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MESAJUL
Şefului Instrucţiei
şi Doctrinei
cu prilejul
Zilei Artileriei
10 noiembrie a intrat în conştiinţa militarilor
Armatei României ca Ziua Artileriei, una dintre
cele mai importante arme de sprijin a Forţelor
Terestre.
La această dată, în anul 1843, prin Porunca
Domnească nr. 198, prinţul Gheorghe Bibescu
legifera înfiinţarea primei baterii de artilerie,
consacrând astfel existenţa artileriei ca armă de
sine stătătoare.
Cinstim astăzi, 172 ani de muncă, dăruire şi General de brigadă Dorin IONIŢĂ
Şeful Instrucţiei şi Doctrinei
devotament, care s-au constituit în adevărate
pagini de istorie. Faptele de arme ale artileriştilor
sunt prezente în istoria neamului românesc, iar jertfa lor de sânge în luptele pentru
libertate, independenţă şi unitate naţională este pururi vie în memoria poporului nostru.
Ataşamentul faţă de ţară, dârzenia, disciplina, simţul datoriei şi al onoarei militare,
puterea şi curajul sunt valori pe care le-aţi apărat pe câmpurile de luptă şi le-aţi afirmat
cu tărie decenii la rând, îndeplinindu-vă cu abnegaţie îndatoririle de ostaşi ai Forţelor
Terestre, în drumul spre o construcţie democratică, europeană.
Cronica evoluţiei armei, de la înfiinţare şi până în prezent, este presărată cu
numeroase pagini de eroism, de fapte de arme ale artileriştilor care au ştiut să
transforme misiunea de apărare a obiectivelor într-o datorie sfântă şi nobilă.
O contribuţie importantă, determinantă în afirmarea şi consacrarea armei artilerie au
avut-o, fără îndoială, valoarea corpului de cadre, pregătirea sa profesională,
devotamentul şi spiritul de sacrificiu, toate acestea reflectându-se din plin asupra
modului de acţiune a trupelor.
Perseverenţi şi tenace, artileriştii se numără printre cei care imprimă astăzi cadenţa
perfecţionării organismului militar românesc, prin continuarea eforturilor de
restructurare, modernizare şi dezvoltare a armei, a învăţământului militar specific,
pentru a fi la nivelul structurilor similare euroatlantice.
Profesionalismul, spiritul de echipă, responsabilitatea şi dăruirea în muncă sunt
valorile prin care artileriştii dau certitudinea realizării proiectelor care trasează
coordonatele dezvoltării acestei arme de tradiţie.
La sărbătoarea armei, mă simt onorat de prilejul ce mi se oferă de a vă adresa
călduroase felicitări, putere de muncă, succese în îndeplinirea misiunilor ce vă revin,
urări de sănătate, atât dumneavoastră, cât şi celor dragi dumneavoastră.

La mulţi ani!
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ÎNVĂŢĂMÂNTUL MILITAR ROMÂNESC
DE ARTILERIE

- Arc peste timp Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie Antiaeriană s-a înfiinţat la data de 01.09.2008, în
baza ordinului ministrului apărării nr. MS 17/25.02.2008 şi este continuatorul tradiţiilor Şcolii
Speciale de Artilerie şi Geniu.
Data care marchează începutul învăţământului militar românesc de artilerie este 7 Aprilie 1881, când a
fost înfiinţată Şcoala Specială de Artilerie şi Geniu la
Bucureşti, prin Înaltul Decret nr. 996 al Regelui Carol
I, publicat în Monitorul Oficial din 17 aprilie 1881.
La 3 mai 1885, ia fiinţă Şcoala de Ofiţeri de Artilerie, iar la 16 noiembrie 1892 Şcoala Specială de Artilerie şi Geniu se reorganizează pe două diviziuni: preparatorie şi de aplicaţie, prin Înaltul Decret nr. 3640 al
Regelui Carol I. După 3 ani, şcoala cuprindea patru
şcoli: Şcoala Militară de Artilerie şi Geniu, Şcoala de
Aplicaţie de Artilerie şi Geniu, Şcoala Superioară de
Artilerie şi Geniu şi Şcoala Militară de Guarzi de Artilerie şi Geniu. Până în 1915, când îşi încetează temporar activitatea, Şcoala Specială de Aplicaţie de Artilerie şi Geniu a funcţionat sub diverse denumiri, locaţii şi
organizări.
Pe timpul primului război mondial, Şcoala Militară
de Artilerie, Geniu şi Marină este mutată în diverse
locaţii: Bucureşti, Iaşi, Botoşani.
La data de 25 iulie 1920, Şcoala de Aplicaţie a
Artileriei se găseşte la Timişoara, unde va fi mutată şi
Şcoala Militară de Artilerie.
La 31 august 1939, Şcoala de Aplicaţie a Artileriei
îşi încetează activitatea din cauza celei de-a doua
conflagraţii mondiale, prin Decizia ministerială cu nr.
2212; singura instituţie de învăţământ care mai funcţiona independent pentru pregătirea ofiţerilor de artilerie
era Şcoala de Ofiţeri de Artilerie.
La data de 1 octombrie 1948, Şcoala Militară de
Ofiţeri de Artilerie se mută la Sibiu, la 13 noiembrie
1948, ia fiinţă Şcoala de Ofiţeri Tehnici de Armament.
După alte restructurări, reorganizări şi schimbări de
locaţie, la 1 martie 1961, Şcoala Militară de Artilerie
intră în compunerea Şcolii Militare de Ofiţeri „Nicolae
Bălcescu” cu sediul la Sibiu, iar la 26 octombrie1970
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a fost înfiinţată Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de Artilerie cu sediul la Sibiu, prin HCM nr. 1500, creându-se
astfel cadrul organizatoric necesar pregătirii viitorilor
ofiţeri de artilerie. În acelasi an, la 30 noiembrie, Şcolii
Militare de Ofiţeri Activi de Artilerie i-a fost conferit
Drapel de Luptă prin Decretul nr. 491 din 30.11.1970
al Consiliului de Stat al R.S.R care a fost decorat de-a
lungul timpului cu următoarele ordine: Ordinul „Steaua
Republicii Socialiste România” clasa a II-a, Ordinul „23
August” clasa a II-a şi Ordinul „Apărarea Patriei” clasa
I.
Numele domnului Moldovei „Ioan Vodă” s-a atribuit
Şcolii la 21 octombrie1974, prin Decizia Prezidenţială
nr.28 din 21.10.1974.
În anul 1991, Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de
Artilerie „Ioan Vodă” s-a transformat în Institutul Militar
de Artilerie şi Geodezie „Ioan Vodă”. Pentru ca la 1
iunie 1997, acesta să se desfiinţeze şi să se înfiinţeze
Şcoala de Aplicaţie pentru Artilerie şi Rachete „Ioan
Vodă”, prin Dispoziţia SMG nr.S/B3/1992 din
06.05.1997.
La 15 august 2002, Şcoala s-a reorganizat structural, devenind Şcoala de Aplicaţie pentru Artilerie Terestră şi Artilerie Antiaeriană „Ioan Vodă”, iar la 1 august 2005, s-a reorganizat în Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi Sprijin de Luptă având în compunere Centrele de Pregătire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie
Antiaeriană.
La 24 noiembrie 2005, Şcolii de Aplicaţie i se acordă denumirea onorifică „General Eremia Grigorescu”.
Totodată, Centrul de Pregătire pentru Artilerie Terestră preia denumirea onorifică „Ioan Vodă” (aprobarea
ministrului apărării naţionale nr. DR. 5087 din 24.11.2005, OZU nr. 95 din 13.12.2005 al UM 01473
Sibiu).
La 1 septembrie 2008, Centrul de Pregătire pentru
Artilerie Terestră „Ioan Vodă” s-a reorganizat în Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie Antiaeriană, prin comasarea vechii structuri cu Centrul de
Pregătire pentru Artilerie Antiaeriană, menţinând denumirea onorifică „Ioan Vodă”. 
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ÎNFIINŢAREA PRIMEI BATERII DE ARTILERIE
Moment istoric în formarea artileriei române
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”.
Pe teritoriile române, evenimentul care a grăbit
procesul de renaştere a armatei naţionale a fost pacea
de la Adrianopol, încheiată în urma războiului rusoturc 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
înfiinţării acestei arme, membrii adunării au arătat 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.
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

patru tunuri, două s-au trimis la Craiova pentru a se
monta pe afete, iar două au rămas la Bucureşti.
La 10 noiembrie 1843, 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.”
Astfel, 10 noiembrie 1843 a devenit pentru istoria
artileriei române o dată memorabilă, un 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 într-o 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. 996 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 ca sistem integrat şi integrant
în spaţiul de conflict, controlat informaţional. Artileria,
în contextul mediului operaţional contemporan,
continuă să aibă un rol determinant în asigurarea
sprijinului prin foc şi în realizarea succesului forţelor
terestre în operaţii în întreg spectrul operaţional. 
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Stadiul actual, provocări şi perspective
în menţinerea şi dezvoltarea
capabilităţilor de artilerie terestră
General de brigadă Dorin IONIŢĂ
Şeful Instrucţiei şi Doctrinei
Lumea contemporană este supusă în permanenţă
unui proces de transformare fără precedent, mai ales
ca urmare a derulării unor evenimente geopolitice,
militare, sociale şi geofizice cu impact major asupra
mediului de securitate internaţional.
Riscurile şi ameninţările cu care lumea se
confruntă la momentul actual, precum terorismul,
proliferarea armelor de distrugere în masă, statele
eşuate, competiţia pentru accesul la resurse, ştiinţă şi
tehnologie, fluxurile de imigranţi şi deteriorarea
mediului natural caracterizează actualul mediu
internaţional contemporan şi determină reaşezarea
raporturilor de putere la nivel global şi regional.
În acest context, realizarea capabilităţilor militare
reprezintă un proces sistemic, pe termen lung, ce se
derulează în strânsă concordanţă cu nivelul de
ambiţie, pentru a permite constituirea unor pachete de
forţe eficace, care să răspundă ameninţărilor şi
provocărilor viitoare din mediul de securitate regional

6

şi global. Trebuie spus de la bun început că esenţa
procesului de dezvoltare a capabilităţilor militare
constă în asigurarea unui echilibru între cerinţele
impuse de provocările actuale ale mediului operaţional
şi resursele avute la dispoziţie pentru a răspunde
acestora.
În ceea ce priveşte artileria terestră ca principal
subsistem al sistemului de lovire, destinat să asigure
sprijinul prin foc al marilor unităţi şi unităţilor din forţele
terestre, pentru dezvoltarea coerentă şi eficientă a
capabilităţilor specifice armei trebuie avute mereu în
vedere aspecte precum înţelegerea principiilor de
dezvoltare şi de punere la dispoziţie a capabilităţilor
militare utilizate la nivelul alianţei, dezvoltarea
capabilităţilor militare pentru protejarea intereselor
naţionale şi ulterior pentru punerea la dispoziţia
alianţei, în conformitate cu angajamentele asumate
prin obiectivele forţei precum şi dezvoltarea
capabilităţilor printr-o abordare de tip joint.
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Artileria
şi
Răscoala
din 1907

The Artillery
and
the Revolt
of 1907

General de brigadă prof.univ.dr. Adrian STROEA
Brigada 8 LAROM „Alexandru Ioan Cuza”
Răscoala din anul 1907, ultima mare răscoală
ţărănescă din Europa a suscitat de-a lungul timpului
multe abordări, comentarii şi implicit poziţionări. Din
punct de vedere politico-ideologic, răscoala a fost
apreciată în diferite moduri: „anti-sionistă”, „antimoşierească”, „anti-capitalistă” etc. Cu toată această
diversitate de poziţionări a analiştilor, aprecierile lor au
un numitor comun, definitor pentru răscoală: modul
extrem de violent de reprimare a sa, prin folosirea
armatei. Perceperea corectă a dimensiunii hiperviolente a reprimării este în mod inductabil asigurată
de evidenţierea folosirii inclusiv a artileriei, arma cu cel
mai letal efect în acea vreme.
Evenimentele dramatice din 1907 au făcut ca mulţi
ofiţeri, între care şi artilerişti, unii extrem de valoroşi să
suporte, mai mult sau mai puţin, consecinţele modului
de gestionare deficitar a crizei. Ca urmare, câţiva
artilerişti de mare notorietate au demisionat din funcţii
sau au fost demişi. 

The Revolt of 1907, the last great peasant’s revolt
in Europe, has suscitated over time many approaches,
comments and implicitly positions. From a politicalideological point of view, the revolt was called many
names: “anti-Zionist”, “anti-landlord”, “anti-capitalist”
and so on. In spite of all this diversity of positions undertaken by the analysts, their considerations have a
common ground, which defines the revolt: the extremely violent way it was oppressed by making use of
the army. The correct understanding of the hyper violent aspect of the repression is inductively provided by
means of highlighting the use of artillery, the combat
arm with the most lethal effect at that time.
The dramatic events of 1907 caused many officers,
among which there were also artillerymen, some quite
of great value, to suffer more or less the consequences of the poor method of managing the crisis. As
a result, a number of well known artillerymen resigned
or were dismissed from their positions.

Infanteria escortând prizonieri prin Piatra Neamt

O patrulă de cavalerie privind incendierea locuinţelor
de către răsculaţi lângă Bujeu

Santinele aşteptând pe drumul spre Brăila
răscularea ţăranilor
7
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Paradigme
postmoderne
utilizate
în învăţământul
militar
post-modern de
formare continuă.
Învăţământul
centrat pe cursant

Post-modern
Paradigms on
Lifelong Military
Learning.
Learner-Centered
Education

Colonel prof.univ.dr. Alexandru RIZESCU
Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi Sprijin de Luptă “General
Eremia Grigorescu”

 ACS dr. Alexandru Marius RIZESCU

Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu”
Problema pe care am abordat-o în această lucrare
se referă la transformările sesizate la nivelul
învăţământului de formare continuă, la nivel global, în
ceea ce priveşte modelul educaţional folosit. Am
promovat, astfel, o paradigmă emergentă, dezvoltată
recent asupra modelului educaţional, al cărui nume
atribuit este cel de „Paradigma învăţământului centrat
pe educat”. Aceasta este analizată în raport cu teoriile
psihologice ale învăţării şi cele sociologice asupra
educaţiei, dar şi cu alte arii, precum politicile
educaţionale sau cele privind modul de organizare ale
unui model educaţional.
Învăţământul centrat pe cursant devine eficace în
măsura în care acoperă din perspectiva formării
continue evoluţia în carieră a ofiţerului, asigură
specializarea pe funcţii şi/sau misiuni şi oferă
posibilităţi de diferenţiere în funcţie de potenţe şi
necesităţi sociale.
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The issue we approached in the present paper
refers to the changes of lifelong learning at
international level in terms of the educational model
used. We forwarded a recently developed paradigm
on the educational model called “The learner-centered
paradigm”. It is analyzed in relation with the
psichological theories of learning and the sociolingual
theories of education, but also in relation with other
domains, such as the educational policies or those
concerning the development of an educational model.
Learner-centered education becomes efficient
insofar as, in terms of lifelong learning, it covers the
evolution in career, it provides special training
according to positions or/and missions and gives the
possibilities to promote depending on potential and
social requirements.
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Procesul de
Target Acquisition
management
and Targeting
al ţintelor
din adâncimea
in the Enemy’s
dispozitivului de
Rear Area
luptă al adversarului
Colonel dr. Georgel OPREAN
Comandantul Centrului de Instruire pentru Artilerie Terestră
şi Artilerie Antiaeriană „Ioan Vodă”
În operaţiile moderne, realizarea unui sprijin prin
foc eficient este imperios necesară şi constă în
utilizarea coordonată a sistemelor de lovire cu tragere
directă şi indirectă ale artileriei terestre, a focului
mijloacelor de lovire aflate pe aeronave sau nave
maritime, a altor sisteme de lovire letale sau neletale
disponibile, a sistemelor de comandă şi control,
precum şi a sistemului de asigurare cu date care pune
la dispoziţia decidenţilor informaţiile necesare luării
deciziei, managementului ţintelor şi angajării acestora.
În toate tipurile de operaţii moderne, manevra
aeroterestră este omniprezentă, iar acţiunile artileriei
terestre permit comandantului grupării de forţe
interarme să obţină efecte tactice şi operative
semnificative. De asemenea, în toate situaţiile în care
se utilizează artileria terestră în operaţii, trei
subsisteme concură efectiv la obţinerea efectelor
planificate şi anume subsistemul de comandă şi
control, subsistemul de cercetare/asigurare cu date şi
subsistemul de lovire.

In modern operations, achieving an efficient fire
support is impetuously required and consists of
coordinately employing the direct and indirect field
artillery firing systems, firing weapons mounted on
aircraft and ships, using other available lethal or nonlethal firing systems, command and control systems,
as well as the data acquisition system which provides
the decision makers with the information needed for
decision making, target management, and target
engagement.
In all types of modern operations, the air-land
maneuver is pervasive and field artillery actions allow
the joint task force commander to achieve significant
tactical and operational effects. Also, in all situations
when field artillery is used in operations, there are
three subsystems effectively concurring to reach the
planned outcome, which are: the command and
control subsystem, the reconnaissance/ data
acquisition subsystem, and the engaging
subsystem. 
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ARTILERIŞTI
pe „„frontul”
frontul” integrării euroatlantice
 General maior (r) Iordache OLARU
Locţiitor al reprezentantului militar la Cartierul General al NATO
din Bruxelles, în perioadele 1996-2000 şi 2003-2006

Perioada de după 1990 a fost pentru o bună parte
din artileriştii cu gradul de general, ofiţer sau subofiţer,
o ocazie unică de a demonstra că ei pot fi alegerea
cea mai potrivită de reprezentare a armatei române în
structurile aliate. Mulţi dintre aceştia au urmat stagii de
perfecţionare în domeniul limbilor străine, au participat
la aplicaţii şi exerciţii multinationale aliate sau la
cursuri de ofiţeri de stat major, au absolvit colegii
NATO, dar şi alte forme de pregătire specifice.
Acestea au fost etape esenţiale pentru înţelegerea şi
adoptarea procedurilor de lucru în cadrul aliat sau să
cunoască doctrinele militare ale altor armate membre
ale alianţei. Toate aceste etape preliminare au avut
scopul de a forma şi apoi de a implica pe cei mai buni
dintre ei în efortul naţional de restructurare,
modernizare a organismului militar, dar şi de
reprezentare în structurile de comandă şi politicomilitare aliate.
Istoria reprezentării armatei României la Cartierul
General al NATO sau comandamente aliate a început
în 1993. De atunci şi până astăzi când scriu aceste
rânduri, poziţia de reprezentant militar a fost ocupată
de 7 generali, dintre care 4 au fost artilerişti, fiecare
din aceştia cu gradul de general locotenent.
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Generalul
Costescu N.
Romulus
- un sfârşit
de carieră
neprevăzut

General
Costescu N.
Romulus
- An Unjust
Retirement

 Colonel (r)
prof.univ.dr.h.c. Gheorghe BICHICEAN
Universitatea Româno-Germană din Sibiu
Ascensiunea generalului Costescu N. Romulus în
cariera militară a fost una de excepţie, datorită
calităţilor şi pregătirii sale deosebite, a modului în care
a trăit şi s-a dedicat carierei. Sfârşitul acestei cariere a
fost la fel ca şi ascensiunea sa: una cu totul
neobişnuită, dar oarecum comună cu a altor ofiţeri şi
generali care au resimţit perioada aşa numitei
„democratizări” a armatei.
Pentru anul 1951-1952 caracterizarea sa conţine
mai multe aspect negative şi, ca urmare, i se ia
comanda Comandamentului Artileriei.
Este reabilitat, „cu prilejul celei de a XX-a
aniversări a eliberarii patriei”, în anul 1964, când
generalul Romulus Costescu este decorat pentru
merite deosebite în opera de construire a
socialismului, prin Decret semnat de Gheorghe
Gheorghiu Dej, preşedintele Consiliului de Stat.

The rise of General Costescu N. Romulus in his
military career was exceptional, due to his remarkable
qualities and training, to the way he lived his life and
committed himself to his career. The end of this career
was similar to his rise: really unusual, but somehow
common to that of other officers and generals who
experienced the period of the so-called
“democratization” of the army.
His evaluation report for the year 1951-1952
contains more negative aspects and therefore, he is
dismissed from the command of the Artillery
Headquarters.
He is exonerated “on the occasion of the 20th
anniversary of liberating the nation” in 1964, when
General Romulus Costescu was decorated for
outstanding achievements in the work of
reconstructing the socialism, by a Decree signed by
Gheorghe Gheorghiu Dej, the president of the State
Council. 

Observator de artilerie la Mărăşeşti

Artilerie motorizata dintr-o baterie divizionara
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GENERAL DE DIVIZIE
MIHAIL POPESCU
primul artilerist care a
comandat deschiderea
focului de război de
către artileria română

DIVISION GENERAL
MIHAIL POPESCU
and the First Artillery
Response during the
Independence War

Colonel Art. (r.) Marin GHINOIU
„Distribuită în primăvara anului 1877 în localităţile
de pe malul stâng al Dunării, corespunzând trecerilor
peste acest râu, artileria noastră avu menirea să le
apere de vreo trecere a adversarului şi să răspundă la
focul bateriilor de pe celălalt mal. Răspunsul ce-l dete
tunurilor din dreapta Dunării fu prima vestire a
neatârnării noastre, proclamată oficial la 10 Mai cu
sprijinul ghiulelelor, ce aduseră la cunoştinţa fostei
puteri suzerane ruperea legăturilor de mai multe ori
seculare.”

In the spring of 1877, deployed in the villages on
the left bank of the Danube, corresponding to the
crossings over the river, our artillery was meant to
protect them from an enemy invasion and to counter
the fire of the batteries on the opposite shore. The
reaction to the cannons on the right of the Danube
was the first announcement of our freedom, officially
proclaimed on May 10th by means of cannon balls,
which made the former suzerain power know the
several times secular ties have been broken.”

(Academician, general Radu R. Rosetti – absolvent
al Şcolii de Artilerie)

(Academician, General Radu
graduate of the Artillery School)

R. Rosetti

–

Generalul de brigadă Mihail Popescu, al treilea din
stânga, primul rând, împreună cu statul major al
C. 1 A. Craiova
foto Albumul Armatei 1902
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Consolidarea
sistemului de
artilerie
antiblindate

Developing
the Anti
Anti--Armor
Artillery System

 Colonel dr. Mircea FECHETE
Locotenent colonel Alin MIHAI
Batalionul 612 Artilerie Antitanc „MARAMUREŞ”
Cercetările efectuate în ultimele decenii
demonstrează creşterea de la an la an a cerinţelor
privind elaborarea unui concept nou pentru tanc, iar
realizările din diverse ţări s-au soldat cu rezultate din
ce în ce mai bune. Cu toate acestea, deocamdată
este unanim acceptată ideea că, modelele concepute
sunt deosebit de costisitoare, iar tehnologiile de
fabricaţie necesare nu sunt disponibile în multe ţări
sau, unele dintre ele, aflându-se încă în fază de
laborator.
Din analiza desfăşurării conflictelor militare
contemporane, se constată faptul că, în majoritatea
armatelor moderne, numărul de vehicule blindate
(tancuri, vehicule de luptă ale infanteriei, vehicule
blindate folosite ca platforme pentru diferite sisteme
de armament/senzori etc.) angajate în ducerea
operaţiilor a crescut continuu. Totodată, rolul tancurilor
nu s-a diminuat, ci a continuat să reprezinte un mijloc
important de atingere a obiectivelor operaţiilor militare.
În acest context, evidenţiem că rolul şi ponderea mare
a mijloacelor blindate din dotarea forţelor necesită în
continuare găsirea celor mai eficiente soluţii pentru
contracararea acestora.

The research conducted in the recent decades
proves that there is a yearly increase of the
requirements concerning the development of a new
concept in what the tank is concerned, and the
developments in different countries obtained better
and better results. Nevertheless, it is unanimously
accepted the idea that the conceived models are
extremely expensive and the required manufacture
technologies are not available in many countries or,
some are still in a testing stage.
The analysis of the conduct of contemporary
military conflicts proves that in most modern armies,
the number or armored vehicles (tanks, infantry
fighting vehicles, armored vehicles used as platforms
for various weapons systems or sensors, etc.)
engaged in operations has continuously increased.
At the same time, the role of tanks has not
decreased, but it continued to represent an important
means of achieving the objectives of the military
operations. In this context, we highlight the fact that
the role and high share of armored means that the
forces are equipped with, continue to require the most
efficient solutions to counter them. 

Abrams M1A2
Leclerc

Milan 2T

MMP – Missile Moyenne Porte
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Consideraţii
privind Creşterea
Eficienţei
Leadershipului
Militar

Considerations
on the Military
Leadership
Efficiency

Locotenent colonel Cristian DRĂGULIN
Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie
Antiaeriană „Ioan Vodă”
Leadershipul reprezintă astăzi unul dintre
conceptele cele mai analizate şi uzitate atunci când se
face referire la conducerea unei organizaţii. Definirea
unui model de lider militar universal valabil este
imposibil de realizat datorită numeroaselor variabile ce
trebuie luate în calcul, dar pot fi oferite unele
coordonate care luate în considerare vor genera
performanţe superioare şi vor asigura eficienţă actului
conducerii.
Crearea motivaţiei în rândul subordonaţilor, nivelul
de profesionalism/specialist al liderului şi
subordonaţilor, empatia – exprimată ca fiind
capacitatea liderului de a rezona cu subordonaţii,
utilizarea puterii de „persuasiune” a culturii
organizaţionale, evitarea manipulării sau modul de
abordare a discuţiilor în cazul greşelilor subordonaţilor
constituie repere şi argumente în favoarea optimizării
activităţii şi creşterii performanţelor organizaţiei
militare.
Au fost realizate şi de asemenea analizate diferite
modele de inteligenţă emoţională. Aceste modele
oferă un set de repere intelectuale prin care orice
persoană îşi poate gestiona într-o manieră mai
eficientă emoţiile, cu rezultate benefice pentru sine şi
pentru organizaţia din care aceasta face parte. Până
la urmă, deşi imposibil de creat modelul perfect de
leadership, se poate concluziona că există
instrumente eficiente la îndemâna liderilor, importantă
fiind atenţia pe care o acordăm rolului acestora în
creşterea eficienţei activităţii organizaţiei şi mai ales
măiestria fiecăruia de a opera cu aceste instrumente,
funcţie de obiective, de specificul organizaţiei şi de
contextul situaţional.
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Leadership is nowadays one of the widest
analyzed and used concepts when referring to the management of an organization.
It is impossible to define the universally valid model
of a military leader, due to numerous variables which
must be taken into consideration, but there are certain
coordinates which, taken into account, could generate
high achievements and will ensure the efficiency of the
act of leading.
Developing motivation within the subordinates, the
level of professionalism/ specialist of the leader and of
the subordinates, the empathy – expressed as the
ability of the leader to reason with the subordinates,
the use of the power of “persuasion” of the
organizational culture, avoiding manipulation, or the
way of approaching the subordinates’ mistakes are
concepts and arguments aimed at improving the
activity and increasing the achievements of the military
organizations.
Different models of emotional intelligence have
been developed and also analyzed. These models
provide a set of intellectual guidelines by means of
which every person can manage his/her emotions more efficiently, with beneficial results for the self and for
the organization he/she belongs to.
In the end, although it is impossible to create the
perfect model of leadership, we can conclude that
there are efficient instruments leaders can use; what is
important is the attention we pay to their role in
increasing efficiency of the organization’s activity and
especially the ability of every person to use these
instruments, according to the objectives, to the specific of the organization and to the situational context.
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Crearea
unui cadru
normativ integrat şi
armonizat - sarcină
esenţială în
realizarea
interoperabilităţii
operaţionale

Interfluent
Regulations Essential in
Achieving
Operational
Interoperability

 Maior Constantin ŢIBULCĂ
Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie
Antiaeriană „Ioan Vodă”

În contextul transformărilor rapide la care este
supus cadrul doctrinar, preocuparea permanentă se
manifestă cu precădere şi spre alinierea procesului de
elaborare a actelor normative specifice, doctrinelor şi
manualelor militare specific celor două arme, la noile
cerinţe ale instruirii – asigurând armonizarea
obiectivelor instrucţiei, exerciţiilor şi învăţământului, la
toate nivelurile – precum şi ale dotării forţelor.
Valorificarea experienţei acumulate – ca activitate
subsumată elaborării publicaţiilor militare – asigură
ajustarea publicaţiilor în funcţie de schimbările
mediului operaţional. Printr-un proces activ de
colectare a datelor şi de implementare a lecţiilor
învăţate se asigură creşterea nivelului calitativ al
aplicabilităţii actelor normative specifice, doctrinelor şi
manualelor militare.

The fundamental changes of the contemporary
conflicts influence the adapting process of the
informational needs to be included in military
regulations. In this respect, the research,
standardization and lessons learned have a capital
importance – as complementary activities of the
military regulations process – in order to anticipate the
future conflicts trends and to adapt the applicability of
the science progress in the military system for being
able to face the entire range of threats of any potential
enemy.
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Pregătirea
ofiţerilor de artilerie
prin cursuri
de carieră

Training
the Artillery Officers
through
Career Courses

 Maior Ionel ALEXE
Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie
Antiaeriană „Ioan Vodă”
The general objective of the military education in
the land forces is the professional training of the
military personnel, according to the requirements set
in the Model of the graduate and in full agreement with
the standards of achievement specific to the functions
for which they are trained.
Under the circumstances of maintaining the
budgetary constraints, both the managerial teams, the
teaching staff, the non-teaching staff and the students,
apart from intensifying their efforts towards
continuously modernizing/developing the teaching
logistics, are preoccupied with creating an efficient
institutional system, compliant with the similar ones in
the Euro-Atlantic space, conformant to the Romanian
military traditions and adapted to the actual
requirements of training the troops.
The process of professionally training the military
personnel in the Training Center for Field Artillery and
Air Defence Artillery “Ioan Vodă” is designed and
conducted according to the national educational
curriculum and the requirements imposed by the need
for continuous improvement of the military education
in the Romanian Army, based on the curricula and the
syllabus approved for each course. 
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Obiectivul general al învăţământului militar în
forţele terestre îl reprezintă formarea profesională a
personalului militar, corespunzător cerinţelor stabilite
prin Modelul absolventului şi în deplin acord cu
standardele de performanţă specifice funcţiilor pentru
care se asigură pregătirea.
În contextul menţinerii constrângerilor de ordin
bugetar, atât echipele manageriale, personalul
didactic, didactic auxiliar, cât şi elevii/studenţii/
cursanţii, concomitent cu intensificarea eforturilor
pentru modernizarea/ dezvoltarea continuă a logisticii
didactice, sunt preocupaţi de realizarea unui sistem
instituţional eficient, compatibil cu cele similare în
spaţiul euroatlantic, în acord cu tradiţiile militare
româneşti şi adaptat nevoilor reale de instruire a
trupelor.
Procesul de formare profesională a personalului
militar în Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră
şi Artilerie Antiaeriană „Ioan Vodă” este proiectat şi se
desfăşoară potrivit curriculumului educaţional naţional
şi cerinţelor impuse de necesitatea perfecţionării
continue a învăţământului militar în Armata României,
pe baza planurilor de învăţământ şi a programelor
analitice aprobate pentru fiecare curs. 
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„CRASNA 14
14””- între simulare şi provocare
 Colonel Gigi DUMBRAVĂ
Batalionul 315 Artilerie
Diversitatea şi complexitatea tot mai accentuată a
operaţiilor/conflictelor armate determină formularea
unui răspuns corespunzător şi în planul instruirii
forţelor. Unele aspecte ale acestui răspuns sunt foarte
greu de determinat şi de pregătit pe clasicul câmp de
instrucţie. Soluţia este dată, cel puţin parţial, prin
utilizarea tehnologiilor informatice pentru modelarea şi
simularea desfăşurării operaţiilor/conflictelor militare.
Ca instrument de stocare a informaţiei, de analiză şi
suport decizional, computerul asigură, cu costuri mult
mai scăzute, instrucţia, atât la nivelul individului, cât şi
al comandamentelor şi unităţilor. În prezent şi cu atât
mai mult în viitor, el reprezintă/va reprezenta un
instrument obişnuit în procesul de instrucţie a
personalului/forţelor.

Instrucţia în sine este o simulare a luptei reale.
Folosind tehnologiile informatice, simularea devine o
„simulare a simulării (a instrucţiei)”. “Simularea implică
oameni simulaţi care operează sisteme simulate şi
oamenii reali introduc datele de intrare”.
Instruirea prin simulare, una din marile provocări
cărora comandanţii trebuie să le răspundă, este deja o
realitate incontestabilă. Ea nu înlocuieşte instrucţia
clasică, dimpotrivă, o completează, lărgindu-i aria de
cuprindere. În condiţiile în care instrucţia clasică este
o activitate care consumă resurse foarte mari, multe
segmente ale acesteia se pot desfăşura simulat,
păstrând însă o legătură strânsă cu realitatea luptei şi
a instrucţiei în teren. 
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Consideraţii privind

Tendinţele de evoluţie şi întrebuinţare
în luptă a artileriei terestre
 Căpitan Ioan-Ovidiu SCOARŢĂ
Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie
Antiaeriană „Ioan Vodă”

De-a lungul anilor, evoluţiile din domeniul tragerilor
cu artileria terestră au redefinit rolul acesteia pe
câmpul de luptă. De la obuzierele napoleoniene
tractate de cai şi până la lansatoarele de rachete
moderne cu rază lungă de acţiune, acest articol
prezintă modul în care conceptele de luptă, sistemele
de artilerie şi muniţiile au evoluat punând totodată
accent şi pe viitoarele tehnici (procedee) de executare
a focului cu artileria.
Cele două cerinţe pe care orice artilerist se
străduieşte să le îndeplinească în executarea
tragerilor, sunt acurateţea şi precizia. Chiar şi în urma
unor eforturi susţinute din partea acestora de a atinge
perfecţiunea, imprecizia rămâne inerentă, fiind o
caracteristică invariabilă a balisticii şi a tragerilor
convenţionale de artilerie. Această imprecizie,
cunoscută în limbajul artileristic drept „dispersie”, se
întinde de la câţiva metri la sute de metri, în funcţie de
distanţa până la ţintă. Ca atare, conceptul de „tragere
de suprafaţă” este în mod normal asociat cu artileria
terestră, conform căruia mai multe plutoane sau baterii
sunt necesare pentru a executa foc pe o ţintă pentru a
putea obţine efectul dorit. Conceptul tradiţional de
„tragere de suprafaţă” poate fi asociat cu folosirea
unui pămătuf pentru a picta un tablou. Acesta ar putea
fi util, însă finalitatea s-ar concretiza într-un desen
murdar. 
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Tendinţe
în înzestrarea
cu armament de
artilerie

Modern
Artillery
Weapon
Systems

Căpitan Lucian PĂTRU
Batalionul 206 Ghimbav
Rolul artileriei este de a sprijini prin foc acţiunile
desfăşurate de forţele de manevră ale unităţilor de
luptă. Aceasta implică din partea acesteia operativitate
sporită, adaptabilitate crescută la schimbările
frecvente caracteristice câmpului de luptă modern şi
optimizarea continuă a tuturor activităţilor specifice.
Pentru a realiza aceste deziderate, artileria trebuie
„să ţină pasul” cu progresele tehnologice şi să
exploateze în folosul propriu toate inovaţiile ce şi-ar
putea găsi posibilităţi de implementare în domeniul
său. Propun să identificăm tendinţele de eficientizare
a artileriei prin analizarea unor exemple de tehnică
introdusă recent în exploatarea armatelor unor state
importante din punct de vederea geo-politic, economic
şi, nu în ultimul rând, militar.
Putem identifica următoarele tendinţe în
dezvoltarea sistemelor de artilerie: creşterea
importanţei dotării unităţilor de artilerie cu armament
autopropulsat; utilizarea sistemelor de localizare prin
satelit pentru determinarea coordonatelor poziţiei
pieselor şi ţintelor precum şi ghidarea proiectilelor
pentru creşterea semnificativă a preciziei lovirii
acestora.

Field Artillery’s main task is to provide fire support
for the maneuver units. This implies having a high
mobility, increased adaptability to frequent status
changing of the battlefield and continuous optimization
of its specific activities.
To achieve these goals, field artillery must keep up
with technological improvements in all areas, adapted
for its own purpose. It is important to analyze how
some of the most influential states’ armies included in
their fighting capabilities, new technological
innovations and how modern military conflicts tend to
develop in the near future.
For seeking an answer in this quest, I have chosen
to check on three types of artillery systems - Artillery
Gun Module Self-Propelled Howitzer, Paladin M109A7
155mm Artillery System and Rascal 155mm Light Self
-Propelled Howitzer.
Increasing the use of self-propelled howitzers,
increasing the mechanization of some man-operated
systems, using frequently the GPS system on-board
are just some examples on how the trend of field
artillery fire systems looks like.

Obuzierul autopropulsat M109A7 Paladin

Obuzierul autopropulsat AGM
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Obuzierul
autopropulsat
polonez
KRAB

The Polish
Self-Propelled
Howitzer
KRAB

 Maior Vasile ALEXANDRESCU
Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră
şi Artilerie Antiaeriană „Ioan Vodă”

Modelul polonez de modernizare a tehnicii militare
reprezintă exact ceea ce este necesar tuturor
armatelor statelor foste membre ale Pactului de la
Varşovia, pentru dotarea forţelor armate proprii cu
tehnică de luptă standard NATO. Acesta este un
element deosebit de important în realizarea
interoperabilităţii cu celelalte armate din cadrul
alianţei.
Conform publicaţiei The Warsaw Voice, guvernul
polonez intenţionează ca până anul viitor să crească
cheltuielile cu apărarea, la cel puţin 2% din PIB,
acesta fiind nivelul recomandat de NATO. Investiţiile
se vor baza în principal pe industria internă şi pe forţa
de muncă locală, şi nu pe achiziţii de tehnică şi
echipamente străine (noi sau „modernizate”). 
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The Polish model of modernizing the military
equipment is exactly what is necessary to all the
armies of the countries former members of the
Warsaw Pact, for equipping their own armed forces
with NATO standard combat equipment. This is an
extremely important aspect in achieving
interoperability with other armies within the Alliance.
According to the Warsaw Voice publication, the
Polish government intends to increase the defence
expenses by next year, to at least 2% of GDP, this
being the amount suggested by NATO. The
investments will be mainly based on the domestic
industry and the local workforce, and not on
acquisitions of foreign (new or “modernized”)
equipment.
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Forţele Ruseşti
de artilerie şi
rachete în timpul
războiului rece

Russian Artillery
Forces during the
Cold War

Căpitan Daniel DAVID
Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie
Antiaeriană „Ioan Vodă”
În Rusia, artileria terestră este supranumită „Zeul
Războiului” – nume atribuit chiar de Stalin. Mulţi
analişti militari considerau armata sovietică „o armata
de artilerie cu o mulţime de tancuri”. Armata sovietică
şi ulterior armata rusă a acordat întotdeauna o
importanţă deosebită artileriei terestre – Zeul
Războiului.
La începutul anilor 1960, la fel ca şi în cel de-al
doilea Război Mondial, aproximativ o treime din forţele
luptătoare sovietice purtau însemnul de artilerist. Încă
din timpul celui de-al doilea Război Mondial, artileria
sovietică a cunoscut un ritm rapid de creştere şi
dezvoltare, neegalat de nicio altă putere militară a
lumii în timpurile actuale. Aceasta reprezenta, cu
modestie fiind spus, coloana vertebrală a apărării şi
forţa de lovire a atacului. Sovieticii, credincioşi
conceptului de „concentrare”, au acordat o importanţă
deosebită concentrărilor / masărilor de artilerie, la fel
cum au procedat şi cu concentrările de infanterie şi de
tancuri. În special faptul că artileriştii ruşi au înlocuit
conceptul de „pregătire de artilerie” cu cel de „atac de
artilerie” denotă importanţa deosebită acordată acestei
arme.
Până la sfârşitul anilor ’80 o divizie motorizată avea
ca artilerie organică: 7 batalioane de obuziere, 1
batalion de lansatoare de rachete, 1 batalion rachete
nedirijate FROG şi 1 batalion de artilerie antitanc;
astfel, sovieticii ajunseseră să aibă mai multe
batalioane de artilerie decât batalioane de infanterie,
care erau în număr de 9.
Introducerea bateriilor de aruncătoare automate
„Vasilek” în locul aruncătoarelor cal. 120 mm, la nivelul
batalioanelor de infanterie a crescut substanţial
puterea de foc a unităţilor de infanterie motorizată. 

In Russia, the artillery is often called “the God of
War”. It was not without reason that Stalin called
artillery “the God of War”. Many analysts considered
the old Soviet Army an “artillery army with a lot of
tanks”. The Soviet and Russian Armies have long
given special emphasis to the “God of War” - the
artillery.
By the early 1960s, as in World War II,
approximately one-third of the Soviet combat forces
wore the artillery insignia. Since World War II, Soviet
artillery experienced a rate of growth and development
unequaled by any power in modern times. It was,
modestly speaking, the very backbone of defense and
the striking force of the attack. The Soviets, true to
their unswerving belief in the tactic of MASS, attach at
least as great a significance to massed artillery as
they do to massed infantry or massed armor. The very
fact that Russian artillerymen have substituted the
term “artillery attack” for the traditional “artillery
preparation” manifests the emphasis placed on
artillery.
By the late 1980s the Soviets probably had flooded
the division with as much organic artillery as it can
reasonably control: seven battalions of cannons, an
MRL battalion, a free rocket over ground battalion and
an antitank battalion. Now the Soviets have more
artillery battalions organic to a motorized rifle division
than infantry battalions (nine).
The introduction of six-weapon “Vasilek” automatic
mortar batteries as replacements for the 120-mm
mortar at battalion level substantially increased the
suppressive firepower available to motorized rifle
units.
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Consilier la instituţiile
de învăţământ ale
armatei afgane
 Căpitan Florin BUCŞĂ
Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie
Antiaeriană „Ioan Vodă”
Odată cu reorientarea tuturor participanţilor
internaţionali faţă de situaţia şi politica internă şi
externă a Republicii Islamice Afganistan, NATO a
început cu 1 ianuarie 2015 misiunea Resolute Support
(RS) prin care se urmăreşte instruirea, consilierea şi
asistenţa forţelor de securitate afgane şi a instituţiilor
acestora. La prima vedere, urmărind denumirea şi
misiunile apare o uşoară confuzie cu misiunile de
instruire executate pe timpul ISAF cu echipajele,
plutoanele şi companiile aparţinând armatei şi poliţiei
afgane, însă esenţa programului este cu totul alta.
Sprijinul acordat pentru instituirea şi dezvoltarea
unui sistem optim de generare a forţei, de recrutare şi
instruire, management şi dezvoltare a personalului
pentru forţele de securitate afgane vine şi din partea
României cu personalul de stat major trimis de armata
romană în cadrul comandamentului RS şi în cadrul
comandamentelor regionale.
Misiunea de consiliere este una din cele mai dificile
misiuni pe care le poate avea un militar şi care
necesită pe lângă multe altele o bază solidă de

cunoştinţe. Stai faţă în faţă cu omologul afgan şi
trebuie să-i câştigi încrederea, să găseşti modalitatea
optimă de-al convinge că eşti persoana potrivită şi
poate avea încredere în cunoştinţele pe care i le
transmiţi şi că programele de implementat prezentate
sunt cea mai bună opţiune pentru el şi pentru structura
pe care o conduce. Prin implementarea şi dezvoltarea
unor programe de management financiar şi al
resurselor materiale şi umane, militarii alianţei asigură
şi ducerea cu succes la îndeplinire a angajamentului
comunității internaţionale de sprijinire financiară pe
termen lung a forţelor de securitate afgane.
Nu este loc pentru “teme nefăcute la timp”, fiecare
întâlnire, discuţie este atent gândită şi minuţios
pregătită. Tocmai din acest motiv pentru astfel de
activităţi este nevoie de o echipă cu o capacitate de
analiză, sinteză şi prelucrare a datelor ridicată, în
scopul furnizării unor informaţii care pot prevedea
următoarea cerinţă a sistemului afgan şi implicit
următorul pas de făcut pentru echipele de angajare
ale Coaliţiei.

Artilerişti Români
în Bosnia şi Herţegovina
 Căpitan Călin-George RUS
Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie
Antiaeriană „Ioan Vodă”
Operaţiunea EUFOR Althea a fost lansată în
anul 2004 în urma intenţiei UE de aş onora
angajamentele faţă de BiH şi de a continua
succesul operaţiunii SFOR al NATO. Începând cu
anul 2012 această operaţiune şi-a concentrat
efortul spre obiectivul principal de construcţie de
capabilităţi şi pregătire a armatei bosniace.
Interacţiunea cu militarii bosniaci a fost una
deosebită. Un aspect de apreciat, care dă
speranţe privind viitorul acestei ţări, este faptul
că spre deosebire de restul unităţilor din
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Ministerul Apărării BiH acestea sunt constituite
mixt din punct de vedere etnic şi că funcționează
foarte bine, promovând o imagine pozitivă şi de
colaborare într-o societate care a trecut printr-un
conflict etnic.
Efortul depus de echipa de instructori a fost
apreciat de reprezentanţii forţelor armate BiH şi
de factorii de conducere din cadrul EUFOR,
contribuind astfel la îndeplinirea angajamentelor
României faţă de parteneri şi aliaţi şi la imaginea
militarilor români în teatrele de operaţii. 

Revista Artileria Modernă Română
http://www.sausl.ro/CIATA/9/9.htm

