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Artileria română modernă – 171 de ani
de existenţă
Aniversarea împlinirii a 171 de ani de la înfiinţarea
artileriei moderne române constituie un remarcabil
prilej de rememorare a tradiţiilor acestei arme.
Începuturile artileriei se pierd în negura vremurilor,
deşi noţiunea de artilerie a apărut destul de recent la
scara istoriei, pe la mijlocul veacului al XV-lea.
Termenul “artilerie” derivă din verbul arhaic francez
“artiller”, care înseamnă arta de a construi şi mânui,
pe timpul luptelor, diferite maşini de război. Dar
această maşină de război, cum este tunul, nu este o
maşină oarecare! „În această maşină (tun) se razimă
toată puterea pedestrimii, toată splendoarea călărimii,
cu un cuvânt toată puterea războiului”, observa
cronicarul polonez L. Gorecki! De aceea, comandanţii
militari, din toate timpurile, au învăţat că ştiinţa folosirii
acestei arme puternice este o datorie pentru ei.
Napoleon o spune direct: „Un comandant care nu ştie
să folosească această puternică armă din subordine,
care nu are consideraţii pentru nevoile artileriei nu ar
trebui să o comande niciodată”.
Context istoric.
Dominaţiile străine – îndeosebi dominaţia otomană
şi a domniilor fanariote - au slăbit ţara din toate
punctele de vedere, inclusiv sub aspectul potenţialului
ei militar. Un eveniment care a grăbit procesul de
renaştere a armatei naţionale a fost pacea de la
Adrianopol, încheiată în urma războiului ruso-turc din
anii 1828-1829. În baza „Regulamentului ostăşesc
pentru miliţia naţională a Principatului Valahiei” şi a
„Regulamentului pentru miliţia naţională a Moldovei”,
în anul 1830 s-a trecut la organizarea noilor oştiri
pământene.
În anul 1835, Adunarea Naţională din Ţara
Românească a propus introducerea artileriei în
organizarea armatei naţionale. Motivând necesitatea
reînfiinţării acestei arme, membrii adunării făceau
referiri la tradiţia ei, arătând că este necesară
„cumpărarea de tunuri pentru desăvârşirea şi
împodobirea organizaţiei regulatei oştiri ce avem, cum
şi spre cuviinţa sărbătorilor naţionale, pentru un stat
ca acesta, care şi mai înainte nu era lipsit de această
podoabă”. Dar abia în anul 1841 a fost întocmit un
proiect de lege pentru constituirea primei baterii de
artilerie. Numai că lipseau tunurile.
O dată memorabilă.
În anul 1843, domnitorul Ţării Româneşti,
Gheorghe Bibescu, întreprinde o călătorie la
Constantinopol. La înapoiere sultanul îi dăruieşte

patru tunuri cu ţeava din bronz (calibru 80 mm) ca “să
slujească întru paza bunei rânduieli şi liniştei obşteşti”.
La 14 octombrie, prinţul trecea Dunărea spre ţară cu
cele patru tunuri, bucurându-se de o primire fastuoasă
de la intrarea în Bucureşti până la Palat. Din cele patri
tunuri, două s-au trimis la Craiova pentru a se monta
pe afete, iar două au rămas la Bucureşti.
La 10 noiembrie, prin Porunca Domnească nr. 198,
s-a legiferat înfiinţarea primei baterii de artilerie a Ţării
Româneşti şi încadrarea acesteia cu ofiţerii, subofiţerii
şi militarii necesari. Primul comandant al primei baterii
de artilerie a fost căpitanul Pavel Lenz, iar locotenenţii
Scarlat Ciocârlan şi Nicolae Haralambie, primii săi
subalterni. „Către oştirea românească. Pe aflatu în
ostafcă din slujba rusească Parucic (locotenent n.n.)
Pavel Lenz, Noi Binevoim îl primim ăn slujba
ostăşească cu rang de căpitan căruia să i se sloboaze
câte lei nouă mii pe an şi va fi însărcinat cu învăţătura
cinurilor ostăşeşti la artilerie.”
10 noiembrie 1843 este pentru istoria artileriei
române o dată memorabilă, un nou punct de plecare,
ce marchează începutul procesului devenirii artileriei
moderne în ţara noastră. Începând cu această dată, a
apărut şi necesitatea pregătirii ofiţerilor de artilerie întro structură distinctă, specializată.
Astfel, în anul 1872 a fost înfiinţată o secţie pentru
armele speciale (artilerie şi geniu) în cadrul Şcolii
Militare de Infanterie şi Cavalerie din Bucureşti. Iniţial
această secţie, cu durata studiilor de un an, a asigurat
şcolarizarea a 20 de elevi. Acest prim pas util, dar
evident nu suficient, a fost urmat de o măsură mult
mai profundă, anume înfiinţarea de către principele
Carol I, la 7 aprilie 1881, prin Înaltul Decret nr. 998 a
Şcolii Speciale de Artilerie şi Geniu.
Şi în istoria armatei noastre, ca pretutindeni în
lume, artileria a ţinut pasul cu timpul. Ea a cunoscut
dezvoltările pe care le-a cerut necesitatea îndeplinirii
misiunilor ce i-au fost puse înainte de către strategi.
Mai întâi cerinţele de cantitate, apoi, tot mai mult
influenţată de costuri, cerinţele de calitate! Iar astăzi
asistăm la o nouă provocare: artileria trebuie să facă
pasul spre devenirea ei sistem integrat şi integrant pe
câmpul de luptă 3D, controlat informaţional. Artileria
continuă să fie principala forţă de sprijin cu foc din
compunerea Forţelor terestre. Aşa cum scria generalul
Alexandru Tell în primul număr al Revistei artileriei,
“cunoştinţele armei noastre formează o ştiinţă proprie
care îmbrăţişează tot felul de arme”.

3

171 de ani de la înfiinţarea primei baterii de artilerie

Artillery
Officers in
Command of the
General Staff
Established 12th – 24th November
1859, by the High Order of the Day
number 83, of the first year of the reign
of Alexandru Ioan Cuza, the General
Staff this year celebrates 155 years of
existence. Throughout its existence, the
General Staff (1859-1882, 1994-2014,
Great Staff - 1882-1994) was led by 48
generals, 1 colonel and 1 major, of
which 11 (almost a quarter) were artillery generals, namely: Division General
Iacob Lahovary: 01.10.189401.10.1895; Army General Constantin
Christescu: 02.12.1913-01.04.1914;
01.04.1918-28.101918, 01.04.192008.051923; Brigadeer General Dumitru
Iliescu: 25.10.1916-05.12.1916; Division general Alexandru Lupescu:
01.10.1923-21.06.1927; Army General
Ion Sichitiu: 01.02.1937-01.11.1937;
Army General (post-mortem) Florea
Ţenescu: 01.02.1939-23.08.1940;
Div is ion G ener al ( post -mor tem)
Alexandru Ioaniţiu: 06.09.1940 17.09.1941; Army General Costin
Ionaşcu: 20.06.1945-27.12.1947;
Colonel General Constantin Popescu:
30.01.1948-18.03.1950; Army General
Vasile Ionel: 29.12.1989-02.05.1991;
General Mihail Popescu: 31.10.200025.10.2004. In the present article we
intend to underline the activity of the
distinguished artillery officers, who,
during their career, occupied the
highest military position, that of Chief of
General Staff (Great Staff, General
Headquarters)

Col. (r.) Marin GHINOIU
4

Artilerişti la comanda
Statului Major General
Col. (r.) Marin GHINOIU
La o simplă privire observăm că aceştia au fost dintre ofiţerii
apreciaţi în artilerie, dar şi în armată. Astfel, unii au fost premianţi
în promoţiile de ofiţeri: şefi de promoţie la Scoala de Ofiţeri –
Dumitru Iliescu (1886), Constantin Christescu (1887); Şcoala de
Ofiţeri „Nicolae Bălcescu” Sibiu – Mihail Popescu (1969); Scoala
de Artilerie – Ion Sichitiu (1899), Alexandru Ioaniţiu (1910); Şcoala
de Aplicaţie pentru Artilerie – Alexandru Lupescu (1888); Şcoala
Superioară de Război – Ion Sichitiu (1911).
Unii au făcut studii strălucite în străinătate: Şcoala de Stat
Major-Paris - Iacob Lahovary; Scoala de Război-Paris –
Constantin Christescu; Şcoala de Ofiţeri de Artilerie DanzigGermania – Florea Ţenescu; Şcoala Specială de Artilerie şi
Geniu Charlottemburg-Germania – Ion Sichitiu; Academia Militară
de Artilerie şi Rachete Moscova-URSS – Vasile Ionel.
Mulţi s-au afirmat în războaiele românilor: Iacob Lahovary a
fost şeful Secţiei operaţii din Marele Cartier General în Războiul
de Neatârnare; Constantin Christescu a fost şef de stat major al
Armatei de Nord, Armatei 2, Grupului de Armate Sud şi
comandant al Armatelor de Nord şi 1 în Războiul de (Re)Întregire
(1916-1917); Alexandru Lupescu a fost sef de stat major al
Armatei 1 şi subşef al Marelui Cartier General în Războiul de (Re)
Întregire (1916-1917); Alexandru Ioaniţiu a fost strălucit
comandant de baterie în Regimentele 10 şi 3 Artilerie în acelaşi
Război de (Re)Întregire (1916-1917); etc.
Parte din ei s-au afirmat în învăţământul militar, fie ca profesori
sau comandând Şcoala Superioară de Război, ca generalii
Constantin Christescu (01.04.1910-01.04.1912), Alexandru
Ioaniţiu (22.05.1939-23.08.1940), fie ca profesori în aceeaşi
instituţie ca generalii Alexandru Lupescu (director de studii 19041907), Ion Sichitiu (1921-1926), Florea Ţenescu (1919-1924,
1926-1927) sau ca profesori în Şcoala Specială de Artilerie şi
Geniu (Dumitru Iliescu, Alexandru Ioaniţiu).
Unii s-au afirmat ca teoreticieni militari, lăsând posterităţii
importante lucrări de doctrină, artă şi strategie militară: generalii
Constantin Christescu (Tactică generală, Strategie şi tactică,
Elemente de tactică generală), Alexandru Lupescu (Istoria
Militară, Organizarea militară, Principii de strategie şi istorie
militară, etc.), Ion Sichitiu (Corpul de armată în bătălie, Defensiva
şi manevra focurilor de artilerie, Elemente de strategie, etc.),
Florea Ţenescu (Cunoştinţele generale asupra războiului şi
studiul lui). Generalul Alexandru Ioaniţiu ne-a lăsat o excelentă
lucrare istorică: „Războiul României (1916-1918)”.
Ne-au lăsat memorii generalul Costin Ionaşcu (Mărturia
documentelor -1968) şi Constantin Popescu (Memorii – 2004
(postum)).
Pentru unii calităţilor lor au devenit porecle: Gură de aur –
Alexandru Lupescu, Marele tăcut – Alexandru Ioaniţiu, Cumplitul –
Constantin Popescu.
Generalul Alexandru Ioaniţiu a avut un sfârşit tragic, decedând
în urma unui accident pe un aeroport de lângă Odessa, pe când
venise să organizeze acţiunile Armatei române pe frontul de est,
iar generalul Sichitiu a murit în închisoarea de la Aiud, fiind
„vinovat” pentru că a fost ministrul agriculturii şi domeniilor în
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guvernul Antonescu (1941-1942).
Şi ca o curiozitate - trei dintre aceştia s-au născut
la Botoşani: Alexandru Lupescu, Alexandru Ioaniţiu,
Vasile Ionel.
Şi în cea mai înaltă funcţie de conducere din
armată toţi au ştiut să-şi facă datoria faţă de patrie,
aşa cum rezultă din prezentarea
succintă a
realizărilor din perioada cât au deţinut demnitatea de
şef al Statului Major General.
Generalul Iacob Lahovary, atât ca şef al Statului
Major General, cât şi ca ministru de război
(21.02.1891-21.02.1894;11.04.1899-13.02.1901), a
desfăşurat o prodigioasă activitate, alături de şefii
Statului Major General, generalii Ştefan Fălcoianu
(1886-1894) şi Constantin Poenaru (1898-1901)
pentru “desăvârşirea planului de reformă militară
cristalizat în perioada 1879-1882, cea mai importantă
reorganizare a sistemului naţional de apărare până în
preajma primului război mondial.”[1] Astfel, în timpul
mandatului său de şef al Statului Major General
(ministru de război-Constantin Poenaru) a fost
promulgată, la 6/18 mai
1895 noua Lege asupra
serviciului de stat major,
care “a adus schimbări
importante şi de durată în
privinţa organizării şi
personalului Statului Major
General”.[2]
Generalul Iacob Lahovary a
avut
o
contribuţie
însemnată şi la dezvoltarea
planurilor de mobilizare a
armatei şi a ipotezelor de
război pentru ţara noastră.
As tf el,
îm pr eună
cu
generalul Poenaru (şeful Statului Major General pe
timpul ministeriatului său 1899-1901) a pregătit
ipoteza din anul 1900 “prin care se lua în calcul un
război ofensiv de eliberare a Transilvaniei”[3], iar
“acoperirea trebuia realizată în 1900 în 12 zile de la
decretarea mobilizării generale.”[4]
De asemenea, ca ministru sau şef al Statului Major
General, “A reorganizat infanteria pentru a micşora
timpul mobilizării generale. A schimbat soldaţilor
„flintele" preistorice pe care le aveau încă de pe
vremea Războiului de Independenţă aducând în ţară
cele mai bune puşti ale vremii, Mannlicher calibru 6
mm. Tot la iniţiativa generalului se triplase numărul
regimentelor din cavaleria românească şi se înfiinţase
prima herghelie militară din ţară. Şi în artilerie crescu
numărul de regimente. Lahovary a organizat prima
artilerie „de cetate".” [5]
Generalul Constantin Christescu
a ocupat
funcţia de şef al Marelui Stat Major în trei perioade, iar
în perioada 1918-1920, când a funcţionat Marele
Cartier General condus de generalul Constantin
Prezan, a îndeplinit funcţia de şef al Marelui Stat
Major (fosta parte sedentară), astfel că putem spune
că cel de-al doilea său mandat în fruntea Marelui Stat
Major s-a întins pe o perioadă de 5 ani, 01.04.1918 –
08.05.1923.
Recunoscut drept creatorul şcolii româneşti de stat
major, generalul Christescu a îndeplinit, începând cu
anul 1912, funcţii importante în Marele Stat Major –

subşef şi sef al acestei instituţii,
contribuind la
întocmirea diferitelor studii operative şi ipoteze de
război. Astfel, încă din anul 1903, ca şef al biroului
operaţii din Secţia I a Marelui Stat Major a întocmit „un
document numit Ipoteza C (Ipoteza Christescu), care
pornea de la premisa unui posibil conflict cu caracter
local în Balcani şi a unei ameninţări din partea
Bulgariei în Dobrogea, ţinând seama şi de pretenţiile
ei asupra acestui teritoriu. Planul lui C. Christescu
analiza şi situaţia în care Bulgaria ar fi declanşat o
acţiune ofensivă contra României, singură sau în
cooperare cu Rusia, şi riposta ofensivă a armatei
române.”[6]
După izbucnirea Primului Război Mondial, în anii
neutralităţii României, 1914-1916, ca subşef al Marelui
Stat Major, a răspuns de activitatea Secţiei operaţii,
conducând elaborarea ipotezelor de război, în primă
fază „5 ipoteze de război, şi anume: A şi A.I. spre sud
(război cu Bulgaria); B şi B.I. spre nord şi nord-vest
(război cu Austro-Ungaria) şi ipoteza C spre est
(război cu Rusia).”[7] Ulterior se vor mai întocmi noi
variante, 3 ale ipotezei C, 3
ale ipotezei B şi 2 ale
ipotezelor A şi A.I., iar
odată cu desfăşurarea
războiului în vecinătatea
teritoriului naţional
s-a
trecut la „elaborarea a încă
6 variante noi ale Ipotezei B
(B.II, B.III, Bv4, B.III. a, b,
c). La intrarea noastră în
război va fi pusă în aplicare
varianta definitivă a Ipotezei
B3, sub denumirea de
Ipoteza Z.”[8] Ipoteza care
s-a aplicat la începutul
războiului, şi care avea ca
prem is e of ens iva î n
Transilvania şi defensiva cu Bulgaria, „a fost
dezbătută în două consultări, din noiembrie 1914 şi
ianuarie 1915, care a reunit pe ministrul de război (Ion
I.C. Brătianu), şeful M.St.M. (gl. Vasile Zottu) şi
generalii Alexandru Iarca şi I. Culcer.”[9]
După prima parte a „Războiului României”, cum l-a
numit Alexandru Ioaniţiu, din păcate catastrofală
pentru noi, odată cu numirea generalului Prezan la
conducerea Marelui Cartier General, generalul
Christescu a fost numit subşef al Marelui Cartier
General, implicându-se în mod serios în procesul de
reorganizare a armatei române precum şi la pregătirea
Planului de campanie pentru anul 1917. „A susţinut –
cu prilejul consfătuirilor de comandament de pe frontul
românesc din mai-iunie 1917 – proiectul româno-rus
de ofensivă pe frontul dintre Carpaţii de Curbură şi
Dunăre. Instrucţiunea operativă nr. 29 din 19 mai/1
iunie 1917, redactată cu aportul său, prevedea:
încercuirea şi distrugerea forţelor principale din Grupul
de armate „von Mackensen”; în acest scop, armatele a
4-a rusă, la dreapta, şi 1 română, la stânga, vor învălui
prin manevre de flanc şi pe”linii exterioare” Armata a 9
-a germană ...; Armata a 2-a română va declanşa o
operaţie ofensivă în avans, în sectorul Putna, ...;
Armata a 6-a rusă, de la flancul stâng al Armatei 1
române va proteja manevra acesteia şi va impinge
spre Dunăre trupele germane, bulgare şi otomane din
5
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zona Brăila; Armata a 9-a rusă ... va desfăşura
puternice acţiuni de fixare a inamicului.”[10]
În perioada preliminariilor Păcii de la Buftea,
încheiată de guvernul germanofil Marghiloman,
generalul Christescu a preluat funcţia de şef al Marelui
Stat Major, desfăşurând o “laborioasă activitate pentru
pregătirea armatei în vederea unei eventuale reintrări
a ţării în război”[11]. În acest sens “şeful Marelui stat
Major a coordonat elaborarea unei Instrucţiuni secrete
asupra mobilizării armatei pe timpul ocupaţiunii
Munteniei şi Olteniei de către Puterile Centrale” şi a
acţionat pentru “eludarea, pe cât a fost posibil, a
punerii în aplicare a clauzelor militare ale tratatului de
pace de la Bucureşti, în privinţa trimiterii în teritoriul
ocupat a armamentului, muniţiilor şi materialului de
război prevăzut.”[12]
La demobilizarea Marelui Cartier General din anul
1920, generalul Christescu a fost numit din nou şef al
Marelui Stat Major, până la decesul său din anul 1923
aducându-şi o importantă contribuţie la reaşezarea
sistemului militar naţional pe noi coordonate, în lumina
învăţămintelor desprinse din marele război abia
încheiat. Astfel, cu aportul său nemijlocit, s-au realizat,
printre altele: „demobilizarea armatei şi trecerea ei la
cadrul de pace (1920); elaborarea de noi orientări în
pregătirea de luptă, teoria şi practica
regulamentară ...; pregătirea unor acte normative şi
prevederi constituţionale (în preliminariile promulgării
Constituţiei din 1923 şi a Legii de organizare a puterii
armate din 1924); crearea structurii organizatorice a
oştirii ...; reorganizarea Ministerului de Război şi a
Marelui Stat Major; pregătirea noilor planuri de război,
mobilizare şi a noilor reglementări de recrutare şi
instrucţie; ... încheierea alianţelor defensive cu Polonia
(3 martie 1921), Cehoslovacia (22 aprilie 1921) şi
Iugoslavia (7 iunie 1921); ... elaborarea proiectelor şi
ipotezelor de apărare ale României Mari.”[13]
De numele generalului Dumitru Iliescu, un
general controversat, se leagă pregătirea armatei
române din perioada neutralităţii (1914-1916), când a
ocupat funcţia de secretar general al Ministerului de
Război, şi conducerea acţiunilor militare din prima
parte a “Războiului României” (august-decembrie
1916), cînd a fost de fapt şeful Marelui Cartier
General. Dacă pentru perioada de neutralitate se
poate aprecia că generalul Iliescu a depus eforturi
pentru remedierea deficienţelor constatate în
campania din 1913, pentru cele aproape 4 luni cât a
condus Marele Cartier
General acesta nu s-a
ridicat
la
înălţimea
cerinţelor înaltei demnităţi
militare.
Pornind de la constatările
privind starea armatei in
timpul celui de al doilea
război balcanic, generalul
Iliescu şi echipa sa din
Ministerul de război a
întocmit
„Planul
reorganizărei armatei şi
complectarea lipsurilor de
tot felul” şi a trecut la
transpunerea acestuia în
practică. Astfel, “În cei
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aproape trei ani, care au precedat intrarea noastră în
război, s-a depus o muncă uriaşă şi s-au cheltuit
sume mari de bani pentru opera de mărire, instruire şi
înzestrare a armatei. Această operă, s-a îndeplinit
după un plan sistematic, care a fost urmărit în patru
direcţii: sporirea efectivelor armatei de operaţie şi a
serviciilor ei; completarea, transformarea şi repararea
armamentului, muniţiilor şi a materialului de război;
completarea echipamentului şi a subzistenţelor;
serviciul sanitar.”[14]
Totuşi generalul Iliescu rămâne omul care „nu a
refuzat misiunile de sacrificiu de a coordona, cu
resurse minime, pregătirea militară şi de a conduce
operativ campania anului 1916”[15] din Războiul
nostru de (Re)Întregire.
Generalul Alexandru Lupescu a condus Marele
Stat Major o perioadă apreciabilă, când în guvernarea
liberală ministru de război era generalul Mărdărescu.
Cu “vasta experienţă în activitatea de stat major,
îndeplinind succesiv funcţia de şef de stat major al
Armatei 1 în 1916 şi subşef al Marelui Cartier General
în 1917”[16], generalul
Lupescu a coordonat
“acţiunile de reorganizare a
puterii militare a ţării, în
conformitate cu Legea din
1924 şi Constituţia din
1923”[17], adoptând măsuri
pentru reînfiinţarea brigăzii
de infanterie în structura
diviziei, constituirea Corpului
Vânătorilor de munte,
reorganizarea cavaleriei,
întărirea marilor unităţi de
artilerie (21 brigăzi ),
înfiinţarea Batalionului Care
de
luptă,
crearea
Comandamentului
Aeronautic ii, stabilirea
“metodei de lucru în birourile Marelui Stat Major”,etc.
La trecerea sa în rezervă generalul Lupescu,
“supranumit “gură de aur” pentru calităţile sale de
orator, dascăl şi professor de istorie militară la Şcoala
Superioară de Război”[18] a emis un vibrant şi
emoţionant ordin de zi: “Cu cea mai mare satisfacţie
îmi îndeplinesc datoria de a mulţumi din suflet tuturor
ofiţerilor şi funcţionarilor Marelui Stat Major pentru
priceperea, devotamentul şi sufletul camaraderesc cu
care m-au sprijinit în greaua mea sarcină, colaborând
fără tocmeală la pregătirea apărării noastre naţionale
şi la reputaţia Marelui Stat Major român. Iată cauza
fericirii mele şi în acelaşi timp a regretului cu care mă
despart de voi toţi, scumpii mei camarazi. Rămâneţi
sănătoşi şi continuaţi cu glorie opera voastră.”[19]
Generalul Ion Sichitiu s-a
aflat doar 9 luni în fruntea Marelui Stat Major, fiind doar împuternicit, fiind evidentă, şi în
cazul său, implicarea factorului
politic ori a regelui. În condiţiile
acelor
vremuri,
când
ameninţarea războiului era tot
mai evidentă, generalul Sichitiu
s-a preocupat de sporirea
capacităţii combative a armatei,
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sub conducerea sa, care era recunoscut ca un valoros
teoretician şi gânditor militar, elaborându-se noi
planuri de redimensionare şi înzestrare a armatei,
generalul fiind un adept al organizării unor divizii cu
mare capacitate de manevră, compuse din unităţi şi
subunităţi de blindate şi motorizate. Timpul scurt cât a
ocupat această înaltă demnitate militară nu i-a permis
să-şi pună în aplicare decât parţial proiectele de
modernizare a armatei.
Şi generalul Florea Ţenescu a a avut un
mandat scurt la conducerea Marelui Stat Major,
suprapus pe o perioadă extrem de grea pentru
România şi armata sa. Astfel, împreună cu
subordonaţii săi, a continuat “activitatea de revizuire a
planificării strategice – începută de generalul Şt.
I o n e s c u,
odată
cu
prăbuşirea Micii Înţelegeri
– şi de îmbunătăţire
rapidă a organizării şi
pregătirii de luptă a
armatei.”[20], acţionând,
în funcţie de situaţia fluidă
din acel timp, mai întâi
pentru
întărirea
dispozitivului fronturilor de
vest şi sud, apoi a celor
de est şi nord-est,
capitulând, în cele din
urmă,
în
faţa
revizionismului vecinilor.
La Consiliile de Coroană din 27 iunie 1940 s-a
opus intrării României în război, atrăgând acuzaţii din
partea unor politicieni, pe care i-a înfruntat cu
demnitate: “Mă acuzaţi pe mine? Atunci vă întreb eu:
ce aţi făcut timp de 20 de ani pentru ţară şi armată?
Care sunt aliaţii mei? Cu cine avem tratate de amiciţie
sau ajutor militar? De la cine şi pe ce graniţă îmi intră
armament, muniţii, dacă dau bătăliile? Voi da patru
lupte despre care va vorbi Europa şi în cinci zile voi
avea ruşii la Turnu Severin! Eu îmi dau demisia şi trec
la postul de apărător al ţării. Dumneavoastră numiţi alt
şef de stat major. Sunt artilerist şi cunosc în cele mai
mici amănunte înzestrarea armatei, armamentul ei,
posibilităţile de rezistenţă. Refuz să duc ţara la un
dezastru”.[21]
Generalul Alexandru Ioaniţiu a fost adus la
conducerea Marelui Stat Major de generalul
Antonescu, după ce acesta a devenit conducătorul
statului, la investire spunându-i: „Ioaniţiu, după cum
vezi din istoria tuturor popoarelor, şeful Marelui Stat
Major este răspunzătorul absolut de pregătirea de
război a unei armate, faţă de ţara lui şi faţă de istorie.
Guvernele sunt răspunzătoare din punct de vedere
politic, dar şeful de Stat Major răspunde faţă de
naţiune, prin însăşi onoarea lui”. [22]
Conform ordinelor generalului Antonescu,
generalul Alexandru Ioaniţiu în calitate de şef al
Marelui Stat Major a condus cu înţelepciune şi rigoare
procesul de reorganizare al armatei ale cărei structuri
au fost afectate profund de rapturile teritoriale din anul
1940. De asemenea, cu sprijinul Misiunii Militare
Germane din ţară a iniţiat şi un program realist de
dotare cu tehnică militară şi de revigorare a pregătirii
pentru luptă a armatei.
Astfel, sub coordonarea sa, Marele Stat Major a

întocmit Proiectul de reorganizarea armatei[23], care
după ce a fost aprobat, la 5 octombrie 1940, de către
conducătorul statului, generalul Antonescu, s-a dat
ordinul de punere în practică a acestuia. În urma
acestor măsuri, la 1 aprilie 1941, ordinea de bătaie a
armatei de uscat cuprindea: 3 comandamente de
armată, 5 comandamente de corp de armată, 20 divizii
(18 de infanterie, 1 de gardă, 1 blindată), Corpul de
munte cu brigăzi mixte munte şi Corpul de cavalerie
cu 6 brigăzi.[24] Privind planul de înzestrare a armatei,
Germania devenită principalul furnizor de armament al
României, livrase, până la 1 iunie 1941, 80 tunuri de
câmp, 178 tunuri A.A., 669 tunuri A.T. Bofors, 255
tunuri Schneider, 39 avioane de vânătoare şi alte
materiale de război.[25]
În cea ce priveşte planurile de război, generalul
Alexandru Ioaniţiu a coordonat activitatea de refacere
a Planului general de apărare cu accent pe frontul din
est, şi a elaborat noi instrucţiuni şi directive operative
ce vizau cu precădere graniţa de est a ţării. Astfel, prin
Directiva operativă nr. 35 pentru comandanţii
Armatelor 3 şi 4[26], se stabilea că „Scopul
operaţiunilor pe frontul
de est este a interzice
pătrunderea
forţelor
sovietice în Moldova şi a
asigura
condiţiuni
favorabile
pentru
trecerea ulterioară la
ofensivă.”, iar „Apărarea
va avea un caracter
activ, concentrând de la
început toate mijloacele
asupra inamicului, în
scopul de a-i răpi
libertatea de acţiune şi a
trece ulterior la ofensivă
pentru a-l nimici.” Este
de remarcat că până în
iunie 1941 ”... directivele operative elaborate de
Marele Stat Major au vizat în exclusivitate scopuri
defensive, ... Înaltul comandament naţional şi-a axat în
exclusivitate eforturile în direcţia organizării apărării
teritoriului aflat sub jurisdicţia statului român.”[27] De
asemenea, a colaborat cu partenerul german la
pregătirea Planului de operaţii al Grupului de Armate
„Generalul Ion Antonescu” format din Armatele a 3-a
şi a 4-a române şi Armata a 11-a germană, pregătind
Ordinul de operaţii pentru executarea Ipotezei
„Munchen”[28].
La 22 iunie 1941 a fost numit şef al Marelui Cartier
General, dată de la care l-a secondat în permanenţă
pe conducătorul statului Ion Antonescu în conducerea
acţiunilor militare pentru eliberarea Basarabiei şi
Bucovinei de nord, şi în continuare, pe frontul de la
Odessa, unde îşi va găsi şi tragicul sfârşit în
accidentul de avion de pe aeroportul din Baden.
„Generalul Alexandru Ioaniţiu, înfruntând destinul cu
liniştea şi nobleţea gândurilor sale limpezi, era masivul
care întrupa toate virtuţile noastre naţionale şi
ostăşeşti. Moldovean de obârşie, falnic şi ager ca
pârcălabii lui Ştefan, descendent de la isvoarele
genialităţilor româneşti din cari au răsărit un
Eminescu, Iorga, Enescu, a cinstit şi înălţat locul de
origine şi istoria noastră militară şi naţională. A murit
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ca un erou cu faţa la focarul răsăritean, pe care l-a
înfruntat cu acea bravură intelectuală şi morală, care
cinsteşte totdeauna pe omul care l-a rostit şi pentru
care şi-a dăruit gândul şi viaţa, trecând alături de marii
eroi ai tuturor timpurilor, cari ne-au păstrat
hotarul.” [29]
La solemnitatea de înmormântare de la cimitirul
Ghencea Mihai Antonescu a rostit un mişcător cuvânt
de adio. Între altele a spus: „Închinarea pe care i-o fac
regele şi mareşalul, ţara întreagă, este cea mai bună
mărturie a meritelor desăvârşitului şef al Marelui Stat
Major şi al Marelui Cartier General al armatei noastre,
este cea mai autentică mărturisire a umanităţii
respectului şi iubirii pe care a avut-o totdeauna”. De
asemenea a afirmat că generalul Ioaniţiu a fost „un
ostaş între ostaşi, loial între loiali, credincios între
credincioşi”.[30]
Generalul Costin Ionaşcu, combatant în ambele
războaie mondiale, a fost numit şef al Marelui Stat
Major la puţin timp de la terminarea celei de-a doua
conflagraţii mondiale, după ce condusese cu
competenţă Corpul 2
Armată
în
ultimele
încleştări cu inamicul în
Cehoslovacia. Pe timpul
îndeplinirii înaltei demnităţi
militare a coordonat
„revenirea în ţară a
unităţilor
române
participante la război”
par t ic i p ân d
la
„întâmpinarea unităţilor
care veneau victorioase de
pe câmpurile de bătălie, la
Arad am asistat la primirea
Armatei 1, iar la Oradea a
Armatei 4 române”.[31] De asemenea, a condus
„trecerea armatei la cadrul de pace, reorganizarea şi
pregătirea ei în noile condiţii”, activităţile fiind
îngreunate „de măsurile impuse de care Comisia
Aliată de Control (sovietică)” care „încerca să obţină
renunţarea la specificul naţional, la elaborarea unei
doctrine şi strategii militare naţionale”.[32]
Reorganizarea armatei
s-a făcut pe baza
Instrucţiunilor speciale nr. 56500 relativ la
desconcentrarea şi reorganizarea armatei, din 24 iulie
1945, elaborate sub conducerea nemijlocită a
generalului Ionaşcu, luna august 1945 marcând
„procesul de trecere a armatei la starea de pace,
crearea cadrului organizatoric al sistemului militar
care, cu toate ingerinţele Comisiei Aliate (sovietică) de
Control şi zelul unor executanţi, răspundea
necesităţilor vremii, având în vedere că alte pericole la
adresa securităţii şi apărării ţării nu existau, în
condiţiile în care ţara era, de facto, ocupată de către
Armata Roşie”.[33]
Şi generalul Constantin Popescu a fost un
general controversat, cel puţin din următoarele motive:
nemulţumit de poziţia conducătorilor armatei pentru
semnarea armistiţiului de la Focşani, părăseşte
armata prin demisie, fără a aştepta aprobarea, şi
pleacă în Franţa unde va lupta până în 1919 când se
reîntoarce în ţară şi este reprimit în armată; imediat
după 23 august 1944 se înscrie în Partidul Comunist;
în februarie 1945, împreună cu alţi generali şi ofiţeri,
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redactează şi publică un protest împotriva generalului
Rădescu; la 6 martie 1945 este numit în fruntea
Direcţiei Generale a Poliţiei, unde se va remarca în
alegerile din 1946, şi va fi promovat secretar general
pentru trupe în Ministerul de Interne; în 1950, după
trecerea în rezervă din funcţia de şef al Marelui Stat
Major, este exclus din Partidul Comunist (de fapt
PMR), numit ministru adjunct la Ministerul
Construcţiilor, rămânând
deputat în Marea Adunare
Naţională.
Ca şef al Marelui Stat
Major „s-a străduit să
aplice cu scrupulozitate
liniile directoare trasate de
partid şi, mai ales, a
manifestat obedienţă faţă
de noile organe care
materializau imixtiunea
directă a politicului în
conducerea armatei”.[34]
În această perioadă s-a
infiinţat Direcţia Politică
Superioară a Armatei (prin
reorganizarea fostului Inspectorat pentru educaţie,
cultură şi propagandă), a continuat campania de
epurare a cadrelor militare, s-a aplicat principiul de
clasă în pregătirea şi promovarea cadrelor, s-a
nesocotit principiul unităţii de comandă (locţiitorii
politici validau ordinele comandanţilor), s-a desfiinţat
arma cavaleriei, s-a înfiinţat Comandamentul
Transmisiunilor şi s-a creat cadrul organizatoric pentru
trupele chimice.
Generalul Vasile Ionel a avansat rapid în grad
(sublocotenent în 1947 – colonel în 1955 – general
maior 1962, în condiţiile urmării Academiei de Artilerie
din Moscova – 1949-1954, e drept, ca şef de
promoţie), dar şi în funcţie (locţiitor şi comandant de
brigadă de artilerie -1954-1955, şef de stat major şi
comandant al artileriei la Regiunile Militare 3 şi 2 1955-1960, şef al Direcţiei Organizare-Mobilizare,
Planificare-Înzestrare – 1960-1963), pentru ca în
perioada 1963-1980 să ocupe funcţia de adjunct al
ministrului şi şef al Direcţiei Generale a Înzestrării
Armatei. Trecut în rezervă
în 1980 (la vârsta de 53 de
ani şi 33 de carieră
militară), ocupă funcţii
civile de adjunct a
ministrului transporturilor,
director al Centralei
Canalul Dunăre-Marea
N e a g r ă,
a dj u nc t
al
ministrului aprovizionării
tehnico-materiale, iar în
decembrie 1989 este
reactivat şi numit prim
adjunct al ministrului
apărării naţionale şi şef al
Marelui Stat Major.
În perioada cât a condus Marele Stat Major, s-au
demarat o serie de contacte şi colaborări ale armatei
române cu alte armate din afara Tratatului de la
Varşovia. Astfel, în decembrie 1990, a condus prima
delegaţie militară română primită la sediul NATO şi s-
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a întâlnit cu acest prilej cu secretarul general al NATO,
Manfred Wörner, cu şeful Comitetului Militar şi cu
reprezentanţii armatelor Alianţei Nord-Atlantice, unde
a prezentat situaţia României, a Armatei Române,
precum şi propuneri de colaborare cu organismele
NATO, având în acest sens împuternicire din partea
preşedintelui României şi a primului-ministru. De
asemenea, el a condus delegaţiile Armatei Române
care au participat la întâlniri cu reprezentanţi ai
armatelor din ţările membre ale NATO şi ale Tratatului
de la Varşovia, încheiate cu elaborarea proiectului de
tratat privind reducerea armatelor convenţionale.
Generalul Mihail Popescu, cel mai popular
general postdecembrist, în perioada în care a condus
Statul Major General al Armatei Române, şi-a
canalizat întreaga activitate, împreună cu subordonaţii
săi, pentru a pregăti armata în vederea accederii în
NATO, eveniment petrecut
cu prilejul summit-ului
NATO de la Praga din 21
noiembrie 2002, când
secretarul general al
Organizaţiei Nord-Atlantice,
lordul George Robertson, a
anunţat invitarea României
şi a altor şase state de a se
alătura
Alianţei,
protocoalele de aderare la
NATO fiind semnate la
Reuniunea extraordinară a
Consiliului Nord-Atlantic din
26 martie 2003. În anul
2004, generalul Popescu a
devenit membru al Comitetului Militar al NATO. La
data de 2 aprilie 2004, împreună cu ministrul apărării
naţionale, Ioan Mircea Paşcu, a inaugurat sistemul tip
videoconferinţă prin care conducerea M.Ap.N. poate
comunica sistematic cu detaşamentele de militari
români din teatrele de operaţii din Irak, Afganistan şi
Balcani. Sub comanda generalului Mihail Popescu,
Statul Major General a avut perioada cea mai stabilă,
previzibilă şi dinamică, din toată epoca
postdecembristă.
*
Este o mândrie pentru Artileria Română că din
rândurile ei s-au ridicat personalităţi care au făcut
cinste nu numai armei dar şi armatei şi ţării. Istoria va
reţine, pentru fiecare, ce a făcut bun sau mai puţin
bun, iar numele lor va rămâne veşnic în panteonul
valorilor noastre naţionale.
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Krupp şi Artileria Română
Col. prof. univ. dr. Adrian STROEA
Statul Major al Forţelor Terestre
Un loc aparte în înzestrarea cu guri de foc a
artileriei române, cel puţin în prima jumătate a
existenţei acesteia ca armă modernă l-a avut
legendara firmă germană Krupp. Acesta împreună cu
alte două firme de renume, Schneider şi Skoda a scris
istoria dotării cu tehnică de artilerie în a doua jumătate
a secolului al XIX-lea şi în primele decenii ale
secolului trecut.
Apariţia şi evoluţia firmei Krupp, de la o mică
intreprindere metalurgică la un concern mondial, se
datorează eforturilor mai multor generaţii ale
membrilor familiei cu acelaşi nume. Familia Krupp
(după unele surse, Kroppen sau Krop), originară din
Ţările de jos a emigrat în Essen la sfârşitul secolului al
XVI-lea unde s-a ocupat iniţial ca negustoria. Războiul
de 30 de ani (1618-1648) a constituit nu peste mult
timp un bun prilej pentru aceasta, de a se implica în
producerea de ţevi de guri de foc. Opţiunea pentru
acest nou şi inedit domeniu de activitate i-a aparţinut
tânărului Anton Krupp, care în anul 1612 s-a
căsătorit cu Gertrud Krosën, fiica unuia din renumiţii
armurieri ai timpului din Essen, căruia mai apoi ia
preluat activitatea manufacturieră de producere de ţevi
de puşcă. Conform documentelor vremii, în timpul
războiului a produs şi vândut „câte o mie de ţevi de
puşcă pe an”[1]. De remarcat faptul că Anton Krupp
a fost primul producător dar şi primul din familia
sa care a făcut comerţ cu arme. După el a urmat,
din păcate pentru familia Krupp un lung hiat. Abia în
epoca napoleoniană, familia Krupp a mai făcut
tranzacţii cu armament.
Se impune a evidenţia faptul că, de-a lungul
timpului, armele familiei Krupp au fost prezente pe
câmpul de luptă ale unor războaie de referinţă ale
umanităţii: Războiul de treizeci de ani, Primul şi celui
de-al Doilea Război Mondial. Pentru a percepe exact
importanţa firmei Krupp în furnizarea de armament,
menţionez că, numai în timpul Primului Război
Mondial a înarmat 46 de state.
Reluarea activităţii industriale, de metalurgie a
familiei Krupp s-a produs în anul 1800 când Helen
Amalie Krupp a intrat în posesia unei forje, în calitate
de principal creditor al proprietarului acesteia, care,
împovărat de datorii a părăsit afacerile sale din Ruhr.
Şapte ani mai târziu Helen Amalie Krupp l-a desemnat
pe tânărul său nepot Friedrich Krupp să conducă
fabrica. De numele acestuia se leagă înfiinţarea
fabricii de „oţel turnat”, cea care a reprezentat nucleul
viitorului concern industrial. Friederich Krupp are
meritul de a fi reprofilat fabrica, de la producerea de
obiecte casnice (cratiţe, tigăi, oale) la producerea de
obiecte de mare tehnicitate (pistoane, cilindri, piese de
motor, etc.). Nu peste mult timp după aceasta a
început producerea de baionete pentru armata
prusacă, reluând practic după aproape două secole
producerea de arme.
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Un personaj extrem de important, emblematic
pentru familia Krupp a fost Alfred Krupp (1812-1827)
denumit şi „regele tunurilor”, fiul lui Friedrich Krupp.
Acesta, după numeroase încercări şi susţinute eforturi
a elaborat în anul 1867 un
revoluţionar procedeu de
obţinere a oţelului care, a
permis realizarea în acelaşi
an a primelor „tunuri grele”.
Iniţial în anul 1843 realizase
prima sa armă (ţeavă de
puşcă) cu o uşoară conicitate,
de o foarte bună calitate. Din
păcate nu a reuşi să obţină
comenzi pentru producerea în
serie a acestei arme. Mai
târziu, a iniţiat un nou demers
temerar, acela de producere
a primelor tunuri grele. În
Alfred Krupp
eforturile sale generoase a
(1812-1827)
fost susţinut între alţii şi de
bătrânul general Herman von Boyen, fost şef de stat
major al lui Bülow, în lupta împotriva lui Napoleon.
După multe încercări, în septembrie 1847 a produs
şi expediat arsenalului de la Spandau primul tun,
cu ţeavă din oţel. Din nefericire acesta nu a fost
primit aşa cum merita, în continuare dându-se credit
tunurilor confecţionate din bronz. Pentru a fi cunoscute
calităţile acestuia au fost oferite în dar tunuri Rusiei,
Franţei, Elveţiei şi Austriei, fără ca acestea să-l
achiziţioneze. Armata rusă deşi l-a testat executând
4000 de trageri şi a constatat că tunul s-a comportat
admirabil, ţeava neavând nici cea mai mică zgârietură,
nu l-a comandat, rezumându-se la expunerea sa, ca o
curiozitate, la Muzeul artileriei din fortăreaţa Petru şi
Pavel.
Impunerea tunurilor din oţel ale lui Alfred Krupp s-a
produs în urma participării acestuia, în anul 1851, la
expoziţia din Crystal Palace din Londra cu o placă
(bloc) de „oţel turnat forjat conţinând o cantitate
redusă de carbon” şi cu un tun fabricat din acest oţel.
Acestea au făcut senzaţie, ca urmare a purităţii şi
durităţii sale excepţionale, iar Alfred Krupp a fost
considerat un adevărat geniu, fiind răsplătit cu două
medalii de aur.
Reconsiderându-şi atitudinea faţă de calităţile
tunurilor din oţel, armata prusacă a achiziţionat aceste
tunuri produse de Krupp. Nu peste mult timp ele şi-au
probat din plin calităţile tehnico-tactice pe câmpul de
luptă. Astfel, la invadarea Austriei în anul 1866,
prusacii au folosit tunurile Krupp confecţionate din
oţel, iar patru ani mai târziu acestea au fost folosite în
înfrângerea lui Napoleon al III-lea, la Sedan. Se
impune a menţiona de asemenea că, în anul 1871 în
timpul războiului franco-prusac (1870-1871), Parisul a
fost bombardat cu tunuri Krupp.
Succesul lui Alfred Krupp era evident. În acest an,
1871 devenise patronul a nu mai puţin de 10000 de
muncitori, o cifră fantastică pentru acea vreme.
Succesul a fost întregit şi de faptul că a creat şi un tun
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antibalon (preussisches Ballongeschütz), în fapt
primul tun antiaerian din lume.
Anul 1887 a consemnat moartea lui Alfred Krupp,
cel ce a dat atât strălucirea firmei Krupp şi Prusiei, cel
ce a revoluţionat metalurgia, ce a introdus în Europa
(în anul 1862) procedeul „Bessemen” de obţinere a
oţelului. De numele său se leagă şi primele achiziţii de
tunuri Krupp pentru armata română.
Strălucirea firmei Krupp a fost continuată de
Friedrich Alfred Krupp (1854-1902), fiul lui Alfred,
cunoscut şi ca Fritz sau Fritz Alfred. A fost
neîndoielnic reprezentantul familiei cu cele mai
notabile
succese.
A
diversificat şi lărgit activităţile
firmei,
inclusiv
prin
construirea unor şantiere
navale la Tegel, cu care a
realizat o întreagă flotă
pentru kaiser. Cu certitudine
realizările sale ar fi fost cu
mult mai mari dacă în anul
1902 nu s-ar fi sinucis. Fiica
sa Bertha, născută în anul
1906 s-a căsătorit cu
Gustav von Bohlen und
Halboch (1870-1950), care
a adoptat numele de Krupp
Friedrich Alfred Krupp
şi a continuat afacerile
(1854-1902)
familiei. Are meritul de a fi
instituit monopol asupra industriei grele şi de
armament a Germaniei. A realizat în anul 1906
legendarul tun „Die Grosse Bertha”. Adept al regimului
naţional-socialist, l-a sprijinit şi finanţat, începând cu
anul 1933. Şi fiul său, Alfried Krupp a sprijinit efortul
militar al Germaniei naziste, motiv pentru care în 1945
a fost arestat de americanii ce cuceriseră Ruhrul şi
condamnat. A fost eliberat în 1951 şi a preluat
conducerea intreprinderilor
concernului Krupp, redându-le
strălucirea de odinioară,
r edevenind „ s tăpân ” al
Ruhrului. Mai mult decât atât
în anul 1963 Alfried Krupp a
devenit cel mai puternic
industriaş din Piaţa comună.
În anul 1967, după finalizarea
construirii unui reactor nuclear
a avut loc prăbuş irea
financiară a firmei care, un an
mai târziu a fost dizolvată.
După reînfiinţare a fuzionat cu
Alfried Krupp
firma Thyssen, constituind în
(1907-1967)
anul
1997
grupul
ThyssenKrupp.
Acest succint excurs în impresionantul istoric al
firmei Krupp s-a dorit a fi nu numai un prilej de
informare a celor pasionaţi de cunoaşterea evoluţiei
unuia dintre cei mai mari producători de guri de foc de
artilerie din lume, ci şi pentru a justifica opţiunea
statului român, de-a lungul timpului de a înzestra
artileria noastră cu tunuri marca Krupp.
De-a lungul timpului, România a achiziţionat 16
tipuri de tunuri şi obuziere produse de firma Krupp. De
asemenea, artileria română a mai deţinut şi 4 alte
tipuri de tunuri fabricate de această firmă (tunul cal.

78,5 mm Model 1871; tunul cal. 77 mm Model
1896/1906; tunul cal. 105 mm Model 1904; tunul cal.
75 mm Model 1907), capturate de armata română în
timpul Războiului de Indendenţă şi al Primului Război
Mondial.
Prima gură de foc de artilerie produsă de
„Krupp”, intrată în dotarea armatei române a fost
tunul de calibru 78,5 mm, model 1868. Acesta a fost
comandat la uzinele din Essen în 1867, odată cu
înfiinţarea Regimentului 2 Artilerie. Era cel mai
modern tun din Europa, având ţeava de bronz
ghintuită şi închizător cu pană dublă, tip „Kreiner”.
Întrucât calibrul era de 78,5 mm, era denumit „tunul de
8”, model 1868. Afetul, ataşat la un antetren era
tractat de 6 cai. Era un tun „cu tragere înceată” (fără
legătură elastică). Afetul era format din două fălcele
din lemn de ulm sau stejar. Acesta mai era prevăzut,
pe fălceaua din stânga cu o cutie, ce conţinea o
„mitralie”, cu două scaune pentru servanţi, cu osia de
oţel şi roţile.
A reprezentat primul tun al artileriei române la care
calibrul nu se mai exprima prin greutatea proiectilului,
ci prin diametrul în mm al ţevii, măsurat între plinurile
ghinturilor. A fost totodată primul tun cu încărcare pe
la gura ţevii intrat în armata română. Principalele
caracteristici tehnico-tactice ale sale erau: greutatea
tunului: 650 kg; greutatea ţevii: 280 kg; greutatea
chesonului cu antetren: 2375 kg; lungimea ţevii: 1935
mm; bătaia: 3500 m.

Tunul „Krupp” cal. 78,5 mm din Bateria 1 Călăreaţă
din Regimentul 1 Artilerie în marş
De reţinut că în 1871 s-au cumpărat încă 10 baterii
de tunuri de acelaşi tip (în total s-au achiziţionat 16
baterii), dar cu ţeavă de oţel şi închizător tip „pară
cilindro-prismatică”. Acesta a fost primul tun al
artileriei române cu ţeavă de oţel.
La începerea Războiului de Independenţă,
Regimentele 1 şi 2 Artilerie au avut în dotare 48 de
tunuri cal. 78,5 mm, model 1868, cu ţeavă de bronz,
iar Regimentele 3 şi 4 Artilerie - la Bateriile 1-4 aveau tot 48 de tunuri cal. 78,5 mm, model 1871 cu
ţeavă de oţel. Aceste tunuri au contribuit la succesul
armatei române în Războiul de Independenţă. În anul
1880 au fost scoase din dotarea artileriei şi trecute în
rezerva armatei.
Al doilea tun fabricat de Krupp, intrat în
înzestrarea artileriei române a fost tunul cal. 87
mm, model 1875. Receptiv la nevoile de înzestrare a
artileriei, ministrul de război, renumitul general Ion
Emanoil Florescu a comandat în Germania 8 baterii
de astfel de tunuri. Au fost cunoscute şi sub
denumirea de „tunurile de 9” şi au constituit materialul
de bază din dotarea artileriei române în preajma şi pe
timpul Războiului de Independenţă. A fost primul tun
al artileriei noastre la care afetul era în întregime
metalic.
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Între achiziţiile de guri de foc de artilerie de la firma
„Krupp” un loc aparte l-a ocupat obuzierul cal. 120
mm, model 1901. În 1902 şi 1903 au fost
achiziţionate pentru Regimentele 1,2,3 şi 4 Artilerie,
31 de astfel de obuziere.

Calafat, Iunie1877. Tun „Krupp” calibrul 87 mm, model
1875 din Bateria “Carol”, în poziţie de tragere. Tunul
făcea parte din Regimentul 1 Artilerie.
Muniţia era constituită din obuzul ordinar, şrapnelul
şi proiectilul incendiar. Principalele sale caracteristici
erau: greutatea totală a tunului: 965 kg; greutatea
proiectilului 6,355 kg; greutatea şrapnelului: 7,1 kg;
greutatea mitralierei: 6,2 kg; lungimea ţevii: 2100 mm;
bătaia maximă: 6800 m.
Următoarele tunuri intrate în înzestrarea
artileriei române, tunul cal. 75 mm respectiv 87
mm, ambele model 1880 au fost achiziţionate de la
firma „Krupp” ca urmare a demersurilor inspectorului
artileriei, ilustrul general Gheorghe Manu, devenit
ulterior ministru de război, prim ministru şi primar al
capitalei.

Tunul “Krupp” cal. 75 mm, model 1880 împreună cu
antetrenul.
Tunul „Krupp”, cal. 75 mm, model 1880 s-a
remarcat printr-o deosebită rezistenţă la uzură a ţevii,
ca urmare a unui secret de fabricaţie (descoperit
întâmplător de câţiva ofiţeri din Regimentul 6 Artilerie,
în anul 1884 la un tun avariat). De remarcat faptul că
în anul 1916, un număr de 45 de tunuri de acest tip au
fost transformate de către Arsenalul Armatei în tunuri
antiaeriene, pentru dotarea primelor baterii de artilerie
antiaeriană din armata României.

Tunul cu tragere înceată “Krupp”, cal 75 mm, md.
1880/1916 transformat în tun antierian la Arsenalul
Armatei din Bucureşti.
Celălalt, tunul „Krupp” cal. 87 mm, model 1880 a
fost achiziţionat pentru înzestrarea Regimentului 5
Artilerie din Tulcea, înfiinţat în 1881, a Regimentului 6
Artilerie din Bucureşti, a Regimentului 7 Artilerie din
Focşani şi a Regimentului 8 Artilerie de la Roman,
înfiinţat în anul 1883. A reprezentat cel mai modern
material de artilerie de câmp din acea vreme.
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Obuzierul “Krupp”, cal. 120 mm, model 1901 cu
“tragere accelerată”
A fost primul obuzier de câmp al artileriei noastre
care a dispus de un sistem „sapă elastică” şi de
legătură elastică. Tot ca element de noutate trebuie
amintit faptul că obuzierul era monofleş şi dispunea
de muniţie cu tub cartuş metalic. De asemenea,
menţionez că sistemul de ochire iniţial a fost
îmbunătăţit in 1903 cu aparatul de ochire românesc
pentru tragerile indirecte, denumit „goniometru sistem
maior Toma Ghenea”.
Tunul „Krupp”, cal. 75 mm, model 1904,
achiziţionat pe baza propunerilor unor străluciţi ofiţeri
de artilerie (Toma Ghenea, Dumitru Iliescu, Eugeniu
Lucescu, Vasile Rudeanu şi Gabriel Negrei) a
reprezentat o variantă îmbunătăţită a modelui „ Krupp”
1899.

Tun “Krupp” cal. 75 mm, model 1904, cu antetren

Tun “Krupp” cal. 75 mm, model 1904
A reprezentat primul tun de câmp a artileriei
române cu legătură elastică, fiind prin urmare un „tun
cu tragere repede”. Ca element de noutate a fost dotat
şi acesta cu înălţătorul tip „goniometru Ghenea model
1904” inventat de către Lt. col. Ghenea Toma
(directorul arsenalului armatei), în locul înălţătorului
german, prevăzut cu nivelă pentru ochire în înălţime şi
cătare pentru ochire în direcţie. Se impune a releva că
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datorită faptului că a fost cel mai modern material al
artileriei din acea vreme, a constituit piesa de bază a
artileriei de câmp română din Primul Război Mondial.
Inedit a fost şi obuzierul „Krupp”, cal 105 mm,
Model 1891/ 1916 realizat de celebra firmă germană,
în urma colaborării cu artileriştii români. Prin greutatea
mică (1155 kg) şi prin bătaia apreciabilă pe care o
realiza (6500 m) era considerat cel mai modern
obuzier de câmp existent in Europa.

O piesă de artilerie remarcabilă, achiziţionată
pentru dotarea Cetăţii Bucureştilor a fost obuzierul
„Krupp”, cal. 210 mm, model 1886, 1888/1916. 10
obuziere (1886) au fost montate în cupole
„Gruson” (model 1888) şi 26 obuziere în cupole
„Montlucon” (1891). Cupolele erau fixate pe un suport
de fontă întărită („antecuirasă”). Diametrul era de 3,6
mm, iar cu „antecuirasă” de 4,8 m. Culata cu o
grosime de 20-24 cm, era confecţionată din bucăţi de
fier laminat, asamblate prin buloane. Cupola era
dispusă pe 3 etaje cu adâncimea de 4,37 m. 2 lifturi
făceau legătura între cele trei compartimente (etaje)
ale cupolei. Se impune a releva că mecanismele de
ochire şi lifturile erau mecanice. Principalele
caracteristici tehnico-tactice ale obuzierului erau
impresionante: greutatea 12000 kg; bătaia maximă:
6900 m; greutatea proiectilului de la 91 la 160 kg.

Tun “Krupp”, cal. 105 mm, model 1891/1916 din
colecţia Muzeului Militar Naţional
Gurile de foc de artilerie marca „Krupp” au ocupat
un loc important în locul artileriei de cetate şi de
asediu a armatei române. Ele au contribuit substanţial
la realizarea sistemului de foc artileristic aferent
fortificaţiilor relizate la sfârşitul sec. al XIX-lea şi
începutul sec. XX (Cetatea Bucureşti, FocşaniNămoloasa-Galaţi). În acest sens menţionez că în
perioada 1891-1915 au fost achiziţionate 60 de piese
tun „Krupp”, cal. 105 mm. Acestea au intrat în dotarea
Regimentului 1 Artilerie Cetate, şi mai apoi a
Regimentului 1 Asediu. Câteva tunuri de acest tip au
fost dislocate în timpul Primului război Mondial şi în
capetele de pod de la Turtucaia şi Silistra. Acest tun
monofleş, deşi era o gură de foc cu tragere înceată,
datorită calităţilor sale indiscutabile, a rămas în
dotarea regimentelor de artilerie grea până în anul
1937.
O altă piesă de artilerie grea, achiziţionată pentru
artileria de cetate în jurul anului 1890 a fost tunul
„Krupp”, cal 150 mm, model 1885/1891. Acest tun a
fost montat în cupole „St. Chamond”, „Creusot” şi
„Montlucan”. Un număr de 6 piese au fost
achiziţionate cu afet mobil ca artilerie de asediu. La 1
ianuarie 1918 în evidenţele Ministerului de Război
figurau 66 piese cal. 150 mm, model 1885 şi model
1891.

Obuzier “Krupp” cal. 210 mm aflat la Muzeul Militar
Naţional din Bucureşti.
Desigur prezentarea şi a altor guri de foc produse
de „Krupp” ce au fost în dotarea artileriei române ar
putea continua, dar nu relevarea tuturor acestora este
scopul acestui articol, ci evidenţiere acelor tunuri şi
obuziere ce au avut o importanţă aparte în înzestrarea
acesteia, care au constituit elemente de noutate
tehnică.
În concluzie se poate afirma că, întrucât piesele de
artilerie „Krupp” au fost excelente guri de foc au
constituit o prioritate în achiziţionarea de către armata
română şi au fost prezente în toate războaiele la care
armata română a participat, cei drept într-un procent
mai scăzut în timpul celui de-al Doilea Război
Mondial. Opţiunea pentru achiziţionarea în trecut de
către statul român a celor mai buni guri de foc de
artilerie, inclusiv a celor produse de „Krupp”, reflectă
preocuparea pentru dotarea armatei la înalte
standarde de performanţă.
Notă:
[1] William Manchester, Armele lui Krupp, Editura Politică,
Bucureşti, 1973, pag.50

Tun „Krupp”, cal 150 mm, model 1885/1891
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The Role of the Romanian
Army in the Process of
Establishing and
reinforcing the Unitary
National Status

ROLUL ARMATEI ROMÂNE ÎN
PROCESUL REALIZĂRII ŞI
CONSOLIDĂRII STATULUI
NAŢIONAL UNITAR

Abstract:
Unlike the other oppressed nations
of the Austro-Hungarian empire, who
proclaimed their unity and independence in a small political environment, in
conferences of their political parties or
by statements in Parliament, the Romanian people alone, has decided its future in a representative gathering. The
hundreds of thousands of adhesions of
the meetings that took place in almost
all towns have further strengthened the
plebiscitary character of the political
unity resolution.
The day of 1 December 1918 will
remain unforgettable in the hearts and
senses of Romanians from everywhere
and from all times.
The domestic and international circumstances under which the Great Union of 1 December 1918 occurred were
complex and not without difficulties.
After the second war mobilization and
Romania’s re-entering the war (28th
October/ 10th November 1918), in
agreement with the government and the
commander of the allied troops deployed at the Danube, the Romanian
General Staff decided on 2/15 November 1918 that the Roman troops should
march forward into Transylvania, under
the boundaries of the Belgrade truce
(31st October/ 13th November 1918).
The objectives set by the Romanian
army were to maintain peace and order.
For example, the message of the
Romanian troops deployed in Cluj was
in tune with the Proclamation of the
Army Chief of Staff, General Constantin
Prezan, when crossing the Carpathians: “Stepping with love on the land of
Transylvania, the Romanian army
comes in the name of sacred national
and human rights to guarantee the
complete freedom of all. Inspired by
these thoughts, we ensure all the inhabitants of the Romanian land, up until
Tisa and the Danube, regardless of
nationality and confession, that we shall
guard with faith the life and the property
of all. Therefore, we urge the entire
population to continue their usual occupations under the rampart of the Roman army, so that normal life in villages
and towns should not suffer any disorder.”[1]
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Unul din „ceasurile astrale” ale istoriei naţionale a bătut la 1
Decembrie 1918, la Alba Iulia, pe câmpul lui Horia, cetatea în
care, la 13 noiembrie 1599, voievodul Mihai Viteazul era
proclamat principe al Transilvaniei. Se înfăptuia, peste timp,
reînnodarea unui fir al istoriei noastre, pe care vitregiile vremurilor
îl destrămaseră, într-un moment în care întreaga suflare
românească presimţea iminenţa îzbândirii unui ideal de veacuri:
Marea Unire a românilor din „tustrele provincii”- ţări istorice ale lor.
Românii adunaţi la Alba Iulia în „slăvita” lor Adunare Naţională
au elaborat unul din actele fundamentale ale istoriei lor, care stă
demn alături de Supplex, de hotărârile de pe Câmpia Libertăţii de
la Blaj, de legile Dietei de la Sibiu, Pronunciament şi de
Memorandum, pe un altar al spiritualităţii româneşti.
După trecerea a 96 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri a tuturor
românilor din 1 Decembrie 1918, o sumară privire retrospectivă
asupra vastei istoriografii consacrate acestui eveniment crucial al
istoriei naţionale relevă, pe de o parte, că majoritatea lucrărilor
autohtone au vizat şi vizează, cu predilecţie, aspectele politicodiplomatice generale, adică: premisele, entuziasmul maselor,
adunările populare convocate pentru constituirea consiliilor şi
gărzilor naţionale române, marile personalităţi implicate, ecoul
intern şi internaţional, Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia
etc. Pe de altă parte, este de observat că aceste lucrări
abordează, cu rare şi lăudabile excepţii, într-o mai mică măsură
ansamblul problemelor de ordin organizatoric-administrativ,
economic, militar, relaţiile dintre autorităţile Vechiului Regat şi
Consiliul Dirigent, raporturile cu armata regală în timpul şi după
terminarea campaniei militare din Transilvania şi Ungaria,
disensiunile la nivelul factorilor decizionali, problema minorităţilor
etc.
Unirea Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei cu Regatul
României în anul 1918 a reprezentat o revoluţie care a iniţiat o
adevărată operă de organizare a noului stat şi de constituire a
naţiunii. România nu s-a transformat doar din punct de vedere
demografic, social şi teritorial, ci a fost afectat profund şi domeniul
politic ca urmare a războiului, reformelor şi a sporirii fără
precedent a populaţiei şi a teritoriului.
Desăvârşirea unităţii naţionale în anul 1918 a fost rezultatul
firesc legic, al îndelungatei dezvoltări istorice a poporului român,
al luptei sale pentru dreptul de a-şi hotărî singur soarta, conform
preceptelor iluminist liberale şi a statului naţional propovăduite cu
atâta asiduitate în întreaga Europă după revoluţia franceză.
1. Consideraţii privind Marea Unire de la 1 Decembrie 1918
Iuliu Maniu, referindu-se la acelaşi aspect, a accentuat într-o
cuvântare rostită în Adunarea Deputaţilor din 22 decembrie 1919
că: „atunci când am decretat Unirea, am decretat-o necondiţionat,
şi nerezervând drepturi speciale provinciale, pentru că am fost şi
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sunt de credinţa nestrămutată că România întregită
trebuie să fie una în Corpurile legiuitoare, trebuie să
fie una în guvernământul său, trebuie să fie una în
sufletul său, în gândirea sa şi în toate instituţiunile
publice de stat”[2]. „Despre o Transilvanie autonomă n
-a putut fi niciodată vorba în mod serios în România” –
i-a declarat Octavian Goga, ministrul Instrucţiunii
Publice în guvernul Averescu – unui corespondent de
presă străin[3].
La 14 decembrie 1918 delegaţia transilvăneană a
predat Regelui Ferdinand I Actul Unirii de la Alba Iulia,
moment de emoţionante rostiri şi întâlniri.
În perioada imediat următoare reprezentanţi ai
Consiliului Dirigent s-au aflat la Bucureşti, unde au
purtat discuţii cu membrii guvernului în vederea
definitivării statutului Transilvaniei. Ca rezultat al
consultărilor avute, la 11/24 decembrie 1918, s-au
emis două decrete-legi, de mare importanţă, unul de
„recunoaştere a Unirii”[4] şi al doilea cu privire la
organizarea Transilvaniei „până la definitiva
organizare a României întregite”[5].
În motivaţia cu privire la primul decret-lege,
preşedintele Consiliului de Miniştri sublinia în raportul
său către rege că desăvârşirea unităţii statale a
poporului român „se întemeiază pe fiinţa însăşi a
neamului românesc, care de aproape 2000 de ani în
mijlocul tuturor vitregiilor vremii, a ştiut să-şi păstreze
neatins caracterul de conştiinţă naţională”. Luându-se
în considerare raportul preşedintelui Consiliului de
Miniştri şi „luând act de hotărârea Adunării Naţionale

din Alba Iulia” s-a decretat că „ţinuturile cuprinse în
hotărârea Adunării Naţionale din Alba Iulia de la 18
noiembrie/1 decembrie 1918 sunt şi rămân
deapururea unite cu Regatul României”. Acţiunea
hotărâtă a poporului român şi în special recunoaşterea
prin decret-lege a unirii Transilvaniei cu România a
nemulţumit marile puteri aliate şi asociate, care
pregătiseră chiar un protest împotriva publicării
decretului-lege înaintea încheierii tratatelor de pace.[6]
Cel de-al doilea decret-lege la care ne-am referit,
având temeiul legal de referinţă la primul, stabilea
principiile şi modalităţile concrete de conducere a
afacerilor transilvănene de către guvern şi Consiliul
Dirigent pentru o perioadă destinată unificării
legislative şi administrativ-instituţionale. „Al doilea
decret-lege reglementează raportul dintre părţile unite
de dincoace şi Statul român” – aprecia în şedinţa
Consiliului Dirigent din 28 decembrie 1918
preşedintele său. Astfel, Consiliul Dirigent „emanat din
Adunarea Naţională de la Alba Iulia”, era însărcinat în
mod provizoriu şi pentru o perioadă de timp limitată,
cu conducerea serviciilor publice din Transilvania.
Consiliul Dirigent mai trebuia ca „în cel mai scurt timp”
să prezinte guvernului proiectul de reformă electorală
care să cuprindă dreptul de vot universal şi proiectul
de reformă agrară. Cele două proiecte trebuiau – aşa
cum reiese din explicitările preşedintelui Consiliului
Dirigent – să fie pregătite, supuse dezbaterii Marelui
Sfat Naţional şi apoi promulgate ca decrete-legi.
Asupra laturilor fundamentale politico-economice
ca: afacerile externe, armata, circulaţia financiară,
mijloacele de comunicaţie, împrumuturile publice,
vămile, siguranţa generală a statului, guvernul ţării
devenea factorul de conducere şi decizie.
Transilvania urma să fie reprezentată în guvern
prin miniştri fără portofoliu.
Se mai avea în vedere că pentru chestiunile care
se refereau la Transilvania se vor numi prin decretlege consilieri speciali, pe baza propunerilor făcute de
miniştrii fără portofoliu. Decretul-lege asupra căruia
am stăruit stabilea deci atribuţiile Consiliului Dirigent,
reglementa reprezentarea Transilvaniei în guvern şi
preciza priorităţile, aceleaşi la nivelul întregii ţări, care
stăteau în faţa acestui for de conducere provizoriu.
Prin prevederile sale, Decretul-lege se impune ca cel
de al doilea izvor de drept al Consiliului Dirigent,
primul fiind alegerea lui de Marele Sfat Naţional.
Consiliul Dirigent era investit cu atribuţii legislative
şi executive pentru domeniile care nu trecuseră încă
sub autoritatea nemijlocită a guvernului.
Extinderea competenţei guvernului asupra unor
domenii de activitate din Transilvania, de o importanţă
vitală pentru interesele întregului popor român,
însemna şi începutul procesului de unificare deplină a
vieţii de stat din Transilvania cu cea din restul ţării,
deziderat unanim al acelei epoci istorice.
Referitor la cele două decrete-legi se mai impune
cel puţin o subliniere, care denotă cumpănirea atentă,
realistă a situaţiilor. În ele nu se face nici o referire la
autonomia preconizată la Alba Iulia, ci se are în
vedere doar procesul de unificare al ţării, ceea ce era
în consens deplin cu cerinţele noii etape de evoluţie a
statului român.
Legea de unire a Transilvaniei cu România a fost
votată de Adunarea Deputaţilor şi de Senat la 29
15
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decembrie 1919 şi a fost promulgată la 31 decembrie
1919.
În consecinţă, ghidat de aceste considerente îmi
propun să evidenţiez un aspect mai puţin cercetat şi
cunoscut: colaborarea Marelui Cartier General al
Armatei Române cu Consiliul Dirigent la procesul de
preluare
a
puter ii
politic o - adm inistrative
(„imperiumului”) în Transilvania (noiembrie 1918 – mai
1919) şi operaţia armatei române în Ungaria. În acest
cadru, sunt analizate, cu deosebire, activitatea şi rolul
unor instituţii informative ad-hoc create de Marele
Cartier General al armatei române pentru pregătirea
desfăşurării cu succes a campaniei militare din
Transilvania, având ca obiectiv major preluarea
efectivă, împreună cu consiliile şi gărzile naţionale
române, a puterii politico-administrative în această
provincie: 1) ofiţerii ardeleni informatori şi
propagandişti, trimişi înaintea trupelor române în
Transilvania şi Ungaria; 2) Ofiţerul de legătură al
Marele Cartier General pe lângă Consiliul Dirigent din
Sibiu, lt. col. Gheorghe Bereşteanu.

2. Contextul social-istoric
Convenţia militară de la Belgrad (încheiată la 13
noiembrie 1918), între generalul Franchet D`Esperey comandantul trupelor din Balcani ale Antantei, şi
delegaţia noului guvern maghiar al contelui Mihály
Károlyi (constituit la 31 octombrie 1918) stabilea ca
linie demarcaţională, în Transilvania, între trupele
Antantei victorioase şi ale Ungariei învinse, cursul
Mureşului - Reghin – Bistriţa[7]. De notat că România
n-a fost invitată la această convenţie şi nici consultată,
la momentul respectiv fiind considerată stat
necombatant, deoarece semnase, la Buftea, pace
separată cu Puterile Centrale, în (7 mai 1918). De
fapt, această convenţie reconfirma şi individualiza
pentru Ungaria (proaspăt separată de Austria) „Linia
Diaz”, aşa cum fusese ea stabilită prin armistiţiul de la
Villa Giusti dintre Antanta şi Austro-Ungaria - 3
noiembrie 1918[8], şi nu putea fi considerată ca o linie
demarcaţională politică, definitivă, ci ca una cu scop
strict militar, provizoriu, care avea rolul de a delimita
zona de contact, urmând ca linia demarcaţională
definitivă (frontiera) să fie fixată prin tratativele de
pace ulterioare. De altfel, în cazul Transilvaniei,
problema unei linii demarcaţionale definitive, urmând
traseul amintit, nu ar fi avut nici o justificare etnică şi
istorică, decizia urmând să fie pronunţată prin votul
16

liber al majorităţii etnice, conform principiului
autodeterminării naţionalităţilor, enunţat în cele 14
puncte wilsoniene. Drept urmare, cuvântul hotărâtor în
această chestiune de importanţă vitală pentru destinul
naţiunii române avea să fie pronunţat şi parafat în
cetatea istorică a Albei Iulii, la 1 Decembrie 1918, prin
Rezoluţia Marii Adunări Naţionale, care consfinţea
unirea Transilvaniei, Maramureşului, Sătmarului,
Crişanei şi Banatului cu Patria-Mamă.
3. Măsuri întreprinse de Marele Cartier General
al
Armatei
Române
pentru
instaurarea
administraţiei româneşti în Transilvania
După patru ani şi mai bine de război pustiitor,
cuprinşi de euforia momentului, mulţi dintre
participanţii la acele evenimente înălţătoare sperau şi
credeau că ce-a fost mai greu a trecut şi că orice alte
aranjamente diplomatice, de culise, care ar fi eludat
voinţa nestrămutată şi liber exprimată a majorităţii
româneşti la Alba Iulia, au devenit caduce. Se înşelau,
evident. Nu era suficientă doar simpla proclamare a
Marii Uniri, ea trebuia şi garantată politic, militar şi
diplomatic, prin eforturile conjugate ale organismelor
politice locale şi centrale ale românilor transilvăneni
(consiliile şi gărzile naţionale române, Consiliul
Dirigent), desemnate prin voinţa populară, în cursul
lunilor noiembrie şi decembrie 1918, în strânsă
colaborare cu armata română venită de peste Carpaţi
să preia, să apere şi să împingă spre vest linia
demarcaţională provizorie cu Ungaria. Cu alte cuvinte,
obţinerea/preluarea puterii statale (imperiumului –
n.n.) necesita încă multe şi grele eforturi, inclusiv noi
jertfe de sânge. Or, în această acţiune, singura forţă
capabilă să asigure, efectiv, preluarea şi menţinerea
administraţiei româneşti în Transilvania era armata
Vechiului Regat din teritoriul neocupat al Moldovei,
remobilizată în grabă, prin decretul regal din 28
octombrie/10 noiembrie 1918, şi trimisă, după numai 6
zile, în condiţii grele de iarnă, peste Carpaţi, la fraţii
din Transilvania.
Datorită terorii exercitate de gărzile maghiare în
Transilvania, Consiliul Naţional Român de aici a cerut
sprijin Guvernului Român de la Iaşi. În consecinţă, la
5/18 noiembrie Marele Cartier General a dispus ca
trupele române să intre grabnic în Transilvania, pentru
a asigura ordinea, liniştea, viaţa şi avutul locuitorilor.
Iniţial, s-au trimis numai 2 divizii (Div. 7 Infanterie,
comandată de gen. Traian Moşoiu, şi Divizia 1
Vânători, comandată de gen. Aristide Lecca), acestea
fiind primite în linişte, chiar cu simpatie, inclusiv de
autorităţile civile şi populaţia din judeţele secuieşti,
speriate de spectrul generalizării anarhiei bolşevice,
după cum relevă primele rapoarte informative ale Div.
1 Vân şi 7 Inf.: „La 4/17 noiembrie, prefectul judeţului
Ciuc a publicat următoarele: «Sosesc armatele
române; să fiţi liniştiţi, să-i primiţi cu dragoste în
casă.»”[9]. La fel, “Divizia a 7-a raportează că, din
informaţiuni particulare, s-a aflat că populaţiunea de
pe valea Mureşului ne aşteaptă cu bucurie (....)
Populaţia - calmă. Secretarul prefectului din CsikSzereda (rom.: Miercurea Ciuc) a întâmpinat trupele,
întrebând dacă s-a intrat în Transilvania cu voia
Aliaţilor şi ce doleanţe au trupele pentru hrană şi
încartiruire.”[10]
Cam în aceiaşi termeni este descrisă situaţia şi în
Raportul nr. 617[11] din 1 decembrie 1918, deşi apar
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şi primele semne ale unor nemulţumiri mocnite, de rău
augur: „Avangarda Diviziei 7-a a fost primită cu
entuziasm la Topliţa.
Ungurii ce se aflau în localitate au depus armele.
Comunele din împrejurimi au trimis delegaţiuni să
salute armata română şi să comunice că aşteaptă şi în
comunele lor sosirea armatei române cu multă
dragoste. Administratorul de plasă din Reghinul
Săsesc s-a prezentat la Topliţa, cerând instrucţiuni.
În satele săseşti sosirea armatei noastre nu e bine
văzută. Se zice că saşii din Ditrău ar avea intenţiunea
de a se opune la dezarmare. În localitate s-a găsit un
depozit de muniţiuni, iar în gară câteva vagoane. S-a
pus garda naţională de pază. Intrarea avangardei
Diviziei 1 Vânători în Csik-Szereda (Miercurea Ciuc) sa făcut cu deosebit fast. Prefectul comitatului şi
primarul oraşului au întâmpinat trupa la Prefectură cu
cuvântări”. Aceste nemulţumiri se vor accentua, însă,
în scurt timp, după cum relevă Raportul nr. 652
(Arhivele Militare Române, fond M1 (3831 – Marele
Cartier General), dos. nr. 1950, f. 75) din 5 decembrie
1918: „La Reghinul Săsesc s-a confiscat o telegramă
a comitetului săsesc din localitate către comitetul
unguresc din Cluj prin care se spunea că armata
română ar face la Csik-Szereda (Miercurea Ciuc)
înrolări forţate din ultimele contingente; totdeodată
comitetul săsesc apelează la tineret să se înroleze în
armata ungară. Comitetul naţional din Cluj a telegrafiat
trupelor române din Tg Mureş că, la Cluj, nu se
găseşte armată ungurească şi că s-a instituit gardă
naţională românească; cere cu insistenţă să se trimită
trupe româneşti acolo, deoarece nu pot garanta
menţinerea ordinii publice decât cel mult pentru o
săptămână”.
În acest context, generalul Prezan, conştient de
complexitatea situaţiei şi de uriaşele responsabilităţi
care-i reveneau în calitatea sa de şef al Statului Major
General al Armatei Române (Marele Cartier General),
pentru a linişti starea de spirit din Transilvania (foarte
agitată şi greu de stăpânit din cauza evenimentelor
acelui moment istoric de răscruce, care se petreceau
într-un ritm fără precedent şi aproape de neînţeles şi
acceptat pentru cei care-şi pierdeau poziţiile
privilegiate de care beneficiaseră până atunci, în
contrapondere cu euforia românilor – situaţi, după
atâtea jertfe, în tabăra învingătorilor), în prima
proclamaţie a Marelui Cartier General către locuitorii
acestei provincii formula, clar şi percutant, motivele şi
obiectivele pentru care, „din Înalt ordin al M.S. Regelui
Ferdinand I, în urma chemării Comitetului Naţional
Român (subl. noastră, CG), armata noastră a trecut
Carpaţii”:
ROMÂNI! Păşind cu dragoste frăţească pe
pământul Transilvaniei, oştirea română vine în numele
unor sfinte drepturi naţionale şi omeneşti pentru a
garanta libertatea deplină a tuturora.
Însufleţiţi de aceste gânduri, asigurăm pe toţi
locuitorii pământului românesc până la Tisa şi Dunăre,
fără deosebire de neam şi de lege, că vom păzi cu
credinţă viaţa şi avutul tuturora.
Îndemnăm, deci, întreaga populaţie ca, sub pavăza
Oastei Române, să-şi continue ocupaţiile obişnuite,
astfel ca viaţa normală în sate şi oraşe să nu sufere
nici o tulburare. Fiecărui locuitor i se va respecta libera
exercitare a drepturilor sale cetăţeneşti, dar în acelaşi

timp, se pune în vedere tuturora că orice încercare de
a provoca dezordine, de a săvârşi acte de violenţă sau
de nesupunere se va pedepsi cu toată severitatea.[12]
Totodată, trupele române au primit instrucţiuni
orientative, sintetizate în 3 puncte, asupra misiunii lor
în Transilvania şi a relaţiilor de colaborare frăţească şi
perfectă armonie cu consiliile şi gărzile naţionale
române: „1) Armata română se va pune în legătură cu
Organizaţiunile Naţionale din Ardeal şi va căuta, în
cea mai perfectă armonie cu ele, să satisfacă toate
necesităţile administrative, să înlăture dezordinele, să
evite abuzurile şi să facă să se simtă mâna
protectoare şi superioritatea unei autorităţi frăţeşti. 2)
Ofiţerii ardeleni ataşaţi pe lângă şefii diverselor unităţi
militare române vor servi de legătură între armată şi
diversele organizaţiuni ale Comitetului Naţional. 3) Se
alătură un tablou de personalităţile către care armata
se va adresa pentru executarea celor de mai sus,
luând de la aceste persoane indicaţiunile necesare
pentru instalarea şi ajutorul care urmează să-l dea
autorităţilor administrative locale.”[13]
Referitor la punctul 3, şeful Serviciului Central al
Corpului Voluntarilor Români, colonel Gr. Popescu, cel
care a întocmit Tabloul - anexă cu numele oamenilor
de încredere din Transilvania, cari verosimil sunt la
vetrele lor[14], nota, la finalul documentului: „Toţi
avocaţii români, precum preoţii, învăţătorii şi
funcţionarii de bancă sunt oameni de încredere”. În
Anexa nr. 3, intitulată Instrucţiuni pentru trupele de
ocupaţiune din Transilvania[15], la Ordinul de
Operaţiuni nr. 303 din 18.XI.1918 al Marelui Cartier
General - Secţia Operaţiilor, semnat de generalul
Prezan, Şeful Statului Major General al Armatei, sunt
specificate, în detaliu, următoarele instrucţiuni privind:
a. Misiunea: „Trupele române, care au misiunea
istorică să ocupe pământul românesc de peste Carpaţi
până la Tisa şi Dunăre, nu trebuie să uite nici o clipă
că ele sunt solii libertăţii, ordinei şi ai civilizaţiei
Statului Român, că ele seamănă cele dintâi, pe unde
trec, sămânţa simpatiei şi recunoştinţei pentru Regatul
României Mari de mâine.”[16];
b. Comportamentul corect, demn şi umanitar faţă
de populaţie, indiferent de etnie: „Trupele române, prin
atitudinea şi purtarea lor faţă de populaţia românească
şi cea străină, trebuie să dovedească că oştirea
românească are ofiţeri şi soldaţi luminaţi de o cultură
superioară şi pătrunşi de un larg spirit de dreptate şi
de umanitate. Armata vitejilor de la Oituz, Mărăşti şi
Mărăşeşti trebuie să stoarcă şi în Ardeal admiraţia
tuturor, prin ţinuta marţială, prin disciplina exemplară
şi prin demnitatea de oşteni ai flamurilor
biruitoare.”[17];
c. Interzicerea şi sancţionarea severă a oricăror
încercări de însuşire pe cale nelegală a bunurilor
private şi publice sau de rechiziţii forţate, fără plată:
„Să nu fie înstrăinată averea populaţiei din oraşele şi
satele prin care trec. Toate abaterile să fie sever
pedepsite şi imediat raportate Marelui Cartier General.
Comandanţii sunt personal răspunzători pentru fiecare
caz de abatere; Aprovizionarea trupelor se va face cu
ajutorul serviciului de subzistenţă din interiorul
Regatului. În ţinuturile locuite de români să nu se facă
rechiziţii, iar în cele locuite de străini, ele să se facă
contra plată şi neforţate. Depozitele de alimente ale
armatei austro-ungare şi ale statului, care se vor mai
17
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găsi, vor fi puse sub pază militară, până la predarea
lor serviciului de subzistenţă.
Din aceste depozite şi din cele ale armatei, care se
vor înfiinţa, se vor împărţi alimente şi populaţiei, în caz
când aceasta ar fi lipsită şi în caz când cantităţile
depozitate ar întrece trebuinţele armatei.” [18];
d. Menţinerea şi sprijinirea gărzilor naţionale
române, ca elemente de păstrare a ordinii publice: „În
ţinuturile locuite de români, paza ordinei va fi
încredinţată gardelor naţionale locale, care vor putea fi
întărite, în caz de necesitate, şi cu ofiţeri şi soldaţi
români.” [19];
e. Dezarmarea şi dizolvarea tuturor gărzilor şi
detaşamentelor străine (maghiare, germane şi
sârbeşti), inclusiv arestarea şi deţinerea conducătorilor
acestora, dacă se vor dovedi ca elemente periculoase:
„Gardele naţionale şi detaşamentele străine vor fi
dezarmate şi dizolvate, iar conducătorii lor, în caz
când ar fi elemente periculoase ideii de stat român şi
ordinei publice, vor fi arestaţi şi internaţi. Paza ordinei
în satele şi oraşele locuite de străini, o vor face
detaşamente din armata română până la organizarea
jandarmeriei şi poliţiei.”[20];
f. Instalarea noilor autorităţi administrative numai în
urma consultării cu Consiliul Naţional Român Central:
„Autorităţile administrative nu se vor putea numi decât
mai târziu şi anume atunci când Guvernul va putea lua
înţelegere direct cu Comitetul [corect: Consiliul n.n]
Naţional Român din Transilvania. Până atunci,
Comandamentele vor lua dispoziţiuni a asigura, în
mod provizoriu, administraţia, cu ajutorul organelor
deja existente (instalate de către Comitetul Naţional
Român), dacă autorităţile acestea sunt binevoitoare
cauzei româneşti; acolo unde se va simţi nevoia de a
se instala noi persoane, se vor consulta alăturatele
liste aprobate de Ministerul nostru de interne.” [21]
g. Regimul presei şi publicaţiilor: „Presa şi alte
publicaţiuni vor putea să-şi continue apariţia, dar li se
va impune cenzura militară. Întreaga presă, şi cea
ungurească, germană şi sârbească, va fi obligată a
respecta ideea de stat român. Nu se va tolera nici o
agitaţie împotriva dinastiei şi armatei române. Presa
va avea, însă, libertatea de a apăra interese locale de
ordin administrativ, economic, financiar şi cultural.”[22]
h. Menţinerea şi sporirea prestigiului armatei: „În
centrele mai importante, armata va intra intonând
cântece de vitejie, în frunte cu muzicele militare şi
provocând entuziasmul populaţiei.
Ofiţerii se vor abţine de a lua parte la petreceri
zgomotoase, care le-ar putea scădea prestigiul.
Pretutindeni, la serbări şi banchete, se vor
prezenta in corpore. Comandamentele nu vor tolera
să umble izolaţi sau în grupuri prin localuri şi la
petreceri compromiţătoare.”[23]
Din punct de vedere militar, începând din 23
decembrie 1918, invocându-se interese de ordin
imperativ, care impuneau a se decreta ca zonă a
armatei tot teritoriul Basarabiei, Bucovinei şi
Transilvaniei, prin Ordinul circular nr. 1145/10 dec.
1918 al Marele Cartier General– Secţia Operaţii către
toate comandamentele şi serviciile din Marele Cartier
General, semnat de gen. Prezan – şeful Marelui Stat
Major şi de lt. col. Ion Antonescu – şeful Biroului
Operaţii, s-a dispus că linia de demarcaţie între zona
armatei şi zona interioară va fi frontiera care a
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despărţit Vechiul Regat de aceste ţinuturi.[24]
Statul român şi-a motivat înaintarea trupelor sale în
Transilvania pe Actul de Unire, pe decretul-lege nr.
3632 din 11/24 decembrie 1918 şi prin hotărârea de a
stăvili vexaţiunile la care erau supuşi românii aflaţi
dincolo de linia de demarcaţie. Atacul guvernului
comunist de la Budapesta, din 20 iulie 1919, n-a
readus Transilvania sub controlul statului maghiar.
Armata română a fost braţul înarmat care a salvat
Hotărârea de Unire de la Alba Iulia.[25]
Obiectivele stabilite de armata română au fost
menţinerea liniştii şi a ordinii.
De exemplu, mesajul trupelor române de la Cluj
era în ton cu Proclamaţia Şefului Statului Major al
Armatei, generalul Constantin Prezan, la trecerea
Carpaţilor: „Păşind cu dragoste pe pământul
Transilvaniei oştirea română vine în numele unor
sfinte drepturi naţionale şi omeneşti pentru a garanta
libertatea deplină a tuturor.
Însufleţiţi de aceste gânduri, asigurăm pe toţi
locuitorii pământului românesc până la Tisa şi Dunăre,
fără deosebire de neam şi de lege, că vom păzi cu
credinţă viaţa şi avutul tuturora. Îndemnăm, deci,
întreaga populaţie, ca sub pavăza oastei române, săşi continue ocupaţiile obişnuite, astfel ca viaţa normală
în sate şi oraşe să nu sufere nici o tulburare”[26].
4. Concluzii
După 1 decembrie 1918 statul român, în ansamblul
său, şi fiecare provincie unită în parte, au evoluat întrun context intern şi extern foarte complex, complicat,
pe alocuri cu momente de dramatism. Efectele
războiului se resimţeau din plin: pierderile de vieţi
omeneşti, răniţii, distrugerile materiale, jafurile
ocupanţilor germani, dificultăţi legate de reîntoarcerea
la casele lor a celor de pe front şi a celor refugiaţi în
Moldova, soldaţi rămaşi încă în prizonierat în Rusia
sovietică au marcat sensibil evoluţia ţării.
Preluarea şi organizarea administraţiei româneşti
în oraşele Transilvaniei, operaţiuni încredinţate de
Consiliul Dirigent prefecţilor, s-au desfăşurat treptat, în
relaţie cu extinderea autorităţii statului român asupra
regiunilor transilvănene. Mai remarcăm că instaurarea
administraţiei româneşti în diferitele regiuni ale
Transilvaniei n-a fost condiţionată nemijlocit de
prezenţa trupelor române în acele locuri.
După încheierea Tratatului de pace de la Trianon,
prin care unirea Transilvaniei cu România dobândea o
consacrare internaţională, speranţele maghiare de
revenire la realităţi teritoriale anterioare lui 1
Decembrie 1918 s-au năruit. Din acel moment,
prevederile Hotărârii de Unire cu privire la minorităţi
vor fi invocate, cu consecvenţă, de reprezentanţi ai
maghiarilor, de pretutindeni şi de oricând, ca un
element de sprijin în susţinerea revendicărilor politice,
economice, cultural-religioase ale maghiarilor din
România.
Pentru celelalte etnii, pentru care graniţele în care
trăiau nu însemnau cel mai important factor,
prevederile amintite puteau însemna un început în
încercarea de a-şi apăra interesele naţionale, în noua
configuraţie politico-statală.
În cazul saşilor din Transilvania s-a înregistrat o
schimbare radicală de opţiune politică în intervalul
octombrie 1918 – ianuarie 1919. La 29 octombrie
1918 Comitetul Central Săsesc Lărgit (erweiterte

171 de ani de la înfiinţarea primei baterii de artilerie
Sächische Zentralausschuss) s-a pronunţat pentru
menţinerea comunităţii săseşti în cadrele statului
maghiar, pentru ca la 8 ianuarie 1919, la Mediaş, să
se decidă aderarea la actul unirii Transilvaniei cu
România. Evenimentele interne şi externe desfăşurate
în acel interval, analiza lor lucidă, acţiunile proprii
întreprinse de liderii saşilor, demersurile lor pe lângă
Consiliul Dirigent care le-a promis satisfacerea
intereselor etnice, au condus la hotărârea de la
Mediaş.
Şvabii au aderat la statul român abia în august
1919, după tratative cu Consiliul Dirigent, influenţaţi şi
de saşi şi în condiţiile în care devenise evident că
Banatul va fi împărţit între România şi Iugoslavia.
Desăvârşirea unităţii naţional-statale în anul 1918 a
avut consecinţe multiple în plan teritorial, demografic,
social-economic, politic, dar şi al mentalităţilor. Unirea
a marcat întregirea pieţei interne, intrarea ţării într-o
etapă nouă, caracterizată prin mari progrese
economice, sociale, culturale. Cele mai cunoscute
privesc creşterea semnificativă a teritoriului, a
populaţiei şi a potenţialului economic: – suprafaţa ţării
de la 137.000 kmp la 295.049 kmp; – populaţia, de la
7,5 milioane locuitori la peste 18 milioane locuitori în
anul 1930; – suprafaţa arabilă, de la 6,6 milioane ha la
14,6 milioane ha; – forţa motrice a industriei cu peste
235%; – suprafaţa împădurită, de la 2,5 milioane ha la
7,3 milioane ha ş.a. Resursele de energie şi materii
prime erau, în acel moment, suficiente stadiului de
dezvoltare industrială.
Reunind teritoriile locuite din vechime de români,
România a devenit un stat naţional european de
mărime medie, având 295.000 km² şi aproape
17.000.000 locuitori.
Jertfa imensă şi suferinţele fără seamăn ale
poporului român în primul război mondial închinate
cauzei nobile a întregirii naţionale nu au fost
zadarnice. Ele au stat la temelia hotărârii unanime a
românilor care, prin voinţa lor nestrămutată au
înfăptuit, la încheierea războiului, unirea tuturor
pământurilor româneşti într-un singur stat naţional, act
istoric ce a primit prin tratatele de pace, consacrarea
internaţională. Românii nu au uitat şi nu vor uita
niciodată supremul sacrificiu făcut de martirii neamului
românesc pe câmpurile de bătălie ale primului război
mondial.
Se încheia în apoteoză un lung proces de lupte şi
speranţe, de aşteptări şi strădanii. Se deschidea cu
acea zi o nouă epocă în istoria multiseculară a
poporului român.
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The Evolution
and the
Development
Alternatives of
the Artillery
and Missiles
Systems
Abstract:
If the war has not radically changed, its
circumstances are essentially variable,
evolutionary and under constant
change. As a result, the weapons systems, the related ammunition, the military equipment and especially the personnel have become real tools used in
solving crises, conflicts, and wars, and
the forces’ rapid reaction represents the
main form of response of the modern
armies in order to optimally solve them.
In this context, in a complex geopolitical
and operational environment, the
armed forces should permanently have
at their disposal high precision weapons systems, state of the art technologies and excelently mission trained militaries, all these goals being for the joint
forces a factor of operational superiority
and a multiplier of the fighting power.
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weapons systems, transformation, capabilities, mortars, multiple launch
rocket systems, railed artillery
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de artilerie şi rachete
Col.dr. Laurean –Georgel OPREAN
Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie
Antiaeriană „Ioan Vodă”
1. Momente de referinţă în evoluţia artileriei
Pentru a înţelege corect evoluţia artileriei de la banalele tunuri
până la sofisticatele sisteme de armament de artilerie şi rachete
existente astăzi în dotarea armatelor moderne, voi efectua un
lapidar excurs în istoria artileriei pentru a releva principalele
momente ale transformării.
La nivel mondial, artileria a avut o evoluţie spectaculoasă de-a
lungul timpului. În încercarea de a rezuma schimbările majore pe
care le-a cunoscut artileria de-a lungul timpului, am identificat
şase momente remarcabile ale evoluţiei, astfel:
a. în evul mediu, prima schimbare revoluţionară a artileriei a
vizat asigurarea mobilităţii acesteia, organizarea deplasărilor, a
tragerilor şi întrebuinţarea artileriei pentru sprijinul luptei cavaleriei
şi infanteriei. Primele tunuri aveau o bătaie de circa 1-2 km,
respectiv un efect limitat al exploziilor ghiulelelor din piatră sau
bronz asupra personalului, zidurilor cetăţilor sau ale fortificaţiilor,
însă în pofida acestui fapt, muniţiile s-au diversificat, iar calibrele
tunurilor au crescut considerabil. De asemenea, pentru a se
obţine rezultate notabile în lupte, marile puteri europene foloseau
un număr mare de guri de foc, artileria a fost organizată pe entităţi
şi au fost puse în aplicare reguli de tragere şi noi tactici de luptă
ale armei.
b. în epoca modernă, a doua schimbare revoluţionară a
artileriei s-a concretizat prin aplicarea unor metode necesare
executării tragerilor prin ochire indirectă, înzestrarea subunităţilor
de artilerie cu piese şi muniţie fabricate din oţel, organizarea pe
subunităţi a artileriei pentru a se asigura o densitate de foc mare
în spatele subunităţilor luptătoare, care să permită executarea
focului grupat pe ţinte. Eficacitatea focului artileriei a crescut
datorită modernizării tunurilor şi obuzierelor, introducerii legăturilor
elastice între ţeavă şi afet, întrebuinţării aparatelor de ochire cu
linie de miră independentă, măririi calibrelor, bătăii şi cadenţei de
tragere, precum şi prin sporirea forţei distructive a ghiulelelor şi
proiectilelor, în funcţie de caracteristicile ţintelor.
c. al treilea moment important a fost marcat de evoluţia
artileriei după anul 1900 şi pe durata primului război mondial.
Datorită puterii distructive a muniţiei, mobilităţii şi masivităţii gurilor
de foc, artileria devine mijlocul principal de sprijin prin foc al
infanteriei, precum şi de distrugere a blindatelor şi lucrărilor de
apărare de campanie şi permanente ale inamicului.
Războiul “de poziţie” a amplificat rolul focului artileriei, acesta
devenind determinant, în duelurile dintre beligeranţi. Pentru
nimicirea personalului adăpostit în tranşee, s-au creat proiectile
speciale, şrapnele şi obuze brizante, ale căror spargeri fuzante
proiectau gloanţe sau schije în tranşeele ocupate de trupe.
Utilizarea acestor noi tipuri de proiectile a impus adaptarea unor
noi metode şi procedee de executare a reglajului şi a trageri de
efect. Pentru prima dată au fost întrebuinţate cu succes în luptă
artileria contra aeronavelor şi artileria anticar, datorită
întrebuinţării în campaniile militare a baloanelor de cercetare,
avioanelor şi a tancurilor cu cuirasă metalică.
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d. următorul moment important a fost marcat de
evoluţia artileriei în perioada interbelică şi pe timpul
celui de-al doilea război mondial. Pentru a surprinde
rolul esenţial al artileriei în sistemul de foc al forţelor
terestre aş dori să reiterez butada mareşalului englez
Montgomery: „Cu cât este mai grea lupta şi mai lung
războiul, cu atât trebuie mărit numărul infanteriei şi, de
fapt, a tuturor armelor, care vor fi sprijinite prin foc,
întotdeauna, de artilerişti.”
Transformarea ilustrează inovaţiile în armă: artileria
autopropulsată inventată de către englezi,
aruncătoarele de proiectile reactive inventate de ruşi,
rachetele tactice V1, V2, V4 construite de către
germani, precum şi a obuzierelor nucleare deservite
de sisteme de comandă şi control a tragerii produse
de către americani. Capacitatea distructivă a focului
artileriei în al doilea Război Mondial a ajuns la cote
halucinante prin concentrarea şi manevra rapidă a
unităţilor de artilerie, masarea focului artileriei,
utilizarea unor calibre foarte mari. Doresc să
menţionez doar două exemple elocvente, primul se
referă la tunul german DORA pe şasiu de tren
KRUPP, cal. 800 mm., care a fost transportat pe 60
trenuri, a facilitat distrugerea totală a oraşelor Odessa
şi Sevastopol. Acesta trăgea obuze de şapte tone, la
o distanta de 38 km. Asupra Sevastopolului s-au tras
200.000 tone de proiectile şi bombe, oraşul fiind
efectiv demolat. Acest fapt a marcat creşterea
considerabilă a efectelor distructive de natură
materială şi morală asupra adversarului dobândite prin
acţiunile artileriei terestre.
De fapt, în cel de-al doilea Război Mondial, artileria
a fost supranumită “Zeul Războiului”. Acest eufemism,
atribuit de către sovietici, are o justificare şi o baza
reală, focul artileriei a constituit cel mai puternic mijloc
de luptă la îndemâna comandanţilor, îndeosebi pentru
sprijinul nemijlocit şi direct al acţiunilor infanteriei şi
blindatelor, iar cantitatea de guri de foc utilizată în
operaţii militare a fost extrem de numeroasă. Pentru o
corectă înţelegere voi menţiona doar două exemple
relevante: în operaţia laşi-Chişinău (20-23 august
1944) sovieticii au realizat concentrarea a 200 guri de
foc pe km de front, în sectorul de rupere, iar frontul
româno-german le-a opus cel mult 40 guri de foc pe
km, raportul de forţe fiind astfel zdrobitor in favoarea
ruşilor (5 la 1). În bătălia Berlinului, sovieticii au masat
22000 guri de foc (tunuri, obuziere, aruncătoare),
3200 tancuri si autotunuri, realizându-se pe direcţia
loviturii principale a Fr.1 bielorus (comandat de
Mareşalul Jukov) o densitate de 270 guri de foc pe km
de front. Pregătirea de artilerie a avut o durata de 30
minute, focul executându-se pe o adâncime de 8 -12
km a apărării germane.
e. un alt moment principal din evoluţia artileriei l-a
constituit perioada postbelică în care s-au evidenţiat
profunde mutaţii în teoria şi practica militară cu privire
la modul de întrebuinţare a artileriei terestre în
operaţiile întrunite. De asemenea, menţionez
schimbările de ordin operativ şi tactic referitoare la
întrebuinţarea artileriei de luptă, transformările
survenite la nivel organizatoric şi acţional (sistemul
francez al bazelor de foc ale artileriei din Indochina şi
sistemul american utilizat în războaiele locale din
Korea şi Vietnam).
Ulterior, aceste mutaţii au fost influenţate, în mod

decisiv, de introducerea în dotare a unor noi tipuri de
echipamente, muniţii, tehnică de artilerie şi rachete
balistice performante, precum şi de punerea în
aplicare a unor noi concepţii doctrinare conform cărora
spaţiul de luptă nu va mai accepta liniaritatea
consacrată şi uniformitatea dispozitivelor de luptă
materializată în fâşii, aliniamente şi zone. De
asemenea, pot afirma cu certitudine că misiunile de
bază ale acestei arme nu pot fi substituite de alte
sisteme precum aviaţia, elicopterele de atac,
blindatele, artileria navală, iar pentru îndeplinirea
acestora, sistemul artileriei şi rachetelor terestre
coordonează realizarea efectelor letale şi neletale ale
forţelor de sprijin luptă, la nivelul grupărilor de forţe
întrunite fapt ilustrat evident pe timpul conflictelor din
Irak, Balcanii de vest şi Afganistan.
2. Studiu comparativ al variantelor actuale de
înzestrare ale artileriei şi rachetelor şi tendinţele
de evoluţie ale acestora
Evident că istoricul artileriei este interesant, însă
actualmente sunt esenţiale două aspecte şi anume
nivelul tehnologic actual al artileriei, iar mai apoi,
perspectivele de evoluţie ale acestora. Pentru
îndeplinirea misiunilor tactice încredinţate[1], artileria
şi rachetele terestre execută sarcinile specifice de
sprijin prin foc conform scenariului operaţiei, adaptând
dinamic organizarea, dotarea, TTPs / tacticile,
tehnicile şi procedurile de acţiune. În acest sens,
artileria execută şase activităţi de bază[2]: comanda şi
controlul acţiunilor artileriei; asigurarea multiplă cu
date şi informaţii; desfăşurarea în dispozitiv de luptă;
executarea sprijinului prin foc; efectuarea oportună a
manevrei de foc şi mijloace; realizarea sprijinului
logistic al acţiunilor artileriei.
În continuare, voi efectua un studiu comparativ ale
celor trei variante actuale de înzestrare cu mijloace de
foc ale artileriei, respectiv artileria ghintuită, cea cu
ţeavă lisă (aruncătoarele) şi lansatoarele multiple de
rachete, prin prisma utilizării eficiente a acestora de
către grupările de forţe expediţionare în operaţiile
întrunite, precum şi execuţiei activităţilor de bază
enunţate anterior.
Artileria ghintuită şi aruncătoarele
În primul rând, experţii militari occidentali au
analizat integrarea artileriei ghintuite dispusă pe şasiu
de blindat în module expediţionare. Aceştia au ajuns
la concluzia că artileria ghintuită, în general, iar
varianta ei autopropulsată, în special, a pierdut teren
în faţa artileriei cu ţeavă lisă (aruncătoarele şi
sistemele multiple de lansare rachete/MLRS).
Argumentele lor se referă la faptul că aruncătorul
de bombe este mult mai eficient datorită integrării sale
organice la cele mai mici niveluri tactice (batalion şi
companie), acesta are un timp de reacţie scurt,
cadenţa ridicată de tragere, iar greutatea redusă
permite transportul rapid pe distanţe foarte mari
(mobilitate strategică) şi în zone greu accesibile.
Potrivit acestora, sistemele autopropulsate de artilerie
asigură o capacitate şi viteză mare de deplasare în
orice tip de teren, o protecţie balistică
corespunzătoare a echipajului, însă sunt mari
consumatoare de resurse, îndeosebi de CL şi necesită
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o mentenanţă costisitoare şi dificil de executat în
teatrele de operaţii. De asemenea, acestea sunt
considerate prea masive pentru a face faţă scenariilor
contemporane care necesită o viteză operaţională şi o
mobilitate sporită, consumuri reduse de resurse,
precum şi posibilităţi de operare şi mentenanţă facilă.
Pe de altă parte, aruncătoarele sunt sisteme de
artilerie considerabil mai uşoare decât artileria
autopropulsată, cântăresc numai câteva sute de
kilograme şi pot fi folosite cu succes, îndeosebi în
operaţiile în zone urbane, teren muntos sau mediu
frământat, în sprijinul acţiunilor tactice ale infanteriei,
V.M., forţelor speciale, de paraşutişti sau aeromobile.
De asemenea, se sugerează faptul că în scenarii care
presupun trageri de contrabaterie, aruncătoarele sunt
montate pe maşini de luptă sau transportoare amfibii
blindate în scopul asigurării unei protecţii balistice
ridicate.
În al doilea rând, unii experţi consideră că o
combinaţie flexibilă a sprijinului prin foc provenind de
la diferite categorii de forţe, cum ar fi artileria navală,
artileria terestră sau helipurtată, rachetele balistice şi
mijloacele de artilerie care echipează elicopterele şi
avioanele de luptă vor face inutilă utilizarea artileriei
ghintuite. Acest punct de vedere îl împărtăşesc parţial
şi doresc să menţionez incompatibilităţile.
Astfel, aruncătoarele de bombe prezintă suficiente
dezavantaje. Cu un calibru care nu depăşeşte 120
mm şi o bătaie limitată, între 5-13 km, aruncătorul
poate acoperi cu foc doar o zonă limitată, la contact,
nu poate acţiona asupra blindatelor, nu trage muniţii
cu submuniţii, efectul la ţintă este redus datorită
calibrului proiectilului, majoritatea nu dispun de un
sistem centralizat de conducerea focului artileriei şi
poate angaja doar anumite categorii de ţinte. În
comparaţie cu mortierele, artileria ghintuită dispune de
calibre mari (105-203,6 mm şi chiar mai mare) şi trage
cea mai diversificată gamă de muniţie care întruneşte
toate cerinţele pentru realizarea efectului la ţinte,
acest lucru constituind un avantaj considerabil al
artileriei ghintuite. Mai mult, obuzierele au o bătaie
foarte mare (de până la 45 km cu proiectile cu bătaie
mărită), ceea ce determină acoperirea cu foc a unei
suprafeţe de aproximativ 16 ori mai mari decât cea a
aruncătorului. De menţionat faptul că majoritatea
aruncătoarelor nu au calitatea artileriei ghintuite de a
executa, în orice condiţii, trageri prin ochire directă
asupra ţintelor în mişcare, lucru deosebit de important
în realizarea siguranţei nemijlocite şi apărării apropiate
a dispozitivului de luptă al artileriei precum şi în
asigurarea protecţiei forţelor.
Sistemele moderne de management ale artileriei
integrează şi prelucrează datele de la un spectru larg
de surse: senzori acustici, radare de observare,
supraveghere şi contra baterie, imagini fotometrice
sau imagini obţinute de UAV-uri, sateliţi ori de la
mijloacele aeriene de recunoaştere la nivel tactic. Pe
de altă parte, există contestări care sugerează faptul
că artileria ar trebui să piardă privilegiul de a accesa
tot ce înseamnă „intelligence” în spaţiul de luptă
aceştia propun transmiterea tuturor datelor relevante
către toate mijloacele de foc, sau cel puţin, structurilor
responsabile de a ordona executarea focului, ceea ce
prezintă implicaţii majore în coordonare sprijinului prin
foc/efectelor.
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Artileria şi blindatele
Forţele moderne de intervenţie trebuie să aibă
capacitatea de a se deplasa uşor altfel mobilitatea
strategică va fi imposibilă. Adesea, aceasta este
strâns legată de capabilitatea de a se deplasa într-un
teatru de operaţii. Deoarece mobilitatea este atât de
importantă, forţele multinaţionale dotate cu tehnică cu
blindaj uşor au devenit mijloacele de bază pentru o
reacţie rapidă în situaţii de criză şi conflict, însă cu
excepţia unor conflicte majore.
Chiar şi aşa, în scenariile contemporane trupele
trebuie să aibă un sprijin apropiat substanţial. În acest
context, cine ar putea juca un rol mai important,
blindatele sau artileria?
În ceea ce priveşte caracteristicile particulare ale
blindatelor, pot fi transportate pe platforme pentru
asigurarea sprijinului imediat. Cu toate acestea,
blindatele trebuie folosite într-o manieră care să le
permită exploatarea la maxim a capabilităţilor
acestora, în special acţiunea conjugată cu celelalte
forţe destinate operaţiei.
În acest sens, ele ar trebui folosite pentru operaţiile
în adâncimea apărării, în operaţiile din mişcare,
contraatacuri pe la flancurile sau intervalele
dispozitivului de operaţii ori în alte cazuri în care
acestea pot schimba cursul acţiunilor militare. Totuşi,
o intervenţie întârziată a acestora determină
escaladarea violenţelor, extrem de mari dificultăţi în
controlarea spaţiului de luptă.
În ceea ce priveşte artileria, aceasta rămâne o
armă capabilă să sprijine cu eficacitate operaţiile
dinamice executate de blindate, are un rol determinant
în realizarea neutralizării, distrugerii sau anihilării
apărării adversarului şi poate executa eficient baraje
de foc pentru protecţia flancurilor sau a coloanelor în
deplasare.
Astfel, artileria poate acoperi cu foc suprafeţe mari
fără a se apela la platforme de transport speciale sau
la alte elemente logistice. Muniţia de artilerie a devenit
foarte precisă (utilizarea muniţiilor inteligente),
concentrarea de foc este flexibilă, iar posibilitatea de
măsurare şi evaluare a efectelor la ţintă este crescută.
Chiar dacă ţintele nu mai au un caracter staţionar,
artileria dispune de mijloace de identificare, selectare
şi lovire precise, inclusiv pentru ţintele aflate în
mişcare.
De asemenea, pentru realizarea unor misiuni
acţiunile artileriei pot fi privite în mod considerabil mai
puţin provocatoare decât utilizarea blindatelor.
Efectele psihologice în rândul civililor sau ale
adversarului sunt obţinute mai uşor de către artilerie
prin „lovituri chirurgicale”, cu minimizarea distrugerilor
şi pierderilor colaterale, decât prin utilizarea
blindatelor.
Capacitatea artileriei de a acţiona în compunerea
grupurilor tactice interarme îi conferă acesteia un
surplus de utilitate la nivel tactic. Uzual, operaţiile de
stabilitate şi de impunere / menţinere a păcii tind să
devină din ce în ce mai complexe, iar acţiunile artileriei
sunt omniprezente chiar în apropiere de aliniamentul
de contact.
Autopropulsatele se deplasează mai repede decât
blindatele, pot reacţiona la un spectru mai larg de
scenarii ale insurgenţilor, pot fi păstrate în zona de

171 de ani de la înfiinţarea primei baterii de artilerie
contact şi angajate pentru o reacţie imediată şi la
distanţe mari.
Artileria ghintuită şi lansatoarele de rachete.
Nici adepţii sistemelor multiple de lansare rachete
(MLRS, LARS) nu au ezitat să recomande utilizarea
prioritară a acestora, argumentând că:
a. sistemele moderne de lansatoare nu sunt cu
mult mai grele decât artileria ghintuită, ceea ce
permite deplasarea lor prin transport strategic pe cale
aeriană sau navală;
b. greutatea relativ scăzută a sistemelor şi lipsa
reculului la plecarea loviturii au făcut posibilă
instalarea sistemelor pe roţi, lucru ce permite
mobilitatea operaţională şi optimizarea executării
sarcinilor specifice încredinţate;
c. rachetele întrebuinţate în prezent de sistemele
MLRS au bătaie mai mare ca un autopropulsat
standard de 155 mm, totuşi extinderea bătăii acestora
până la 150 km a determinat separarea traiectoriei
rachetei în două părţi: balistică şi aerodinamică ceea
ce indică faptul că dacă un radar de contrabaterie
detectează racheta în cea de-a doua parte a
traiectoriei, va fi imposibilă determinarea
coordonatelor subunităţii care a executat tragerea.
d. pe timpul Războiului Rece, lansatoarele de
rachete puteau fi utilizate şi în lupta împotriva
blindatelor care atacau o poziţie. În prezent, sistemele
au fost configurate în vederea obţinerii efectelor la
distanţe mari şi la ţinte de importanţă tactică, operativă
sau strategică. Acest lucru este facilitat de dotarea
tuturor lansatoarelor cu GPS şi conectarea lor la un
sistem complex de baze de date.
Totuşi adepţii utilizării artileriei ghintuite de către
forţele expediţionare nu sunt impresionaţi de aceste
argumente referitoare la mobilitate, bătaie şi precizie.
Dezvoltarea unor noi categorii de tunuri/obuziere
autopropulsate blindate sau parţial blindate determină
reconsiderarea avantajului tactic al lansatoarelor la
distanţe mai mari de 45 km, deoarece uneori efectul
obţinut de către acestea nu poate fi exploatat eficient
de către forţele luptătoare. În plus, loviturile pentru
artileria ghintuită pot fi echipate cu focoase inteligente
sau cu GPS. Din punctul lor de vedere există patru
observaţii critice privind deficienţele tactice ale
lansatoarelor:
a. lansatoarele de rachete nu pot executa tragerea
în toată zona dintre piesă şi ţintă, în principiu existând
o zonă nebătută de circa 10-15 km datorată
problemelor de construcţie ale lansatoarelor. Această
limitare nu există pentru piesele de artilerie ghintuită
care pot angaja, prin ochire directă sau indirectă, orice
ţintă aflată dincolo de zona de siguranţă, iar în cazuri
excepţionale chiar şi în interiorul acelei zone;
b. lansatoarele au fost concepute pentru a realiza o
concentrare mare de foc, ceea ce în cazul artileriei
ghintuite poate fi obţinut numai prin utilizarea
simultană a mai multor piese/subunităţi. În schimb,
reîncărcarea pieselor de artilerie moderne este foarte
rapidă, iar o bună organizare a ritmului de tragere
asigură executarea unui foc permanent asupra unei
ţinte sau grup de ţinte, în timp ce reîncărcarea unui
lansator durează între 20-30 de minute, în condiţii
optime;
c. artileria ghintuită poate trage un număr relativ

mare de tipuri de proiectile (exploziv, de iluminare,
cargou, de fumizare, cu materiale tipărite, incendiare
etc.) echipate cu diferite tipuri de focoase, însă
lansatoarele de rachete nu pot trage decât un număr
redus de tipuri de rachete, iar echiparea acestora cu
focoase moderne, ori schimbarea caracteristicilor
rachetelor pentru obţinerea altor efecte la ţintă, pot
afecta considerabil calitatea acestora, ceea ce are ca
finalitate lipsa preciziei, pe lângă uzura rapidă a
lansatoarelor.
d. completele de rachete pentru lansatoare
necesită o anumită procedură depozitare, manipulare
şi transport, ceea ce creează probleme de ordin
logistic mai mari decât la artileria ghintuită.
3. Concluzii
Fiecare dintre argumentele aduse de specialişti în
favoarea sau în defavoarea unui anumit sistem de
artilerie terestră sunt veridice, însă acestea nu trebuie
privite separat ci, doar ca sisteme complementare.
Actualmente este nevoie de o nouă viziune asupra
instruirii artileristului, asupra modului de organizare a
artileriei şi activităţilor desfăşurate într-un stat major
de artilerie, asupra modului de planificare şi executare
a sprijinului prin foc. Acest lucru constituie o nouă
provocare şi pentru înzestrarea cu noi tehnologii care
să permită realizarea finalităţii şi efectelor planificate,
dezvoltarea unor noi tehnologii care să permită
îmbunătăţirea calităţii şi preciziei tragerilor.
Cred că artileria terestră trebuie să îşi menţină în
continuare aceleaşi standarde ridicate, indiferent de
condiţiile care i se creează de către decidenţi. De
asemenea, menţionez că este de o reală actualitate
afirmaţia generalul-maior William J. Snow: „Nu este o
altă armă a cărei eficienţă să fie atât de dependentă
de pregătirea ofiţerilor săi precum este artileria
terestră”.
În concluzie, dezvoltarea artileriei rezidă în
principal în adaptabilitatea sa la noile cerinţe ale
conflictelor, în reactivitatea mijloacelor de lovire şi
asigurare date, în optimizarea activităţii
comandamentelor şi statelor majore de artilerie şi,
îndeosebi, în crearea acelor capacităţi şi logistice
tehnologice necesare realizării funcţiilor operaţionale.
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Abstract:
Self-propelled artillery is artillery
equipped with its own propulsion system to move towards its target. Within
the term are covered self-propelled
guns or howitzers and rocket artillery.
They are high mobility vehicles, usually
based on caterpillar track carrying either a large howitzer or other field gun
or alternatively a mortar or some form
of rocket or missile launcher. They are
usually used for long-range indirect
bombardment support on the battlefield.
The key advantage of selfpropelled over towed artillery is that it
can be brought into action much faster.
Self-propelled artillery can stop at a
chosen location and begin firing almost
immediately, then quickly move on to a
new position. This shoot-and-scoot ability is very useful in a mobile conflict and
particularly on the advance.
Self-propelled artillery remains
important in the equipment of many
modern armies. It saw a significant role
throughout the Cold War era conflicts
and in the recent Gulf Wars.
Modern self-propelled artillery is
highly computerized with the ability to
self survey firing positions using systems such as GPS and inertial navigation systems. This, in conjunction with
digital fire control / ballistic computers
and digital communications, allows individual guns to disperse over a wide
area and still deliver rounds on target
simultaneously with the other guns in
their battery.

Artileria autopropulsată reprezintă acea categorie a artileriei
terestre înzestrată cu piese echipate cu sistem de propulsie
propriu, în această categorie fiind cuprinse obuzierele, tunurile
sau rachetele autopropulsate. Acestea sunt vehicule cu mobilitate
mare, pe roţi sau pe şenile, care au montate o gură de foc de
artilerie. Ele se folosesc, de regulă, pentru executarea tragerilor
prin ochire indirectă în sprijinul unităţilor luptătoare, la distanţe
mari.
În trecut, artileria autopropulsată cuprindea şi piese de artilerie
prin ochire directă montate pe vehicule – tunurile de asalt şi
distrugătoarele de tancuri – vehicule cu blindaj puternic, folosite
pentru sprijinul apropiat al infanteriei, respectiv ca vehicule
specializate în lupta antitanc.
Piesele de artilerie autopropulsată moderne dispun de un
blindaj uşor, care nu le permite să angajeze lupta prin ochire
directă. Totuşi, blindajul lor asigură protecţia echipei de servanţi
împotriva schijelor şi armamentului uşor de infanterie, de aceea
fac parte din categoria vehiculelor de luptă blindate. Majoritatea
pieselor de artilerie autopropulsate sunt echipate cu mitraliere
pentru apărarea apropiată împotriva infanteriei.
Cel mai important avantaj al artileriei autopropulsate faţă de
artileria tractată îl constituie rapiditatea cu care poate fi introdusă
sau cu care execută manevre în luptă. Artileria tractată, la
ocuparea poziţiei de tragere, trebuie să se oprească, se
desperecheze piesele şi să îndrepte piesele pe direcţia de bază;
la schimbarea poziţiei de tragere, piesele trebuie împerecheate, şi
apoi deplasate în noua poziţie. În schimb, artileria autopropulsată
poate opri în poziţia de tragere şi deschide focul aproape imediat,
după care poate pleca într-o nouă poziţie de tragere. Acest
avantaj „trage şi fugi” este extrem de important în conflictele
mobile actuale, în special în operaţia ofensivă.
Pe de altă parte, artileria tractată este mult mai ieftin de produs
şi întreţinut. De asemenea, este mai uşoară şi poate ajunge – de
exemplu prin paraşutare – în locuri inaccesibile artileriei
autopropulsate. Încă din războiul din Vietnam, elicopterele grele
erau folosite pentru transportarea pe calea aerului a pieselor de
artilerie, la desfăşurarea rapidă în dispozitiv de luptă a artileriei.
Aşadar, în ciuda avantajelor oferite de artileria autopropulsată,
toate armatele folosesc şi vor mai folosi artileria tractată.
Începuturile artileriei autopropulsate
Pe timpul Războiului de 30 de ani, la începutul secolului al
XVII-lea, au apărut primele subunităţi de artilerie călăreaţă.
Bateriile tractau tunuri uşoare de câmp şi toţi servanţii acestora
erau călare în luptă. Tunarii erau instruiţi să descalece rapid, să
pregătească tunurile pentru tragere şi să deschidă imediat focul în
sprijinul cavaleriei, şi erau constituiţi ca o rezervă flexibilă în luptă.
În armata rusă, la începutul secolului al XVIII-lea, erau
organizate subunităţi mici de artilerie călăreaţă dispersate printre
formaţiunile de cavalerie. Deşi nu erau constituite în baterii mari şi
foloseau doar tunuri mici de 2-3 livre, acestea au fost eficiente şi
au produs pierderi serioase unităţilor prusace în Războiul de 7
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ani. Aceste acţiuni l-au inspirat pe Frederic cel Mare
să organizeze prima unitate regulată de artilerie
călăreaţă în anul 1759. Celelalte naţiuni au realizat
repede importanţa acestei noi arme, astfel că până la
începutul Războaielor Revoluţionare Franceze purtate
în Austria în anii 1790, Hanovra, Portugalia, Rusia,
Franţa, Marea Britanie şi Suedia aveau deja în
organica armatelor unităţi de artilerie călăreaţă.
Artileria călăreaţă a fost întrebuinţată în Războaiele
Napoleoniene, până în prima jumătate a secolului al
XX-lea, când cuceririle tehnologice au făcut ca
aceasta să devină perimată.
Primul Război Mondial
Primul tun autopropulsat a fost auto-tunul britanic
„Mark I”, introdus în dotare în anul 1917, pe timpului
Primului Război Mondial. Acesta avea la bază primul
tanc britanic „Mark I” pe care a fost montat un tun
greu.
T unul
putea executa
tragerea atât de
pe
şasiul
vehiculului, cât
şi separat, după
ce era demontat
de pe acesta.
Şasiul tancului a
înlocuit caii de
tracţiune
sau
vehiculul
cu
motor care tracta tunul, lucru care a dus la o nouă
utilizare a piesei de artilerie pe câmpul de luptă.
Perioada interbelică
Următorul pas în dezvoltarea artileriei
autopropulsate l-a constituit „tunul Birch”, produs de
Marea Britanie pentru echiparea unităţilor de artilerie
din cadrul brigăzii experimentale de luptă motorizate –
„Forţa Mecanizată Experimentală”, după încheierea
războiului. Britanicii au montat pe un şasiu de tanc un
tun de câmp care putea executa trageri cu traiectorii
întinse şi curbe, dar şi trageri verticale, antiaeriene.
Tunul a fost conceput şi produs în sprijinul unei
abordări generale asupra războiului, în care toate
armele să poată acţiona în orice teren – asemeni
tancurilor. Armata Roşie a experimentat câteva piese
de artilerie montate pe şasiu de camion sau de tanc,
dar nu a produs la acea vreme niciunul.
Al doilea Război Mondial
La izbucnirea celui de-al doilea Război Mondial,
toată artileria se deplasa tractată de vehicule sau de
cai. Doctrina războiului-fulger german impunea acţiuni
întrunite ale armelor, implicit asigurarea sprijinului prin
foc de către artilerie pentru unităţile blindate. Pe timpul
invaziei Poloniei şi Franţei, sprijinul prin foc al
tancurilor a fost asigurat de către bombardierele
Stuka, artileria tractată intrând ulterior în luptă pentru
sprijinirea unităţilor luptătoare.
Pe măsura derulării războiului, majoritatea
naţiunilor au fost preocupate de conceperea,
producerea şi înzestrarea forţelor cu artilerie
autopropulsată. Primele încercări s-au concretizat în
montarea unei piese de artilerie de câmp sau antitanc
pe şasiul unui camion, ceea ce asigura mobilitatea

acesteia, dar nu asigura nicio protecţie echipei de
servanţi. Următorul pas a fost montarea unei piese de
artilerie pe un şasiu de tanc – de regulă tancuri vechi,
scoase din înzestrare – şi construirea unei
suprastructuri pentru asigurarea protecţiei piesei şi
echipei de servanţi. Multe dintre primele prototipuri au
fost îmbunătăţite, iar lecţiile învăţate au dus la
construirea unor piese de artilerie autopropulsată mult
mai fiabile către sfârşitul războiului; de exemplu, tunulobuzier autopropulsat britanic „Bishop”, însă montarea
acestuia pe şasiu a redus performanţele piesei de
artilerie.
Germanii au fost cei mai prolifici în ceea ce
priveşte modelele de piese de artilerie autopropulsate.
Aceştia au creat mai multe modele de tunuri antitanc
autopropulsate cu blindaj uşor, folosind în acest scop
echipamentul francez capturat în acţiunile anterioare,
sau şasiurile tancurilor scoase din uz. Acest lucru a
dus la apariţia unor distrugătoare de tancuri cu o
protecţie superioară, construite şasiuri de tanc mediu:
Jagdpanzer IV şi
Jagdpanther. Unele
modele se bazau pe
şasiuri existente –
Brummbar – sau pe
şasiuri rămase de la
programe
de
înzestrare anulate –
Elefant şi Sturer Emil;
altele
au
fost
trans f orm ate
din
tancuri avariate în
lupte – Sturmtiger. Vehiculul de luptă blindat produs în
cele mai multe exemplare a fost tunul de asalt
Sturmgeschutz III, care a inspirat producerea pieselor
autopropulsate blindate complet închise, şi care vor fi
folosite la majoritatea pieselor de artilerie
autopropulsate şi distrugătoarelor de tancuri germane
în ultima parte a războiului.
Sovieticii au experimentat piese de artilerie
autopropulsate montate pe şasiuri de camion şi de
tanc; înainte de începerea războiului aceştia
produseseră câteva tunuri antitanc cal. 57 mm.
autopropulsate ZiS-2. Până în anul 1943 au început
să apară piese de artilerie autopropulsate blindate
închise complet SU-85 şi către sfârşitul anului 1944
SU-100, care erau tunuri puternice montate pe şasiuri
moderne. Avantajele acestora erau costurile de
producţie scăzute şi calibrul mare al gurii de foc
comparativ cu al celor montate pe tancurile de la care
proveneau şasiurile respective.
Au mai fost produse şi tunuri de asalt cu blindaj
greu pentru asigurarea sprijinului prin foc prin ochire
directă pentru infanterie, în faţa apărării inamicului. Cu
toate că din multe puncte de vedere seamănă cu
distrugătoarele de tancuri, calibrul acestor guri de foc
este mai mare, mai potrivit pentru tragerea
proiectilelor explozive, lucru care le permitea obţinerea
unor efecte devastatoare împotriva infanteriei, dar
bineînţeles erau mai puţin eficiente în lupta antitanc.
Astfel de exemple sunt: obuzierul autopropulsat
german StuH 42 şi obuzierul autopropulsat sovietic
ISU-152.
Toate statele puternice au dezvoltat şi produs
piese de artilerie autopropulsată, capabile să asigure
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sprijinul prin foc prin
ochire
indirectă
unităţilor luptătoare,
păstrând
totodată
ritmul de înaintare
cu unităţile blindate.
Cel mai adesea,
acestea
erau
vehicule
blindate
uşoare cu turelă deschisă la partea superioară, printre
care amintim: M7 Priest (SUA), Sexton (Marea
Britanie), Wespe şi Hummel (Germania). Sovieticii, în
schimb, au urmat o altă tendinţă – nu au dezvoltat un
v e h i c u l
specializat pentru
trageri prin ochire
indirectă, ci şi-au
continuat tradiţia
de producere a
pieselor
de
artilerie care să
p o a t ă
f i
întrebuinţate
oriunde, împotriva oricărui tip de ţintă. Astfel au
construit o serie de tunuri de asalt versatile, cu
posibilitatea executării tragerilor şi prin ochire indirectă
– de exemplu, ISU-152. Totuşi, poate cea mai
im p o r t a n t ă
realizare sovietică
în acest domeniu
a fost conceperea
şi
producerea
faimosului lansator
multiplu
de
r a c h e t e
autopropulsat
Katyusha
–
o
rampă simplă de
lansare
a
rachetelor montată
pe un camion – armă extrem de distrugătoare,
eficientă şi ieftină.
După sfârşitul celui de-al doilea Război Mondial,
tunul de asalt a ieşit din uz, datorită tendinţei generale
de dezvoltare a unui singur vehicul ofensiv echipat cu
o gură de foc, care a rămas tancul. Artileria
autopropulsată care execută trageri prin ochire
indirectă a devenit şi mai importantă iar dezvoltarea
acesteia a continuat şi după cel ce-al doilea Război
Mondial.
Multe vehicule de luptă au în dotare aruncătoare
de bombe sau grenade fumigene, folosite pentru
apărare nemijlocită. Există însă şi vehicule care au
montate pe ele aruncătoare de bombe ca armament
principal, de exemplu M4 (SUA), sau tancuri care au
montate astfel de aruncătoare: Makmat (Israel) sau
M4 Sherman (SUA). Rusia are în dotare aruncătorul
greu autopropulsat cal. 120 mm. 2S4 Tyulpan.
Artileria autopropulsată rămâne foarte importantă
în cadrul armatelor multor state ale lumii. Rolul
semnificativ al acesteia s-a văzut pe întreaga durată a
Războiului Rece şi în timpul Războaielor din Golf.
Artileria autopropulsată modernă este tot mai
automatizată, dispunând de capacitatea de orientare
automată prin folosirea GPS şi a sistemelor de
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navigaţie inerţială. Aceasta, împreună cu capacitatea
de conducere şi control automatizat al tragerii şi cu
comunicaţiile digitale, permite pieselor de artilerie să
ocupe poziţii de tragere dispersate şi totuşi să execute
trageri simultan asupra unei ţinte, la fel ca şi piesele
dispuse în aceeaşi poziţie de tragere.
Aceste capabilităţi duc la creşterea gradului de
supravieţuire a echipei de servanţi, datorită faptului că
ocuparea poziţiei
de
tragere,
pregătirea
şi
executarea
tragerii
şi
părăsirea poziţiei
se fac mult mai
repede decât în
trecut.
O baterie de
artilerie modernă
de 6 piese, fiecare trăgând câte 4 proiectile pe minut,
poate trage peste 1 tonă de proiectile pe minut, ceea
ce reprezintă o cantitate uriaşă de muniţie trasă cu o
precizie foarte mare.
Un exemplu al puterii de foc crescute îl oferă
obuzierul autopropulsat cal. 155 mm G6-52; acesta
poate trage 6 lovituri care ajung simultan la ţintă,
tragerea executându-se cu încărcături şi traiectorii
diferite. 

Infografie:
-http://en.wikipedia.org/wiki/Self-propelled_artillery
-http://tanknutdave.com/self-propelled-artillery/
-http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/self-propelled+artillery
-http://www.militaryfactory.com/armor/self-propelled-gun.asp
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Topul 10 al celor mai
notabile piese de artilerie
grea
Dacă priveşti artileria modernă din dotarea actuală a
armatelor, nu iţi va veni să crezi cât de mult a evoluat această
armă. Piesele de artilerie grea au existat sub diverse forme şi
dimensiuni încă din cele mai vechi timpuri. Aruncând o privire în
trecut, în epoca medievala, observăm că piesele de artilerie grea
din acele vremuri erau catapultele uriaşe, construite din lemn,
capabile să lanseze bolovani uriaşi sau butoaie de gudron
aprinse. Odată cu descoperirea prafului de puşcă şi dezvoltarea
acestei arme, deşi forţa distructivă a artileriei a crescut piesele de
artilerie s-au micşorat ca dimensiune. Răsfoind pagini de istorie
să trecem la topul celor mai mari coloşi ai artileriei grele.
Locul 10 - ATOMIC ANNIE- 280 mm
Atomic Annie este o piesă de artilerie construită de SUA, care
a avut capacitatea de a trage cu muniţie nucleară. Aceasta a fost
proiectată şi fabricată la începutul anilor 50 şi a fost folosită în
serviciul activ în anul 1953 în Europa şi
Coreea. Primul şi singurul test al lui
Atomic Annie a fost efectuat în deşertul
Nevada în 1953, în cadrul acestuia
fiind lansată o bombă de 15 kt la o
distanţă de 7 mile. Aceasta s-a dovedit
a fi singura bombă nucleară trasă de
Atomic Annie.
Testul dovedindu-se a fi un real
succes, alte 20 de tunuri de acest tip au fost comandate la preţul
de 800.000 $ fiecare.

Locul 9 - 2B1 OKA-420 mm
2B1 Oka este un tun autopropulsat produs la mijlocul secolului
XX pentru Uniunea Sovietică. Piesa a
avut un tun calibru 420 mm, cu o ţeavă
de 20 de metri, ce a permis 2B1 Oka
să tragă proiectile de 750 kg la o
distanţă maximă de 45 km. Deşi a fost
o arm ă extr em de puternică,
mecanismele de reîncărcare
complicate permiteau încărcarea piesei
doar o singură dată la 5 minute.

Top 10 of the Most
Notable Heavy
Artillery Weapons
Cpt. Dacian BUHAI
Batalionul 7 Aruncătoare Proiectile
Reactive
„GENERAL VASILE DANACU”

Abstract:
If you look at the modern artillery equipping the current armies, you won’t believe how much this weaponry has
evolved. The heavy artillery weapons
have been under different forms and
sizes since always. Taking a quick look
back in time, at the Middle Age, we can
see that the heavy artillery weapons
were the enormous wooden catapults
capable of launching huge stones or
burning tar barrels. Once the gun powder was discovered and this weapon
was developed the artillery weapons
became smaller, though the destructive
force became greater. Turning the history pages we shall proceed to the
heavy artillery “giants” top.

Locul 8- BIG BERTHA-420 mm
Big Bertha a fost o piesă de artilerie de asediu grea, care a
fost utilizată în timpul primului război mondial, fiind fabricată de
producătorul Krupp. Deşi erau în uz doar două modele de Big
Bertha la începutul Primului Război Mondial, acestea şi-au
construit o reputaţie de temut,
distrugând mai multe baze militare
franceze şi elveţiene în doar câteva
zile. Au fost fabricate un număr de 12
piese, majoritatea fiind reduse la
tăcere datorită fisurării ţevii. Două
piese au fost capturate, una de către
SUA , s oar ta c ele il al te p ies e
rămânând necunoscută.
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Locul 7- MONS MEG-520 mm
Mons Meg are o istorie enigmatică, originea reală a
armei medievale fiind necunoscută, dar este unanim
considerat că a fost
comandată de ducele de
Burgundia, care a trimis-o
cadou regelui James al II-lea
al Scoţiei în 1457.
Tunul a avut un calibru de
510 mm şi a fost aparent una
dintre multele tipuri de
armament de pe nava James IV's The Great Michael,
care a fost astfel nava cu tunul cu calibrul cel mai
mare din lume. Se putea trage cu el doar de 8 la 10 ori
pe zi datorită căldurii generate de arderea încărcăturii
de azvârlire.
Mons Meg a fost retras oficial din serviciul activ în
anul 1540.
Locul 6- THOR -600 mm
Thor a fost un aruncător de asediu autopropulsat
creat de germani în timpul celui de-al doilea război
mondial, capabil să se deplaseze fără ajutorul unui
vehicul. Thor a fost cel mai mare autopropulsat activ
în serviciu din toată istoria
artileriei. Muniţia lui era atât
de colosală încât era
nevoie de o remorcă grea
de transport, un trailer de
transport de tonaj mare şi
câteva tancuri grele pentru
a-i transporta proiectilele.
Au fost fabricate 7 piese de acest fel. Soarta finală a
acestor colosale autopropulsate nu se cunoaşte, cel
mai probabil au fost capturate de trupele ruseşti.
Locul 5- MARELE GUSTAF - 800 mm
Marele Gustaf a fost o armă de asediu de cale
ferată construit de nazişti în 1940, se numea tun de
asediu de cale ferată, pentru că era nevoie să fie
montată pe o cale ferată
pentr u
a-ş i m enţ ine
stabilitatea şi integritatea
structurală. S-au construit
două astfel de tunuri în
perioada de pregătire
pentru cel de-al doilea
război mondial, ca răspuns
la construcţia liniei Maginot
de către Franţa. Ţeava Marelui Gustaf de calibrul 800
mm şi o lungime de 32,4 m a făcut ca Marele Gustaf
să fie piesa de cel mai mare calibru folosită în acele
vremuri. A fost capturat şi distrus în totalitate de forţele
americane.
Locul 4- PUMHART VON STEYR - 820 mm
Pumhart von Steyr a fost creat la începutul
secolului al 15-lea şi este
cu adevărat o parte de
istorie a artileriei. Putea să
tragă o ghiulea de 690 kg
la o distanţă de 600 de
metri,
folosind
ca
încărcătură de azvârlire 15
kg de praf de puşcă. Este
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tunul fabricat din fier forjat cu calibrul cel mai mare. În
prezent este expus în cadrul Muzeului
Heeresgeschichtliches din Viena.
Locul 3- TSAR CANNON - 890 mm
Ar putea suna ca numele unei trupe pop, dar a fost
de fapt un tun relativ vechi comandat de Ţarul Feodor
în 1586. Acesta cântăreşte
aproximativ 39 de tone, în
ciuda faptului că are
lungimea de doar 5,34 metri.
Avea calibrul 890 mm, acest
lucru făcându-l cel mai mare
tun fabricat pentru lansarea
ghiulelor de piatră.
Chiar dacă era destinat
lansării ghiulelelor de piatră,
s-au găsit reziduri de praf de puşcă în ţeava tunului,
fapt care a confirmat faptul că s-a tras cel puţin o dată
cu această armă.
Locul 2- MORTAR MALLET – 910 mm
Proiectat de Robert Mallet, Mortar Mallet a fost un
aruncător britanic destinat utilizării în timpul războiului
Crimeei la mijlocul secolului al XIX-lea. Unicitatea
acestuia derivă din capacitatea
lui de a fi descompus în bucăţi,
uşurând mult transportul
acestuia. Au fost construite
două astfel de tunuri, testările
începând în anul 1857 şi fiind
finalizate în anul 1858. Deşi
avea un calibru imens, 910 mm,
putea trage o bombă de 2400
pounds la o distanţă de doar 1,5
mile.
Nu a fost niciodată folosit în
Războiul din Crimeea. Modelul supus testării este
expus în Baza Artileriei Regale din Woolwich.
Locul 1- MICUL DAVID– 914 mm
Americanii iubesc cu adevărat ironia lor, deşi
numele Micul David poate suna diminutiv, acesta este,
unul dintre cele mai mari tunuri fabricate vreodată, cu
un impresionant calibru de 914 mm. Acesta a fost
iniţial construit de americani pentru a testa bombele de
aviaţie în timpul celui de-al
doilea război mondial, dar
datorită pericolului invaziei
Japoniei, Micul David a fost
transformat într-un tun de
asediu cu rază scurtă. Dar
ştim toţi ce curs a luat al
doilea război mondial. Înainte
ca Micul David să fi avut măcar o şansă să păşească
pe solul japonez, armata SUA a lansat două bombe
atomice asupra Japoniei. Acest lucru a însemnat
sfârşitul războiului şi faptul că Micul David a fost folosit
doar pe timpul testelor. Distanţa de tragere maximă
relativ mică, doar 9,7 km, şi precizia acestuia a făcut
să nu fie niciodată folosit în vreo acţiune reală. Deşi
deţine faima de a fi una din piesele de artilerie cu
calibrul cel mai mare, nefiind folosit în vreo luptă, va
exista întotdeauna un semn de întrebare asupra
eficacităţii Micului David.
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Inovaţii tehnice în
dezvoltarea muniţiilor de
artilerie, proiectilul
„BEEHIVE”
 Cpt. Pătru Lucian
Batalionul 335 Artilerie „Alexandru cel Bun”

Capacitatea sistemului de sprijin prin foc de a lovi o ţintă
depinde de metoda de executare a focului şi de tipul muniţiei
alese pentru lovirea acesteia. Sistemele de foc ale artileriei au
dezvoltat diverse tehnologii pentru îndeplinirea eficientă a cât mai
multor misiuni. Cu toate că tendinţa actuală este de a implementa
inovaţiile tehnologice bazate pe localizare GPS, marcare cu
LASER etc. în fabricarea muniţiilor de artilerie, nu se produce
renunţarea la proiectilele „clasice”, fapt ce ne conduce la
convingerea că în anumite contexte şi pentru îndeplinirea unor
misiuni speciale, perenitatea unor tipuri de muniţii este garantată.
Proiectilele cu destinaţie specială utilizate de artileria armatei
SUA sunt rachetele antiblindate sub forma proiectilelor cu
elemente detaşabile, trase de tun, M712 CLGP „COPPERHEAD”
şi proiectilul M546 APERS–T „BEEHIVE”. Primului tip de proiectil
îi corespund în armata română rachetele antitanc dirijate, cu
deosebirea majoră ca acestea nu sunt trase de către tunuri ci sunt
lansate de pe instalaţiile de lansare. Cel de-al doilea proiectil
constituie un element de noutate tehnică, neavând corespondent
printre muniţiile de artilerie din armata noastră.
Proiectilul M546 APERS-T a fost utilizat de armata SUA pentru
prima dată în luptă în
1966, urmând a fi
întrebuinţat la scară mai
largă în timpul războiului
din Vietnam (1955 –
1975). Ulterior, acest tip
de muniţie a fost
dezvoltat şi de alte
arm ate
şi
adaptat
armamentului de artilerie
de calibrele 122 şi 152
mm.
Supranumit
„BEEHIVE” („stup de
albine”)
din
cauza
şuieratului
asurzitor,
similar celui făcut de
roiurile
de
albine,
proiectilul a avut un rol
major în influenţarea în
sens negativ a moralului
trupelor inamice.
Proiectilul M 546
APERS-T, de calibru 105
mm, are ca destinaţie
n e u t r a l i z a r e a
personalului
si
a
mijloacelor de foc aflat la
diferite
distanţe de

Technical
Innovations in the
Development of
Artillery
Ammunition – the
„ BEEHIVE”
Projectile
The M546 antipersonnel projectile
commonly referred to as the
„BEEHIVE”, is intended primarily for
antipersonnel use at close and long
ranges. It is effective against personnel
in the open or in dense foliage. The
projectile consists of a two-piece-piece
alumnium body, an aluminium fuze
adapter and a hollow steel base. The
guye adapter, which is threaded to the
body contains four radially oriented
detonators, a flash tube, a relay and an
axially oriented detonator. A central
steel flash tube extends from the
projectile base to the detonator in the
fuze adapter. The projectile body is
loaded with 8,000 8-grain steel
flechettes. The base expelling charge
forces the rear the flechetttes and black
marker dye in the rear of the projectile
forward and out of the projectile. The
APERS is the only expelling charge
projectile which expels its payload
forward.
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tragere. Eficienţa maximă este obţinută atunci când
este întrebuinţat împotriva personalului neadăpostit, în
teren deschis sau în zone împădurite cu frunziş dens.
Proiectilul este compus din:
-corpul proiectilului compus din două părţi, din
aluminiu, simetrice faţa de axa longitudinală a
proiectilului;
-adaptorul pentru focos, confecţionat, de
asemenea, din aluminiu.
-fundul proiectilului, din oţel, gol la interior.
Adaptorul pentru focos ce se desfăşoară înspre
partea centrală a proiectilului este compus din patru
încărcături detonatoare dispuse radial, un releu, un
tub cilindric central de oţel şi încărcătură detonatoare
axială.
Corpul proiectilului conţine 5000 săgeţi de oţel.
Săgeţile, de aproximativ 2 cm
lungime, sunt stabilizate pe
traiectorie cu ajutorul unor mici
aripioare metalice. La impactul
cu ţinta, datorită lungimii
acestora, săgeţile îşi pierd

rigiditatea şi se
curbează,
rupând
astfel
aripioarele
metalice, mărind
efectele rănilor
produse.
Proiectilul este completat la partea ogivală cu un
focos de timp mecanic. La darea focului, acesta se
armează imediat şi poate funcţiona, în funcţie de
setarea făcută, fie la gura ţevii, fie la un timp prestabilit
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de până la 100 secunde. La începerea funcţionării
focosului, forţa exercitată de cele patru detonatoare
radiale deschid suprafaţa frontală a ogivei iar datorită
forţei centrifuge, săgeţile din oţel sunt dispersate. În
acelaşi timp, detonatorul axial orientat longitudinal şi
releul transmit impulsul de-a lungul tubului cilindric
central şi iniţiază încărcătura de azvârlire. Presiunea
creată prin arderea încărcăturii de azvârlire forţează
săgeţile şi substanţa trasoare neagră aflată în partea
de dinapoi a acestora, să se deplaseze către partea
de dinainte a proiectilului.
Proiectilul APERS-T este singurul proiectil ce îşi
expulzează încărcătura prin partea frontală. Muniţia se
transportă în lăzi metalice, fiecare ladă conţinând un
proiectil cu focosul montat şi setat pe funcţionare la
gura ţevii.
Folosirea în luptă a acestui proiectil presupune
anumite restricţii.
-din cauza împrăştierii mari a săgeţilor, loviturile nu
pot fi trase pe deasupra trupelor proprii aflate în teren
descoperit.
-învelişul de aluminiu din care este realizat corpul
proiectilului fiind foarte subţire, proiectilul este expus
cu uşurinţă deformărilor produse de şocurile
mecanice. Loviturile care prezintă deformări ale
corpului proiectilului sunt interzise la tragere.
Deşi odată cu trecerea timpului, utilizarea acestui
tip de muniţie s-a diminuat semnificativ, au luat
amploare controversele iscate privind legalitatea şi
conformitatea acestuia cu tratatele de drept
internaţional umanitar şi regimul armelor şi muniţiilor
neconvenţionale.
Bibliografie:
[1] ST- 6-50-19 Field Artillery Cannon and Rocket/Missile Weapon
System and Ammunition
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Asigurarea calităţii
învăţământului –
obiectiv prioritar
pentru fiecare instituţie
de învăţământ

Quality
Education – the
Priority of Each
Educational
Institution

 Lt.col. Daniel GHEONDEA
Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie
Antiaeriană „Ioan Vodă”
La început de mileniu, învăţământul militar, privit ca parte
componentă a învăţământului românesc, traversează un proces
de adaptare la cerinţele actuale ale societăţii, proces marcat de
dezvoltarea fără frontiere a tehnologiei informaţionale şi de o
ştachetă de asigurare a calităţii în fiecare domeniu de activitate în
parte, ridicată inevitabil tot mai sus, de la un an la altul.
Calitatea educaţiei, care nu de puţine ori a fost identificată cu
calitatea învăţământului, iar aceasta cu rezultatele evaluării
rezultatelor învăţării pe baza diferitelor criterii, reprezintă astăzi o
complexitate de manifestări active, atât în educaţia formală –
realizată prin instituţiile de învăţământ, cât şi în educaţia
nonformală, realizată în mare măsură prin instituţii culturale şi
mass-media.
În aceste condiţii, apare ca fiind logică implementarea unui tip
de management educaţional, care să conducă la creşterea ofertei
educaţionale şi la promovarea performanţei, în condiţii de
competitivitate. În contextul dat, calitatea este, fără îndoială, una
dintre cerinţele cele mai importante ale oricărui rezultat al
acţiunilor întreprinse, iar orice activitate menită să depisteze
problemele, să le evalueze influenţa şi să le găsească soluţii
pentru a le rezolva, constituie, pentru orice unitate de învăţământ,
cheia progresului.
Pentru a îmbunătăţi calitatea serviciilor educaţionale şi pentru
a spori transparenţa şi buna înţelegere a ofertei educaţionale de
către actualii şi viitorii cursanţi/elevi, Ministerul Educaţiei şi
Cercetării a impus responsabilitatea implementării
managementului calităţii, componentă definitorie a politicii
instituţionale şi a strategiei de dezvoltare pentru fiecare instituţie
de învăţământ din România, inclusiv pentru instituţiile militare de
învăţământ.
Strategia privind managementul calităţii la o instituţie de
învăţământ trebuie înţeleasă ca un proces de evaluare şi
îmbunătăţire continuă a calităţii învăţământului, definirea direcţiilor
de acţiune pe termen lung, a obiectivelor vizate, precum şi
prevederea alocării de resurse adecvate atingerii lor, fiind
fundamentată pe principiul de bază, conform căruia un
învăţământ de calitate poate fi realizat numai într-un mediu în
care toate părţile implicate îşi asumă responsabilitatea pentru
calitatea contribuţiei lor la îndeplinirea misiunilor şi obiectivelor
stabilitate pentru respectiva entitate de învăţământ.
Pornind de la cele de mai sus, calitatea învăţământului ar
putea fi definită ca ansamblul însuşirilor, caracteristicilor
procesului educaţional (în formarea cărora sunt implicate toate
resursele disponibile şi factorii de mediu), care îi conferă
capacitatea de a satisface anumite necesităţi curente şi viitoare

Abstract:
Providing a performant educational process requires that each educational institution should continuously
check the existence and implementation of the strategies and the procedures related to: the quality assurance,
the monitoring and periodic review of
the curricula and the syllabuses, the
assessment of learning outcomes, the
psycho-pedagogical training and the
cyclic evaluation of the quality of the
body of trainers, the availability of the
adequate learning resources and the
functioning of the structures to ensure
quality of education as required by law.
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privind cunoştinţele, abilităţile şi performanţele
instructorilor şi cursanţilor.
În cadrul Centrului de Instruire pentru Artilerie
Terestră şi Artilerie Antiaeriană „Ioan Vodă”, principiile
fundamentale de asigurare a calităţii învăţământului
sunt reliefate în „Manualul de asigurare a calităţii
educaţiei” şi în „Registrul cu activitatea comisiei de
evaluare şi asigurarea calităţii educaţiei”. În cadrul
acestor documente au fost implementate prevederile
OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei,
cu modificările şi completările aprobate prin Legea nr.
87/2006 şi prin OUG nr. 75/2011. Astfel, asigurarea
calităţii educaţiei în centrul nostru se axează
preponderent pe formarea de competenţe şi pe
rezultatele obţinute de cursanţi, rezultatele învăţării
fiind exprimate în cunoştinţe, deprinderi, valori şi
atitudini, care se acumulează prin parcurgerea şi
finalizarea cursurilor de formare, carieră şi
specializare/ perfecţionare urmate de către aceştia.
Totodată, calitatea educaţiei în instituţia noastră de
învăţământ, este asigurată prin planificarea activităţilor
educaţionale, realizarea efectivă a rezultatelor
aşteptate ale învăţării, monitorizarea şi evaluarea
permanentă a rezultatelor cursanţilor, la nivelul
catedrelor, consiliului de învăţământ şi în şedinţele
„Comisiei de evaluare şi asigurarea calităţii educaţiei”,
procese la care voi face referire în continuare.
Planificarea activităţilor educaţionale pentru un an
şcolar reprezintă prima etapă în demersul de
asigurare a calităţii învăţământului în fiecare instituţie
de învăţământ. Acest proces începe cu întocmirea
ofertei educaţionale, care trebuie să răspundă nevoilor
de pregătire prin cursuri a ofiţerilor, maiştrilor militari,
subofiţerilor şi a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti,
armele artilerie şi rachete şi rachete şi artilerie
antiaeriană. Pentru fiecare curs propus se întocmeşte
un plan de învăţământ, document în care sunt
prevăzute: misiunea şi obiectivele cursului,
competenţele profesionale pe care trebuie să le
dobândească cursanţii, disciplinele care vor fi
parcurse şi standardele operaţionale specifice fiecărei
discipline în parte, probele din cadrul examenelor de
absolvire, etc. Întocmirea planului de învăţământ
reprezintă un proces laborios, care impune o implicare
activă a personalului care îşi desfăşoară activitatea în
structurile de învăţământ, proiectarea activităţilor
didactice făcându-se în deplin acord cu comanda
socială rezultată din „modelul absolventului”, specific
fiecărui curs în parte.
În baza planurilor de învăţământ aprobate de
eşaloanele în drept, fiecare catedră în parte
întocmeşte programe analitice, documente în care
obiectivele cursului şi competenţele profesionale sunt
transpuse în teme şi şedinţe, la fiecare dintre acestea
formulându-se obiective operaţionale clare, prin
intermediul cărora să se atingă finalităţile propuse.
Orice programă analitică trebuie să aducă cu sine o
derulare logică a temelor şi şedinţelor, de la simplu la
complex, de la general la particular, cu referinţe
bibliografice şi asigurare materială bine stabilite, toate
acestea ca elemente care să asigure atingerea
standardelor de calitate propuse pentru fiecare
disciplină în parte.
Realizarea efectivă a rezultatelor aşteptate ale
învăţării se concretizează prin derularea actului
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educaţional (desfăşurarea în sine a cursului). În
această etapă, o importanţă deosebită în demersul de
asigurare a calităţii învăţământului o are calitatea
actului didactic, pornind de la nivelul de pregătire al
corpului instructorilor militari, gradul de motivare al
acestora, metodele didactice folosite, modul de
desfăşurare al şedinţelor la clasă/laborator/poligon şi,
nu în ultimul rând, de modul de utilizare a tuturor
resurselor avute la dispoziţie pentru atingerea
obiectivelor operaţionale propuse. Pentru obţinerea
rezultatelor şcolare scontate, un accent deosebit se
pune nu numai pe activitatea didactică propriu-zisă, ci
şi pe sarcinile de studiu, acestea trebuind să fie, pe
cât posibil, individualizate.
Un alt aspect deosebit de important, specific
domeniului învăţământ, este reprezentat de
monitorizarea permanentă a rezultatelor obţinute de
cursanţi, pe întreaga durată a cursului. În conformitate
cu instrucţiunile în vigoare, cursanţii sunt evaluaţi, pe
întreaga durată a cursului, cu note curente la fiecare
disciplină în parte, iar la finalul cursului susţin
examenele de absolvire/verificările finale prevăzute în
conţinutul planurilor de învăţământ aferente fiecărui tip
de curs în parte.
În instituţia noastră, cursanţii susţin o primă
evaluare la începutul cursului, evaluare prin care se
stabileşte nivelul pregătirii de specialitate al acestora,
element deosebit de important pentru stabilirea
direcţiilor în care se va concentra efortul pe întreaga
durată a cursului, în sensul atingerii obiectivelor
educaţionale. O altă particularitate în ceea ce
reprezintă evaluarea cursanţilor, este aceea că,
începând cu anul de învăţământ 2013-2014, în cadrul
examenelor de absolvire, cursanţii vor fi evaluaţi de
comisii mixte, formate din instructori din instituţia
noastră şi reprezentanţi ai unităţilor beneficiare din
teritoriu. În acest context, instituţia noastră a iniţiat
demersuri de încheiere a unor protocoale de
colaborare cu unităţi de armă din teritoriu, pentru a
transpune cât mai bine în practică elemente care să
vizeze: activităţile didactice, întocmirea în comun a
programelor analitice, participarea reprezentanţilor
acestor unităţi la diferite activităţi didactice şi de
evaluare a cursanţilor, participarea instructorilor noştri
la stagii de pregătire în unităţile din teritoriu, etc.
În concluzie, când vorbim de calitate în învăţământ
trebuie să avem în vedere o multitudine de aspecte,
pornind de la proiectarea corectă a curriculumului
educaţional, a documentelor specifice pentru
planificarea şi desfăşurarea activităţilor didactice,
creşterea în permanenţă a nivelului de pregătire
profesională şi psihopedagogică a instructorilor
militari, un efort susţinut pentru modernizarea şi
dezvoltarea bazei materiale avute la dispoziţie, toate
acestea într-o întrepătrundere logică, care să dea
sens cuvântului „calitate”. 

Bibliografie:
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LUPTĂTORI, SPECIALIŞTI, BIROCRAŢI
SAU...... LITERAŢI
Lt.col. Sandu PETRE
Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi
Artilerie Antiaeriană „Ioan Vodă”
Fiecare dintre noi ne considerăm un George
Călinescu sau o închipuire a acestuia atunci când nu
avem de făcut altceva (probabil atribuţiile funcţiei sunt
permisive în acest sens), sau mai mult decât atât,
chiar părinţi vitregi sau naturali ai limbii române.
În plină reformă a „limbajului cazon”, cu
„neologisme” gen briefing, target, etc., unii dintre noi,
având probabil sarcini mai mult sau mai puţin
conectate la practica militară propriu-zisă, avem timp
să „păzim” cu străşnicie virgula, punctul şi virgula sau
punctul românesc.
Suntem în era evoluţiei, suntem în era
computerelor, suntem în era în care o modificare de
punctuaţie sau ortografie poate fi făcută din tastatură
fără a fi nevoie să contractăm timpul de lucru al
subordonaţilor cu „pedepse” de genul: „refaci
documentul, îl listezi din nou şi vii cu el la aprobat” sau
„hai să luăm DEX-ul şi să vedem ce înseamnă
cuvântul sau .... cuvântul” sau „am să vă trimit DEX-ul
să-l studiaţi...”, jignind astfel aceşti oameni care, în
vertijul ameţitor al sarcinilor de rezolvat şi al hăţişului
de hârtii pe care le au de redactat „îşi permit” să mai
sară uneori un punct, o virgulă sau un punct şi o
virgulă.
Cred în aceste exigenţe extreme, atunci când este
vorba de redactarea regulamentelor, manualelor,
lucrărilor de cercetare ştiinţifică, revistelor, etc., nu
însă şi atunci când redactăm
documente curente în timp
foarte limitat.
Paradoxal este faptul că
tocmai aceşti „literaţi”,
coincidenţă sau nu, în viaţa
lor profesională, nu au scris
un articol într-o publicaţie
militară de specialitate sau
niciodată n-au făcut parte
dintr-un colectiv de elaborare
a unui act normativ,
regulament, manual, sau
lucrare de cercetare
ştiinţifică.
Au s tat perm anent
ascunşi în spatele unor
funcţii „călduţe” de unde au
avut posibilitatea să „bage
prin gard băţul” pentru a
zgândări calmul climatului de
lucru şi mai grav, pentru a
strica relaţiile interumane în
cadrul colectivului.
Permanent, am sperat că

unele mentalităţi se vor schimba odată cu evoluţia
sistemului, odată cu accederea în rândul elitelor
militare (NATO) însă se pare că „timpul” şi „timpurile”
nu sunt suficiente pentru evoluţia şi cizelarea
acestora.
Nu spun că nu este bine să respectăm cu stricteţe
regulile limbii române scrise însă, nu trebuie să facem
un deziderat din asta. Armata nu se pregăteşte pentru
olimpiade literare, iar cei care au într-adevăr „har
literar”, îşi desfăşoară activitatea în redacţii, edituri,
biblioteci ... şi mai puţin în câmpul tactic.
Pierdem inutil timp şi energii pentru refacerea unor
documente în al căror cuprins formal nu de fond, am
uitat să adăugăm o virgulă, o cratimă sau am folosit o
exprimare care nu schimbă cu nimic fondul
conţinutului.
Din păcate însă, trebuie să constat că, de când în
fiecare birou există cel puţin un computer, consumăm
mult mai multă hârtie decât atunci când în fiecare
unitate existau 2 – 3 maşini de scris. Devine oare
armata o instituţie birocratică? Rămân la părerea că
rolul mijloacelor tehnice moderne ar trebui să fie altul
şi în mod special unul al comunicării electronice. În
felul acesta, ar rezulta economie de consumabile,
economie de timp în folosul pregătirii personale de
specialitate, precum şi rapiditate în rezolvarea
sarcinilor.
În încheierea acestei intervenţii aş dori să
menţionez pentru toţi cei care cred că rolul nostru este
de birocraţi şi nu de luptători sau specialişti militari, că
există timp pentru schimbare şi încă mai există ...
toleranţă.
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Hero Gunners
in World
War II

Eroi artilerişti în al
doilea război mondial
 Lt. col. Ion TECA
Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie
Antiaeriană „Ioan Vodă”

Moto: ”Lăsaţi-i să scrie ce vor
şi noi să facem ce avem de
făcut” – Vasile Lupu

Abstract:
For a long period of time, the brave
acts of the Romanian soldiers were
minimized or even silenced, because
some ideas were spread according to
which the military participation in the
war was unjust, imperialist and intended to conquering foreign territories.
It is painful that even today, in different
environments, they increasingly try to
held the army responsible for participating in the Eastern campaign as a general attitude, ideas that are not based
on historical facts and concrete evidence, taking into account only single
aspects that in any similar actions can
get out of control.
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În anul 1940 România avea două variante şi anume prima
presupunea realizarea unei apărări împotriva unei agresiunii
cvasitotale din cele trei direcţii strategice, singură, fiind imposibile
ajutoarele altor parteneri, existând posibilitatea unei înfrângeri
zdrobitoare şi chiar dispariţia entităţii statale, iar cea dea doua
soluţie se referea la acceptarea rapturilor teritoriale în schimbul
garantării noilor graniţe de către Italia şi Germania, dar ambele
variante fiind extrem de dureroase.
Conducerea ţării, prin Consiliul de coroană, a hotărât să
adopte a doua soluţie şi menţinerea unei neutralităţi vizavi de
beligeranţi, nutrind la speranţa ca apariţia unor eventuale condiţii
viitoare prielnice să constituie punctul de referinţă în refacerea
hotarelor sfârtecate.
România nu a rezistat mult în neimplicarea sa în conflict. Ca
urmare a protocolului secret al Pactului Ribentrop-Molotov prin
care Germania şi-a exprimat dezinteresul faţă de teritoriile din sud
estul Europei, Rusia a concentrat trupele la graniţa de est a
României creând Frontul de Sud, având în compunere trei
armate. Germania atacă la 1 septembrie 1939 Polonia fără o
declaraţie prealabilă, iar peste aproximativ trei săptămâni Armata
Roşie a ocupat partea răsăriteană a acesteia. Rând pe rând au
picat Danemarca, Norvegia, Olanda, Belgia şi Luxemburg, iar
Anglia s-a retras cu ce a mai apucat peste Canalul Mânecii, dar
isteria generală care a cuprins Europa, zguduind speranţa de
libertate a popoarelor europene a reprezentat-o capitularea foarte
uşoară a Franţei în 22 iunie 1940. State care au considerat că
sfârşitul primului război le crease nedreptăţi, Rusia, Ungaria şi
Bulgaria, au început tot mai mult să ameninţe şi să manifeste
atitudini iredentiste faţă de România, ţara noastră fiind ameninţată
din toate părţile.
Totuşi, chiar în aceste condiţii, se nasc câteva întrebări
referitoare la cum de a fost posibil ca o ţară cu aproximativ 20 de
milioane de locuitori şi o armată cu o capacitate de aproximativ
1200000 de militari să permită ruperea teritoriilor sale care, în
total, însumau aproximativ, teritorial şi demografic, 30 %
din suprafaţa totală.
În ceea ce priveşte armata, mărturiile diferiţilor
participanţi, care se regăsesc într-o multitudine de
surse, se concretizează într-o singură idee
predominantă şi anume aceea referitoare la
neangajarea luptei în faţa agresiunii cotropitorilor şi
apărarea graniţelor gliei strămoşeşti. Mai mult decât atât
se poate afirma că în rândul militarilor circula curentul
prin care această manieră de a ceda teritorii istorice
fără luptă constituia o jignire adusă oastei ţării şi că
fiecare ostaş este dator să lupte până la sacrificiul
suprem. Chiar şi populaţia civilă, prin manifestaţiile de
protest organizate în diferite zone ale ţării, dezavua
raţiunea care a stat la baza deciziei luate.
Deci cedarea de teritorii non-combat, care reprezintă un
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fenomen singular în istoria armatei, coroborat cu
comportamentul trupelor sovietice şi celor ungureşti în
teritoriile ocupate unde s-au comportat cu populaţia
civilă ca în cazul unor acţiuni militare, ajungându-se
inclusiv la deportări, a constituit un imbold materializat
în elanul şi frenezia care a cuprins întreaga suflare
pentru recucerirea teritoriilor de peste Prut şi codrii
voievodali ai Bucovinei.

Chiar dacă atitudinile politice ale conducerii statului
din acea perioadă erau anglofile s-a considerat că
decizia de colaborare cu Germania, care îşi dăduse
acordul pentru punerea în aplicare a Dictatului de la
Viena şi participarea alături de aceasta în războiul de
la răsărit este răul cel mai mic, iar sprijinul armatei
germane în ofensiva împotriva armatei roşii este mai
mult decât o datorie de onoare pentru atrocităţile
săvârşite de către aceştia împotriva populaţiei civile.
Sovieticii au inventat diferite motive împotriva
populaţiei civile, luând prizonieri pe care i-au internat
în lagăre şi supunându-i la tratamente inumane sau
deportându-i pe cei care erau consideraţi neloiali. De
asemenea timp de un an de zile sovieticii au încercat
în permanenţă să cucerească inclusiv sudul Bucovinei
şi nordul Dobrogei, acestea materializându-se într-o
multitudine de incidente de graniţă. Ungaria, în vest,
nu dădea dovadă de un comportament mai uman faţă
de populaţia civilă, amintind aici doar momentele Ip şi
Trăznea şi şi-a exprimat făţiş intenţia de a ocupa tot
Ardealul, concentrând trupe care însumau 300000 de
militari, un număr mult prea mare pentru arealul
respectiv.
De aceea punerea în aplicare a ordinului din 22
iunie 1941, prin care se ordona trecerea Prutului a fost
firesc, legitim şi pe deplin justificat deoarece România
era în război din data de 28 iunie 1940 când trupele
sovietice au invadat teritoriile româneşti, iar trecerea
Prutului de către armata română a fost o acţiune de
legitimă apărare.
Acţiunile la începutul ofensivei pentru eliberarea
Basarabiei, Bucovinei şi ţinutului Herţei au fost
susţinute de următoarele forţe: Armata 3 şi Armata 4
române, Armata 11 germană care au avut 10
comandamente de corp de armată (7 române şi 3
germane), 24 de divizii (16 române şi 8 germane), 3
brigăzi mixte de munte române, 4 brigăzi de cavalerie
române, 2 brigăzi de fortificaţii sprijinite de aproximativ
128 divizioane de artilerie de diferite calibre.
Despre tristeţea şi mâhnirea care au fost cuprinşi
în acele momentele cauzate de rapturilor teritoriale şi
despre bucuria, dăruirea, spiritul de sacrificiu şi
speranţa că pornesc la un război de reîntregire un an

mai târziu sunt relevante şi mărturiile veteranilor de
război artilerişti, din rândurile următoare, care şi-au
adus contribuţia la oprirea invadatorilor de a
dezmembra trupul ţării. Totodată se remarcă tacticile
şi procedurile aplicate pentru îndeplinirea misiunilor,
formele şi metodele specifice de ducere a luptei de
către artilerie ca armă de sprijin şi nu în ultimul timp
cooperarea cu forţele de manevră.
Colonel (r) Alexandru Pantazopol, în timpul anul
1940 adjutantul Regimentului 35 Artilerie din Divizia 18
infanterie:
”Anul 1940 a început cu o iarnă foarte aspră.
Zăpadă multă şi geruri mari care au atins -25°. De
Paşti, scurte permisii, căci situaţia internaţională
devenise deosebit de gravă , după ce Germania
cucerise în vest Olanda, Belgia, Franţa, ameninţând
cu o debarcare în Anglia. Situaţia în ţară devenise şi
ea gravă. Nesiguranţa era în creştere, eram în alarmă
permanentă, gata să intrăm în foc dacă glia noastră
strămoşească ar fi fost încălcată. Eram deosebit de
îngrijoraţi, dar moralul nostru era ridicat. Am omis să
spun cât am fost de afectaţi când la celălalt capăt al
ţării ni s-au răpit la finele lunii iunie, Basarabia şi
nordul Bucovinei.
Şi a venit cea mai grea lovitură. În urma Dictatului
de la Viena, Germania şi Italia ne-au impus cedarea
Ardealului de nord către Ungaria hortistă. Toţi ostaşii
eram revoltaţi că din cauza unor conduceri de stat mai
slabe, în frunte cu regele Carol al II-lea, am fost
obligaţi să ne retragem fără a lupta. S-a dat ordin şi
am început retragerea din nordul Ardealului. Noi,
armata română, care în trecut a scris pagini de glorie
în istoria ţării, dar ne înclinam în faţa soartei – convinşi
că mâine – se va ridica dintre noi un patriot care să ne
ducă, cu orice sacrificiu, din nou pe pământul nostru
sfânt pe care azi, cu inimile zdrobite, îl părăseam. E
desigur, o profeţie, căci în toamna anului 1944, am
avut nemărginita bucurie de a conduce unităţi tot din
Regimentul 35 artilerie, din Sibiu, care împreună cu
alte unităţi, aveau să ne ducă la victorie, dezrobind
prin lupte grele, pământul scump pe care-l părăsisem
cu patru ani în urmă”
General de brigadă (r) Barbu Nicolau, pe front
comandantul bateriei 5 în Regimentul 25 artilerie,
Divizia 15 Infanterie.
”În primăvara anului 1941, parte din trupele
române, armatele 3 şi 4, precum şi Armata 11
germană se găseau dislocate la graniţa vremelnică de
est a ţării; erau dispuse în apărare pentru a respinge o
eventuală agresiune
pentru a ocupa întreaga
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Moldovă. Începând cu 1 iunie pregătirile erau foarte
intense; se aduceau muniţiile şi subzistenţele
necesare, se completa încadrarea unităţilor, se
intensifica instrucţia trupelor.

În preajma zilei de 22 iunie 1941, gruparea de
ansamblu a diviziei era constituită din Regimentul 3
artilerie grea, dispusă cu un divizion (tunuri cal. 105
mm) la sud de Huşi, iar cu un alt divizion (obuziere
cal. 150 mm) la nord de aceeaşi localitate.
În zilele precedente începerii acţiunilor s-a dus o
muncă intensă pentru organizarea şi planificarea
focului artileriei. S-a acordat o atenţie deosebită
planificării misiunilor pentru interzicerea deplasării pe
comunicaţii către râul Prut, lovirea plajelor de
îmbarcare la punctele favorabile trecerii, neutralizarea
artileriei inamicului. S-a pus accent pe descoperirea
obiectivelor şi determinarea elementelor de tragere.
Nu au fost scăpate din vedere amenajarea genistică şi
realizarea măsurilor de mascare. S-a realizat legătura
cu comandanţii subunităţilor de infanterie pentru a se
realiza cooperarea în luptă.
În seara zilei de 21 iunie, ca şi ostaşii de lângă
mine, am simţit apropierea unor evenimente
importante. Începerea războiului împotriva URSS a
fost comunicată ofiţerilor la ora zero, iar trupei la ora
trei, în 22 iunie. Apoi, când o geană de lumină a mijit,
undeva, departe spre răsărit, un bubuit prelung a
zguduit liniştea zorilor. Cele şapte divizioane de
artilerie care sprijineau acţiunile diviziei au deschis
focul. Tragerile artileriei de diferite calibre loveau
pichete de grăniceri sovietice, infanteria inamică în
tranşee, rezervele din adâncime şi bateriile de
artilerie. Sovieticii au răspuns trăgând cu toate
categoriile de armament făcând ca şi în poziţiile
noastre să se simtă fiorii morţii. De la Leaova şi mai la
sud până la Albiţa şi mai departe, părea că s-au
aprins malurile Prutului. Începuse războiul Sfânt
împotriva necredincioşilor.”
Colonel (r) Gheorghe Braşoveanu, pe front
sublocotenent, comandant de baterie tragere în
Regimentul 4 artilerie grea:
”La 2 iulie 1941, când trupele române şi germane
au forţat Prutul, mă găseam cu bateria 6 din divizionul
2 al Regimentului 4 artilerie grea moto, într-o poziţie
de tragere situată în zona vest Sculeni. Aveam gradul
de sublocotenent şi îndeplineam funcţia de comandant
al bateriei de tragere, compusă din 4 obuziere SKODA
150 mm, În acea zi divizionul nostru a executat trageri
de contrabaterie, precum şi trageri în sprijinul
batalioanelor de infanterie ale Diviziei 13 infanterie. În
zona Stânca Roznovanu unul dintre aceste batalioane
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a forţat Prutul şi a realizat un cap de pod pe malul
stâng al râului, pe care însă nu-l putea lărgi întrucât
inamicul avea încă două puncte de rezistenţă care nu
au putut fi dislocate.
În seara zilei respective, comandantul de baterie mi
-a ordonat, telefonic, să pregătesc urgent un obuzier
cu cele două autocamioane ce-l tractau (un
autocamion tracta afetul, iar altul tracta trăsura cu
ţeava obuzierului) şi încă un autocamion cu remorcă,
încărcat cu proiectile. Obuzierul trebuia trecut pe malul
celălalt al Prutului pe un pod plutitor pe care
pontonierii îl întinseseră în sectorul batalionului care
realizase capul de pod menţionat, urmând ca în zorii
zilei să execute trageri prin ochire directă asupra unor
obiective care trebuiau repede distruse. Mi-a ordonat
că acţiunea va fi condusă de comandantul de secţie
care va da obuzierul, lăsând la latitudinea mea
obuzierul care va pleca în misiune, urmând ca
obiectivele ce trebuiau distruse să fie indicate de
comandantul batalionului de infanterie din capul de
pod.
Am fost foarte surprins de ordinul primit, fiindcă nu
m-aşteptam deloc la o asemenea misiune pentru
artileria grea. Şi întrucât de reuşita acţiunii respective
mă consideram în mare parte răspunzător, după
câteva clipe de gândire, am cerut aprobarea
comandantului bateriei să plec eu însumi în misiune.
Acesta a fost de acord şi mi-a ordonat ca, după ce voi
lua măsurile ce se impun, să mă prezint la
observatorul bateriei, pentru a primi detalii.

Deşi noaptea era întunecoasă şi maşinile mergeau
cu farurile camuflate, deplasarea s-a executat fără
incidente şi înainte de ora 2 am ajuns la podul plutitor.
Mi s-au părut neobişnuite măsurile de siguranţă
impuse de comandantul companiei de pontonieri şi
anume că pe pod va trece numai un autocamion cu
soldaţii debarcaţi cu viteză minimă, fiecare transport
fiind însoţit de un ofiţer de pontonieri. La ora 2,15 am
început trecerea cu primul camion şi era încă întuneric
când m-am prezentat la comandantul batalionului din
cap de pod. Acesta mi-a arătat pe hartă linia pe care
ajunsese infanteria noastră şi locul aproximativ a două
cuiburi de arme automate ale inamicului care, la ivirea
zorilor, trebuiau cât mai repede nimicite, pentru a se
putea lărgi capul de pod realizat în ziua precedentă.
Mi-a mai precizat că la ora 4,15 se va simula cu
câteva subunităţi trecerea la atac a batalionului,
pentru a sili inamicul să deschidă focul şi să ne
permită nouă identificarea în teren a poziţiei exacte a
celor două cuiburi de arme automate.
Mi-am dat seama imediat că numai prin trageri
directe de la mică distanţă puteam realiza distrugerea
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rapidă a acestor două obiective. Am studiat pe hartă
locul unde să amplasez obuzierul şi ajutat de un ofiţer
de infanterie ce cunoştea perfect terenul din zonă, am
ales ca loc de amplasare liziera unei păduri situate la
circa 1,5 km faţă de obiectivele respective. De aici neam amplasat apoi, călăuziţi de ofiţerul de infanterie,
către poziţia aleasă şi, până la ivirea zorilor, obuzierul
bine camuflat era gata de tragere.
La ora stabilită infanteria a simulat începerea
atacului şi într-adevăr, inamicul a declanşat tragere cu
armamentul automat, permiţându-mi să identific cu
exactitate obiectivele ce trebuiau distruse. Distanţa
mică până la
obiectivele
v i z a t e ,
p r e c i z i a
ochirii, cât şi
e f e c t u l
puternic
la
ţintă
al
loviturilor de
150 mm, miau permis ca
numai cu două proiectile să nimicesc aceste două
obiective. Acţiunea obuzierului nostru a fost
fulgerătoare şi efectul nimicitor.
Imediat după aceasta batalionul de infanterie a
trecut la atac, sprijinit de artileria noastră de pe malul
drept al Prutului, care a lovit puternic şi observatoarele
şi poziţiile artileriei inamicului, astfel că adversarul nu
a mai putut să reacţioneze eficient asupra obuzierului
nostru. Trecusem cu succes primul examen dat pe
câmpul de luptă”.
General de divizie (r) Ion Mirescu – pe front
locotenent, comandantul plutonului antitanc, din
Compania 38 antitanc a Brigăzii 2 mixte munte:
”Grupul 4 V.M. al Bg. 2 Mixtă munte se găsea
concentrat la începutul iunie 1941 în zona localităţii
Cacica, jud. Suceava.
Aveam atunci gradul de locotenent şi comandam
plutonul 1 antitanc din compania 38 antitanc a Bg. 2
mixte munte, pus la dispoziţia B. 8 V.M. În noaptea de
1 spre 2 iulie 1941, batalionul a executat marşul spre
poziţia de unde urma să înceapă atacul, situat în zona
localităţii Târgu Mihăileni, jud. Dorohoi. Dispozitivul de
atac a fost pe două eşaloane: batalioanele 8 şi 15 în
linia I şi B. 7 V,M, în linia a II-a. Divizioanele 5 tunuri
munte şi 2 obuziere munte au primit ordin să
pregătească atacul şi să-l sprijine cu foc.
În după-amiaza zilei de 2 iulie 1941, B. 8 V.M. la
care eram afectat se găsea amplasat la înălţimea
plutoanelor de vânători din prima linie jalonată de
coama de deal de la est de cimitirul din Târgu
Mihăileni.
În faţa batalionului la o distanţă de circa 8001000m se găseau trupele inamice, ocupând în
pădurea de pe Dealul Mihăileni o poziţie de apărare
bine organizată cu cazemate permanente şi lucrări
fortificate, cu mine antitanc şi antiinfanterie, cu reţele
de sârmă ghimpată pe trei rânduri de pari şi cu
sisteme de pândă şi alarmare. Noaptea de 2 spre 3
iulie s-a soldat cu schimbul de focuri de artilerie şi
aruncătoare de ambele părţi.
Atacul a fost bine pregătit de către artileria noastră
de munte şi a fost declanşat în ziua de 3 iulie, orele

15.30. Asaltul primelor companii, sprijinite cu trageri
directe de plutonul antitanc şi de cele două divizioane
de artilerie, a avut un succes deosebit, încât primele
elemente inamice au intrat în derută. Lupta a continuat
şi pe timpul nopţii, batalionul reuşind ca în dimineaţa
zilei de 4 iulie ora 10 să cucerească obiectivul ordonat
şi să elibereze primul sat românesc Tureatca.
Pe timpul atacului, batalionul a întâmpinat
rezistenţe îndârjite sprijinite de focul concentrat tras
din cazemate, al cuiburilor de arme automate şi
aruncătoare de mine de toate calibrele. Un aport
deosebit şi-a adus Batalionul 1 pionieri munte, care a
creat breşe prin reţelele de sârmă ghimpată şi culoare
prin câmpurile de mine.
În prima zi de luptă, batalionul a avut trei ofiţeri
morţi, unul activ şi 2 ofiţeri de rezervă, precum şi 9
ostaşi, toţi înmormântaţi în cimitirul din Târgul
Mihăileni.
În dimineaţa zilei de 4 iulie, după repunerea în
ordine a subunităţilor, s-a reluat atacul către Prut şi în
seara zilei, batalionul a ajuns în zona localităţii Boianul
Mare, înainte de a atinge cursul apei.
În prima jumătate a zilei de 5 iulie 1941, batalionul,
împreună cu mijloacele de sprijin şi întărire a ajuns pe
malul drept al Prutului, iar în ziua de 6 iulie s-a trecut
pe malul opus, pe podul metalic construit la Noua
Suliţă de către compania de poduri. La orele 19.00
toate unităţile şi serviciile erau trecute peste râu.
Pentru ziua de 7 iulie, Grupul 4 V.M. a primit ordin
să atace spre Hotin. S-a atacat cu batalioanele 7 şi 15
în eşalonul întâi, iar
cu batalionul 8 şi
plutonul antitanc în
eşalonul doi.
Printr-o acţiune
îndrăzneaţă
s-a
reuşit să se distrugă
rezistenţele inamice
ce apărau Hotinul şi
până la ora 17.00 în
ziua de 8 iulie,
oraşul a fost curăţat
de inamic”.
Studiind, cu o privire critică, obiectiv şi fără patimă
a istoriei poporului român se impune şi este imperios
necesar pentru a aduce un pios omagiu eroilor care,
dincolo de toate neadevărurile spuse, au pierit departe
de ţară şi de cei dragi, pentru neatârnarea patriei şi
propăşirea generaţiilor viitoare. 
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Hero-General
Alexandru Ioaniţiu
– a Brave
Artilleryman

Generalul-erou
Alexandru IOANIŢIU –
un brav ARTILERIST
Colonel (r.) Marin GHINOIU

Generalul Alexandru Ioaniţiu

Abstract:
In this article we intend to evoke
the personality of a hero, fallen on the
front of the Romanians’ war against the
Bolshevism, Division General “postmortem” Alexandru Ioaniţiu, chief of
General Army Headquarters during the
campaign for freeing the Romanians
who fell under the occupation of the red
plague. We will not insist on the
aspects of his military and artillery
training, sketched in the paper called
"The Artillery Elite", but we shall
highlight lesser known apects of his life
and work, his activity as chief of the
General Staff, as military theorietician,
the way he was seen by his colleagues,
commanders, friends, militaries in
general, thus portraying the man and
the soldier Alexandru Ioaniţiu. And we
do so in the year when the General
Staff of the Army celebrates 155 years
of existence, a structure that General
Ioaniţiu led during a difficult period and
in command of which he was, when he
fell on the battlefield.
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Generalul Ioaniţiu, în cariera sa de peste trei decenii, a
îndeplinit o diversitate de funcţii: didactice, de cercetare, de stat
major, de şef şi de comandant până la cel mai înalt nivel.
Ascensiunea s-a profesională s-a datorat temeinicei pregătiri şi
moralităţii de excepţie, bucurându-se de aprecieri elogiase din
partea şefilor săi. Vom exemplifica folosindu-ne de aprecierile a
două personalităţi militare recunoscute. Astfel, în 1928,
comandantul Diviziei 1 Munte, viitorul general Paul Teodorescu,
ajuns comandant al Şcolii Superioare de Război, subsecretar de
stat în Ministerul Apărării Naţionale şi ministru al Aerului şi
Marinei, îl nota pe locotenent-colonelul Alexandru Ioaniţiu,
comandant al Divizionului 2 Tunuri Munte Codlea: „Este un ofiţer
cu o cultură militară şi generală întinsă, cu multă voinţă,
conştiinciozitate şi putere de muncă.”[1] Foarte sugestivă este
însă aprecierea elogioasă a şefului Marelui Stat Major din anul
1934 (generalul Antonescu – N.N.) despre colonelul Alexandru
Ioaniţiu: „Este un ofiţer de elită. Are o cultură superioară. Toate
lucrările sale sunt clare şi foarte precise. Va face o splendidă
carieră”[2].
De fapt de tânăr s-a afirmat ca un ofiţer deosebit, fiind şeful
promoţiei sale în Şcoala de Artilerie, iar în Războiul de (Re)
Întregire comandând Bateria a 6-a din Regimentului 3 Artilerie,
primul regiment al Artileriei române, înfiinţat de Domnitorul
Alexandru Ioan Cuza, s-a afirmat în luptele din Dobrogea, din
perioada 15 august – 1 noiembrie 1916, de la Neajlov, din zilele
de 16-20 noiembrie 1916 şi în cele de la Mărăşeşti din anul
următor, 1-6 august 1917. Conform documentelor vremii, în toate
acţiunile de luptă a dat dovadă atât de profesionalism cât şi de
curaj. La luptele din Muntenia, bravul Regiment 3 Artilerie
participă la bătălia de pe râul Neajlov în sprijinul Diviziei 9
Infanterie, unde „se evidenţiază artileriştii bateriei 6, comandată
de locotenentul Alexandru Ioaniţiu”.[3]
De remarcat faptul că generalul Alexandru Ioaniţiu s-a bucurat
de o profundă apreciere din partea generalului Ion Antonescu,
fapt ce i-a influenţat decisiv cariera. Astfel, în condiţiile grele ale
anului 1940, acesta a apelat la o serie de personalităţi, tehnocraţi,
magistraţi şi militari, „nepătaţi politic” pentru a „salva ţara” de la
dezastru. Între aceştia s-a aflat şi generalul Alexandru Ioaniţiu,
numit la 6 septembrie 1940 în funcţia de şef al Marelui Stat Major.
Extrem de interesant este discursul rostit de generalul Ion
Antonescu la investirea sa în această funcţie: „Ioaniţiu, după cum
vezi din istoria tuturor popoarelor, şeful Marelui Stat Major este
răspunzătorul absolut de pregătirea de război a unei armate, faţă
de ţara lui şi faţă de istorie. Guvernele sunt răspunzătoare din
punct de vedere politic, dar şeful de Stat Major răspunde faţă de
naţiune, prin însăşi onoarea lui”[4].
Conform ordinelor generalului Antonescu, generalul Alexandru
Ioaniţiu în calitate de şef al Marelui Stat Major a condus cu
înţelepciune şi rigoare procesul de reorganizare al armatei ale
cărei structuri au fost afectate profund de rapturile teritoriale din
anul 1940. De asemenea, cu sprijinul Misiunii Militare Germane
din ţară a iniţiat şi un program realist de dotare cu tehnică militară
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şi de revigorare a pregătirii pentru luptă a armatei.
Astfel, sub coordonarea sa, Marele Stat Major a
întocmit Proiectul de reorganizarea armatei[5], care
după ce a fost aprobat, la 5 octombrie 1940, de către
conducătorul statului, generalul Antonescu, s-a dat
ordinul de punere în practică a acestuia. Principiile de
bază şi ideile directoare care au stat la reorganizarea
armatei au fost, printre altele: „Cadrul general de
mobilizare va fi restrâns la ceea ce ne poate da
disponibilităţile în oameni, material, rechiziţii şi resurse
pentru a ajunge la o armată în care personalul,
materialul, instrucţia şi întreţinerea să fie raţional
echilibrate. Se vor organiza mari unităţi omogene şi
mobile care să dispună în organica lor de mijloace
necesare câmpului de luptă modern. ... Mijloacele de
luptă moderne ... care actualmente lipsesc aproape
complet, vor intra succesiv în organica marilor unităţi
pe măsura procurării materialelor. ... Reorganizarea
armatei se va face în mod treptat pentru a păstra tot
timpul capacitatea operativă a marilor unităţi şi a
putea face faţă în orice moment evenimentelor
neprevăzute. ”[6] În urma acestor măsuri, la 1 aprilie
1941, ordinea de bătaie a armatei de uscat cuprindea:
3 comandamente de armată, 5 comandamente de
corp de armată, 20 divizii (18 de infanterie, 1 de
gardă, 1 blindată), Corpul de munte cu brigăzi mixte
munte şi Corpul de cavalerie cu 6 brigăzi.[7] Privind
planul de înzestrare a armatei, Germania, devenită
principalul furnizor de armament al României, livrase,
până la 1 iunie 1941, 80 tunuri de câmp, 178 tunuri
A.A., 669 tunuri A.T. Bofors, 255 tunuri Schneider, 39
avioane de vânătoare şi alte materiale de război.[8]

În cea ce priveşte planurile de război, generalul
Alexandru Ioaniţiu a coordonat activitatea de refacere
a Planului general de apărare cu accent pe frontul din
est, şi a elaborat noi instrucţiuni şi directive operative
ce vizau cu precădere graniţa de est a ţării. Astfel, prin
Directiva operativă nr. 35 pentru comandanţii
Armatelor 3 şi 4[9], se stabilea că „Scopul
operaţiunilor pe frontul de est este a interzice
pătrunderea forţelor sovietice în Moldova şi a asigura
condiţiuni favorabile pentru trecerea ulterioară la
ofensivă.”, iar „Apărarea va avea un caracter activ,
concentrând de la început toate mijloacele asupra
inamicului, în scopul de a-i răpi libertatea de acţiune şi
a trece ulterior la ofensivă pentru a-l nimici.” Este de
remarcat că până în iunie 1941 ”... directivele

operative elaborate de Marele Stat Major au vizat în
exclusivitate scopuri defensive, ... Înaltul
comandament naţional şi-a axat în exclusivitate
eforturile în direcţia organizării apărării teritoriului aflat
sub jurisdicţia statului român.”[10]
De asemenea, a colaborat cu partenerul german la
pregătirea Planului de operaţii al Grupului de Armate
„Generalul Ion Antonescu” format din Armatele a 3-a
şi a 4-a române şi Armata a 11-a germană. În Ordinul
de operaţii pentru executarea Ipotezei „Munchen”[11]
privind ofensiva forţelor germano-române, dat la 28
iunie, se stabileşte că „acţiunea principală va fi
executată de forţele româno-germane ale Armatei 11
germană care va trece Prutul în sectorul ŢuţoraBadragi şi va ataca în direcţia generală Vinniza. ...
Armata 4 română are misiunea să acopere pe dreapta
operaţiunile Armatei 11 germană, să cureţe şi să
ocupe Basarabia.”
Încercarea ratată a Armatei a 4-a de a cuceri „din
mişcare” Odessa, care a determinat deosebiri de
vederi între generalul Alexandru Ioaniţiu şi
comandantul Armatei, generalul Ciupercă, privind
concepţia operativă, fără a se ajunge la o „criză” de
comandament (Totuşi generalul Ciupercă a fost
schimbat de la conducerea Armatei la 9 septembrie).
Astfel, în raportul adresat mareşalului Antonescu,
generalul Ioaniţiu argumentează de ce nu este de
acord cu propunerile Armatei a 4-a: „1. Reorganizarea
propusă nu schimbă deloc valoarea combativă totală a
armatei; în schimb, amestecă unităţile şi face ca unele
divizii să dispară aproape complet ca forţă combativă.
2. În manevra propusă, ... regruparea forţelor cere
mult timp. 3. Soluţia de a ataca pe o singură direcţie,
cu un grup de 6 divizii, pe una din cele două porţi, ...
permite apărării să concentreze rezistenţa, reacţiunile
ofensive şi toate rezervele asupra atacului principal ...
În cele două porţi, spaţiul de pătrundere este prea mic
pentru 6 divizii cu artileriile suplimentare ce li s-ar
afecta. 4. Ideea de a concentra aproape tot pe un
spaţiu restrâns şi a rămâne cu forţe puţine pe restul
frontului este riscantă dacă inamicul încearcă o
contramanevră.”[12]
Conform noii directive operative „ I. Ofensiva contra
Odessei va fi reluată în dimineaţa de 10 septembrie,
în scopul ca: - Într-o primă fază să se suprime ieşindul
pe care frontul inamic îl face la vest de Dalnik... – În
faza a 2-a să se rupă frontul inamic între Gliniakova şi
Dalnik şi între Dalnik şi Tatarka ...II.1. Corpul 1
Armată ... 2. Corpul 11 Armată ... va ataca cu grosul
forţelor între Dalnik şi Tatarka pentru a pătrunde spre
Odessa. 3. Corpul 3 Armată ... pătrunde prin spaţiul
dintre marginea de sud a satului Kobacenko şi
marginea de nord a satului Dalnik, în direcţia generală
Odessa. 4. Corpul 4 Armată ... III. Majoritatea artileriei
grele va fi grupată în zona Corpului 11, de unde se
poate bate mai devreme Odessa şi flanca inamicul din
faţa Corpului 3 Armată.”[13] De altfel privind
modalităţile de folosire a artileriei se făcuseră precizări
anterioare: „I. Operaţiunile în curs contra Odessei au
caracterul unui război de poziţie ... În acest gen de
operaţii sprijinul masiv şi continuu al focului de artilerie
este o condiţie principală de reuşită a atacului. ... a)
Artileria trage mult, dar risipit, în loc să concentreze
violent şi masiv focul asupra obiectivelor atacate de
infanterie şi exact şi la timp pe aceste obiective. ... b)
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tragerile artileriei trebuie sincronizate cu înaintarea
infanteriei, care, la rândul ei, este datoare să se
lipească de focul artileriei ...c) ... este necesar să se
împingă secţii sau baterii de însoţire imediată în
spatele infanteriei ... II. Focul artileriei trebuie bine
pregătit de fiecare eşalon de comandament. ... Încă o
dată se atrage atenţia asupra unui fapt esenţial şi
anume ca artileria să tragă violent şi masiv asupra
obiectivelor principale, adică asupra acelora care se
opun progresiunii atacului şi să nu împrăştie focul
peste tot. III. Oricât de bine ar trage artileria, ea nu
poate cuceri singură terenul. ... Organele de foc care
nu au putut fi distruse sau neutralizate de artilerie
trebuie bătute cu mijloacele de foc ale infanteriei,
adică cu armamentul automat, brandt-urile şi
materialul anticar, acesta din urmă putând şi trebuind
să fie utilizat şi ca tun de infanterie.”[14]
*
Personalitate complexă, generalul a fost nu
numai un strălucit comandant şi ofiţer de stat
major, ci şi unul din importanţii teoreticieni militari
români ai primei jumătăţi a secolului XX. Pentru
meritele sale în domeniul istoriografiei şi al strategiei
militare, generalul Alexandru Ioaniţiu a fost ales
membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din
România (din 20 decembrie1936).[15] Între lucrările
sale reprezentative amintim: „Războiul României
(1916-1918), volumul I-II – 1928-1929”; „Pentru
generaţiile de azi şi de mâine. Virtuţile neamului în
lumina războiului nostru naţional”-1930; „Elemente
de strategie”, lucrare scrisă împreună cu generalul Ion
Sichitiu– 1936; „Călăuza ofiţerului. Strategie şi tactică
aplicată”, elaborată împreună cu gl. Ion Sichitiu şi
colonelul Ion Cernăianu – 1936; „Contribuţia
comandanţilor de Artilerie în organizarea unei
manevre ofensive. Defensiva şi manevra focurilor de
artilerie în spiritul noului regulament al noilor unităţi”,
elaborat împreună cu cei doi coautori menţionaţi mai
sus.
„Lucrarea militară de căpetenie a generalului
Ioaniţiu
es te
„Is tor ia
r ăzb oiulu i
pentru
reîntregire” (corect „Războiul României (1916-1918)” –
N.N.) în care, pe lângă cunoştinţele sale tactice şi
strategice, autorul şi-a dat toată măsura talentului său
de scriitor şi a simţămintelor sale de mare român”[16],
lucrarea fiind considerată, chiar şi în perioada
comunistă, alături de monografiile elaborate de
Constantin Kiriţescu şi G.A. Dabija, „adevărate
instrumente de lucru în elaborarea multor lucrări de
specialitate pe aceeaşi temă.”[17]
Între abordările sale
teoretice
cele
mai
însem nate
amintim :
susţinerea necesităţii
elaborării unei doctrine
naţionale, anticiparea
trăsăturilor viitoarelor
războaie şi importanţa
f ac t or u l
vo l i t i v
în
succesul
acţiunilor
militare.
Lucrarea
„Pentru Generaţiile de
azi
şi
de
mâine.
VIRTUŢILE NEAMULUI.
În lumina războiului
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nostru naţional”, scrisă împreună cu colegul său de
clasă, viitorul general Petre Vasilescu, se vrea un
instrument la îndemâna comandanţilor pentru
cultivarea forţei morale a luptătorilor, „această forţă
invizibilă, sălăşluită în adâncul sufletelor, căci, ori câtă
valoare s-ar da celorlalţi factori care contribuie la
victorie (autorii au în vedere: pregătirea materială a
războiului , pregătirea profesională a comandanţilor şi
a luptătorilor, concepţia şi pregătirea primelor
operaţiuni – N.N.), nu putem renunţa la acela fără de
care nu se poate.”[18] Prin intermediul unor Înalte
Ordine de zi ale Regelui Ferdinand, Ordine de zi ale
comandanţilor de armate, extrase din rapoartele
corpurilor de trupe, în lucrare sunt prezentate exemple
de eroi din Războiul de (Re)Întregire, a căror fapte de
arme sunt grupate în următoarele categorii: „Curajul.
Bravura; Devotamentul; Spiritul de sacrificiu;
Abnegaţiune; Iniţiativă; Camaraderie; Dragostea de
şefi”, menite a dezvolta forţa morală a armatei care
„are la baza ei cultivarea virtuţilor ostăşeşti ale
neamului.”
Apreciat ca unul dintre teoreticienii de seamă din
perioada interbelică
în problemele de strategie
militară[19], în lucrarea „Elemente de strategie”,
scrisă împreună cu un alt artilerist, fost şef al Marelui
Stat Major, generalul Ioan Sichitiu, se analizează şi se
emit judecăţi de valoare privind pregătirea militară a
naţiunii. Chiar numai
din
enumerarea
capitolelor
acestei
cărţi (de o relativă
întindere
–
432
pagini), ne vom da
seama de importanţa
problemelor şi nivelul
înalt de abordare al
acestora: „I. Obiectul
şi domeniul strategiei.
Metode de studiu a
strategiei. Caracterul
viitorului război; II.
Politica şi strategia.
Pregătirea
şi
conducerea politică a
războiului;
III.
Principiile Războiului; IV. Doctrine strategice; V.
Direcţiunea
războiului
şi
organizarea
comandamentului de căpetenie; VI. Planul de război;
VII Acoperirea, mobilizarea şi concentrarea; VIII.
Formele conducerii războiului; IX. Manevra strategică;
X. Formele manevrelor strategice ofensive; XI.
Formele defensivei strategice şi contramanevrele ei”.
Pornind de la abordarea teoretică potrivit căreia
„activitatea strategiei începe din timp de pace prin
pregătirea de război a armatei şi naţiunei şi continuă
pe timp de război, prin conducerea superioară a
operaţiunilor şi a întregei activităţi care se desfăşoară
în serviciul războiului, în spatele armatei”[20] se
concluzionează că „Pregătirea de război a naţiunei şi
armatei este, dar, o operă de strânsă colaborare între
conducerea politică şi cea militară şi ea trebuie să
urmărească realizarea aspiraţiilor politice şi naţionale
ale statului”.[21] Tot ca o măsură practică este şi
concluzia conform căreia „Capul statului – sau un
împuternicit al său – trebuie să exerciteze şi în timp de
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pace şi în timp de război comanda de căpetenie a
armatei. Statul Major General al armatei trebuie să fie
organul prin care comandantul de căpetenie îşi
exercită prerogativele sale: pregătirea armatei pentru
război şi conducerea militară a operaţiilor. Ministerului
Apărării Naţionale îi rămâne sarcina întreţinerei,
administraţiei , dotării armatei şi alimentărei războiului
(efective şi materiale). Este un organ politic,
subordonat guvernului. Sarcina de a armoniza
activitatea Statului Major General cu aceea a
Ministerului Apărării Naţionale şi a celorlalte
departamente, revine Consiliului superior al apărărei
ţării care, după natura problemelor, va lucra sub
preşedinţia şefului de guvern, sau însuţi a capului
statului.”[22]
Prodigioasa sa carieră militară l-a plasat fără
putere de tăgadă în elita armatei române. A condus
remarcabil acţiunea de restructurare şi dotare a
armatei (1940-1941) şi de pregătire a ţării pentru
război. De asemenea, a coordonat activitatea trupelor
române în luptele pentru eliberarea Basarabiei (1941).
*
Alexandru Ioaniţiu – omul şi militarul. A fost un
general, cu o funcţie de mare răspundere în stat,
nedrept de puţin cunoscut. Timp de 45 de ani, în
perioada comunistă, nu s-a scris nimic despre el, fiind
doar amintit, în ultimii ani, ca teoretician militar de
valoare. După 1989 au apărut mai multe articole
biografice. Credem că ar merita mai mult. În evocarea
de faţă aducem în atenţie percepţia sa în câteva
eseuri apărute în publicaţii militare în anii războiului în
care el a căzut ca un EROU.
În numărul din luna octombrie 1941 al revistei
„România Militară”, al cărui preşedinte al Comitetului
de redacţie a fost în ultima perioadă şi vechi
colaborator pe parcursul carierei sale militare, a
publicat un emoţionat necrolog[23], din care vom
prezenta ample extrase. „Destinul a smuls fulgerător
din fruntea „României Militare” pe preşedintele ei cel
mai destoinic. Lovitura neaşteptată, cruntă şi
necruţătoare,
a îndurerat adânc inimile tuturor
intelectualilor noştri militari. ... fiindcă generalul
Alexandru Ioaniţiu nu era numai maestru în domeniul
artei şi ştiinţei militare, ci era şi un mare creator în
domeniul înalt al gândirii şi al realizărilor intelectuale.
Operele sale zămislite începând încă din pragul
carierii, când alţii la vârsta lui nu renunţau încă la
sburdălniciile tinereţii, sunt modele de gândire şi
creaţie, cari cinstesc şi înalţă la treapta clasicismului
tânăra noastră literatură militară şi naţională. ...
Generalul Alexandru Ioaniţiu era în adevăr, cum
admirabil l-a caracterizat unul dintre marii comandanţi
ai armatei germane, „un mare tăcut, un mare
gânditor”. Era un erudit şi un înţelept al oştirii.
Scânteerea sa intelectuală, pornită din fibrele adânci
ale cugetării, simţirii şi realizărilor constructive,
cumpănită şi pătrunzătoare, se manifesta ca un torent
năvalnic încă din adolescenţă. Numele său a rămas
excepţional încrustat în forul de studii al tuturor
şcoalelor noastre militare. ... Ştiinţa şi arta, tehnica şi
istoria militară, pilaştrii cardinali ai armatelor moderne,
erau stăpânite măiestrit de marele defunct, creind
opere cari vor supravieţui timpurilor.”
În continuare, prezentând aportul generalului
Ioaniţiu la dezvoltarea ştiinţei şi artei militare

româneşti, la cristalizarea doctrinei militare naţionale,
în necrolog se arată: „Era partizanul convins al ideei
că marile principii clasice ale ştiinţei şi artei militare,
când merg în acord cu progresul vremii, vor avea în
viitor valoare permanentă. ... Generalul Alexandru
Ioaniţiu, studiind istoria războaielor în toată întinderea
şi adâncimea ei, stabileşte principii cari aruncă lumini
noi în domeniul vast al ştiinţei şi artei militare. ...
înfruntând curentele de după război, când întreaga
noastră doctrină militară era împrumutată, rosteşte
adevărul că elaborarea doctrinară a unei armate, dacă
nu e alcătuită cu prudenţă şi în acord cu realităţile
neamului şi oştirii naţionale, este nu numai nepotrivită,
dar chiar primejdioasă. ... Doctrina militară
românească, după marele defunct, nu trebuia să fie
alta decât aceea isvorâtă din realităţile noastre
militare, politice şi naţionale, adică aceea care va
pregăti armata pentru războiul de mişcare. ...
Inteligenţa sa robustă, calmă şi pătrunzătoare,
limpede ca o sinteză, întrezărea prin viziunile sale
echilibrate, progresul tehnic ce va influenţa adânc arta
conducerii
trupelor
pe
câmpul de luptă.
Era
partizanul
convins
al
adaptării
oştirii
noastre
la
p r o g r e s u l
modern,
dar,
pătrunzând
în
toate domeniile
realităţile noastre
militare
şi
naţionale, nu se
sfia a spune că întărirea oştirii implică să nu renunţăm
nici la mijloacele noastre proprii, ci dimpotrivă să le
cultivăm, să le desvoltăm şi să le dăm întregul lor
potenţial în organismul oştirii şi apărării noastre
naţionale. Progresul vremii, mijloacele şi aptitudinile
proprii, erau tripticul pe temeiul cărora veneratul
dispărut preconiza întărirea oştirii şi pregătirea naţiunii
pentru război. Motorizarea oştirii în special, - amintea
distinsul gânditor, - va schimba profund structura
organică a armatelor şi mişcarea trupelor pe câmpul
strategic. ... Victoria va aparţine adversarului care va
dispune de mai multă energie morală şi cerebrală şi
de mai multe mijloace de distrugere.”
Necrologul evidenţiază şi aplicarea generalului
către istorie, în special către istoria militară naţională.
„Intelectual de mari proporţii, Generalul Alexandru
Ioaniţiu, pe lângă marile probleme ale oştirii şi apărării
naţionale, se avânta în tainele adânci ale istoriei, de
unde, din isvoarele ei pline de învăţământ, pătrundea
realităţile trecutului şi desprindea din nebuloza lor
adeseori haotică, luminoase orientări în zările
viitorului. Istoria noastră militară şi naţională era în
deosebi ţinta înclinaţiunilor sale fireşti. Era adversarul
neînduplecat al acelor intelectuali care, neputându-se
menţine în cadrul înălţător al analizei, obiectivităţii şi
adevărului istoric, închideau ochii asupra lor, cultivând
în schimb critica sau pamfletul, cari nu numai că nu
aduc nici un fel de contribuţie la cunoaşterea
adevărului, dar adumbresc valoarea operei şi coboară
demnitatea intelectuală. ... Operele sale istorice,
41

171 de ani de la înfiinţarea primei baterii de artilerie
premiate de Academia Română, sunt modele de
analiză, interpretare
şi restabilire ale adevărului
istoric ... Impunătoarea sa operă asupra războiului
nostru de reîntregire va supravieţui ca şi adevărul
însuşi ... Studiind aşa dar în toate domeniile viaţa
noastră militară, politică şi naţională în legătură cu
războiul reîntregirii neamului nu se sfieşte a rosti
tragedia şi nedreptăţile istorice pe cari veacuri
dearândul le-au suferit Românii.”
„Generalul Alexandru Ioaniţiu, înfruntând destinul
cu liniştea şi nobleţea gândurilor sale limpezi, era
masivul care întrupa toate virtuţile noastre naţionale şi
ostăşeşti. Moldovean de obârşie, falnic şi ager ca
pârcălabii lui Ştefan, descendent de la isvoarele
genialităţilor româneşti din cari au răsărit un
Eminescu, Iorga, Enescu, a cinstit şi înălţat locul de
origine şi istoria noastră militară şi naţională. A murit
ca un erou cu faţa la focarul răsăritean, pe care l-a
înfruntat cu acea bravură intelectuală şi morală, care
cinsteşte totdeauna pe omul care l-a rostit şi pentru
care şi-a dăruit gândul şi viaţa, trecând alături de marii
eroi ai tuturor timpurilor, cari ne-au păstrat hotarul.”
Un fost elev al său de la Şcoala de artilerie, aflată
în pribegie la Iaşi-Botoşani, în anii Războiului de (Re)
Întregire, consternat de moartea Profesorului şi
Comandantului său, scrie: „ ... stăm împietriţi de
durere la vestea năprasnică a trecerii întru cele
veşnice, - a desăvârşitului ostaş – Generalul
Alexandru Ioaniţiu, fostul şef al Marelui Stat Major şi al
Cartierului General al Armatei în războiul Sfânt al
dezrobirei şi întregirei. Un taciturn, închis în sine,
meditativ, om al cărţii, de o mare putere de pătrundere
şi sinteză, uriaş cu suflet de copil, de o serafică
bunătate, aşa s-a legat de sufletul nostru, al
promoţiilor de „teterişt” ce l-am avut profesor şi
comandant de Tactica Artileriei şi Tactica Generală, în
Şcolile de la Iaşi-Botoşani pe timpul marelui război
trecut în 1916-1918. ... Comandant ce impunea
respect, admiraţie şi chiar iubire spontană, ce nu se
precupeţeşte. ... Pe front ... în iarna de pomină a lui
1917, când se pregăteau marile ofensive de
spargerea frontului românesc, Profesorul Alex. Ioaniţiu
nu şi-a părăsit o clipă elevii,- proaspeţii cadeţiplutonieri, ce primeau botezul luptelor aevea,- făcând
aplicaţia pe teren a cursurilor teoretice, - Comandantul
nu ne-a slăbit o clipă din ochi, mai ales pe cei ce am
avut norocul de a-i mai fi şi ulterior sub ordinele sale, în regimente. ... Nu arareori au ajuns până la noi
ecouri ale faptelor sale – reliefate de alţii şi
împrejurări, -contrar voinţei acestui excesiv de modest
om, pe cât era de înzestrat, crestând pe răbojul
amintirilor noastre succesele ce reporta: Maiorul.
Locotenent-Colonel şi Colonelul în trecere pe la
Şcoala de Artilerie, Direcţia Armamentului, Şcoala de
Război; apoi ca general- luând chiar comanda Şcoalei
Superioare de Război, de unde a trecut ca şef al
Marelui Stat Major, - în toamna când Mareşalul
Antonescu lua frânele conducerii ţării amputate, aflată
în convalescenţă, cu armata abia scrâşnindu-şi
durerea mândriei sale rănite, cu tinereţi viforoase,
puse în slujba altora, pe căi greşite, în loc de a se
dărui Patriei. Iar Mareşalul l-a miruit pe el – pe
generalul tânăr Ioaniţiu, cu conducerea Statului Major,
ce avea să reorganizeze armata – ridicându-i
potenţialul de război – care înseamnă: şi armament
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(scule), dar şi pregătire a elementului uman,- călirea
sufletească. Ce au făcut Ei într-un singur an, stă
mărturie în marea probă a luptelor de epopee-scrisă
de la Prut până spre Nistru,- impunând chiar
duşmanului respect pentru faptele de arme ale
soldatului român, care s-a acoperit de glorie
nepieritoare. ... sub zidurile Odesei- a fost să se
prăbuşească stejarul falnic – Moldoveanul cu suflet de
aur – Alexandru Ioaniţiu ... .”[24]
La un an de la începerea războiului sfânt al
României pentru întregirea hotarelor sale şi a trupului
sfârtecat prin rapturile teritoriale din vara anului 1940,
revista ARMATA, diriguită de bravul artilerist şi patriot,
generalul Pion Georgescu, avea să scrie într-un
excelent editorial despre generalul-erou: „Generalul
Alexandru Ioaniţiu, într-adevăr, era din rasa celor
refugiaţi necontenit în ei înşişi: măsura cu care îşi
cumpănea cuvintele destăinuia vocaţia autentică a
acestui soldat dăruit cu o pătrunzătoare inteligenţă
militară, refractară la retorică şi emfază. Domeniul lui
era tăcerea,- pentru că misiunea lui era să gândească.
Sunt minţi a căror luciditate face vizieră spre
orizonturile bătăliilor: cu graiul său auster, generalul
Alexandru Ioaniţiu era predestinat să călăuzească de
pe estrada veghei sângeroasa caznă a ostaşilor
frământaţi cu oţelul şi cu ţărâna. Destinul a vrut totuşi
ca şi acest Şef de Stat-Major, prin misiune şi prin ordin
păstrat departe de primejdiile morţii, - să
împărtăşească soarta trăgătorilor din prima linie. Este
cea mai augustă încununare a unei maturităţi, a unei
cariere, a unei biografii de soldat. În cartea de mâine a
Neamului, pagina care va însemna această jertfă va
reţine smerenia generaţiilor viitoare: sacrificiul unui
Şef de Stat Major consacră frăţia ostaşului de front cu
ofiţerul care concepe şi ordonă. Este o nouă fuziune
sufletească, ursită să încoroneze frăţia celor fără
galoane cu cei cu mândri epoleţi,... Minte clară, energie calmă, - pe măsura acestor crâncene vremuri,
- generalul Ioaniţiu are parte de o moarte militară: o
moarte verticală, - ca aceea hărăzită atâtor tineri din
actualele valuri de luptători, toţi pasionaţi să se avânte
în cumplitul corp-la-corp cu primejdia, toţi năpăstuiţi în
asalturi după senină deliberare. Înfrăţire între vârste,
înfrăţire cu trupa, - iată semnificaţiile jertfei generalului
Ioaniţiu.”[25]
Tot în paginile revistei ARMATA, un coleg de
şcoală militară, rememora personalitatea de excepţie
a generalului-erou: „În marea galerie a conducătorilor
de oşti, căzuţi la datorie, cari, prin modul cum s-au
comportat pe timpul desfăşurării războiului nostru de
reîntregire – atât la comandă, cât şi în execuţie – au
dat adâncime de mileniu, strălucitei epopei, scrisă cu
sânge, de atâţia viteji ai neamului, numele generalului
Alexandru Ioaniţiu, Cavaler al ordinului „Mihai
Viteazul” – „MARELE TĂCUT”, cum l-au botezat şefii
armatei aliate germane – va rămâne, deapururi
neşters, pentru cei cari vor veni după noi, ca exemplu
de înţelepciune, de capacitate, de calm şi de voinţă. În
tot timpul carierei sale ostăşeşti – şi, încă de pe
băncile liceului militar dela Iaşi – Generalul Ioaniţiu a
stat, mereu, tot în frunte. În promoţia de
sublocotenenţi de artilerie, 1910 – recunoscută ca una
dintre cele mai strălucite, pe care le-a avut, vreodată,
această armă – el s-a menţinut, tot printre fruntaşi,
alături de eminenţii generali, cari ilustrează, astăzi,
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oştirea noastră: Potopeanu, Stoenescu, Schmidt şi
alţii, deopotrivă de valoroşi. Sfinţind – pretutindeni pe
unde a trecut – locul pe care l-a ocupat, în
desfăşurarea carierii sale, şi dând, totdeauna, cea mai
înaltă expresiune, comenzilor pe care le-a exercitat,
ca şi funcţiunilor pe care le-a îndeplinit, Generalul
Ioaniţiu, - înălţat şi în cel din urmă grad, tot în mod
excepţional, prin aplicarea acelui articol, din legea se
înaintare, care detaşează, cu câteva luni, de cei mai
buni din promoţie, pe cei mai merituoşi dintre aceştia
– a ajuns, la vârsta de numai 50 de ani, Şeful Marelui
Stat Major General al armatei, primind să ia, curând
după aceea – odată cu intrarea noastră în războiul de
reîntregire – pe umerii săi sdraveni, răspunderea celei
mai înalte – dar şi celei mai grele – însărcinări, în timp
de război: Şefia Marelui Cartier General. Generalul
Ioaniţiu – Secundul Comandantului de Căpetenie al
armatelor româno-germane de pe frontul românesc –
a fost acela care alături de Comandantul de
Căpetenie, a condus la isbândă, trupele românogermane, recucerind pământurile strămoşeşti:
Basarabia şi Bucovina, şi tot el este acela care, stând,
mereu, alături de acelaşi mare Comandant, a pregătit
căderea Odesei şi cucerirea Transnistriei, comandând
cea mai mare parte din operaţiuni. Pentru marii
comandanţi de oşti, cuvintele multe sunt de prisos;
faptele lor vorbesc, mai mult şi mai strălucitor, decât
oricine şi de cât orice. De Generalul Alexandru
Ioaniţiu, Şeful Marelui Cartier General al armatelor
desrobitoare româno-germane, de pe frontul
românesc, va vorbi, mai cu temei decât o putem face
noi, prietenii şi contemporanii lui, istoria războiului
nostru de reîntregire, căci „Marele Tăcut” a intrat,
pentru totdeauna, în istoria acestui război. Noi,
camarazii lui de clasă şi prietenii cari l-au apreciat şi
iubit, în mod cu totul deosebit, mândri de a-l număra
printre membrii promoţiei noastre, îi vom păstra,
neclintit, o vie şi frumoasă amintire.”[26]
Generalul Alexandru Ioaniţiu, mândria oştirii
noastre, căzut pe frontul răsăritean, a mers pe urmele
străbunilor, înscriind prin faptele şi viaţa proprie, un
înălţător capitol de istorie. Era predestinat să stea
necontenit la posturi de răspundere, călcând pe
urmele marilor noştri intelectuali şi conducători de
oaste. Născut în anul 1890, în Botoşanii lui Mihail
Eminescu şi Nicolae Iorga, înzestrat cu virtuţi în
adevăr superioare, era sortit să urce treptele cele mai
înalte din ierarhia oştirii. Numele său încă din aura
adolescenţei a rămas la Liceul militar din Iaşi încrustat
cu litere de aur pe placa de onoare a liceului, ca apoi
toate gradele carierii să şi le ia numai la excepţie. ... s
-a prăbuşit în plină ascendenţă a virtuţilor sale
creatoare. Era de trei ori, deşi tânăr, veteran al
războiului. Întâia oară, în avântul tinereţii, a luat parte
la liniştirea focarului de război al Balcanilor. Războiul
întregirii îl pune la treapta eroismului nostru ostăşesc.
A înfruntat pretutindeni primejdiile morţii. Astfel, în una
din marile încleştări cu adversarul, comandând bateria
şi când infanteria vrăjmaşă îl atacă violent, primind
ordinul de retragere, nu-l execută; ci prin încordări
supraomeneşti continuă mai departe lupta,
neretrăgându-se decât atunci când ordinul,
transformat în ameninţare, îi întrerupe avântul,
înscriind prin virtuţile proprii o strălucită faptă de
eroism. A treia oară, în fruntea Marelui Cartier

General, prin pregătirea oştirii şi conducerea
operaţiilor, a contribuit la înfrângerea vrăjmaşului şi
restabilirea dreptăţii noastre istorice în aceste locuri.
Inteligenţa sa scânteetoare şi echilibrată, studiile sale
tactice şi strategice, unite cu experienţele vii în cadrul
realităţilor, desvoltate în tot timpul carierii, îi pregăteau
posturile cele mai înalte în instituţia oştirii. ... Gândea
mult şi vorbea puţin. Ideologia sa însă răscolea
spiritele, captivând şi orientând. Era un pisc de munte
în care zadarnic loveau furtunile necruţătoare ale
vieţii. ... Era un titan al bunătăţii intelectuale şi
sufleteşti. Era Românul de la străvechile noastre
obârşii etnice care întrunea la un loc, într-un admirabil
mănunchiu fizic şi sufletesc, toate virtuţile pe care le
înălţa la simbolul năzuinţelor noastre militare şi
naţionale. ... Era atât de adâncit în propria lui
conştiinţă, atât de preocupat de conducerea şi
desfăşurarea oştirii pe câmpul de luptă încât a căzut
eroic, la 17 Septembrie 1941, înaintea Bătăliei de la
Odesa, cu faţa la vrăjmaşul de la răsărit şi cu gândul
la isbânda de mâine. A trecut în lumea nefiinţei cu
gândul senin şi conştiinţa deplină în dreptatea eternă
a românismului întreg. Şi dacă tragicul destin l-a
despărţit mult prea de vreme de luptătorii săi, spiritul
său va străluci necontenit, ca o podoabă a virtuţilor
noastre ostăşeşti, în cartea oştirii şi conştiinţa tuturor
generaţiilor.”[27]
În memoriile sale, scrise în închisoarea Văcăreşti,
generalul Constantin Pantazi, fost ministru al apărării
naţionale, ne-a lăsat un memorabil portret al
generalului-erou: „Ioaniţiu era un om de o mare şi
reală valoare; foarte inteligent, instruit, calm, cu mare
putere de muncă. Tot timpul îl însoţea pe generalul
Antonescu şi era foarte greu să stai alături de acesta
şi să fii cu el în relaţii bune, însă găsise mijlocul de a
înlătura orice fel de divergenţe; avea un carnet şi
însemna în el toate observaţiile ce le făcea Antonescu
şi toate ordinele ce-i spunea să dea. Un singur lucru îl
stânjenea pe Ioaniţiu, acela că nu putea fuma lângă
Antonescu. Când se întorceau la comandament şi se
despărţeau pentru lucru, Ioaniţiu spunea zâmbind: „Mi
-a dat domnul Mareşal de lucru pentru trei luni”. Apoi
împărţea lucrul, dădea explicaţiile necesare şi dădea
numai ordinele ce găsea el că trebuie să trimită şi le
alcătuia astfel cum aprecia că este posibil să fie
executate. El era destinat de Ion Antonescu, în cazul
morţii sale sau a imposibilităţii de a-şi continua
misiunea, să urmeze la conducerea statului; ... Era o
deosebire fundamentală între Antonescu şi Ioaniţiu:
primul avea o misiune considerată înnăscută şi deci el
ordona oricând şi oricui, fiindcă pentru îndeplinirea
misiunii toţi trebuiau să i se supună; Ioaniţiu avea
modestia omului superior şi neîncrederea, câteodată,
a omului de subtilitate intelectuală.”[28] „Generalul
Ioaniţiu, în afară de superioritatea şi distincţiunea
intelectuală, avea un caracter ferm; era un adevărat
bărbat. Cu el Mareşalul nu putea fi niciodată enervat,
fiindcă era dezarmat de manifestarea calmă şi liniştea
cu care inteligenţa acestui om funcţiona în orice
împrejurare, oricât de grea ar fi fost. Era cea mai bună
completare care se putea face temperamentului
vulcanic al Mareşalului.”[29]
*
La moartea generalului. Generalul Alexandru
Ioaniţiu a încetat din viaţă în data de 17 noiembrie
43

171 de ani de la înfiinţarea primei baterii de artilerie
1941, în urma unui stupid accident de aviaţie, fiind
lovit de elicea unui avion pe aerodromul din Baden.
„.... Mareşalul porneşte într-o dimineaţă, împreună cu
generalul Ioaniţiu, cu două avioane Fieseler şi
aterizează ambii la Baden, unde se afla postul de
comandă înaintat al Armatei 4 care conducea
operaţiile asupra Odessei. Ambii se dau jos din
avioane, iar Ioaniţiu mergând spre Mareşal pe drumul
cel mai scurt a trecut pe sub elicea avionului său, care
se oprise complet din mişcare. Când însă a ajuns sub
elice, un rest de gaze i-a mai dat acesteia un impuls şi
elicea, începând instantaneu o învârtire violentă, a
lovit puternic pe Ioaniţiu în cap, acesta căzând jos şi
decedând după puţin timp. Nenorocirea a lovit
puternic pe Mareşal, lăsându-l foarte abătut.”[30]
Generalul se deplasase pe frontul din Odessa în
scopul organizării ofensivei Armatei a 4-a. A fost
avansat post-mortem la gradul de general de divizie şi
înmormântat în data de 19 septembrie în Bucureşti la
Cimitirul „Ghencea Militar”. Presa vremii a consemnat
cu durere şi tristeţe dispariţia prematură a şefului
Marelui Cartier General al armatiei. Cotidianul
Universul scria: „A murit la datorie unul dintre cei mai
valoroşi şi mai distinşi comandanţi ai oştirii româneşti,
generalul Ioaniţiu. Tânăr încă, abia împlinise 51 ani, a
fost numit şeful marelui stat major în august 1940, iar
în ziua decretării mobilizării îndeplinea funcţia de şef
al marelui cartier general al trupelor de ocupaţie.
Jertfe grele şi dureroase trebuie să facă neamul
românesc spre a-şi apăra ogorul, credinţa şi
continuitatea, dar dreptatea sfântă a cauzei pentru
care luptăm dă acestor sacrificii înaltul simbol al
îndemnului ce duce ţara la izbândă. Ofiţeri sau soldaţi,
românii toţi urmează pilda înaintaşilor şi
comandamentul dragostei de ţară, graţie cărora vom
obţine victoria ce va da ţării certitudinea viitorului. Ţara
întreagă se descoperă în faţa nouei jertfe căzută la
datorie şi numele generalului Ioaniţiu va rămâne
mereu înscris în cartea neamului, durere vie pentru o
prea năprasnică şi timpurie pierdere a unui element de
care oştirea avea atâta nevoie!”[31] Tot ziarul
Universul informează că „Rămăşiţele pământeşti au
fost aduse în ţară”, la ceremonialul militar şi religios
desfăşurat pe aeroportul Băneasa participând Mihai
Antonescu, Maria, soţia mareşalului Antonescu,
membri ai guvernului, generalul Ciupercă, militari.
Ziarul Timpul publică şi „Datele biografice ale
generalului Alex. Ioaniţiu.”[32] Trupul neînsufleţit al
generalului-erou a fost depus în sala de intrare de la
Marele Stat Major din strada Ştirbey-vodă. Au stat
alături de sicriu familia (Sofia-soţie, Radu-Mihai,
Cezar, Emil-Miluţă, George-fii, Solange-SofiaCleopatra şi Aurelia-Rica-fiice), ofiţeri din Marele Stat
Major, prieteni şi cunoscuţi. De asemenea, se arată că
defunctul a fost avansat la gradul de general de divizie
„post-mortem”, decorat cu Crucea de cavaler a
Ordinului „Mihai Viteazul”, iar conducătorul Germaniei,
Adolf Hitler, i-a acordat Crucea de fier cls. I şi cls. II.
În ziua de 19 septembrie a avut loc
înmormântarea generalului-erou, presa vremii scriind
pe larg despre „Înhumarea rămăşiţelor pământeşti ale
generalului Al. Ioaniţiu ”, despre „Trista solemnitate din
aula Marelui Stat Major şi ceremonia de la cimitirul
militar Ghencea”[33] şi reproducând discursurile
funebre rostite la catafalcul celui dispărut. În aula
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Marelui Stat Major, la ora 10, a fost oficiată o scurtă
slujbă religioasă de către parohul bisericii „Cuibul de
barză” şi trei preoţi. La solemnitatea înmormântării de
la cimitirul militar Ghencea au participat Mareşalul
Antonescu, reprezentantul Regelui, Maria, soţia
mareşalului Antonescu, membrii guvernului,
reprezentanţii Armatei române şi germane, misiunile
diplomatice şi ataşaţii militari ai ţărilor aliate, „un public
foarte numeros”. Slujba religioasă a fost oficiată de
Arhiereul Veniamin Pocitan şi un sobor de preoţi. La
sicriul aşezat pe un afet de tun a fost evocată
personalitatea marelui general.[34]
Mihai Antonescu a rostit un mişcător cuvânt de
adio. Între altele a spus: „Închinarea pe care i-o fac
regele şi mareşalul, ţara întreagă, este cea mai bună
mărturie a meritelor desăvârşitului şef al Marelui Stat
Major şi al Marelui Cartier General al armatei noastre,
este cea mai autentică mărturisire a umanităţii
respectului şi iubirii pe care a avut-o totdeauna”. De
asemenea a afirmat că generalul Ioaniţiu a fost „un
ostaş între ostaşi, loial între loiali, credincios între
credincioşi”. De
asemenea
a
pr e ze n t at
m e s a j u l
t r a n s m i s
mareşalului de
către
Adolf
Hitler, în care se
menţiona între
altele
că:
„Soarta v-a răpit
pe
cel
mai
valoros tovarăş
de luptă şi şef al Statului Major”, expresie a aprecierii
pe care i-a purtat-o generalului Alexandru Ioaniţiu.
În cuvântarea sa generalul Constantin Pantazi,
subsecretar de stat pentru armata de uscat la
ministerul apărării naţionale, a spus: „De copil, din
liceul fiilor de militari din Iaşi, şi-a manifestat însuşiri
deosebite intelectuale, dând la iveală factura unei
inteligenţe ieşite din obicinuit, cu vădite exteriorizări de
atenţie, înţelegere imediată şi putere de sinteză.
Intelectualitatea îi era dublată de un caracter constant,
cu simţiri delicate, stăpânite de un temperament calm.
Inteligenţa naturală şi-a autorizat-o repede, printr-o
cultură adâncită şi o instruire asiduă, controlate mereu
de realitatea unui spiritualism superior şi conştient. ...
A terminat şcoala superioară de război în condiţiuni
strălucite, fiind după aceasta întrebuinţat numai în
funcţiuni de mare răspundere. ... A fost apoi ani
dearândul şeful de stat major al cursului de
comandament, la care se cristalizează învăţământul
conducerii războiului, la viitorii generali. ... A muncit cu
tenacitate fiecare clipă, la reorganizarea armatei,
reintroducerea disciplinei şi renaşterea moralului, fiind
colaboratorul cel mai intim al gândurilor, îndemnurilor
şi înfăptuirilor Mareşalului, în domeniul militar. ... Şi a
rămas tot timpul vieţii sale pământeşti calm, stăpân pe
el şi neînchipuit de modest. ... atât pentru armată, cât
şi pentru românime, generalul Ioaniţiu s-a născut în
anul 1890 şi nu va muri niciodată.”
Şi reprezentanţii germani au evocat personalitatea
marelui dispărut: „Noi îl cinstim şi ca om şi ca soldat.
Personalitatea lui militară se înalţă mult peste obişnuit.
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Un mare tăcut – un mare gânditor. ... Un om mare nea părăsit. Un mare soldat nu mai este. O moarte de
soldat, cu victoria în faţă, încheie viaţa sa.” (General
de divizie Speidel). „Un ostaş drept şi mare, cu un
caracter ferm, în mărimea lui un om totuşi modest, un
camarad nobil ... ” ( General Hauffe).
Generalul Nicolae Mazarini, subşeful Marelui Stat
Major (în fapt şeful Marelui Stat Major, partea
sedentară – N.N.), a încheiat şirul cuvântărilor cu un
vibrant omagiu adus colegului de promoţie de şcoală
militară, din care am reţinut: „În toată cariera lui a fost
un om excepţional; elev al liceului militar din Iaşi, scris
cu litere de aur pe placa de onoare a liceului; general,
scris cu litere de aur în cartea de onoare a neamului.
Între aceste două inscripţii, o carieră mereu
strălucitoare, o muncă mereu neobosită, o blândeţe
mereu înţelăgătoare, o operă mereu ziditoare şi, ca o
cunună, un caracter mereu nedesminţit. ... ca şef de
stat major la cursul de comandament, pune şi acolo
pecetea personalităţii sale pe roadele unei activităţi
bogate, sintetizate teoretic în lucrarea „Studiul
strategiei” ale cărui idei se verifică azi matematic în
acest mare război. ... în Septemvrie 1940 este numit
şef al Marelui Stat Major al armatei. Tânăr şef. Dar
stimat şi apreciat fără rezervă de mai marii săi în grad
şi consfinţit cu bucurie şi satisfacţie de camarazi şi
subalterni. Se găsise omul pregătit să ajute
Comandamentul de căpetenie, cerut parcă de intuiţia
naţională a vremurilor grele ce veneau. Activitatea lui
a fost prodigioasă. A fost ajutorul de prim ordin în
redeşteptarea, în redresarea morală şi materială a
oştirii noastre. Ceeace s-a realizat în acest an ţine de
miracol. ... Războiul de azi, care este examenul fără
cruţare al Armatei, a consfinţit opera de creaţie şi
organizare la care generalul Ioaniţiu a avut partea lui
însemnată.”
În continuare, generalul Mazarini face un elogiu
omului Alexandru Ioaniţiu: „Blând şi modest, generalul
Ioaniţiu creia în jurul lui acea atmosferă caldă de
simpatie în care se simţea parfumul culturii lui,
inteligenţa fără ostentaţie, bunătatea fără slăbiciuni,
înţelegerea fără a umili, delicateţea fără manierism şi
acel dar nedefinit cu care Dumnezeu înzestrează pe
anumiţi oameni aleşi de El. Cu aceste însuşiri de om
şi de ostaş, el a condus, încărcat de dragostea lor, pe
ofiţerii subalterni prin acele mrejuri fine, ca o vrăjire, cu
cari numai marii şefi îşi exercită forţa lor mistică şi
ajung la rezultate nebănuite. ... Prin puterea
exemplului, generalul Ioaniţiu n-a murit.”
*
Acesta a fost omul şi militarul, distinsul
artilerist, bravul şef al Marelui Cartier General,
EROU ÎNTRE EROII NEAMULUI, generalul
Alexandru IOANIŢIU.
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Abstract:
The international interest in the
situation in Afghanistan lies in the necessity to ensure a climate of regional
security and stability, and also as a
natural reaction in the struggle against
the main exponents of terrorism – for
which Afghanistan has become a trianing camp and a place for launching attacks all over the world, and for combating the traffic of drugs (especially
opium and heroine), arms, chemical
substances and human beings.
In an era when the word “power”
is synonym to “energy resources”, the
control of a state which is still trying to
find its own path but owns important oil
and gas deposits combined with gold
and silver, rare metals and gems resources, is definitely desired by the
neighboring states, but also by the main
participants to the global market. Moreover, the geostrategic location of this
country – a real access lane between
different parts of Asia and the SouthEastern European continent – certainly
is a convincing argument for establishing and maintaining control over this
state.
Surely the big test of the Afghan
state’s capacity to decide its own future
is the management of its own destiny
after the withdrawal of the International
Security Assistance Force. A possible
and concerted action of all the political
actors will certainly have a benefic result for everybody, in the medium and
long term – combating terrorism and
establishing a zone a peace and stability between different regions of Asia
and South-Eastern Europe.
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Încheierea Războiului Rece a lăsat moştenire pe agenda
internaţională câteva puncte problematice – descompunerea
Republicii Federative a Iugoslaviei, problemele Irakului şi ale
Orientului Mijlociu, Caucazul şi Asia Centrală, unde predomină
interesele locale, dar şi ambiţiile internaţionale generate de
existenţa bogăţiilor naturale din zonă, poziţia geostrategică a unor
state, care continuă să aibă ca rezultat erupţii de violenţă în
diferite zone de pe glob, devenite “puncte fierbinţi”. În fapt, acesta
reprezintă principalul considerent pentru care astăzi punem
semnul egal între termenul “zonă de conflict” şi Afganistan.
Interesul internaţional declarat privind situaţia din Afganistan
rezidă din necesitatea asigurării unui climat de securitate şi
stabilitate regională, precum şi ca o reacţie firească în lupta
pentru combaterea terorismului la nivel global. În mod cert
Afganistanul are propriile sale atuuri, care au captat atenţia
marilor actori politici şi au mobilizat un important număr de
resurse umane, materiale şi financiare, pentru asigurarea
securităţii şi stabilităţii în regiune. Lupta împotriva principalilor
exponenţi ai terorismului – pentru care Afganistanul devenise o
bază de pregătire şi lansare a atacurilor în lumea întreagă,
producţia, prelucrarea şi traficul de droguri (în special opiu şi
heroină), traficul de arme, substanţe chimice şi fiinţe umane sunt
argumente irefutabile pentru adoptarea unei atitudini hotărâte în
această ţară. În plus şi deloc de neglijat este şi o altă motivaţie,
care reclamă a fi menţionată pentru a întregi tabloul interesului pe
care Afganistanul îl suscită marilor actori politici ai lumii.
Poziţia geostrategică a Afganistanului – pe care în diferite
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publicaţii îl găsim localizat în Asia de
Sud sau Centrală, ori este inclus într-o
generică denumire ce cuprinde o arie
mai largă de interes – “Marele Orient
Mijlociu”, reprezintă cu siguranţă
interesul major al marilor puteri în
exercitarea controlului acestei ţări. O
sumară privire pe harta lumii ne face
uşor să ne dăm seama că teritoriul
afgan reprezintă un “liant”, un coridor
de legătură economică şi culturală între
Asia de Sud, cea de Est şi Vest şi
Eurasia la Nord. În plus, importantele
zăcăminte de petrol şi gaze naturale,
rezerve de metale preţioase şi rare,
pietre scumpe de diferite tipuri au
suscitat, cu siguranţă, interesul celor
care domină astăzi destinele planetei şi
ale ţărilor vecine, din care trei, cele mai
influente în regiune sunt recunoscute
ca deţinând deja armament nuclear –
India, Pakistan, Iran. Într-o lume în care
controlul resurselor energetice a devenit un obiectiv
strategic pentru toţi marii actori politici, o ţară atât de
vulnerabilă ca Afganistanul a devenit rapid o ţintă
facilă şi un teatru de dispute pentru interesele
acestora.
Cum în ultimii ani fenomenul de globalizare s-a
accelerat, acesta a devenit multilateral şi generalizat,
determinând o creştere tot mai evidentă a nivelului de
interdependenţă şi interacţiune economică a statelor.
Deşi acest proces vizează în mod deosebit sfera
economicului, efectele sale au conotaţii esenţiale
asupra tuturor domeniilor, de la cel socio-cultural la cel
politico-militar. Ştim la această dată că două dintre
cele mai puternice, respectate şi credibile organisme
internaţionale – ONU şi NATO sunt adânc implicate în
polarizarea şi canalizarea întregului potenţial civil şi
militar internaţional în susţinerea efortului guvernului şi
forţelor de securitate afgane, privind crearea cadrului
legal şi democratic necesar dezvoltării ţării şi asigurării
unei stări de securitate şi stabilitate în regiune. În plus,
respectarea drepturilor omului şi asistenţa umanitară
au constituit, de asemenea, obiective stipulate în
mandatul misiunii ONU în Afganistan (UNAMA).
Indiscutabil, forţele internaţionale de securitate
(ISAF) au constituit principala structură capabilă să
reprime prin forţă un regim taliban bine organizat şi
instruit, echipat şi motivat în a-şi menţine vechile
privilegii. Astăzi ISAF şi-a diminuat deliberat rolul în
Afganistan, lăsând cale liberă forţelor de securitate
afgane (ANSF) în îndeplinirea misiunilor specifice.
Protecţia forţelor proprii, menţinerea în stare de
siguranţă a principalelor căi de comunicaţie şi sprijinul
aerian al diferitelor tipuri de operaţii, precum şi
furnizarea de informaţii constituie tabloul asistenţei pe
care ISAF îl mai asigură Afganistanului în prezent.
SUA şi Federaţia Rusă reprezintă doi mari actori
care îşi dispută supremaţia privind încluderea acestei
regiuni în sfera lor de influenţă. Este bine cunoscut
faptul că efortul uman, material şi financiar al SUA în
Afganistan este de departe cel mai consistent.
Indiscutabil că importantele resurse naturale ale
subsolului afgan, precum şi poziţia geostrategică a
acestei ţări, în interiorul căreia americanii şi-au

construit mai multe baze militare – adevărate capete
de pod în această parte centrală a continentului
asiatic, reprezintă argumente solide pe care SUA leau luat în calcul în momentul angajării resurselor
umane şi financiare pe teritoriul afgan.
Rusia este preocupată de refacerea statutului de
mare putere şi de actor de prim rang în regiunea Asiei
Centrale. Implicarea acesteia în Afganistan rezidă din
dreptul cutumiar pe care şi-l arogă privind controlul
statelor din Asia Centrală şi monopolul asupra
resurselor naturale ale acestora. Privind partea
pozitivă a lucrurilor, Rusia este activ implicată în
minimalizarea ameninţărilor teroriste şi traficul de
narcotice dinspre Asia Centrală. Pe de altă parte,
sprijinul acordat Iranului, menit să influenţeze în mod
negativ relaţiile celor două ţări vecine, care încă mai
au importante probleme de soluţionat, precum şi
recentele implicări din Ucraina şi Crimeea pot fi
argumente ale păstrării unei oarecare rezerve privind
realele interese şi viitoarele demersuri ale Rusiei în
această parte a continentului asiatic.
Emergenţa Chinei ca mare putere economică şi
militară se anunţă drept evenimentul major în
redefinirea raporturilor geopolitice în regiune.
Începând cu anul 2002 China a investit peste 200
milioane dolari în susţinerea economiei afgane, atât în
infrastructură, cât şi în valorificarea resurselor
naturale, în special cele de cupru. Nu mai puţin
important este sprijinul acordat instruirii poliţiei afgane,
cu scopul de a opri traficul de narcotice dinspre
Afganistan spre vestul Chinei.
Respectând statutul lor de ţări deţinătoare de
armament nuclear şi de puteri regionale, voi aduce în
discuţie doar interesele şi raporturile pe care
Afganistanul le are cu Iranul, Pakistanul şi India – care
deşi şi-au exprimat intenţiile şi sprijinul privind
dezvoltarea statului afgan şi asigurarea securităţii şi
păcii în regiune, divergenţele adânci şi interesele
opuse fac ca realitatea să fie în fapt mult mai
complexă şi dificil de soluţionat.
În conformitate cu aspiraţiile sale de putere
regională, Iranul îşi doreşte un rol determinant pe
termen lung în evoluţia Afganistanului, atât pe plan
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politic şi economic, cât mai ales în plan cultural – în
special privind susţinerea minorităţii shiite. Pe de altă
parte, situaţia refugiaţilor afgani, precum şi traficul de
armament şi droguri continuă să fie un subiect
fierbinte al relaţiilor dintre cele două ţări vecine.
Relaţia Afganistanului cu Pakistanul reprezintă un
factor cheie privind securitatea şi stabilitatea în
regiune, în care numeroasele incidente la graniţa celor
două state, interesele de ordin politic, economic şi
migrarea populaţiei sunt factori care cântăresc greu în
ecuaţia păcii şi cooperării între aceste două ţări
vecine. Cu toate acestea, divergenţele istorice dintre
aceste state par să nu-şi găsească soliţionarea
definitivă.
India se doreşte unul dintre cei mai influenţi
suporteri ai dezvoltării Afganistanului, motiv pentru
care până în prezent guvernul indian a investit circa 2
miliarde de dolari pentru sprijinul acordat acestei ţări.
Conform propriilor declaraţii, guvernul indian înţelege
securitatea şi stabilitatea Afganistanului ca fiind un
factor vital pentru securitatea regională şi
propriile interese economice. Acordul
bilateral semnat în 2011 a creat cadrul
legal pentru cooperarea pe un palier larg
de domenii: guvernare, economie,
comerţ, educaţie, administraţie publică şi
respectarea legii.
Privind evoluţia Afganistanului şi a
relaţiilor sale politice şi de securitate în
Orientul Mijlociu există în prezent mai
multe ipoteze şi scenarii, născute din
întrebări legitime – după retragerea ISAF
vor fi forţele de securitate afgane
capabile să desfăşoare cu succes lupta
împotriva terorismului şi a altor
ameninţări naţionale şi regionale? Sunt
ceilalţi actori politici din regiune interesaţi
să sprijine efortul poporului afgan pentru
asigurarea securităţii şi stabilităţii în
regiune? Vor avea talibanii forţa şi
resursele necesare pentru răsturnarea
48

guvernului democratic afgan şi
reîntoarcerea la guvernare? La
această dată nu există
răspunsuri certe pentru aceste
întrebări, şi în plus, există
numeroşi factori care trebuie
luaţi în calcul privind ecuaţia
viitorului Afganistanului, în
mediul de securitate şi pace
regional. Un scenariu privind
un eventual război civil sau
reîntoarcerea regimului taliban
la guvernare nu este unul deloc
benefic pentru securitatea şi
stabilitatea în regiune, dar
trebuie luat în considerare ca o
evoluţie nefericită a lucrurilor,
după retragerea forţelor de
coaliţie şi exprimarea mai făţişă
a interesului propriu de către
actorii regionali.
Totuşi, o acţiune pozitivă şi
concertată a tuturor actorilor
politici va avea cu siguranţă un
rezultat benefic pentru toţi, pe termen mediu şi lung –
crearea unei zone de pace şi echilibru între diferite
regiuni ale Asiei şi Europa de S-E. Cu siguranţă că toţi
factorii politici din zonă au identificat suficiente motive,
dar şi principalele riscuri, pentru a adopta soluţiile cele
mai eficiente şi înţelepte privind instaurarea unei păci
reale şi durabile în regiune. 
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Armata sovietică a invadat Afganistanul în Ajunul Crăciunului
1979, cu divizii organice, echipate şi pregătite să lupte
convenţional, executând un razboi de manevră pe un teren relativ
plat. Ruşii au invadat Afganistanul pentru a înlocui un lider
comunist ineficient şi nu pentru a duce o luptă de
contrainsurgenţă. Ei au intervenit pentru a stabiliza situaţia, a
ocupa garnizoanele şi pentru a asista guvernul din Afganistan, în
timp ce forţele guvernamentale afgane duceau lupte împotriva
forţelor de gherilă. La scurt timp însă, forţele sovietice s-au văzut
blocate într-o luptă împotriva insurgenţilor, în deşertul şi munţii
stâncoşi ai Afganistanului - o luptă pentru care acestea nu au fost
instruite şi nici echipate corespunzător. Superioare din punct de
vedere tehnic forţele terestre sovietice au fost instruite să se
bazeze foarte mult pe o artilerie masată, care să execute trageri
după anumite norme de consum, în vederea distrugerii apărării
unui inamic clasic. Guerila mujahedină nu a oferit artileriştilor
sovietici posibilitatea de a aplica procedurile însuşite deoarece nu
a ocupat poziţii de apărare liniare, acestea fiind într-o permanentă
mişcare. De-a lungul războiului, armata sovietică a continuat să
se bazeze pe artilerie şi pe sprijinul aerian apropiat ca un substitut
pentru executarea manevrei în teren şi pentru lupta apropiată.
Armata 40 Sovietică avea nevoie de multă infanterie uşoară, dar a
ales în schimb să utilizeze masiv artileria datorită puterii sale de
foc, în scopul de a nu periclita vieţile soldaţilor şi pentru a
compensa insuficienţa subunităţilor de manevră. A fost o politică
scumpă, fără discernământ şi ineficientă. Cu toate acestea, pe
măsură ce războiul s-a derulat, combatanţii sovietici şi-au adaptat
tactica, pregătirea şi structura forţelor în lupta împotriva
mujahedinilor iar artileria a jucat un rol foarte important în
dezvoltarea tacticilor, tehnicilor şi procedurilor de
contrainsurgenţă.

„The soviet invasion was made with
TO&E divisions equipped and trained to
fight conventional, maneuver warfare
on rolling plains. They came not to fight
an insurgency, they planned to stabilize
the situation, occupy garrisons and
assist the Afghanistan government
while the afghan government forces
fought the guerrilla resistance. Soon,
however, „mission creep” set in and
soviet forces were locked in a
counterinsurgency fight in rugged
mountains and desert. Soviet ground
forces were trained to rely heavily on
massed artillery, firing normative fires,
to shatter the defenses of a stationary
enemy. But fire without maneuver
cannot be decisive, so in the end, the
mujahideen national will and their ability
to endure was decisive and the soviet
army withdrew after fighting for over
nine years.”

„Zeul Războiului -Artileria” ajunge în
Afganistan
Artileria, „Zeul Războiului”, a fost o parte
dominantă a puterii de luptă sovietice. Mulţi
analişti au descris forţele terestre sovietice ca
fiind o „armată de artilerie, cu o mulţime de
tancuri”. Diviziile sovietice au adus tancurile şi
artileria în Afganistan, însă tancurile s-au
dovedit a avea un rol limitat. Artileria a fost
mai eficientă în comparaţie cu tancurile, dar şi
în aceste condiţii, ţintele au avut o valoare
tactică limitată şi au fost de multe ori dificil de
angajat. Procedurile şi tacticile sovietice şi
normele de consum au fost concepute pentru
un război de mare intensitate, dus pe un teren
relativ plat, de către forţe mecanizate
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împotriva altor forţe mecanizate. Confruntandu-se cu
un alt tip de război, pe teren diferit şi având în faţă un
inamic aparte, artileriştii sovietici au avut iniţial
dificultăţi în a angaja rapid şi eficient ţintele. Focul
artileriei sovietice a fost planificat pentru a anihila
forţele inamicului care se apără, prin debitarea unei
cantităţi mari de muniţie, care de regulă era de ordinul
sutelor de proiectile (normă/ hectar), concentrate într-o
zonă relativ mică. Când artileriştii sovietici au executat
în Afganistan aceste misiuni de foc, folosind normele
de consum conform planificării, şi-au dat seama
imediat de impactul redus al acestora asupra trupelor
de gherilă. De-a lungul războiului, pentru a putea face
faţă inamicului, artileriştii sovietici au dezvoltat noi
tehnici de executare a focului folosind nomograme şi
table de tragere adaptate noului câmp de luptă. Ei au
descoperit că noua tehnologie, precum utilizarea
muniţiilor inteligente, oferă o serie de avantaje tactice,
însă niciuna dintre acestea nu s-a dovedit a fi decisivă
în lupta de contrainsurgenţă. De asemenea, au
descoperit că aruncătoarele au fost adesea mai
eficiente decât obuzierele în lovirea peşterilor şi
ascunzătorilor subterane. Lansatoarele multiple de
rachete (MLRS) au fost deosebit de eficiente împotriva
mujahedinilor debarcaţi. O altă problemă constantă în
acest război a fost detectarea ţintelor importante, care
să poată fi angajate rapid şi cu eficienţă maximă. De-a
lungul războiului, artileriştii sovietici s-au confruntat cu
o lipsă de inteligenţă tactică în identificarea rapidă a
unui grup important de ţinte şi transmiterea în timp
oportun a elementele de tragere pentru ca acestea să
fie lovite eficient.
Sprijinul unităţilor tactice
Misiunile artileriei sovietice din Afganistan au inclus
tragerea de contrabaterie, pregătirea şi sprijinul de foc
de artilerie, tragerea de baraj, hărţuirea, focul de
interdicţie, tragerea de iluminare şi tragerea prin ochire
directă. Tragerile de contrabaterie au fost de multe ori
ineficiente. Aproximativ 85% din forţele sovietice au
fost, de obicei, angajate în misiuni de protecţie a forţei.
Acestea au păzit baze, aerodromuri, oraşe,
comandamente, garnizoane, depozite şi facilităţi
guvernamentale pe care mujahedinii le-au atacat
frecvent cu aruncătoare şi rachete. Mujahedinii
preferau să execute foc şi să părăsească rapid poziţia
de tragere, înainte ca sovieticii să poată răspunde prin
focul de contrabaterie. Subunităţile de artilerie din
poziţiile de tragere asigurau apărarea prin executarea
misiunilor tactice standard de sprijin general. Aceste
zone de dispunere ale artileriei se aflau la 10-15
kilometri depărtare una de alta, astfel încât subunităţile
dispuse în ele să fie în măsură să execute şi sprijinul
de foc prin reciprocitate.
Sprijinul sovietic de artilerie în ofensivă a inclus
misiunile de sprijin general şi întărire. Artileria a
executat misiuni de foc pentru a proteja coloanele
aflate în marş, pentru a sprijini înaintarea, pregătirea
de foc a atacurilor şi pentru a sprijini forţele de
manevră pe timpul ducerii luptelor prin executarea
tragerilor de interdicţie şi a celor prin ochire directă şi
indirectă. Când regimentele şi brigăzile au trecut la
ofensivă, acestea au beneficiat de sprijinul atât al
artileriei lor organice cât şi al oricărei unitate de
artilerie poziţionată astfel încat să poată asigura
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sprijinul în fâşia lor de acţiune. Artileria regimentelor
sau brigăzilor era de cele mai multe ori resubordonată
temporar batalioanelor de manevră pentru executarea
sprijinului direct. Cel mai frecvent, când artileria a fost
subordonată în vederea executării sprijinului direct,
aceasta era de nivel batalion de artilerie la un batalion
de manevră. Uneori, o baterie de obuziere şi o baterie
MLRS putea sprijini un batalion de manevră. Adesea,
comandanţii sovietici subordonau o baterie de artilerie
separat pentru fiecare companie de manevră. Bateriile
de aruncătoare calibru 82 mm Vasilek, care au făcut
parte din artileria sovietică, şi aveau capabilităţi de a
executa atât trageri indirecte cât şi prin ochire directă,
au fost de multe ori subordonate companiilor de
manevră.
Artileria sovietică a fost folosită şi pentru a proteja
unităţile de manevră pe timpul deplasării. Înainte de a
începe deplasarea către contact, ofiţerii cu planificarea
focului artileriei au învăţat să planifice focul în locuri
favorabile executării ambuscadelor. Mai mult, dacă
forţele sovietice executau deplasarea printr-o vale
îngustă sau defileu, se planificau trageri de baraj
paralele, de-a lungul axei de deplasare, la 300-400 de
metri depărtare faţă de drum. În cazul în care mai
multe grupări de artilerie ar fi sprijinit înaintarea,
acestea puteau crea un coridor continuu de foc pentru
a proteja forţa care avansează.
Combatanţii sovietici au utilizat pregătirea de
artilerie înainte de a ataca inamicul dispus în oraşe şi
sate. Artileria sovietică care executa foc din poziţii de
tragere acoperite lovea fortăreţele trupelor de gherilă,
precum şi raioanele de concentrare a acestora în timp
ce artileria care executa foc din poziţii de tragere
neacoperite lovea lunetiştii şi poziţiile de tragere. De
asemenea, artileria a deminat prin trageri cîmpurile de
mine şi a executat trageri de interdicţie pentru a izola
zone populate, pentru a împiedica părăsirea acestora
sau pentru a preveni sosirea întăririlor. Prin urmare,
victimele în rândul civililor au fost însemnate şi
evaluările ruse actuale recomandă utilizarea muniţiilor
inteligente, a rachetelor antitanc dirijate cu focoase de
fragmentare precum şi a proiectilelor de artilerie cu o
rază de împrăştiere redusă în vederea limitării
numărului de victime din rândul populaţiei civile, într-o
viitoare luptă în localitate. Spre deosebire de atacurile
sovietice convenţionale, în care focul artileriei se
executa pe faze ale operaţiei şi după un grafic bine
stabilit, ofiţerii sovietici cu planificarea focului au
învăţat că lupta în localitate nu se poate duce
respectând acel grafic şi au folosit sprijinul artileriei
doar la cerere. De asemenea, au învăţat să utilizeze
tragerile de interdicţie în scopul păstrării securităţii
zonele deja eliberate sau pentru prevenirea
contraatacurilor.
Combatanţii sovietici au mai folosit artileria pentru
a sprijini misiunile de scotocire şi anihilare a gherilelor
din mediul rural. Din nou, au folosit artileria pentru a
închide flancurile prin care gherilele aveau
posibilitatea să scape. Focul zdrobitor era precedat de
căutările forţelor terestre sovietice chiar şi atunci când
nu a existat niciun indiciu că mujahedinii au fost
prezenţi în acea zonă. Mai mult, artileria sovietică se
concentra asupra trecătorilor montane, ieşirilor din
chei şi asupra intersecţiilor de drumuri atunci când
sprijinea o unitate de manevră.
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În teorie, toţi ofiţerii sovietici din forţele luptătoare
puteau să corecteze focul indirect al artileriei, dar
practica a demonstrat în mod constant că ofiţerii de
alte arme nu au fost în măsură sau nu erau de
încredere pentru a face acest lucru. Comandanţii au
refuzat categoric să autorizeze corectarea focului
indirect de artilerie de către ofiţerii din subunităţile de
manevră, cu excepţia cazului în care aceştia ştiau
poziţia lor exactă. Au existat şi cazuri în care
comandanţii forţelor de manevră au ştiut poziţia lor cu
o precizie de până la 50 de metri, dar le-a fost refuzat
sprijinul de foc. Mai mult, numărul observatorilor
înaintaţi şi al ofiţerilor cu conducerea focului prevăzuţi
în statele de organizare nu a fost suficient pentru a
sprijini forţele dislocate în lupta de contrainsurgenţă.
Observatorii înaintaţi au fost poziţionaţi în dispozitivul
de luptă al batalioanelor, iar atunci când situaţia a
impus, aceştia au sprijinit şi companiile care acţionau
independent. Ofiţerii cu conducerea focului trebuiau să
fie disponibili pentru a coordona separat bateriile şi
plutoanele de tragere, deoarece terenul nu a permis
întotdeauna posibilitatea întrebuinţării unui întreg
batalion de artilerie, acesta fiind unitatea de bază a
artileriei sovietice în ceea ce priveşte planificarea
focului. Deoarece batalionul de artilerie era unitatea
de bază, artileriştii sovietici nu erau obişnuiţi să
utilizeze centre de conducere a focului divizate - o
cerinţă de bază în terenul accidentat din Afganistan.
Armata sovietică nu a putut instrui suficient ofiţerii din
forţele de manevră pentru a rezolva problema
corectării tragerilor prin ochire indirectă, astfel încât au
rezolvat-o prin suplimentarea observatorilor înaintaţi şi
a ofiţerilor cu conducerea focului aduşi din alte ţări
aparţinând Uniunii Sovietice, pe toată durata
războiului.
Ofiţerii din forţele de manevră puteau, cu toate
acestea, să corecteze cu uşurinţă tragerile executate
prin ochire directă. Tragerea prin ochire directă a fost
utilizată preponderent de către artileria aflată în
sprijinul unităţilor de manevră. Artileria autopropulsată
blindată a fost preferată pentru executarea misiunilor
de foc prin ochire directă, însă de multe ori şi artileria
tractată şi cea neblindată au fost utilizate în acest
scop. Lansatorul de rachete multiple BM-21 a fost
adesea folosit atunci când un alt sistem a executat foc
prin ochire directă şi nu a reuşit să distrugă inamicul.
Cele montate pe autovehicule, BM-21S erau de obicei
mutate în poziţii de tragere neacoperite sub protecţia
unui atac aerian şi fiecare executa salva cu cele
patruzeci de rachete de 122 mm imediat după ce
atacul aerian se încheia. Trupele de gherilă care
supravieţuiau impactului erau de cele mai multe ori
incapabile să răspundă înapoi cu foc asupra BM-21S,
în timp ce acestea părăseau poziţia de tragere pentru
aprovizionarea cu muniţie.

retragă. Înainte ca forţele de manevră să înceapă
retragerea de pe munţi, artileria lovea panta opusă a
crestei de pe care armata sovietică începea
retragerea, pantele care flancau muntele care probabil
erau ocupate de inamic, precum şi vârfurile din jur şi
traseele montane. Când armata sovietică începea
retragerea, focul de artilerie se muta la creasta
muntelui şi, în timp ce forţele se retrăgeau, focul de
artilerie continua treptat în jos într-o serie de focuri
liniare având 150-200 de metri depărtare unul faţă de
celălalt. Artileria sovietică continua să lovească
muntele şi împrejurimile sale până când forţa de
manevră sovietică finaliza coborârea şi ajungea la o
distanţă sigură, aproximativ trei kilometri de trupele de
gherilă care utilizau în principiu arme de foc de calibru
mic.
Ambuscada de artilerie
Sovieticii au folosit artileria tractată, cum ar fi
obuzierele D-30, calibru 122 mm, tunurile antitanc MT12, calibru 100 mm şi rachetele antitanc dirijate
montate pe vehicule, pentru a asigura securitatea
taberelor, avanposturilor, precum şi a complexelor
guvernamentale. Observatorii de artilerie, de obicei
poziţionaţi pe o formă de teren înaltă, descopereau
ţintele şi corectau focul pe timpul zilei. Noaptea,
descoperirea ţintelor şi angajarea acestora era foarte
dificil de executat, dar cercetarea sovietică a
implementat şi utilizat sistemul cu senzor seismic
"Realii-U" pentru a detecta ţintele neobservate. "Realii
-U" este un detector de mişcare seismică care permite
operatorului care îl deserveşte să determine numărul
şi tipul obiectelor aflate în mişcare în zona de acţiune
a senzorului. Ofiţerii sovietici responsabili cu
planificarea acţiunilor, au folosit „Realii-U” pentru a
sprijini poziţiile de apărare, a monitoriza o zonă de
securitate precum şi în vederea executării
ambuscadelor de artilerie.
Locotenentul V. Kozhbergenov, comandantul unui
pluton de obuziere D-30, calibru 122 mm, a efectuat o
ambuscadă de artilerie de succes în februarie 1986 în
apropierea oraşului Talukan, situat în nord-estul
provinciei Takhar. Acesta a instalat senzorul „Realii-U”
lângă o rută de aprovizionare mujahedină, pe care nu
o putea observa direct din postul de observare (Figura
1). Apoi a planificat trei sectoare de foc concentrat
(110, 111 şi 112) de-a lungul rutei şi a determinat
pentru fiecare în parte elementele de tragere.
Sectoarele au fost planificate la intervale de 100-150
de metri. Comandantul de pluton a planificat sectorul

Ruperea contactului şi retragerea
Forţele sovietice, în special cele aeropurtate şi cele
de asalt aerian, au fost supuse riscului atunci când
înaintarea lor se încheia şi începeau să se retragă de
pe munţi. Mujahedinii îi urmăreau îndeaproape, pentru
a evita focul artileriei, ocupând poziţii abandonate şi
executând foc asupra forţei care se retrăgea. Sprijinul
prin foc al artileriei a devenit o modalitate standard de
a permite forţei sovietice să rupă contactul şi să se
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Figura 1 – Ambuscada de artilerie. Ruşii au folosit
senzorul de mişcare seismică „Realii-U” pentru a
detecta ţintele neobservate. Mai sus este prezentat un
plan real pentru o astfel de ambuscadă. Sectoarele
pentru executarea focului concentrat au fost
reprezentate grafic (110, 111 şi 112), de-a lungul unei
rute de aprovizioare mujahedină neobservată din
postul de cercetare. Când „Realii-U” a detectat
mişcarea inamicului, ruşii au executat focurile
planificate.
111 pe cea mai îngusta parte a unei văi. Ulterior a
folosit staţia meteorologică de asalt DMK pentru a
primi buletinul Meteo 11 necesar actualizării datelor pe
ţinte – buletinul Meteo 11 are valabilitate de o oră. Pe
timpul nopţii, operatorul „Realii-U” a raportat faptul că
10-15 persoane şi două camioane trec prin sectorul
112. Comandantul de pluton a ordonat subordonaţilor
să se pregătească pentru executarea misiunilor de foc
planificate. Când mujahedinii s-au apropiat de sectorul
111, plutonul a tras o salvă în acest sector. Apoi,
prima piesă a mutat focul pe sectorul 110 şi a treia
piesă pe sectorul 112. Obuzierul 2 a continuat să
tragă pe sectorul 111. Folosind doisprezece proiectile,
plutonul a distrus două camioane Toyota, o cantitate
însemnată de arme de calibru mic, de muniţii şi a
omorât şase persoane.
Securitatea convoaielor
Principalele căi de comunicaţie sovietice s-au întins
de-a lungul unui teren neospitalier, având o lungime
de peste 1600 km. Artileria a asigurat securitatea
convoaielor şi marşului autovehiculelor care înaintau
cu greutate de la graniţa sovietică până la cele mai
înaintate baze din teritoriul inamic şi înapoi. Artileria a
contribuit la securitatea căilor de comunicaţie prin
misiuni de escortare a convoaielor, de sprijin prin foc
şi însoţire.
Comandanţii sovietici au dispersat artileria
autopropulsată, alături de tancuri şi transportoare
blindate pentru a însoţi convoaiele pe timpul marşului.
Aceste sisteme au fost poziţionate astfel încât să-şi
poată asigura reciproc sprijinul direct. Dacă
mujehedinii atacau coloana printr-o ambuscadă,
piesele de artilerie, tancurile şi transportoarele
blindate aflate în zona de acţiune respectivă,
respingeau atacul, în timp ce autovehiculele cu provizii
încercau să părăsească zona ambuscadei. Piesele de
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artilerie au avantaje faţă de tancuri, în teren muntos,
deoarece acestea pot înregistra unghiuri de nivel mai
mari.
Artileria desemnată să sprijine prin foc şi să
însoţească coloana, se deplasa cu aceasta pe trei
grupuri – baterii, dar câteodată şi batalioane. Primul
grup se poziţiona în capul coloanei, al doilea la mijloc
şi al treilea în spatele coloanei. Observatorii înaintaţi
se dispuneau la fiecare 10-15 maşini de-a lungul
coloanei, asigurând astfel o observare continuă a
itinerariului. De îndată ce coloana începea marşul,
subunitatea de artilerie, staţionată în punctul de
plecare, executa sprijinul prin foc iniţial. Pe măsură ce
coloana ajungea la o distanţă ce se apropia de bătaia
maximă a primei subunităţi de artilerie, cea de-a doua
subunitate de artilerie se desfăşura în dispozitiv de
luptă într-o poziţie de tragere înaintată dispusă pe
itinerariul de deplasare. După ocuparea poziţiei de
tragere, cea de-a doua subunitate asigura sprijinul prin
foc până când cea de-a treia subunitate executa saltul
spre mijlocul coloanei şi ocupa o poziţie de tragere.
Artileria sovietică continua această procedură până în
momentul în care coloana ajungea într-o zonă de
adunare sau la destinaţie.
Concluzii
În urma acestei experienţe sovietice din
Afganistan, au rezultat câteva lecţii învăţate de care
orice artilerist ar trebui să ţină seama când ia parte la
o operaţie de contrainsurgenţă, cum ar fi:
• lupta de contrainsurgenţă necesită o gândire
inovativă şi o studiere permanentă a procedurilor şi
tacticilor de luptă pentru a putea angaja ţintele în timp
oportun şi cu o precizie ridicată;
• unităţile de manevră şi artileria trebuie să
acţioneze într-o strânsă colaborare, formând un
sistem integrat şi unitar;
• focul prin ochire directă este o tehnică de tragere
ofensivă foarte eficientă şi nu doar o măsură
defensivă;
• mijloacele de artilerie pot juca un rol major şi activ
în misiunile de escortă şi însoţire a convoaielor, în
teren puternic frământat;
• se va pleaca întotdeauna de la premisa că
oraşele şi satelor vor fi populate, iar artileria va trebui
să dezvolte noi tehnici de luptă pentru a proteja civilii
şi a limita numărul victimelor colaterale;
• muniţia inteligentă îndeplineşte un rol tot mai
crescut în lupta de contrainsurgenţă;
• cea mai mare problemă a artileriei în lupta de
contrainsurgenţă este identificarea ţintelor de înaltă
valoare.
Pe timpul războiului, pentru a putea face faţă
inamicului, artileria sovietică a dezvoltat noi tehnici de
executare a focului folosind nomograme şi table de
tragere adaptate luptei în munţi şi deşert. Toate
acestea însă nu au fost suficiente pentru a învinge
trupele de gherilă, în cele din urmă conştiinţa lor
naţională a fost decisivă şi armata sovietică s-a văzut
nevoită să se retragă, după o luptă de peste 9 ani.
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