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ORDINUL
ŞEFULUI STATULUI MAJOR
AL FORŢELOR TERESTRE
PRIVIND SĂRBĂTORIREA
A 135 DE ANI
DE LA ÎNFIINŢAREA
ŞCOLII SPECIALE
DE ARTILERIE ŞI GENIU
La 7 aprilie 2016, se împlinesc 135 de ani de la
înfiinţarea Şcolii Speciale de Artilerie şi Geniu, în baza
Înaltului Decret nr. 996 din 7 aprilie 1881. Centrul de
Instruire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie Antiaeriană
„Ioan Vodă” din Sibiu este continuatorul tradiţiilor
învăţământului militar de artilerie, al Şcolii Speciale de
Artilerie şi Geniu.
Între celelalte arme de sprijin pentru luptă, artileria General maior dr. Dumitru SCARLAT
Şeful Statului Major
română modernă are propria sa istorie, ale cărei izvoare
al Forţelor Terestre
se pierd în negura vremurilor. Evoluţia artileriei, ca şi
întreaga dezvoltare a Armatei României este strâns
împletită cu istoria tumultoasă a poporului nostru. Cu veacuri în urmă, în cadrul oştilor
româneşti, tunarii au avut un rol de seamă în obţinerea marilor biruinţe militare pentru
apărarea pământului strămoşesc şi a fiinţei noastre naţionale.
De-a lungul timpului, Şcoala de Artilerie şi-a măsurat existenţa nu în ani, ci în zeci de
generaţii de tineri artilerişti, care, odată ieşiţi de pe băncile şcolii s-au dăruit patriei şi Armatei
României. Formându-i în spiritul valorilor autentice ale binelui, frumosului, adevărului, dreptăţii
şi dragostei de neam şi de ţară, instructorii militari şi ofiţerii şcolii au modelat cu o reală
autoritate şi competenţă educaţională şi ştiinţifică nenumăraţi absolvenţi a căror reuşită
confirmă şi consolidează valoarea acestei instituţii militare de învăţământ.
Astăzi, la ceas aniversar, apreciez în mod deosebit efortul întregului personal al Centrului
de Instruire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie Antiaeriană „Ioan Vodă”, care a dovedit
permanent că numai prin muncă, seriozitate şi profesionalism, face faţă misiunii nobile şi
sacre de apărare a patriei şi va contribui cu toată răspunderea şi energia la îndeplinirea tuturor
sarcinilor şi aşteptărilor pe care partenerii şi aliaţii NATO le au de la Armata României.
Doamnelor şi domnilor ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri, soldaţi gradaţi voluntari şi
personal civil contractual, stimaţi profesori şi instructori militari, dragi cursanţi.
Acum, la ceas aniversar, vă adresez tuturor îndemnul de a va perfecţiona continuu
măiestria profesională, de a dobândi noi competenţe, pentru ca, împreună cu militarii din
celelalte genuri de arme şi specialităţi militare, să fiţi în măsură să răspundeţi misiunii nobile
de apărare a valorilor esenţiale ale României şi aliaţilor acesteia!
Totodată vă cer maximă angajare în procesul de transformare a Forţelor Terestre pentru a
vă îndeplini cu devotament şi profesionalism sarcinile încredinţate şi a ridica permanent
capacitatea combativă a tuturor structurilor de artilerie!
Fiţi demni de înaintaşii voştri, manifestaţi-vă prin fapte recunoştinţa ce le-o datoraţi, iar
prin eforturile voastre să continuaţi tradiţiile deosebite ale armei artilerie şi să slujiţi cu
devotament neamul românesc!
Cu prilejul sărbătorii a 135 de ani de la înfiinţare, vă adresez călduroase felicitări, urări de
sănătate, putere de muncă şi succese deosebite în întreaga activitate, în nobila îndatorire de a
sluji ţara în rândurile Armatei României!
Aşa să ne ajute Dumnezeu!
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Scurt istoric
al Centrului de Instruire
pentru Artilerie Terestră
şi Artilerie Antiaeriană
„Ioan Vodă”
ÎNALTUL DECRET NR. 996
Art. 1. “Se creează o Şcoală de
Aplicaţie pentru Artilerie şi Geniu sub
denumirea de Şcoală Specială de
Artilerie şi Geniu…”
REGELE CAROL I
Bucureşti, 7 aprilie 1881
- 7 Aprilie 1881 - 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;
- 3 mai 1885 - ia fiinţă Şcoala de Ofiţeri de
Artilerie;
- 16 Noiembrie 1892 - Şcoala Specială de
Artilerie şi Geniu se reorganizează pe două diviziuni:
preparatorie şi de aplicaţie, prin Înaltul Decret nr.
3640 al Regelui Carol I;
- 2 noiembrie 1895 - Şcoala Specială de Artilerie
şi Geniu îşi schimbă denumirea în Şcolile
de
Artilerie şi Geniu, prin Înaltul Decret nr. 3640 al
Regelui Carol I, care cuprindeau patru şcoli: Şcoala
Militară de Artilerie şi Geniu, Şcoala de Aplicaţie de
Artilerie şi Geniu, Şcoala Superioară de Artilerie şi
Geniu şi Şcoala Militară de Guarzi de Artilerie şi
Geniu;
- 1896 - Şcoala Militară de Artilerie şi Geniu
devine Şcoala Militară de Artilerie, Geniu şi Marină;
- 1 septembrie1901 - a fost înfiinţată Şcoala de
Tragere a Artileriei - Comana, judeţul Vlaşca;
- 1910 - Şcoala de Aplicaţie de Artilerie şi Geniu
este reorganizată în Şcoala Pregătitoare de Ofiţeri
de Artilerie şi Şcoala Specială (de Aplicaţie), prin
Înaltul Decret nr. 284 al Regelui Carol I;
- 1915 - Şcoala Specială de Aplicaţie de Artilerie
şi Geniu îşi încetează temporar activitatea;
- 25 septembrie 1916 - Şcoala Militară de
Artilerie, Geniu şi Marină este mutată de la Bucureşti
la Iaşi ca urmare a evenimentelor din acel an;
- 15 mai 1917 - Şcoala Militară de Artilerie, Geniu
şi Marină se mută de la Iaşi la Botoşani datorită
exodului populaţiei alungate de front spre nordul
Moldovei;
- 1 februarie 1919 - Şcoala Militară de Artilerie se
mută la Bucureşti separat de secţia de Geniu, după

finalizarea reparaţiilor vechiului local al şcolii;
- 1916-1919 - Şcoala Specială de Artilerie şi
Geniu îşi suspendă temporar activitatea datorită
războiului şi lipsei de cadre care se aflau pe front;
- 1920 - Şcoala de Trageri a Artileriei se
transformă în Centrul de Instrucţie al Artileriei, cu
reşedinţa la Râşnov;
- 25 iulie 1920 - Şcoala de Aplicaţie a Artileriei se
mută la Timişoara, ca măsură a redistribuirii
instituţiilor de învăţământ pe teritoriul naţional, prin
Ordinul Ministerului de Război nr. 2464/1920;
- 3 iulie 1921 - Şcoala Militară de Artilerie este
mutată la Timişoara, în vederea realizării unităţii de
comandă;
- 1927 - Şcoala de Ofiţeri în Rezervă de Artilerie
este mutată la Craiova, iar Centrul de Instrucţie al
Artileriei a fost mutat de la Râşnov la Mihai Bravu;
- 31 august 1939 - Şcoala de Aplicaţie a Artileriei
îşi încetează activitatea datorită celei de-a doua
conflagraţii mondiale, prin Decizia ministerială cu nr.
2212; singura instituţie de învăţământ care mai
funcţiona independent pentru pregătirea ofiţerilor de
artilerie era Şcoala de Ofiţeri de Artilerie;
- 6 iulie 1940 - Şcoala Militară de Artilerie este
mutată la Piteşti;
- 15 februarie 1945 - se desfiinţează Centrul de
Instrucţie al Artileriei;
- 5 iulie 1946 - Centrul de Instrucţie al Artileriei sa transformat în Subcentrul de Instrucţie al Artileriei
şi a intrat în compunerea Centrului de Instrucţie Mixt;
- 10 august 1947 - Subcentrul de Instrucţie al
Artileriei s-a transformat în Şcoala de Tragere şi
Perfecţionare a Artileriei;
- 1 octombrie 1948 - Şcoala Militară de Ofiţeri de
Artilerie se mută la Sibiu;
- 13 noiembrie 1948 – ia fiinţă Şcoala de Ofiţeri
Tehnici de Armament;
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Aspect din Sala de Tradiţii a Artileriei
- 30 iulie 1958 - Şcoala de Ofiţeri Tehnici
Armament s-a contopit cu Şcoala Militară de
Artilerie;
- 1 octombrie 1959 - ia fiinţă Şcoala Militară de
Ofiţeri de Artilerie;
- 25 iulie 1960 - Şcoala Militară de Artilerie devine
Şcoala Militară de Ofiţeri Artilerie;
- 1 martie 1961 - Şcoala Militară de Artilerie intră
în compunerea Şcolii Militare de Ofiţeri “Nicolae
Bălcescu” cu sediul la Sibiu;
- 26 octombrie1970 - a fost înfiinţată Şcoala
Militară de Ofiţeri Activi de Artilerie cu sediul la Sibiu,
prin HCM nr. 1500, creându-se astfel cadrul
organizatoric necesar pregătirii viitorilor ofiţeri de
artilerie;
- 30 noiembrie 1970 - Şcolii Militare de Ofiţeri
Activi de Artilerie i-a fost conferit Drapel de Luptă
prin Decretul nr. 491 din 30.11.1970 al Consiliului de
Stat al R.S.R care a fost decorat de-a lungul timpului
cu următoarele ordine: Ordinul ,,Steaua Republicii
Socialiste România” clasa a II-a, Ordinul ,,23 August”
clasa a II-a şi Ordinul ,,Apărarea Patriei” clasa I;
- 21 octombrie1974 - Şcolii Militare de Ofiţeri
Activi de Artilerie i s-a atribuit numele domnului
Moldovei “Ioan Vodă”, prin Decizia Prezidenţială
nr.28 din 21.10.1974;
- 1991 - Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de
Artilerie “Ioan Vodă” s-a transformat în Institutul
Militar de Artilerie şi Geodezie “Ioan Vodă”;
- 1 iunie 1997 - Institutul Militar de Artilerie şi
Geodezie “Ioan Vodă” s-a desfiinţat şi s-a înfiinţat
Şcoala de Aplicaţie pentru Artilerie şi Rachete “Ioan
Vodă”, prin Dispoziţia SMG nr.S/B3/1992 din
06.05.1997;
- 15 august 2002 - Şcoala de Aplicaţie pentru
Artilerie şi Rachete “Ioan Vodă” s-a reorganizat
structural, devenind Şcoala de Aplicaţie pentru
Artilerie Terestră şi Artilerie Antiaeriană “Ioan Vodă”;
- 1 august 2005 - În baza Ordinului ministrului
apărării naţionale nr. MS 74 din 28.04.2005, pentru
modificarea Ordinului nr. MS 179 din 14.12.2004
„Privind desfiinţarea, transformarea, resubordonarea,
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reorganizarea, redislocarea şi înfiinţarea
unor comandamente, mari unităţi, unităţi,
subunităţi şi formaţiuni din compunerea la
pace a Armatei României în perioada 01.01.
-31.12.2005”, la data de 01. 08. 2005, fosta
Şcoală de Aplicaţie pentru Artilerie Terestră
şi Artilerie Antiaeriană ”Ioan Vodă”, s-a
reorganizat în Şcoala de Aplicaţie pentru
Unităţi Sprijin de Luptă care are în
compunere şi Centrele de Pregătire pentru
Artilerie Terestră şi Artilerie Antiaeriană;
- 24 noiembrie 2005 - Şcolii de Aplicaţie
pentru Unităţi Sprijin de Luptă i se acordă
denumirea onorifică „General Eremia
Grigorescu”. Totodată, Centrul de Pregătire
pentru Artilerie Terestră preia denumirea
onorifică „Ioan Vodă” (aprobarea ministrului
apărării naţionale nr. DR. 5087 din
24.11.2005, OZU nr. 95 din 13.12.2005 al
UM. 01473 Sibiu);
- 1 septembrie 2008 - În baza Ordinului
ministrului apărării naţionale nr. MS 17 din
2 5 .02 .20 0 8 ,
„ Pr ivind
d e sfiin ţar ea ,
transformarea, integrarea, resubordonarea,
reorganizarea structurală, redislocarea şi înfiinţarea
unor comandamente, mari unităţi, unităţi, subunităţi
şi formaţiuni din compunerea Armatei României în
perioada 01.02.-31.12.2008”, la data de 01. 09.
2008, fostul Centru de Pregătire pentru Artilerie
Terestră „Ioan Vodă”, s-a reorganizat în Centrul de
Instruire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie
Antiaeriană, prin comasarea vechii structuri cu
Centrul de Pregătire pentru Artilerie Antiaeriană;
- 27 iulie 2009 – Centrul de Instruire pentru
Artilerie Terestră şi Artilerie Antiaeriană menţine
denumirea onorifică „Ioan Vodă”. (aprobarea
ministrului apărării naţionale nr. CP2. 6237 din
27.07 2009).

Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie
Antiaeriană „Ioan Vodă” — Sibiu 2016
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- 23 Aug. 1988

Locotenent (A) - Arnăutu V. Ştefan

- 23 Aug. 1989

Locotenent (A) - Ilău D. Valentin

- 27 Iul. 1990

Locotenent (A) - Moro N. Nicolae

- 31 Iul. 1991

Locotenent (A) – Ionescu Gh. Daniel

- 31 Iul. 1992

Locotenent (A) - Nechita T. Ioan

- 31 Iul. 1993

Locotenent (A) - Laţea V. Cristi Daniel

- 31 Iul. 1994

Locotenent (A)- Daşu F. Darie Mircea

- 31 Iul. 1996

Locotenent (A) - Bănuţă S. Marius

- 31 Iul. 1997
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La ceas de sărbătoare
General de brigadă prof. univ. dr. Adrian STROEA
Suntem mândri că instituţia de învăţământ
destinată pregătirii artileriştilor este a doua ca vechime
între instituţiile de învăţământ militar românesc şi
prima cu un statut special, ca urmare a complexităţii
curriculei sale educaţionale. Suntem mândri că a fost,
este şi sperăm că va rămâne un adevărat creuzet de
plămădire la înalte valori profesionale şi morale a
„tunarilor”.
Vechimea dată de cei 135 de ani de existenţă a
instituţiei înfiinţată la 7 aprilie 1881, sub denumirea de
„Şcoala Specială de Artilerie şi Geniu”, o plasează
într-un grup extrem de select de instituţii de
învăţământ românesc. De-a lungul timpului, aceasta a
purtat numeroase denumiri, între care amintim:
„Şcoala Specială de Artilerie şi Geniu”, „Şcoala

Localul Şcolii de Artilerie — Timişoara 1934

Localul Şcolii de Artilerie — Sibiu 1959
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Militară de Artilerie”, „Şcoala militară de Ofiţeri Activi
de Artilerie”, „Institutul Militar de Artilerie şi Geodezie”,
„Şcoala de Aplicaţie de Artilerie şi Rachete”, „Centrul
de Pregătire pentru Artilerie Terestră” etc. De aceea,
în prezentul articol voi folosi denumirea generică de
„Şcoala Militară de Artilerie” şi uneori forma restrânsă
de şcoală. Indiferent de denumire, meritul definitoriu al
şcolii, pe care am dorit să-l evidenţiez în primul rând, a
constat în faptul că aceasta s-a impus în societatea
românească, prin calitatea actului didactic produs, prin
valoarea personalului său, constituit din mari
comandanţi şi eminenţi profesori şi instructori, precum
şi prin faptul că a dat nu numai artileriei şi oştirii
„servanţi” de excepţie, ci şi naţiunii române. 
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Aspecte privind evoluţia întrebuinţării
artileriei în operaţiile recente
Studiu de caz - artileria în Afganistan
General de brigadă Dorin IONIŢĂ
Începând cu secolul XIX, statisticile arată că
artileria a provocat cele mai multe pierderi în
comparaţie cu oricare alt sistem de armament prezent
pe câmpurile de luptă, mai ales în timpul conflictelor
majore ale secolului trecut. Chiar și în războiul din
Vietnam (1955 -1975), în condiţiile în care forţele
comuniste vietnameze nu deţineau artilerie în cantităţi
mari, 65% din totalul răniţilor forțelor S.U.A. s-au
datorat focului indirect executat de inamic cu astfel de
mijloace. Mult mai recent, artileria terestră şi-a
demonstrat eficienţa în operaţia „Furtună în Deşert”, în
luptele din Cecenia şi pe timpul operaţiei „Iraqi
Freedom”, contribuţia acesteia la realizarea
obiectivelor militare fiind de necontestat. De altfel,
Paul Wolfowitz, secretar adjunct al apărării S.U.A.,
întrebat fiind despre rolul artileriei în timpul acţiunilor
militare din Irak din anul 1991, a răspuns că sistemele
de artilerie – rachete si obuziere - au fost mult mai
devastatoare pentru artileria irakiană, decât orice
altceva care ar fi putut veni din aer [1] (referire la
forţele aeriene), reiterând un principiu consacrat în
lumea artileriştilor care stipulează că, cel mai bun mod
de a scoate din luptă un sistem de artilerie este să îl
ataci cu un alt sistem de artilerie.
Rusia, cunoscută pentru avantajele sale
tehnologice în zona armelor de înaltă precizie, a
preferat să întrebuinţeze artileria terestră pe scară
largă în timpul celui de-al doilea război din Cecenia

(1999-2009), astfel că aproximativ 70-90% din ţintele
inamice au fost angajate de către aceasta.
În timpul operației Iraqi Freedom, artileria s-a
dovedit esențială pe întreaga durată a operaţiilor
majore. Pentru exemplificare, în data de 25 martie
2003, furtuni de nisip puternice au obligat aeronavele
Coaliției să rămână la sol, expunând forţele de
manevră care duceau lupte grele în jurul oraşului
Nasiriya la loviturile inamicului. Artileria a fost singura
armă care a putut interveni, asigurând sprijin prin foc
pe toată durata acţiunilor indiferent de condiţiile
meteorologice. O altă situaţie relevantă a avut loc în
zona kurdă din nordul Irakului, unde trupele irakiene,
observând urmele de vaporii de apă lăsate pe cer de
către aeronavele Coaliţiei reuşeau să se
adăpostească rapid, atacurile acestora fiind de cele
mai multe ori ineficiente. A fost nevoie de doar două
obuziere aparţinând Brigăzii 173 Aeropurtate
americane, care au executat o tragere susţinută, prin
surprindere, asupra soldaţilor irakieni ca să îi
determine să renunţe la luptă [2].
Referindu-ne la artileria terestră, apreciem că
experienţa armatei sovietice în Afganistan din anii „80
şi operaţiile Coaliţiei de forţe internaţionale declanşate
în 2001 oferă informaţii relevante pentru
reconsiderarea rolului artileriei şi a dezvoltării
tehnicilor şi tacticilor specifice acestei arme în
conflictele viitorului.
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Valenţe ale unei sintagme
„Absolvent al Şcolii de Artilerie”
 Colonel prof.univ.dr. Alexandru RIZESCU
Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi Sprijin de Luptă
“General Eremia Grigorescu”

Evoluţia statului român a avut, asupra ofiţerilor de
artilerie, şi implicit a armatei sale, o influenţă pozitivă
cu dublu sens. Înţelegerea elementului istoric în
abordarea problemelor războiului şi armatei este
exprimată, de pildă, de generalul Constantin Hârjeu
care arată că: „Armata, ca orice instituţie socială,
trebuie să treacă necontenit prin evoluţiunile
succesive pe care le impun progresele ştiinţei şi
schimbările sociale”. Şi tot el scria: „Neatârnarea
dobândită de noi prin războiul din 1877-1878 nu a fost
un scop, ci un mijloc pentru a ajunge la scopul final pe
care-l urmărim: aşezarea României într-un echilibru
statornic, în stare ca să-i garanteze o pace
îndelungată, de care are nevoie pentru dezvoltarea ei
economică şi socială.”
În ansamblu, gândirea militară românească din
perioada cuprinsă între războiul de independenţă şi
primul război mondial a marcat un sensibil salt
calitativ. Ea a fost capabilă să opereze o amplă
deschidere către dezbaterea de idei pe plan
european, să promoveze concepţii originale şi să
propună soluţii pentru rezolvarea problemelor ce
stăteau în faţa României.
Un aspect important al şcolii este acela că aceasta
şi-a desfăşurat activitatea, în general, ca unitate de
sine stătătoare, cu excepţia perioadelor 1882-1887,
când comanda a fost asigurată de comandanţii Şcolii
de Ofiţeri de Infanterie şi Cavalerie, şi 1961-1970,
când a funcţionat ca secţie în cadrul Şcolii Militare de
Ofiţeri „Nicolae Bălcescu”.

Generalul Gheorghe MANU
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Un alt aspect important îl reprezintă faptul că în cei
135 de ani de existenţă şcoala şi-a desfăşurat
activitatea în mai multe garnizoane (6 la număr) şi
localuri: în Bucureşti în localul din Calea Griviţei nr. 28
(1881-1916, 1919-1921); temporar, la Iaşi în cazărmile
Regimentelor 7 Roşiori „Cuza Vodă” şi 4 Vânători
(1916-1917) şi la Botoşani, în cazărmile Regimentelor
8 Vânători şi 77 Infanterie (1917-1919); la Timişoara
(1921-1940); la Piteşti (1940-1948); la Sibiu (din anul
1948 până în prezent) succesiv în cazărmile 484 din
Calea Şelimberg nr. 8 (fosta cazarmă a Şcolii Speciale
de Cavalerie) şi 700 din strada Avrig nr. 2-4 (fosta
cazarmă a Şcolii de Ofiţeri de Infanterie nr. 2).

Şcoala la 1920 — intrarea principală

Dioramă înfăţişând asaltul redutei Griviţa (30 august 1877).
Secţia de istorie modernă a expoziţiei permanente
a Muzeului Naţional Militar
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Învăţământul de artilerie
trecut, prezent şi perspective
Colonel dr. Georgel OPREAN
Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră
şi Artilerie Antiaeriană „Ioan Vodă”
În secolul al XIX-lea, mari personalităţi de stat şi
militare au intuit rolul artileriei în luptă şi au iniţiat, în
consecinţă, măsuri ferme pentru constituirea primelor
baterii, divizioane şi regimente de artilerie, au
instituţionalizat învăţământul armei, au elaborat
manuale şi instrucţiuni, iar prima revistă a artileriei a
văzut lumina tiparului în anul 1887. De asemenea,
aceştia au dispus achiziţia de tehnică modernă de
provenienţă franceză, germană sau cehoslovacă, au
înfiinţat Arsenalul, Pulberăria şi Pirotehnia armatei şi
Inspectoratul Artileriei. Generali remarcabili au ocupat
funcţii importante în conducerea armatei, dintre care
doresc să evidenţiez, în mod non-exhaustiv, pe Eracle
Arion, Iacob Lahovary, Mihail Popescu, Eremia
Grigorescu, Constantin Cristescu, Constantin Coandă
şi Alexandru Tell.
Apariţia Şcolii Speciale de Artilerie şi Geniu la 7
aprilie 1881, prin Înaltul Decret nr. 998 al regelui
Carol I, s-a datorat necesităţii efectuării instruirii
instituţionalizate a ofiţerilor artilerişti şi genişti, care
până în acel moment se efectua în şcoli din Franţa,

Germania, Rusia sau Belgia. Creşterea rolului şi
locului artileriei în derularea cu succes a războaielor,
complexitatea cunoştinţelor inginereşti şi pe linie de
specialitate au relevat importanţa pregătirii artileriştilor
într-o instituţie militară de învăţământ compatibilă cu
cele din Europa Occidentală.
Importanţa atribuită acestei şcoli, calitatea instruirii
ofiţerilor, creşterea competenţei profesionale a
corpului didactic şi, implicit, a procesului
de
învăţământ au fost extrem de apreciate atât în mediul
civil cât şi în cel militar, Şcoala de Artilerie remarcându
-se ca o instituţie de învăţământ de prestigiu a ţării.
În Armata României, ca şi în celelalte armate
membre NATO, formarea specialiştilor de artilerie este
un proces amplu, continuu şi progresiv, care prezintă
anumite particularităţi care ţin de specificul armei şi
îndeosebi de tipurile de tehnică de luptă cu care sunt
înzestrate unităţile, de categoriile de personal din
arma artilerie, precum şi de perspectivele de
dezvoltare în carieră a acestora.

1959

2006
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Generalul de divizie Eracle ARION
primul comandant al Şcolii Speciale
de Artilerie şi Geniu
Colonel (r.) Marin GHINOIU
S-a născut la 24 februarie 1838, în Bucureşti, în
familia cu 16 copii a lui Scarlat Arion. A
urmat Şcoala de Ofiţeri
Bucureşti (1855-1857),
Şcoala Politehnică din Paris şi Şcoala de artilerie şi
geniu Metz (1857-1861).
A avansat rapid în cariera militară obţinând gradele
militare astfel: sublocotenent-1857, locotenent-1861,
căpitan-1864, maior-1868, locotenent-colonel-1870,
colonel-1875, general de brigadă-1883, general de
divizie - 1892.
S-a căsătorit în anul 1866 cu Sevastia (Vatica),
fiica lui Nicolae Alexandrescu poreclit Cafegibaşa (de
la funcţia de cafegiu başa la curtea domnitorului
Grigore Ghica), care moştenise o moşie de 1623 de
hectare la Fierbinţi-Ialomiţa. A avut patru copii:
Nicolae, ajuns colonel, Zoe, Viorica şi Margareta.
Soţia sa a decedat în anul 1923.
A îndeplinit importante funcţii militare, de la
comandant de secţie în primul regiment al artileriei
române (înfiinţat la 21 decembrie 1860 de Domnitorul
Cuza şi care va constitui matca pe care se va dezvolta
artileria română modernă) până la cea de comandant
al Corpului 2 Armată-Bucureşti.
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A comandat Regimentul 2 Artilerie (1870-1875); a
fost şeful Serviciului Artilerie din Marele Stat Major
(1875-1877); a reprezentat România ca ataşat militar
al Marelui Cartier General pe lângă marele duce
Nicolae (1877-1878) la tratativele de pace de la San
Stefano; a înfiinţat Şcoala de aplicaţie a artileriei, fiind
primul ei comandant (1881-1882); a condus destinele
artileriei ca inspector general al artileriei (1883-1892);
a fost comandant al Corpului 2 Armată (1892-1903) şi
al cetăţii Bucureşti.
În ianuarie 1882 a fost numit primul director al
Şcolii Superioare de Război, dar lipsa fondurilor şi a
spaţiului necesar face inoperabil demersul înfiinţării
acestei instituţii de învăţământ superior militar (se va
realiza în anul 1889, când ministru de război va fi un
alt brav artilerist, generalul Gheorghe Manu, iar
comandant va fi numit tot un artilerist, maiorul
Gheorghe Mareş).
A fost decorat cu “Steaua României” în grad de
ofiţer, “Virtutea Militară”, “Trecerea Dunării”, “Apărătorilor Independenţei”, ordinul rus “Sf. Vladimir” cls. IV
şi “Medalia comemorativă de campanie” rusă.
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Colonelul Nicolae Haralambie
și detronarea lui Alexandru Ioan Cuza
Colonel (r) prof. univ. Dr.h.c. Gheorghe BICHICEAN
Universitatea Româno-Germană din Sibiu

Nicolae Haralambie s-a născut la 27 august
1831 în București. Era fiul marelui culcer Constantin
Haralambie. A intrat în armată ca iuncăr, în anul
1851. Ascensiunea sa în ierarhia militară este
bazată pe merite. Primește gradele militare astfel:
Sublocotenent, 1852; Locotenent, 1855; Căpitan,
1856; Maior, 1860; Locotenent-colonel, 1863 (grad
introdus în armată de principele Alexandru Ioan
Cuza); Colonel, 1864; General de brigadă, 1877.
A urcat în ierarhia militară îndeplinind funcţiile
de: comandant de pluton în prima baterie de
artilerie din Ţara Românească (1852-1859);
comandant de baterie (1859-1860); locţiitor al
comandantului primului regiment de artilerie, apoi
comandant de regiment de artilerie (1864-1866);
ministru de război (1866-1867); comandant al
unităţilor de miliţie din Divizia 1 teritorială (1877);
comandant al Corpului de Vest (1877-1878).
În calitate de comandat al Regimentului de
artilerie din București, colonelul Nicolae Haralambie
a devenit unul dintre ofițerii determinanți în
detronarea lui Alexandru Ioan Cuza. Ca
recompensă pentru colaborarea sa, liderii politici ai
conjuraţiei l-au inclus în Locotenența Domnească,
asigurând interimatul funcţiei de şef al statului până
la înscăunarea lui Carol I, în perioada 11 februarie
1866 - 10 mai 1866.
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Între inedit şi inefabil

Cinci zile în fieful
Regimentului 93 Artilerie
Montană din Alpii Francezi
Colonel dr. Georgel OPREAN
Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră
şi Artilerie Antiaeriană „Ioan Vodă”
În cadrul LIVEX desfăşurat în poligonul Valloire, din
Alpii Francezi, echipa de observatori militari constituită
din col. dr. Georgel OPREAN şi lt.col. Costică
Paraschiv a reprezentat Forţele Terestre Române în
cadrul schimbului de experienţă promovat de armata
franceză prin intermediul Brigăzii 27 Vânători de
Munte şi a Regimentului 93 Artilerie Montană, din
organica acesteia. La activitate au participat circa 300
militari francezi, echipe de observatori din România şi
Italia, precum şi circa 30 de militari olandezi şi englezi
inseraţi în dispozitivul de luptă.
Deschiderea comandantului pentru succesul
acestui schimb de experienţă a fost apreciabilă,
echipele de observatori au putut să se plieze pe
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programul schimbului de experienţă, însă am putut
vizita toate entităţile dispozitivului de luptă, am solicitat
diverse informaţii referitoare la istoria regimentului,
organizare, înzestrarea cu tehnică, armament şi
echipamente militare, utilizarea manualelor pentru
luptă, noi modalităţi de instruire, proceduri de operare
standard utilizate, studii iniţiate pentru creşterea
letalităţii, bătăii, preciziei tragerilor şi pentru limitarea
daunelor / victimelor colaterale. De asemenea, ne-au
fost prezentate demonstraţii statice sau dinamice cu
tehnica din dotare, tendinţele de evoluţie ale artileriei,
organizarea şcolarizării personalului, capabilităţile
regimentului, participarea artileriei montane la acţiuni
pe teritoriul metropolitan sau în teatrele de operaţii. 
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Consideraţii privind
binomul viziune - lider vizionar
Locotenent colonel Cristian DRĂGULIN
Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră
şi Artilerie Antiaeriană „Ioan Vodă”

Leadershipul reprezintă unul dintre cele mai noi
concepte utilizate în prezent. Implicaţiile acestuia în
toate sferele de activitate şi la toate palierele au
generat în ultima perioadă studii tot mai profunde şi
teorii diverse. Una dintre trăsăturile imperios necesare
unui lider, iar specialiştii par să fie unanim de acord, o
reprezintă viziunea. Evident că pentru întregirea
portretului liderului trebuie adăugate şi alte
competenţe, dar asupra acestora există puncte de
vedere pe care le-aş numi mai degrabă
complementare, decât diferite. Totuşi, viziunea
rămâne unul dintre elementele de referinţă, valabil în
toate teoriile ce definesc liderul complet.
Alături de alte calităţi necesare liderului, viziunea

poate fi cultivată şi perfecţionată prin diferite tehnici.
Trebuie, totuşi, menţionat faptul că, nu întâmplător
liderii vizionari sunt apreciaţi, iar în cadrul societăţilor
comerciale aceştia sunt foarte bine remuneraţi, dată
fiind capacitatea lor de a vedea „dincolo de linia
orizontului”, respectiv de a anticipa şi a fi pregătiţi
permanent pentru a face faţă provocărilor inerente ale
unei societăţi globale, într-o dinamică continuă.
Oricât de mult ne-am dori cu toţii să fim lideri
vizionari, trebuie să conştientizăm faptul că viziunea
reprezintă o calitate pe care nu o posedă foarte multe
persoane, dar în aceeaşi măsură depinde de fiecare
dintre noi să facem totul pentru a cultiva şi dezvolta
această inerentă latură a unui lider complet.
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Dezvoltarea capabilităţilor de artilerie
în contextul procesului de planificare a
apărării în NATO, a iniţiativelor SMART
DEFENCE şi CONNECTED FORCES
Maior Vasile ALEXANDRESCU
Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră
şi Artilerie Antiaeriană „Ioan Vodă”
În prezent, lumea contemporană este supusă
unui proces de transformare fără precedent, în mod
deosebit ca urmare a derulării unor evenimente
geopolitice, militare şi geofizice cu impact major
asupra mediului de securitate.
Riscurile şi ameninţările cu care lumea se
confruntă la momentul actual, precum terorismul,
proliferarea armelor de distrugere în masă la nivel
statal sau non-statal, instabilitatea, statele eşuate,
competiţia pentru accesul la resurse, ştiinţă şi
tehnologie, fluxurile de imigranţi, dezastrele
naturale sau produse de om, deteriorarea mediului
natural şi eventualitatea unor pandemii
caracterizează actualul mediu internaţional şi
determină reaşezarea raporturilor de putere la nivel
global şi regional.
Dezvoltarea ştiinţei şi tehnologiei, în mod
special în domenii precum tehnologia informatică,
biologia şi tehnologia materialelor influenţează
modalităţile de pregătire şi ducere a acţiunilor
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militare, precum şi mijloacele folosite pe timpul
acestora. Potenţialii adversari, beneficiind de
accesul facil la tehnologia modernă şi produsele
acesteia, vor avea posibilitatea să desfăşoare prin
surprindere atacuri non-kinetice, cu impact major
asupra populaţiei civile, ceea ce va impune
modificări în abordarea operaţiilor militare şi a
războiului în ansamblu.
Se poate afirma fără echivoc faptul că în viitor,
atât la nivelul alianţei cât şi la nivel naţional,
artileria terestră se va înscrie în cadrul procesului
general de transformare prin care vor trece forţele
terestre în ansamblu. Concepte, precum „Smart
Defence” şi „Connected Forces Initiative”, necesită
utilizarea eficientă a forţelor şi a capabilităţilor
specifice acestei arme, ca de altfel şi alte noi
concepte care vor transforma instituţia militară din
„instrument de politică externă” în „furnizor de
servicii de securitate” sau intervenţii în alte situaţii
cum ar fi cele „de urgenţă”.
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Tragerea pentru interzicerea
acţiunilor inamicului
Căpitan Daniel DAVID
Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră
şi Artilerie Antiaeriană „Ioan Vodă”
Tragerea pentru interzicerea acţiunilor inamicului,
sau aşa cum mai este cunoscută, focul de acoperire,
reprezintă acea misiune de foc care împiedică o forţă
a inamicului să-şi îndeplinească o anumită acţiune sau
misiune. Interzicerea acţiunilor durează de regulă
atâta timp cât se execută tragerea. Până nu demult, în
unele armate termenul interzicere a acţiunilor era
confundat cu termenul de neutralizare, înţelesurile lor
fiind foarte apropiate.
Scopul interzicerii acţiunilor inamicului este oprirea
sau împiedicarea acestuia de a observa, a executa
foc, a executa manevre sau a desfăşura alte activităţi
sau sarcini specifice care să împiedice / să poată
împiedica acţiunile sau activităţile forţelor proprii.
Poate cea mai importantă caracteristică a tragerii de
interzicere a acţiunilor inamicului este aceea că
aceasta este eficientă atâta timp cât durează
executarea tragerii. 

Noi abordări ale strategiilor
de înzestrare cu sisteme
de armament de artilerie
Căpitan Radu NEGRU
Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră
şi Artilerie Antiaeriană „Ioan Vodă”
Începând cu apariţia noilor forme ale luptei armate,
războiul hibrid, mişcările de insurgenţă şi formele
derivate ale acestora, s-a constatat necesitatea de
reexaminare a capabilităţilor sistemelor de artilerie
aflate în înzestrare, fiind stabilite noi cerinţe esenţiale
şi obiective prag pentru sistemele de artilerie. Astfel
necesitatea unei mobilităţi ridicate combinate cu
importanţa unei eficacităţi sporite au dus la delimitarea
obiectivelor ţintă, iar până la apariţia prototipurilor
destinate tragerilor experimentale a fost doar un pas.
Un nou sistem de artilerie terestră ce a intrat în
înzestrarea şi mai ales în utilizarea forţelor terestre ale
Federaţiei Ruse este 2S35 Koalitsiya-SV. Succesor al
sistemului 2S19 Msta-S acesta se prezintă ca şi o
posibilă modalitate de a înlocui sistemele îmbătrânite
de artilerie de calibrul 152mm.
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Efort şi satisfacţie pentru viitor
Locotenent colonel dr. Valentin GLOD
Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră
şi Artilerie Antiaeriană „Ioan Vodă”
Din septembrie 2015 până în martie 2016, la
Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie
Antiaeriană „Ioan Vodă” din Sibiu, s-a desfăşurat unul
dintre cele mai importante cursuri de formare şi
anume cursul de bază ofiţeri artilerie şi rachete. Cursul
a debutat după repartiţia pe funcţii a tinerilor ofiţeri,
ceea ce a fost o premieră şi o provocare, în acelaşi
timp. Durata cursului este cea mai mare la nivelul
centrului de instruire şi s-a derulat cu dezvoltarea
ambiţiei şi dăruirii profesionale a cursanţilor, cu
împlinirea unor idealuri şi a unor proiecte pentru care
s-a muncit din greu. După o strânsă luptă pentru
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instruire, pregătire şi obţinerea de rezultate dintre cele
mai bune, sublocotenenţii absolvenţi au ajuns la
momentul evaluării pregătirii în cadrul verificărilor
finale şi a examenelor de absolvire, care au fost
trecute cu seriozitate şi cu obţinerea de rezultate
meritate. Ofiţerii absolvenţi ai cursului de bază se vor
întoarce peste numai două săptămâni în Centrul de
Instruire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie
Antiaeriană „Ioan Vodă”, pentru a urma, timp de opt
săptămâni cursurile de specializare pentru dezvoltarea
pregătirii în armă a comandantului de pluton. 

135 de ani de la înfiinţarea Şcolii Speciale de Artilerie şi Geniu

Generalul Constantin CHRISTESCU
întemeietorul şcolii româneşti
de stat major
Colonel (r.) Marin GHINOIU
Generalul Christescu a lăsat o operă teoretică
alcătuită din cursurile şi conferinţele ţinute, timp de 19
ani (1894-1912), la Şcoala de Război din Bucureşti:
„Tactica generală. Conferinţe ţinute în anul al II-lea”,
1905, 426 p., „Tactica generală. Curs profesat de
Locot. Colonel Christescu Constantin.1908”, 1909,
430 p., „Strategie şi tactică”, 1905, 399 p., „Elemente
de tactică generală. Rezumatul conferinţelor ţinute de
colonelul C. Christescu”, 1912, 436 p., 22 planşe şi 3
hărţi, „Conferinţe asupra tacticei generale făcute de
Colonelul C. Christescu”, 1912 (?), 325 p. Prin
lucrările sale a adus contribuţii însemnate la definirea
artei războiului, strategiei şi tacticii; a reliefat
importanţa cunoaşterii inamicului în conducerea
războiului, asigurarea libertăţii de acţiune şi evitarea
surprinderii; a descifrat caracteristicile specifice ale
infanteriei, cavaleriei şi artileriei şi modul lor de acţiune
pe câmpul de luptă; a subliniat particularităţile
operaţiilor în condiţii speciale, etc. [3]
Lucrarea „Conferinţe asupra tacticei generale
făcute de Colonelul C. Christescu” reprezintă
chintesenţa cursurilor şi expunerilor făcute în faţa
ofiţerilor de la Şcoala Superioară de Război, fiind
singura lucrare tipărită, celelalte fiind litografiate. De
fapt, această lucrare reprezintă dezvoltarea şi
îmbunătățirea cursului său de la Şcoala Superioară de
Război, curs litografiat prima dată în 1905 cu titlul
„Tactica generală. Conferinţe ţinute în anul al II-lea de
Maiorul Christescu C-tin, Profesorul cursului”, care a
cunoscut mai multe ediţii. 
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Artileria română la începutul
primului război mondial
Locotenent colonel Daniel GHEONDEA
Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră
şi Artilerie Antiaeriană „Ioan Vodă”
Considerentele care au determinat modificările
structurale în cadrul armatei române în perioada
premergătoare Primului Război Mondial, au stat şi la
baza organizării şi înzestrării unităţilor de artilerie, care
fiinţau în 4 categorii distincte: artileria de câmp,
artileria de munte, artileria de cetate şi artileria
antiaeriană. Sarcina organizării, pregătirii şi dotării
unei armate care să fie în măsură să apere interesele
ţării, a revenit ministerului de război al cabinetului Ion
IC Brătianu şi s-a dovedit a fi una deosebit de dificilă,
în contextul economic existent la începutul secolului
trecut.

La încheierea războiului balcanic, România
dispunea de o armată redusă numeric. Făcând o
scurtă comparaţie între anii 1910 şi 1913, se poate
observa o creştere netă atât în ceea ce priveşte
numărul unităţilor luptătoare, cât şi dotarea cu tehnică
de artilerie. Astfel, dacă în anul 1910 România
dispunea de 153 de batalioane de linia întâia şi 500 de
tunuri,
în timpul campaniei din 1913, efectivele
armatei române s-au ridicat la 234 de batalioane de
infanterie, 692 de tunuri şi 93 de escadroane de
cavalerie.

Tun Schneider 105 mm,
Model 1913
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Data de 19 septembrie 1916 are o semnificaţie aparte pentru
rachetiştii şi artileriştii antiaerieni deoarece consfinţeşte primul
succes al apărării antiaeriene române împotriva platformelor aeriene ale inamicului şi marchează punctul origine în devenirea artileriei antiaeriene ca o armă cu mare putere de lovire, capabilă să reprezinte sub aspect paradigmatic un argument incontestabil privind impunerea propriei voinţe în faţa adversarului. Cu toate impedimentele inerente oricărui început de drum, la sfârşitul Primul
Război Mondial artileria antiaeriană îşi consfinţea locul şi rolul în
rândul armelor cu o mare putere de foc, indispensabilă pentru contracararea loviturilor din aer ale inamicului.
Momentul 19 septembrie, marcat prin doborârea unui avion
german de bateria de artilerie antiaeriană comandată de locotenentul Constantin Constantin pe timpul manevrei de la Flămânda a devenit reper de conştiinţă pentru generaţiile viitoare de artilerişti antiaerieni şi a deschis calea evoluţiei unei noi arme care, în cei 100
de ani de existenţă, a ajuns să încorporeze cele mai moderne şi
performante tehnologii.
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Participarea la primul război mondial
Kilometrul 0

al Artileriei Antiaeriene Române
Locotenent colonel Cristian DRĂGULIN
Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră
şi Artilerie Antiaeriană „Ioan Vodă”
Odată cu apariţia primelor platforme aeriene
câmpului de luptă i s-a adăugat o nouă coordonată,
cea verticală. Această nouă componentă a generat o
extensie continuă a zonei de desfăşurare a conflictului
armat şi, de asemenea a impus crearea unei forţe de
răspuns, pentru contracararea ameninţărilor care
veneau din aer. Apare, aşadar, artileria antiaeriană, ca
sistem de foc capabil să ducă lupta cu inamicul aerian
şi, aşa cum era de aşteptat primele piese utilizate au
fost tunuri terestre, adaptate şi transformate pentru
tragerea în plan vertical.
Pentru Armata României momentul apariţiei
artileriei antiaeriene coincide cu angajarea ţării în
Primul Război Mondial. Cu nr. I.D. 2784 din 14 august
1916 ordinul de mobilizare a armatei prevedea
înfiinţarea Corpului Apărării Antiaeriene – structură
destinată şi specializată în ducerea luptei cu inamicul
aerian. Putem afirma, aşadar, că acest ordin
reprezintă certificatul de naştere al unei noi arme,
artileria antiaeriană română, în condiţiile în care toate

măsurile şi activităţile pregătitoare fuseseră deja
îndeplinite. Înfiinţarea acestei arme a corespuns
nevoilor de apărare a României, dat fiind faptul că
înainte de intrarea ţării în război alături de Antantă
comandamentul german dislocase pe o bază din
Bulgaria câteva dirijabile Zeppelin şi o escadrilă de
aviaţie. Putem afirma, aşadar, că intrarea ţării în
Primul Război Mondial reprezintă km. 0 al Artileriei
Antiaeriene române.
Prima victorie a artileriei antiaeriene s-a realizat în
noaptea de 13/14 septembrie, prin lovirea unui
Zeppelin al inamicului care survola Bucureştiul, acesta
reuşind să ajungă, totuşi, la baza din sudul Dunării.
Din acel moment toate acţiunile din aer ale inamicului
s-au executat numai cu avioane. Totuşi, momentul
simbol al acestei tinere arme îl reprezintă data de 19
septembrie, când bateria de artilerie antiaeriană
înzestrată cu tunuri italiene de tip Deport comandată
de locotenentul Constantin Constantin a doborât un
avion german. 

Tun antiaerian improvizat cu tragere înceată
Sistem Hotchkiss, cal. 57 mm

Tun antiaerian, 1916
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Repere în dezvoltarea
şi modernizarea învăţământului militar
de rachete şi artilerie antiaeriană
Maior Dorică CHETREANU
Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră
şi Artilerie Antiaeriană „Ioan Vodă”

Istoria învăţământului de specialitate în arma
rachete şi artilerie antiaeriană poate fi împărţită în
două etape distincte:
1. Perioada 1916-1938, în care nu au existat
instituţii proprii de învăţământ, dar pregătirea
personalului pe linia armei a existat totuşi;
2. Perioada 1938 până în prezent, parcursă în
condiţiile existenţei unei reţele de învăţământ,
constituită din instituţii permanente destinate formării
cadrelor şi din instituţii destinate perfecţionării acestor
cadre prin cursuri.
Reforma sistemului militar a implicat un amplu
proces de modernizare, redimensionare şi
operaţionalizare a unor structuri de forţe şi a avut
profunde implicaţii atât în domeniul teoriei, cât şi al
practicii militare. Aceasta a determinat trecerea la o
nouă viziune asupra operaţiilor forţelor şi a condus la
adoptarea unor cerinţe pentru instruirea, conducerea,
dotarea şi modul de acţiune al acestora.

Învăţământul pe linia armei rachete şi artilerie
antiaeriană a parcurs concomitent cu întregul sistem
de învăţământ naţional toate etapele de reformă
generală dar, mai ales, a fost supus unor transformări
esenţiale datorate reformei sistemului militar ca
urmare a aderării la NATO şi UE.
Toate formele de învăţământ practicate în arma
rachete şi artilerie antiaeriană, ca şi cele desfăşurate
în cadrul altor instituţii de învăţământ – cum sunt
academiile militare de comandă şi tehnică, au
contribuit la formarea specialiştilor antiaerieni, la
perfecţionarea şi menţinerea pregătirii lor profesionale.
Înscrise în reţeaua naţională de învăţământ militar şi
civil, instituţiile de învăţământ pe linia armei rachete şi
artilerie antiaeriană şi-au adus o substanţială
contribuţie la întărirea sistemului de apărare
antiaeriană a ţării, la creşterea potenţialului cultural şi
ştiinţific al ţării. 

Tun antiaerian românesc păzind un pod de vase peste Nistru
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Adaptabilitatea operaţională
cerinţă esenţială a Apărării Antiaeriene
a Forţelor Terestre
Maior Constantin ŢIBULCĂ
Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră
şi Artilerie Antiaeriană „Ioan Vodă”

Tendinţele manifestate încă din conflictele
contemporane, generează implicaţii ale adaptabilităţii
operaţionale asupra planificării şi dezvoltării viitoarelor
structuri, care trebuie să se manifeste în întregul
sistem militar, nu doar în structurile luptătoare. Cheia
atingerii celui mai ridicat nivel de operativitate şi a
eficienţei maxime este de a se instrui, a fi echipat şi a
acţiona ca o singură entitate/forţă. În prezent, rolul din
ce în ce mai important al experienţei acumulate se
manifestă în toate domeniile sistemului militar, cu
efecte în viitor, prin identificarea unor principii de bază,
prin asigurarea expertizei doctrinare în punctele critice
şi prin adoptarea de noi opţiuni de proiectare a forţelor
care să sporească capacitatea de răspuns la
ameninţările de tip hibrid. Cele mai importante
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schimbări vor fi augmentate cu capabilităţi de
informaţii concomitent cu dezvoltarea unor structuri cu
misiuni specifice pentru a stabili legături mai strânse
între diverse domenii.
Adaptabilitatea operaţională are ca scop
„descrierea capabilităţilor viitoare de care armata are
nevoie pentru a acţiona în condiţii complexe şi
nesigure, pentru combaterea unor adversari
adaptabili”. Totodată, detaliază modul de abordare a
viitoarelor conflicte, asigurând fundamentul unui
proces de învăţare şi analiză care va evalua şi
perfecţiona ideile de bază ale conceptului precum şi
capabilităţile necesare şi liniile directoare pentru
schimbările organizatorice, doctrinare, de instruire şi
pregătire a resursei umane. 
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Tendințe şi perspective de evoluţie
ale armei rachete şi artilerie antiaeriană
Locotenent colonel Doru COBZARU
Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi
Artilerie Antiaeriană „Ioan Vodă”
Sistemele de rachete şi artilerie antiaeriană din
trecut, precum şi cele actuale s-au comportat bine pe
timpul conflictelor dar s-au dovedit a fi sub limita de
fiabilitate dorită pe timp de pace din punct de vedere
economic. Practic apărarea antiaeriană induce costuri
de utilizare echivalente cu costurile pe care le
generează aviaţia. Multe state au ales să nu mai
investească în dezvoltarea de sisteme antiaeriene
proprii, perfect adaptate cerinţelor de securitate la un
moment dat, ci doar să cumpere un sistem standard
”as it is” aflate deja în serviciu. Momentan se poate
spune că apărarea antiaeriană (indiferent de puterea
militară la care facem referire) are două caracteristici
importante: este permanentă şi insuficientă.
Aşa cum era de aşteptat, datorită legăturii de
cauzalitate dintre apărarea antiaeriană şi ameninţarea
aeriană, evoluţia sistemelor de rachete şi artilerie
antiaeriană a fost, este şi, aş adăuga eu, va fi un

răspuns permanent la tendinţele evolutive a celei din
urmă.
Dacă la început ameninţarea aeriană era
percepută ca fiind formată din aviaţia de vânătoarebombardament, după o perioadă relativ scurtă
elicopterele de atac, rachetele de croazieră,
proiectilele reactive nedirijate, avioanele fără pilot (aici
discutând nu doar de clasicele UAV-uri dotate cu
aparatură de cercetare ci şi de cele capabile de atac
la sol sau, mai nou, de microUAV-uri foarte ieftine,
capabile să transporte aparatură de cercetare şi chiar
încărcături explozive) au devenit o componentă
importantă a acesteia. Mai mult decât atât, războiul
asimetric a sporit complexitatea unei probleme şi aşa
greu de rezolvat. Pentru a dezvolta sisteme de
rachete şi artilerie antiaeriană eficiente trebuie luate în
calcul direcţiile de dezvoltare ale ameninţării
aeriene. 

Sistemul antiaerian MANTIS
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