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ORDINUL
Şefului Statului Major General
cu prilejul aniversării a
100 DE ANI
de la înfiinţarea Brigăzii 8 LAROM
„Alexandru Ioan Cuza”

General Nicolae-Ionel CIUCĂ
Şeful Statului Major General

Aniversarea, la 1 iulie, a Zilei Brigăzii 8 LAROM „Alexandru Ioan Cuza”,
constituie un fericit prilej pentru a vă transmite cele mai calde felicitări şi pentru
a-mi exprima admiraţia faţă de succesele obţinute până în prezent.
Cinstim, astăzi, 100 de ani de muncă, dăruire şi devotament, care s-au
constituit în pagini de istorie, fapte de arme ale artileriştilor Regimentului 1,
Regimentului 4 şi Brigăzii 2 Artilerie Grea, ale căror tradiţii le purtaţi, iar jertfa lor
de sânge în luptele pentru libertate, independenţă şi unitate naţională, va rămâne
mereu vie în memoria poporului nostru.
O contribuţie importantă, determinantă în afirmarea şi consacrarea Brigăzii
8 LAROM „Alexandru Ioan Cuza” drept cea mai mare unitate de artilerie din
Armata României, a avut-o, fără îndoială, valoarea corpului de cadre, înaltul nivel
de profesionalism, dedicaţia şi spiritul de sacrificiu, toate acestea reflectându-se
din plin asupra modului de executare a misiunilor încredinţate.
Aniversarea unităţii are loc într-o perioadă în care procesul de
transformare şi modernizare al armatei se află pe un drum ascendent, în scopul
asigurării capacităţii operaţionale, adecvată noilor tipuri de conflicte şi
provocări, pentru a răspunde eficient menirii Armatei României de apărare a ţării
şi dezideratului de interoperabilitate a structurilor acesteia, cu structurile de
securitate europene şi euroatlantice.
Profesionalismul, spiritul de echipă, responsabilitatea şi perseverenţa în
muncă sunt valorile prin care toate categoriile de personal din compunerea
brigăzii dau certitudinea îndeplinirii misiunilor încredinţate.
Dragi camarazi,
Primiţi întreaga mea consideraţie pentru ambiţia de a vă situa printre cei
care se încumetă să supună prezentul nevoilor viitorului, pentru modul
responsabil în care vă implicaţi în creşterea prestigiului unităţii dumneavoastră,
armei artilerie şi Armatei României.
Astăzi, la ceas aniversar, vă adresez călduroase felicitări, urări de sănătate,
putere de muncă şi realizări profesionale şi personale, dumneavoastră şi celor
dragi.

La mulţi ani!
ŞEFUL STATULUI MAJOR GENERAL
General Nicolae-Ionel CIUCĂ
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SCURT ISTORIC
01 martie 1915. Prin Înaltul Decret nr. 394 / 18.02.1915
în garnizoana Bucureşti, Fortul Jilava, a fost înfiinţat
Regimentul 1 Artilerie Asediu.
01 noiembrie 1915. Denumirea Regimentului 1 Artilerie
Asediu s-a schimbat în Regimentul 1 Artilerie Grea.
01 iulie 1916. Prin Înaltul Decret nr. 2436 / 27.06.1916 în
garnizoana Bucureşti, a fost înfiinţată Brigada 2 Artilerie
Grea, unitate subordonată Comandamentului Cetăţii
Bucureşti, din punct de vedere tehnic Inspectoratului
General al Artileriei, iar administrativ Intendenţei
Stabilimentelor Generale.
Prin Înaltul Decret nr. 2436 / 27.06.1916 în garnizoana
Bucureşti, Fortul Cernica, a fost înfiinţat Regimentul 4
Artilerie Grea, acesta fiind unitate subordonată Brigăzii 2
Artilerie Grea.
30 iulie1918. Garnizoana de reşedinţă a Regimentului 4
Artilerie Grea a devenit localitatea Focşani în conformitate
cu ordinul circular nr. 8409 / 1918 al Marelui Stat Major.
01 august – 01 octombrie 1923. Conform Înaltului
Decret nr. 1674 / 12.03.1923, Regimentului 4 Artilerie Grea
a fost subordonat Corpului 4 Armată, apoi a intrat în
compunerea Corpului 5 Armată cu reşedinţa la Focşani.
01 noiembrie 1923. Prin Înaltul Decret nr. 1674 /
12.04.1923 şi Ordinului Comandamentului Artileriei Grele nr.
38 / 1923, Comandamentul Brigăzii 2 Artilerie Grea a fost
transformat în Comandamentul Artileriei Diviziei 2 Vânători
de Munte Bistriţa.
09 martie 1924. Regimentul 1 Artilerie Grea a fost mutat
la Craiova.
01 ianuarie 1928. Neconcordanţa între numărul
regimentului şi cel al corpului de armată căruia îi era
subordonat a fost rezolvată prin Ordinul circular al Marelui
Stat Major, Secţia I, nr. 437 / 20.12.127, prin care
Regimentul 4 Artilerie Grea şi-a schimbat numerotarea
devenind Regimentul 5 Artilerie Grea.
1942 - 1945. Regimentul 1 Artilerie Grea a fost mutat în
garnizoana Piteşti. Regimentul 5 Artilerie Grea a fost
reorganizat şi dislocat succesiv la Făgăraş, Ploieşti, Braşov.
01 iulie 1947. Regimentul 1 Artilerie Grea a fost
subordonat Regiunii 1 Militare conform ordinului Marelui Stat
Major.
1948. Conform Ordinului Marelui Stat Major nr. 51720,
Brigada 2 Artilerie Grea a fost reînfiinţată din Brigada Mixtă
de Artilerie în garnizoana Slobozia, având în subordine
Regimentul 5 Artilerie Grea din Braşov şi Regimentul 6
Artilerie Grea din Ploieşti. Ulterior a fost dislocată din
garnizoana Slobozia în garnizoana Ploieşti, conform
Ordinului Marelui Stat Major nr. 51757 / 17.08.1948.
01 februarie 1949. În conformitate cu Ordinului Marelui
Stat Major nr. 45052, Secţia I, din 18.01.1949, Brigada 2
Artilerie Grea a primit ordin de dislocare în garnizoana
Focşani şi s-a transformat în Brigada 8 Artilerie Grea, iar
Regimentul 1 Artilerie Grea, conform Ordinului Marelui Stat
Major nr. 54052 / 18.01.1949, şi-a schimbat numerotarea
devenind Regimentul 15 Artilerie Grea.
01 mai 1949. Conform Ordinului şefului Marelui Stat
Major nr. 45624 / 28.04.1949, Brigada 8 Artilerie Grea a ieşit
de sub comanda Regiunii a II-a Militare din punct de vedere
al instrucţiei şi al evidenţei cadrelor şi trupei şi a intrat în
subordinea Diviziei de Artilerie. Din punct de vedere
administrativ (al spatelui) a rămas în continuare în
subordinea Regiunii a II-a Militare.
25 mai 1949. În baza ordinului Marelui Stat Major nr.
45822 / 25.05.1949 Regimentul 5 Artilerie Grea a intrat în
subordinea Brigăzii 8 Artilerie Grea.
01 iunie 1949. Regimentele 15 şi 5 Artilerie Grea au fost
dislocate în garnizoana Focşani.
22 iunie 1949. În baza ordinului Marelui Stat Major nr.
46079 / 22.06.1949 Regimentul 15 Artilerie Grea a intrat în
subordinea Brigăzii 8 Artilerie Grea.

01 noiembrie 1950. Conform Ordinului Marelui Stat
Major nr. 123248 / 18.10.1950, Brigada 8 Artilerie Grea s-a
restructurat schimbându-şi denumirea în Brigada 8 Artilerie
Grea Independentă.
01 decembrie 1951. În baza Ordinului Marelui Stat
Major nr. 00319531 / 27.11.1951, Brigada 8 Artilerie Grea
Independentă şi-a schimbat denumirea în Brigada 32
Artilerie Grea Independentă.
30 decembrie 1951. În baza Ordinului Ministerului
Forţelor Armate nr. 474 şi în temeiul art. 5 al Decretului nr.
189 / 28.07.1950, Brigăzii 32 Artilerie Grea Independentă i sa acordat Drapelul de Luptă.
01 noiembrie 1954. Brigada 32 Artilerie Grea a primit
denumirea de Brigada 32 Artilerie Grea.
23 februarie 1959. În baza Ordinului nr. R.L.0026 /
03.02.1959 al Regiunii a II-a Militare, Brigada 32
Artilerie Grea a primit denumirea de Brigada 8 Artilerie
Tunuri.
30 iunie 1995. Prin Dispoziţia S.M.G. nr. S/B.3/1944 /
20.06.1955 şi Ordinului Armatei 2 nr. S/B.633 / 26.06.1995,
Brigada 8 Artilerie Tunuri a primit denumirea de Brigada 8
Artilerie.
01 iulie 1996. În baza Decretului Prezidenţial nr. D.P.99
din 27.05.1996, Brigăzii 8 Artilerie i s-a acordat Drapelul
de Luptă.
01 mai 2000. În baza Ordinului ministrului apărării
naţionale nr. M.S.33 / 30.03.2000 şi a Dispoziţiei şefului
Statului Major General nr. S.M.G.35 / 29.03.2000, privind
desfăşurarea procesului de restructurare şi modernizare a
Armatei României în anul 2000, Brigada 8 Artilerie a intrat în
subordinea Corpului 10 Armată Teritorial.
01 decembrie 2001. În baza prevederilor Dispoziţiei
Statului Major General nr. S/G.3/3220 / 19.09.2001, noua
denumire a marii unităţi a fost Brigada 8 Artilerie Mixtă,
având în compunere trei regimente de artilerie, dislocate în
garnizoanele Focşani, Tecuci şi Bârlad.
31 martie 2003. În baza Ordinului ministrului apărării
naţionale nr. M.S.31 / 21.02.2003 şi a Dispoziţiei şefului
Statului Major General nr. B.5 / 13.03.2003, privind
desfiinţarea, transformarea, redislocarea, resubordonarea
sau înfiinţarea unor mari unităţi, unităţi, subunităţi şi
formaţiuni din compunerea la pace a Armatei României în
perioada 01.03-31.12.2003, Brigada 8 Artilerie Mixtă a intrat
în subordinea Corpului 1 Armată Teritorial.
04 octombrie 2004. În urma procesului de restructurare
Brigada 8 Artilerie Mixtă şi-a schimbat structura, având în
compunere un număr de şase batalioane, dislocate în
garnizoanele Focşani, Bârlad şi Ploieşti.
10 aprilie 2006. Brigada 8 Artilerie Mixtă a primit
denumirea onorifică de „Alexandru Ioan Cuza”.
01 iulie 2010. În conformitate cu Dispoziţia şefului
Statului Major General nr. M.S.45 / 14.04.2010,
„Planul-cadru pentru continuarea procesului de restructurare
şi modernizare a Armatei României în anul 2010”, aprobat
în şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării din data de
31.03.2010, Brigada 8 Artilerie Mixtă s-a resubordonat
Statului Major al Forţelor Terestre.
Conform aceluiaşi plan-cadru unităţile / subunităţile din
subordine s-au transformat astfel:
01 iulie 2010. Batalionul 85 Logistic şi-a schimbat
denumirea în Batalionul 85 Sprijin Logistic, iar Bateria 86
Stat Major şi-a schimbat denumirea în Bateria 86 Sprijin;
01 august 2010. Batalionul 82 Artilerie Mixtă s-a
resubordonat Diviziei 2 Infanterie;
01 octombrie 2010. Batalionul 81 Artilerie şi-a schimbat
denumirea în Batalionul 81 LAROM;
01 noiembrie 2010. Brigada 8 Artilerie Mixtă şi-a
schimbat denumirea în Brigada 8 LAROM.
01 iulie 2016. Aniversarea a 100 de ani de existenţă.

3

100 de ani de existenţă - Brigada 8 LAROM

GALERIA COMANDANŢILOR
MARII UNITĂŢI DE ARTILERIE DUPĂ
DISLOCAREA IN GARNIZOANA FOCŞANI

Col. Pestriţu Ioan
01.03.1949 – 04.11.1950

Lt.col. Poienaru Ioan
10.09.1951 – 12.06.1952
Lt.col. Ionescu Aurel
04.11.1950 – 10.09.1951

Mr. Cioroianu Constantin
10.11.1952 – 11.08.1956
Mr. Paraschiv Teodor
12.06.1952 – 10.11.1952

Mr. Fotescu Dumitru
11.08.1956 – 25.09.1959

Lt.col. Balaci Dumitru
25.09.1959 – 24.09.1960

Col. Popa Constantin
24.09.1960 – 16.11.1962

Lt.col. Drăghici Grigore
16.11.1962 – 21.07.1970

Col. Agapie Mircea
21.07.1970 – 09.01 1990

Col. Paraniac Cornel
09.01.1990 – 23.01.1991

Col. Malerov Costică
23.01.1991 – 31.10.1997

Gl.bg. Oprea Ştefan
31.10.1997 – 15.05.2002

Gl.bg. Dascălu Gheorghe
15.05.2002 – 01.07.2005

Col. Radu Ignat
01.07.2005 – 19.09.2007

Gl.bg. dr. Damian Florinel
19.09.2007 – 31.01.2013

Gl.bg. dr. Stroea Adrian
24.02.2014 -
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Brigada 8 LAROM
„Alexandru Ioan Cuza”

Un secol
de tradiţii ostăşeşti
Sărbătoarea centenarului brigăzii reprezintă în fapt cinstirea
tradiţiilor ostăşeşti şi de luptă, începute în urmă cu un secol de
către Brigada 2 Artilerie Grea şi Regimentele 1 şi 4 Artilerie Grea,
(acesta din urmă devenind la 1 ianuarie 1928, ca urmare a
schimbării numeraţiei, Regimentul 5 Artilerie Grea), preluate şi
dezvoltate peste ani de brigada de artilerie din Focşani, denumită
iniţial Brigada 8 Artilerie Grea, mai apoi Brigada 8 Artilerie Grea
Independentă, Brigada 32 Artilerie Grea Independentă, Brigada 8
Artilerie Tunuri, Brigada 8 Artilerie Mixtă şi, în prezent, Brigada 8
LAROM „Alexandru Ioan Cuza”.
Preluarea tradiţiilor ostăşeşti şi de luptă ale brigăzii şi ale celor
două regimente de artilerie grea mai sus menţionate s-a produs în
anul 1949, când aceste structuri au fost dislocate în garnizoana
de pe malul Milcovului, unde au fuzionat, constituind Brigada 8
Artilerie Grea.
Astăzi, cu profundă mândrie şi recunoştinţă militarii Brigăzii 8
LAROM „Alexandru Ioan Cuza” poartă tradiţiile de luptă ale
înaintaşilor din Brigada 2 Artilerie Grea şi din Regimentele 1 şi 4
(5) Artilerie Grea, scrise, nu de puţine ori, cu sânge pe câmpurile
de bătălie din cele două conflagraţii mondiale. 

General de brigadă
prof. univ. dr. Adrian STROEA
Comandantul Brigăzii 8 LAROM

8th LAROM
Brigade
„Alexandru
Ioan Cuza”

A Century
of Military
Traditions
Abstract
The 8th LAROM Brigade „Alexandru
Ioan Cuza” celebrates one hundred
years of existence on July 1st 2016.
The celebration of a century from being
brought into existence represents in
fact honoring the army traditions
especially those of fighting, started one
hundred years ago by the 2nd Artillery
Brigade and the 1st and 4(5)th Heavy
Artillery Regiments; traditions that were
taken over by the 8th LAROM Brigade
„Alexandru Ioan Cuza”.
Today, when celebrating a century
of existence, the Brigade represents the
most modern artillery structure of the
Romanian Army and also the most
powerful fire striking unit of the Land
Forces.

Tunul scurt francez, cal.120 mm, md. 1890, aflat în dotarea
Regimentului 1 Artilerie Grea
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FOCŞANI
Garnizoana reprezentativă
a artileriei terestre
Colonel Mihai ŞOMÎTCĂ
Locţiitorul comandantului
Brigăzii 8 LAROM

Focsani,
A Representative
Garrison for
Field Artillery
Abstract
Along with other garrisons in
Romania, which are connected with the
Romanian artillery, Focsani is one of
the towns where artillery has lasted for
over a century.
If we do not c ons i der the
contribution of artillery during Middle
Age battles, at the end of the 19th
century, in 1892, 11th Regiment was
founded in Focsani. It lasted for a
period of more than 60 years. This
regiment participated in both World
Wars, where it proved to be very
glorious. Other units, such as 16th
Mortars Regiment and 3 th Horse
Artillery Battalion, were set in short
periods of time.
The unit with the longest activity in
Focsani was though 5th Heavy Artillery
Regiment. Being deployed in Focsani,
on the 30th of July 1918, it developed
activities in the current post of 8th
LAROM Brigade until 1959, when
together with 1 st Heavy Artillery
Regiment it formed 8th Heavy Artillery
Brigade. For 9 years it was set in the
former Soviet prison camp.
From 1958 until now 8th Artillery
Brigade, having various names, carries
out its activities in the current post,
which was called King Mihai till 1948.
Focsani was, is and will be closely
connected with the Heavy Artillery of
the Romanian Army.
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Apariţia şi dezvoltarea artileriei române moderne îşi leagă
numele, fără doar şi poate de câteva garnizoane reprezentative
pentru această armă. Sibiul, Ploieştiul, Bîrladul sunt doar câteva
dintre numele de oraşe ce se confundă şi cu existenţa unor unităţi
sau mari unităţi de artilerie terestră.
Un loc aparte în cadrul acestui corolar de garnizoane
reprezentative ale artileriei îl ocupă Focşaniul, oraş la graniţa între
cele două mari provincii istorice, Moldova şi Muntenia.
Primele referiri istoriografice asupra întrebuinţării artileriei vin
din vremea domnitorului Ioan Vodă, în a doua parte a secolului al
XV-lea, când pe câmpia de la Jilişte de lângă Focşani, alături de
20.000 de pedestraşi şi 10.000 de călăreţi, domnitorul mai
dispunea şi de 80 de tunuri grele. Această oaste, la 14 aprilie
1475, avea să fie folosită
împotriva domnitorului
Munteniei, Alexandru al IIlea Mircea în încercarea
acestuia de a-l instala pe
tronul Moldovei pe fratele
său, Petru Şchiopul.
Istoria artileriei moderne
în garnizoana Focşani are
o vechime de peste un
secol, mai precis de la
sfârşitul de veac XIX, în
anul în care prin Înaltul
decret numărul 1008 din
30 martie 1892 [1] s-au
înfiinţat patru regimente, în
afară de cele opt existente
în cadrul brigăzilor. Printre
cele patru regimente nou
înfiinţate s-a numărat şi
Regimentul 11 Artilerie,
Ţeavă de tun din bronz din secolul
dislocat în garnizoana
al XV-lea
Focşani.

Cazarma „Regele Mihai”
a Regimentului 5 Artilerie Grea în anul 1943
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Tendinţe de optimizare
a comenzii şi
controlului
marilor unităţi şi
unităţilor de artilerie
Conflictele armate foarte numeroase, care au avut loc în
ultimul secol, au avut o serie de trăsături comune, dar au scos la
iveală şi aspecte concrete, foarte variate, care au dat
individualitate fiecăruia dintre ele, le-au încadrat într-un context cu
elemente şi evenimente irepetabile, necesitând o abordare
concretă, multilaterală.
Fenomenul război este o uriaşă construcţie, la care participă
tot ce ţine de natura umană: inteligenţă, cunoaştere, tehnologie,
informaţie, capacitate de a genera, regenera şi folosi resursele,
de a edifica o filosofie a confruntării, de a constitui forţe
specializate şi de a realiza mijloacele corespunzătoare.
Schimbarea paradigmei acestui fenomen se datorează în
primul rând noii arhitecturi a relaţiilor internaţionale, a schimbării
permanente a mediului de securitate care a devenit tot mai fluid şi
imprevizibil, a geopoliticii şi geostrategiei mondiale, inclusiv a
procesului de schimbări calitative în sistemul cunoştinţelor
ştiinţifice şi tehnice contemporane.
„Proces unic, de profunde schimbări calitative, revoluţia
tehnico-ştiinţifică a influenţat şi va influenţa în continuare în mod
hotărâtor fizionomia acţiunilor militare” (Col. dr. Adrian STROEA,
lt.col. Georgel OPREAN, lt. col. Florian CIOCAN, „Artileria - noi
concepte acţionale, tendinţe de evoluţie şi înzestrare”, Editura
Centrului Tehnic - Editorial al Armatei, Bucureşti, 2007, p.5).
Astfel, revoluţia în domeniul militar, progresul ştiinţific şi tehnic
fără precedent reprezintă un „generator de acumulări capabile să
declanşeze şi să susţină metamorfoze spaţio-temporale în teoria
şi practica războaielor şi a conflictelor” (Gl. dr. Mircea Mureşan,
Gl.bg. (r) dr. Gh. Văduva, ”Războiul viitorului, viitorul războiului”,
Editura Universităţii Naţionale de Apărare, Bucureşti, 2004,
p.20).

Lucrul în punctul de comandă al unui batalion LAROM

Colonel Eugen ROŞU
Şef de stat major
al Brigăzii 8 LAROM

Artillery Units
Command
and Control
Optimization
Trends
Abstract
„Artillery is a constant presence on
the battlefield in ancient times. Arose
from the need to remotely and
accurately hitting the opponent, artillery
has undergone a complex evolutionary
process.” (Col. conf. univ. dr. Adrian
STROEA, lt.col. Gheorghe BĂJENARU,
„Artileria română în date şi imagini”,
Editura Centrului Tehnic - Editorial al
Armatei, Bucureşti, 2010, p. 5)
The need to optimize the
management requires a substantial
planning of the use of artillery both in
time and space. Solving the problems
of the command staff represents an
urgent priority, intrinsic to the efforts of
artillery existence in the context of the
future military actions.

Punctul de comandă al Batalionului 81
LAROM la parada de la 1 Decembrie
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Colonel Constantin DOBRE
Şef al operaţiilor şi instrucţiei
la Brigada 8 LAROM

Considerations
regarding
MLRS
Employment
in Military
Operations
Abstract
Field artillery is an essential element
of fire support systems of the Land
Forces in all kind of military operations.
Reactive artillery, by their fire power,
mobility, long range of engagement,
speed, and effect on target, can’t be
replaced by other fire support such as
Air-Force, attack helicopters or Naval
Gun Fire. The evolution of the reactive
artillery begun in WWII when German
Army started using a towed mini
artillery reactive gun. The first selfpropelled Multiple Rocket Launcher and
the most famous was BM-13 Katiusa
made by Soviet Army. Around the world
are many Multiple Rocket Launcher
Systems operated by many military
such as: M270 – MLRS in US Army,
Russian BM-30 Smerch (Tornada).
The LAROM is a Romanian nativemade, highly mobile, multiple rocket
launcher, attached to a DAC-25.360
6x6 truck, in service with the Romanian
Land Forces, built in collaboration with
Israel. Most likely it was influenced by
the BM-21 Grad 122 mm multiple
rocket launcher (MRL) system which
entered service with the Soviet Army in
1963 also utilizing a six-by-six truck
chassis fitted with a bank of 40 122mm
launch tubes arranged in a rectangular
shape that can be turned away from the
unprotected cabin.
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Consideraţii
privind întrebuinţarea
sistemelor
de artilerie reactivă
în operaţii
Artileria se constituie într-un element esenţial din compunerea
sistemului de sprijin prin foc al grupării de forţe întrunite, în toate
formele de luptă. Cu atât mai mult artileria reactivă, prin puterea
de foc, mobilitate, distanţa mare de angajare, rapiditate şi efect la
ţintă, este genul de sistem ale cărui misiuni de bază nu pot fi
substituite de alte sisteme (aviaţie, elicoptere de atac, artileria
navală).
Artileria reactivă pe plan mondial şi-a făcut apariţia înainte de
cel de-al doilea război mondial (în anii 1930), când germanii au
introdus în dotarea forţelor terestre, Nebelwerfer, în fapt o mini
piesă de artilerie tractată. Ulterior, aliaţii au introdus în luptă
armament similar cunoscut în terminologie ca Land Mattress ce sa dovedit folositor pe timpul forţării râurilor Rin şi Scheldt.
Artileria reactivă a armatei române are ca „dată de naştere” 15
august 1953, dată la care se formează două divizioane de
aruncătoare cu reacţie independente având în dotare BM-13
cal.130 mm de provenienţă sovietică.
Pentru artileria reactivă, la momentul actual, la eşalonul
grupare de forţe, cea mai realistă sarcină specifică / misiune de
foc este dezorganizarea şi întârzierea acţiunilor adversarului în
adâncimea dispozitivului acestuia, în limita 13-17 km pentru
sistemul APRA / 35-38 km pentru sistemul LAROM dacă luăm în
calcul şi dispunerea artileriei reactive la 3-7 km (APRA) / 7-10 km
(LAROM) de limita dinainte a apărării.
Artileria reactivă va continua să se afle printre preferate în
opţiunile de dotare ale armatelor moderne datorită avantajelor
nete oferite în domeniile mobilitate, capacitate de supravieţuire pe
câmpul de luptă, timp
scurt de deschidere a
focului, precizie - sub
rezerva
creşterii
posibilităţilor
de
întrebuinţare a unei game
diversificate de vectori de
transport
la
ţintă
„inteligenţi”.
BM-13 ”Katiuşa”
pregătit pentru lansare

Sistemul LAROM pe timpul lansării
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Aspecte privind

Resursele Umane
ale Brigăzii 8 LAROM
„Alexandru Ioan Cuza”
Colonel dr. Daniel ŞIPOTEANU
Şef al personalului
la Brigada 8 LAROM
Managementul resurselor umane constituie nu numai o
activitate esenţială în viaţa fiecărei organizaţii, dar reprezintă şi
elementul ce poate proiecta organizaţia pe orbita eficienţei.
Această activitate presupune în primul rând îmbinarea
managementului organizaţional cu managementul carierei
individuale, obiectivele individuale ale personalului fiind
încorporate în obiectivul şi strategia organizaţiei.
Referindu-ne la prezentul complex şi tulbure al secolului al
XXI-lea, când au loc numeroase dezbateri privind sensurile şi
căile realizării compatibilităţii şi interoperabilităţii dintre
structurile şi echipamentele ale armatelor altor state şi cele ale
armatelor din Alianţa Nord-Atlantică în general, respectiv între
Armata României şi celelalte armate din NATO în special,
constat cu tristeţe că, cel mai adesea, dezbaterea vizează
echipamentele tehnice, procedurile acţionale, precum şi
structurile militare ca atare. Din ce în ce mai des, este invocat
suportul financiar necesar celor trei componente menţionate
mai sus, evoluţia lor dezirabilă descriindu-se sintetic prin
cuvântul „modernizare”.
Există însă o resursă despre a cărei modernizare se
vorbeşte mai puţin: resursa umană. Este ea mai puţin
importantă? Este mai puţin abordată în demersul reformei şi
modernizării? ..... Evident, întrebările de mai sus nu sunt
simple exerciţii de retorică. Deşi resursa umană este esenţială
pentru organizaţia militară, iar managementul resurselor
umane este un imperativ al modernizării armatelor, ea este de
multe ori neglijată sau tratată superficial.

8th LAROM
Brigade
Human
Resources
Abstract
Human resources management is
not only an essential activity in the
existence of each organization, but also
the element which can lead the
organization towards being efficient.
This activity mainly requires the
harmonization of organizational
management and individual career
management, the staff’s personal aims
being integrated in the organization’s
essential objective and strategy.
It has not been said enough about
the importance of the human resource
in the evolution of the Romanian
military system.
Is the human resource less
important than the other resources of
the military organization?
Is it also less approached in the
process of reforming and reorganizing
the army?
Obviously, the above questions are
not just simple rhetoric exercises.
Although the human resource is
essential for the military organization
and the management of this field of
activity is a must for the army
modernization, it is also a fact that most
of the times it is neglected or not
considered accordingly to its
importance.
9
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Batalionul 83 LAROM
componentă a forţei
de reacţie rapidă a NATO
Colonel Vasile MUNTEAN
Comandantul Batalionului 83 LAROM

83rd LAROM
Battalion
Part of NRF
System
Abstract
83rd LAROM Battalion comes into
existence as a response of imperative
needs to improve and modernize the
artillery system.
All LAROM system components use
modern equipments (GPS, ARGUS)
and specialized informatics software’s.
ACCS (artillery command and control
system) through its components
(GTAC, ATAC, FTAC and METTAC) is
connected through three main networks
(FISTNET-fire suppor t network ,
FIDNET- fire direction network and
GUNCONET-gun command network)
and provide all data needed for target
acquisition, fire elements calculation,
open and adjust fire in a short time.
Due to its technical and tactical
capabilities (fire power- 720 rockets in
20 seconds, fire range- up to 45 km and
mobility), In 2007 83rd LAROM
Battalion completed CREVAL
evaluation and certification process,
was declared “combat ready” and
become part of GRF (graduated
readiness forces). The unit was part of
RFP (reserve force pool) for NRF
(NATO response force) in 2012 and
2015.
The advantaged provided by 83rd
LAROM Battalion are arguments for
keeping this structure within those
committed to NATO and for its
continuous development, improving its
capabilities by increasing fire range,
reaction and precision.
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Batalionul 83 LAROM a luat fiinţă ca răspuns la necesitatea
stringentă de modernizare a sistemului artileriei, principala
structură de sprijin prin foc a forţelor de manevră pe timpul ducerii
operaţiilor.
Instalaţia de lansare, centrul de greutate al batalionului, este
echipată cu un sistem modern de control al tragerii - ACCSGTAC, o hidraulică îmbunătățită, dar şi posibilitatea de a lansa 2
tipuri de muniţie, lovitura 9M21OF explozivă cu bătaie maximă de
20,4 km şi lovitura MK-4 – CARGO cu bătaie maximă de 45 km.
Ca sistem de artilerie, Batalionul LAROM a trecut testele
iniţiale în anul 2003, când pe parcursul a jumătate de an a
executat trageri de testare în poligonul Cincu. Testarea
operaţională a batalionului a fost finalizată în anul 2005.
După aderarea României la NATO a urmat o perioadă de
pregătire şi transformare a armatei într-o instituţie profesionistă. O
parte din structurile armatei, printre care şi Batalionul 83 LAROM,
parcurg etapele de pregătire şi evaluare ca structuri puse la
dispoziţia Alianţei Nord Atlantice.
Batalionul 83 LAROM, la 12 ani de la înfiinţare, având în spate
o bogată experienţă în poligoanele de tragere şi în cadrul
exercițiilor tactice organizate la nivel național, este una din
unităţile de elită ale armatei, capabilă să execute în timp foarte
scurt dislocarea într-o zonă de operații şi sprijinul prin foc al
forţelor de manevră prin debitarea unei cantităţi mari de muniţie
într-un timp foarte scurt, cu efect devastator asupra forţei vii a
inamicului, atât la nivel fizic, cât şi la nivel psihic.
Avantajele pe care le oferă batalionul LAROM (forţa de lovire,
viteză de reacţie, mobilitate) constituie argumente pentru
menţinerea acestuia în pachetul de forţe cu care România s-a
angajat în cadrul Alianţei. Aceleaşi avantaje trebuie să constituie
argumente în sprijinul modernizării sistemului prin creşterea
bătăii, îmbunătățirea preciziei şi diversificarea componentei de
luptă, dând posibilitatea transformării acestuia într-un sistem de
lovire care să fie întrebuinţat la nivel operativ.

Maşină de încărcare şi transport containere de luptă
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Participarea
Brigăzii 8 LAROM
„Alexandru Ioan Cuza”
la exerciţii şi misiuni
internaţionale

Locotenent colonel
Eugen CIUBOTARU
Ofiţer de informare şi relaţii publice
la Brigada 8 LAROM

Experienţa internaţională a militarilor Brigăzii 8 LAROM
„Alexandru Ioan Cuza” a început să capete consistenţă imediat
după Revoluţia din Decembrie ’89, când, din dorinţa de a reforma
şi restructura instituţia militară în vederea aderării la NATO,
Armata României a intensificat schimburile de experienţă cu
armatele ţărilor membre NATO şi nu numai. Astfel, între anii 1999
- 2004, brigada a luat parte la cel puţin zece schimburi de
experienţă, cu artilerişti din diverse armate NATO sau nonmembre NATO, dintre care cele mai notabile au fost vizitele de
lucru ale generalului de divizie Willie Alexander, comandantul
Gărzii Naţionale Alabama, generalului de brigadă Richard Smith,
consilierul pe probleme de artilerie al şefului Statului Major
General al Marii Britanii, ataşaţilor militari acreditaţi la Bucureşti şi
cadrelor de artilerie aparţinând Batalionului 117 Artilerie din
Armata Statelor Unite ale Americii.
Schimburile de experienţă au continuat şi după momentul
aderării la NATO, artileriştii Brigăzii 8 LAROM „Alexandru Ioan
Cuza” desfăşurând activităţi de instrucţie comune cu militari din
Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Federaţia Rusă,
Republica Populară Chineză şi Ucraina.
Singura mare unitate de artilerie din Forţele Terestre a
participat atât cu personal de stat major, cât şi cu subunităţi la
misiuni în teatrele de operaţii Irak, Afganistan, Balcani (Kosovo,
Bosnia Herţegovina) şi Africa (Liberia, Sudan şi Congo).

8th LAROM
Brigade’
International
Missions and
Exercises
Abstract
The transformation process of the
Romanian Army forward Euro Atlantic
integration, allowed a proper use of our
military potential, by taking part in
peac e s u pport oper a tions and
humanitarian assistance in different
parts of the world.
Romanian Land Forces
participation in international
missions has meant observation,
mo n it or in g a n d c he c k in g
missions and unit and subunit
missions.
The high number of the
international missions and
exercises to which the military
personnel within the 8th LAROM
Brigade „Alexandru Ioan Cuza”
have participated prove, on the
one hand, the important part that
this structure has within the Land
Forces and, on the other hand,
the professional experience the
military personnel has gained
during the years.

Fotografie de grup a contingentului românesc dislocat în Camp Echo
Irak 2007
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Sistemul de asigurare
cu date.
Realităţi şi perspective
Colonel
Cristinel APOPEI
Comandantul Batalionului 84
Asigurare Date

Target
Acquisition
System.
Realities and
Overviews
Abstract
As part of the battlefield operating
system, intelligence is of particular
importance. The artillery had and will
always have its own assets that support
the need for time and accurate data
about targets. These assets have
adapted permanently according to the
new development of the technologies
over time. Target acquisition system of
the LAROM brigade has to make a step
forward and take advantage of the new
technological development in order to
better cover the battlefield in terms of
depth, accuracy and time.
The artillery that is not based on
research performance criteria cannot
be competitive at present and much
more in the near future.
The development of the target
acquisition system cannot be
approached individually as it is closely
connected with the evolution of the
command and control systems and also
with the changes that took place within
the firing systems, all governed by the
necessity to achieve NATO
interoperability.

Artileria terestră, reprezintă o componentă importantă a
sistemului de lovire al forţelor terestre, acest fapt datorânduse, în principal, mijloacelor de foc de care dispune, precum şi
potenţialului distructiv al acestora, proiectat la distanţe din ce
în ce mai mari în adâncimea dispozitivului adversarului.
Constituite ca sistem, marile unităţi, unităţile şi subunităţile
de artilerie şi rachete terestre ocupă locul central în cadrul
forţelor destinate realizării sprijinului grupărilor de forţe,
contribuind decisiv la realizarea prezenţei, extinderii,
continuităţii şi dominaţiei în teren a forţelor terestre [1].
Funcţionalitatea şi eficienţa sistemului artileriei sunt
generate şi maximizate de interconectarea şi sincronizarea
acţională a următoarelor subsisteme din compunere:
subsistemul de asigurare date, subsistemul de conducere,
comunicaţii şi informatică, subsistemul de lovire şi subsistemul
logistic.
Sistemul de asigurare cu date reprezintă o componentă
importantă a sistemului artileriei fără de care acesta nu şi-ar
putea utiliza puterea de lovire în condiţii optime şi la
capacitatea proiectată.
La nivelul Brigăzii 8 LAROM „Alexandru Ioan Cuza”,
subsistemul de asigurare cu date este reprezentat de
Batalionul 84 Asigurare Date „Mărăşti”, organizat şi
dimensionat în raport cu destinaţia sa operaţională. Structura
actuală a batalionului a rezultat ca urmare a nevoii de adaptare
la cerinţele câmpului de luptă modern, fiind constituită din
subunităţi cu capabilităţi specifice sistemului de asigurare a
datelor pentru angajarea ţintelor.
Evoluţia subsistemului de asigurare date nu poate fi
abordată individual, aceasta fiind
strâns legată de evoluţia
sistemelor de comandă şi control şi implicit de schimbările
survenite la nivelul subsistemului de lovire, toate guvernate de
necesitatea realizării interoperabilităţii în cadrul NATO.

Completul de observare ARGUS
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De la

Artileria Grea
la

Lansatoarele LAROM
Dotarea cu artilerie grea de câmp modernă, cu mare putere de
foc, a constituit un deziderat al conducerii armatei noastre care sa înfăptuit cu mari eforturi la începutul secolului 20.
Constituirea primelor structuri de artilerie grea de câmp a
început cu câţiva ani înainte de izbucnirea primului război
mondial, fiind un proces anevoios datorat lipsei materialului de
artilerie. Trebuie evidenţiat faptul că, pe plan european, asistăm
începând cu anul 1900 la o adevărată revoluţie în artilerie
declanşată de inventarea tunului francez de câmp „Puteaux”,
model 1897, calibrul 75 mm prevăzut cu legătură elasticăhidraulică. Practic, toate armatele Europei au început o amplă
activitate de modernizare şi înarmare cu tunuri de câmp de acest
tip, proces amplificat de progresele înregistrate pe linia aparatelor
de ochire şi folosirea muniţiei cu tub cartuş metalic.
Conducerea armatei române a fost la înălţimea acelor vremuri
şi a reuşit să achiziţioneze tunurile de câmp calibrul 75 mm,
sistem „Krupp”, model 1904, ce erau realizate pe baza condiţiilor
tehnice stabilite de către ofiţerii noştri de artilerie, la nivelul tehnic
al celor deţinute de marile armate europene. A fost una dintre cele
mai mari acţiuni de dotare tehnică realizate în România (636
piese) ce a adus artileria română la nivelul celor mai bune din
Europa.
Ulterior, la data de 1 noiembrie 1915, a luat fiinţă Regimentul
1 Artilerie Grea (subordonat la Brigada 1 Artilerie Grea ce s-a
constituit la aceeaşi dată), primul regiment de artilerie grea de
câmp din Armata Română înfiinţat prin transformarea
Regimentului 1 Asediu ce era destinat apărării Cetăţii Bucureşti.
Organizarea regimentului era pe şase baterii de tunuri: cal. 152,4
mm Armstrong (2), 155 mm De Bange, 150 mm Krupp pe şasiu,
210 mm Krupp şi mortiere cal. 210 mm (câte o baterie).

Poligonul Smârdan, 09.06.2015.
Trageri de luptă cu lansatoare din Brigada 8 LAROM

Colonel
Gheorghe BĂJENARU
Comandantul Batalionului 96 LAROM

From Heavy
Artillery to
MLRS
Abstract
Providing modern field heavy
artillery with an increased firepower
was a goal of the Romanian Army
leadership and it was accomplished
with great effort in the early 20th
Century.
Still at the forefront, heavy artillery
was the sentinel of the technical
facilities and technological superiority. It
was moreover considered as elite of
artillery and the main combat power
factor of Romanian Army.
The glorious traditions of 2nd Heavy
Artillery Brigade, 1st and 5th Heavy
Artillery Regiments are ongoing by 8
MLRS Brigade, celebrating a century of
existence. 8th MLRS Brigade is also a
modern heavy artillery entity, in step
with to the realities of contemporary
military weapons, according to the
current operational requirements.

Tun greu de asediu “De Bange”, cal.
155 mm, md. 1877 ce a dotat 2 baterii
din Regimentul 1 Artilerie Grea la
constituire (Muzeul Militar Naţional,
Bucureşti)
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Noi tendinţe
în desfăşurarea
instrucţiei şi exerciţiilor
Locotenent colonel
Florin COTEŢ
Şef al Informaţiilor
la Brigada 8 LAROM

Perspectives
in Conducting
Training and
Exercises
Abstract
As we are heading to host a 100
year anniversary celebration of the 8-th
LAROM FA Brigade, I am more than
honored to write up my personal
thoughts and considerations regarding
new tendencies within training and
exercises environment that, our brigade
had envisaged and accustomed
throughout the latest 15 years of its
existence.
Moreover, the ceremony is a unique
op p or tu n i ty to un d er s c or e th e
importance of simulation training
triggered by Artillery Command &
Control System, how Mission Training
Plan concept was implemented and
how combat experience gained during
our international deployments,
especially in Theatre of Operations –
Afghanistan, played a vital role in
achieving new level of training.

Instrucţia, componentă de bază a instruirii, cuprinde totalitatea
acţiunilor întreprinse pentru formarea, dezvoltarea şi menţinerea
deprinderilor individuale şi colective, necesare îndeplinirii
sarcinilor/misiunilor. Prin instrucţie se cultivă spiritul de luptă şi
virtuţile militare şi se realizează coeziunea structurilor militare,
elemente esenţiale pentru capacitatea forţelor de a răspunde şi
acţiona eficient pe câmpul de luptă. De asemenea, prin instrucţie
se realizează şi se menţine capacitatea operaţională a forţelor,
astfel încât acestea să fie apte oricând să îşi îndeplinească
misiunile la nivel naţional, aliat şi multinaţional.
Exerciţiile sunt considerate de majoritatea armatelor moderne,
inclusiv de Alianţa Nord-Atlantică, o componentă aparte a
instruirii. Această abordare are la bază faptul că, pe lângă
dezvoltarea deprinderilor colective, exerciţiile mai au ca obiective
şi evaluarea nivelului capacităţii operaţionale a structurilor
militare, menţinerea acesteia la nivelul proiectat, precum şi
repetiţia finală înainte de introducerea forţelor în teatrul de
operaţii.
Apreciez că în ultimii 15 ani de existenţă a brigăzii, domeniul
instrucţiei şi exerciţiilor s-a bucurat de noi metode, caracteristici,
conţinuturi, experimente, de valorificare a experienţelor acumulate
în cele mai periculoase zone de conflict de pe mapamond,
generate în principal de infuzia de tehnică şi echipamente nou
achiziţionate şi/sau modernizate, un nou concept de
standardizare şi armonizare a instrucţiei, cunoscut prin
Programele de Instrucţie pentru Misiune şi Programele de
Instrucţie Individuală şi, nu în cele din urmă, de oportunitatea de a
acţiona cu structuri proprii în afara teritoriului naţional, în context
aliat şi de coaliţie.

Militarii echipei OMLT CS / Brigada 8 LAROM
felicitaţi de către şeful Statului Major al Forţelor Terestre, general
locotenent dr. IOAN SORIN
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Maiştrii militari
şi subofiţerii
Brigăzii 8 LAROM
„Alexandru Ioan Cuza”
profesionişti ai armelor
Să scrii despre locul, rolul şi ce înseamnă
să fi maistru militar sau subofiţer în Armata
României în prezent reprezintă o provocare
majoră pentru orice militar, indiferent de grad,
funcţie, educaţie instituţionalizată, expertiză
în arta militară sau în domeniul resurselor
umane.
După 1990, întreaga societate şi implicit
armata română s-a străduit să asigure
integrarea acesteia în structurile euroatlantice. Armata a desfăşurat o activitate
intensă pentru a adera la standardele şi
principiile alianţei din care facem parte.
Această transformare a schimbat statutul
corpului maiştrilor militari şi subofiţerilor şi în
cadrul Brigăzii 8 LAROM .
Subofiţerii sunt principalii instructorii
pentru îndeplinirea sarcinilor la nivel individual
(soldat), grupă, pluton. În cadrul Marii Unităţi,
instrucţia subofiţerilor se axează „pe cum să
instruiască” şi „cum să conducă”. Maiştrii
militari se afirmă atât ca specialişti autentici în
derularea procesului de mentenanţă, cât şi în
conducerea militarilor şi formaţiunilor ce
asigură derularea acesteia. 

Instructor la Sistemul Computerizat ACCS
din dotarea Brigăzii 8 LAROM

Plutonier adjutant principal
Ion CHIRU
Subofiţer de comandă
la Brigada 8 LAROM

8th LAROM Brigade’s
NCOs

Professionals
Abstract
Writing about the role of military personnel part of the
NATO Other Ranks (OR) corps represents a major challenge
for any military personnel disregarding the rank, position,
education or expertise in military art or human resources area.
After 1990, entire society, including Romanian Armed
Forces struggles to integrate itself in Euro-Atlantic structures.
This transformation changed the status of Romanian OR
corps.
Different visions and the lack of unanimous accepted
opinions in redefinition of the OR Corps status transformed the
developing and evolution process into a never ending process
not always coherent enough.
A possible starting point of this process could be the
following statement: “ The OR personnel it is a
professionalized category of military personnel that bears
values, cultural heritage and legacy of the Romanian people,
that embodies the warrior, the trainer and the military
specialist, able of leading, training and motivating soldiers.” In
this way was defined the OR personnel according with the
“Conception of professional development and utilization of the
OR-s in the Romanian Armed Forces” released by Human
resources Management Department (I.M. 3-6 2004 M72)
revoked in March 2012 .
OR-s are the most important trainers at individual, team,
squad and platoon level. The training of the OR-s must be
focus on how to train and lead. According with NATO doctrine,
the responsibility is delegated to the lowest level of command
in military operations.
In the professional armed forces, that include also the
Romanian Armed Forces, an OR could be in charge leading a
patrol in the battle field. He must be aware of the intention of
his commander to be able to make the right decision that can
have strategic effects. Absence or the delay of the decision
can have fatal results.
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Personalităţi
marcante
ale artileriei române
Colonel
Alexandru PUIU
Comandantul Batalionului 81 LAROM

Personalities
of
Romanian
Artillery

Trecutul zbuciumat al românilor are o galerie impresionantă
de chipuri marcante. Avem oameni care au schimbat vieţi, care
au revoluţionat gândiri, care au deviat cursul istoriei spre
deznodăminte fericite atunci când viitorul părea învăluit in
negura şi deznădejde.
Mai mult ca orice domeniu, armata are adevăraţi purtători
de istorie, care au îngenunchiat în faţa tricolorului, jurând să-şi
apere patria chiar cu preţul vieţii.
Ceasurile aniversare ne fac întotdeauna să ne amintim cu
drag, cu recunoştinţă şi respect, de cei care au fost cândva
deschizători de drumuri.
Artileria Română a avut o contribuţie determinantă în
ducerea luptelor din cele mai vechi timpuri şi continuă să fie
principala forţă de sprijin prin foc din compunerea Forţelor
Terestre.
Pe sub faldurile drapelului de luptă al Brigăzii 8 LAROM
„Alexandru Ioan Cuza”, s-au perindat întotdeauna adevărate
valori, OAMENI, care prin acţiunile lor, au câştigat onoare,
glorie şi respect.

Abstract
The Romanian Artillery is
considered the main Fire Support
Force within the Land Forces and
along the time has had a paramount
contribution to the warfare
development.
Under the 8th LAROM Brigade’s
flag, valuable peoples served during
the time, peoples that have earned
honor, glory and respect, such as:
In 2000 General Mihail-Eugeniu
Popescu was assigned as Romanian
Army’s Joint Chief of Staff.
On 1st December 2004, Lieutenant
General Cornel Paraniac was assigned
as a NATO & EU Military
Representative and Chief of the
Romanian Delegation in Brussels.
In 1991 Colonel Mircea Agapie was
assigned as a Commander of the
National Defense University in
Bucharest.
Last but not least, Lieutenant
General Stefan Oprea was assigned
as Deputy Director of the Partnership
Coordination Cell and he was the first
Romanian General in a permanent
position within the SHAPE in Mons. In
2009 he was assigned as a Deputy of
The Romanian Army Joint Chief of
Staff and in 2011 he was assigned as
a NATO & EU Military Representative.
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General locotenent
Mircea AGAPIE

General locotenent
Cornel PARANIAC

General Ştefan OPREA
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Începuturile istoriei
structurilor militare ale
căror tradiţii de luptă
au fost preluate de
Brigada 8 LAROM
Prof. drd. Mihaela DAVID
Începuturile istoriei structurilor militare ale căror tradiţii de luptă
au fost preluate de Brigada 8 LAROM „Alexandru Ioan Cuza” sunt
indisolubil legate de măsurile de pregătire ale armatei în vederea
participării la războiul de eliberare naţională şi întregire statală.
[…] la data de 1 iulie 1916, s-a înfiinţat Regimentul 4 Artilerie
Grea, (renumerotat la 1 ianuarie 1928 ca Regimentul 5 Artilerie
Grea) unitate reprezentativă pentru acest tip de artilerie. De
reţinut faptul că toate cele trei entităţi militare mai sus menţionate
au fost înfiinţate şi au funcţionat în garnizoana Bucureşti.
Întrucât două dintre aceste structuri militare, ale căror tradiţii le
poartă Brigada 8 LAROM „Alexandru Ioan Cuza”, au fost înființate
în aceeaşi zi, 1 iulie 1916, acest moment este considerat ca
începutul istoriei artileriei grele moderne în armata română, iar 1
iulie a fost statuată ca ziua Brigăzii 8 LAROM „Alexandru Ioan
Cuza”.
Preluarea de către actuala unitate a tradiţiilor de luptă ale
Brigăzii 2, Regimentelor 1 şi 4 (5) Artilerie Grea este justificată de
faptul că, în anul 1949 cele trei unităţi de artilerie grea au primit
ordin de dislocare la Focşani, formând o singură unitate de
artilerie, Brigada 8 Artilerie Grea.

The Earliest
History of Millitary
Structures whose
Tradition have
been adopted by
the 8th LAROM
Brigade
Abstract
The history of the military structures
that were incorporated within the 8th
LAROM Brigade are closely connected
with the measures taken in order to
prepare the Romanian Army for the
First World War. Due to the decisions
and the measures taken between
1914-1916, a great land force
emerged and new military structures
were brought into existence thus being
the case for the 2nd Heavy Artillery
Brigade and the 1st and 4(5)th Heavy
Artillery Regiments on which this article
focuses on.
The history of these three heavy
artillery army units witnessed tough
moments, experiencing not only the war
drama (in battle River Don, the 5th
H e a v y A r t i l l ery R e g im e n t w a s
destroyed almost completely ) but also
the difficult post war period. In the
military campaigns in which the three
heavy artillery structures participated
they acted on the main effort directions
especially during the weary battles of
Ţiganca, Odessa, River Don and Tisa.
Furthermore, these army units
contributed through their successful
actions to the liberation of Budapest
and also played an important part in the
battles of Czechoslovakia which
brought them the recognition and the
praise of the superior echelons.
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Heraldica
Brigăzii 8 LAROM
„Alexandru Ioan Cuza”
Istoria Brigăzii 8 LAROM „Alexandru Ioan Cuza” a început la 01.07.1916, prin înfiinţarea Brigăzii 2 şi
a Regimentului 4 Artilerie Grea, devenit ulterior Regimentul 5 Artilerie Grea, dar consemnarea primelor
însemne oficiale are loc odată cu acordarea, la 10.05.1915, a drapelului de luptă Regimentului 1
Artilerie Asediu, regiment care la 01.06.1949 a intrat în compunerea Brigăzii 8 Artilerie Grea. Ulterior,
sub culorile tricolorului, artileriştii Brigăzii 2 Artilerie Grea şi ai Regimentelor 1 şi 4 (5) Artilerie Grea şiau dovedit curajul şi măiestria pe toate fronturile pe care România a avut angajate trupe, de la
Turtucaia până în nordul Moldovei şi de la Stalingrad până în Slovacia.
Batalioanele LAROM sunt reprezentate unul de un dragon simbolizând viteza de reacţie, forţa,
tenacitatea, dârzenia şi vitejia, iar celălalt de un lansator multiplu de rachete LAROM, ca principala şi
cea mai nouă categorie de tehnică din înzestrare.
Batalionul Asigurare Date are o simbolistică adecvată, redată de şoim, ca pasăre ce-şi reperează
prada uşor, de la mari înălţimi şi fără a fi descoperită, iar reticulul de pe ochiul său indică precizia
deosebită a ochirii şi lovirii ţintei, ca elemente specifice misiunii de bază a unităţii.
Batalionul Sprijin Logistic, pe lângă culoarea mov specifică domeniului de activitate, mai are ca
însemne: tunul semnificând apartenenţa la arma artilerie, o roată dinţată caracteristică sprijinului logistic
şi mentenanţei, roata de automobil corespunzătoare misiunilor de transport.
Drapelele de luptă, denumirile onorifice şi celelalte însemne distinctive ale comandamentului brigăzii
şi unităţilor subordonate sunt simbolurile ce vor duce mai departe amintirea jertfei de sânge a
înaintaşilor şi faptelor contemporanilor, făcându-le cunoscute tuturor şi păstrând astfel trează amintirea
eroilor Brigăzii 2 Artilerie Grea şi ai Regimentelor 1 şi 4 (5) Artilerie Grea, constituind în acelaşi timp, un
adevărat legământ de onoare pentru cei care sunt prezentul şi viitorul acestei mari unităţi
reprezentative pentru artileria română.
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Prezenţa armatei
în viaţa socială
a Focşanilor
Relaţiile Brigăzii 8 LAROM „Alexandru Ioan Cuza” cu
comunitatea locală au o tradiţie de peste 68 de ani, acestea fiind
stabilite încă din 1948, când Brigada 2 Artilerie Grea a fost
redislocată în garnizoana Focşani şi transformată în Brigada 8
Artilerie Grea. De atunci şi până în prezent, militarii brigăzii au
explicat autorităţilor şi instituţiilor publice locale misiunile armatei
şi ale marii unităţi de artilerie şi s-au străduit să menţină o
reputaţie de bun vecin privitor la instituţia militară şi au reuşit, în
mare măsură prin demonstrarea cu fiecare ocazie a înaltului nivel
de profesionalism şi respect faţă de valorile locale şi naţionale. De
asemenea, au informat permanent autorităţile şi instituţiile publice
locale asupra modului în care acestea pot fi sprijinite de către
militari, precum şi dorinţa acestora de a lua parte în mod activ la
viaţa socială locală.
Participarea la activităţi şi acţiuni alături de organele
administraţiei publice locale nu s-a rezumat doar la activităţi de
reprezentare, de paradă şi la simple defilări. Militarii brigăzii au
fost alături de populaţia judeţului şi în momentele de cumpănă şi
de maximă necesitate.

Locotenent colonel
Cornel ONEA
Şef CIMIC
la Brigada 8 LAROM

Presence
of the Military
in the Local
Community

Abstract

Militari şi civili la construcţia digurilor în luna mai 1970

Prezentarea tehnicii în cadrul activităţilor „Şcoala altfel”

Relationships with the loc al
community arise first from the necessity
of a social framework where the
organization members do not feel
isolated. Instead, they lead a normal life
in an environment capable of satisfying
the basic needs of communication,
information and education, culture,
leisure, social integration and belonging
for them as well as for their family
members. Neglecting those needs, it
can affect them in a negative way in
spite of a very good professional
training.
The military personnel of the 8th
LAROM Brigade „Alexandru Ioan Cuza”
have always said “yes” whenever the
public administration authorities both
from the town and the county asked
them to intervene in emergency
situations in order to save lives or to
diminish the effects of the natural
calamities that occurred over the years.
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