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130 Years
from the First
Issue of the
Journal of
Artillery
Abstract
The journal of “Modern Romanian
Artillery” is the follower of the tradition
of editing the “Journal of the Artillery”.
The decision to resume printing the
journal was founded on two
fundamental ideas: the duty of honor in
continuing to print the journal and the
offer extended to the artillerists to
ex pres s thems elv es thr ough a
specialized publication. Generations of
artillerists come one after another; they
remain in our memories through their
acts. But there is nothing more
persistent for the posterity than the
written word. Therefore the journal has
the purpose to promote the updates in
the artillery field, the opinions, the
debates, to stimulate the dialogue, the
creativity of those that have contributed
to the artillery development.
The journal is the mirror of the
artillery, the soundness of the work well
done for those who serve under the
sign of the “God of War”. The
contributors to the journal form a family;
their names remain synonymous to
those of the brave explorers of the
mysteries of the spirit, who are driven
and united by hope. At the same time,
the desire to assert themselves must be
a permanent state of restlessness for
all contributors to the journal, which is
intended to be the appropriate
environment for discovering the
authentic values of the Romanian
artillery.

General Eracle Arion
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de la apariţia
primului număr
al Revistei Artileriei

Din trecutul
Revistei Artileriei
Articol publicat în cartea
„File din istoria artileriei. Fapte, întâmplări şi
oameni”, autori Adrian Stroea şi Marin Ghinoiu,
Bucureşti, 2015
Istoria Revistei Artileriei începe pe la sfârşitul anului 1886,
când un grup de ofiţeri de artilerie şi marină au hotărât înfiinţarea
revistei, având drept scop „de a ţine la curent pe oficerii de
artilerie cu tot ce este relativ la însărcinările armei; de a contribui
la răspândirea progreselor realizate în arma artileriei, progrese
venite din ţară şi din afară; a ţine la curent pe tot oficerul în
genere, cu cestiunile relative la armament şi cu cunoscinţa armei
de care se servă; a întreţine relaţiuni în spiritul de camaraderie
între toţi oficierii armelor” [Revista Artilerie, anul I, tomul I-volumul
I, ianuarie 1877, p. 4.]. Revista Artileriei „a fost prima revistă de
armă, care dădea expresia creşterii rolului şi ponderii acestei
arme în structura armatei române şi necesităţii perfecţionării ei,
precum şi a aprofundării specializării cadrelor ofiţereşti” [Generalmaior Constantin Antip – Publicistica militară în serviciul apărării
naţionale. Itinerar istoric – Editura Militară, Bucureşti, 1983, p.
47.].
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Generalul
Tobias GHERGHELY
primul comandant
de regiment
din istoria artileriei române
 Colonel Art. (r) Marin GHINOIU
La 21 decembrie 1860, Domnitorul Unirii, Alexandru Ioan
Cuza, a emis Decretul privind înființarea primului regiment de
artilerie din istoria armatei române. Decretul avea la bază
raportul generalului Ion Emanoil Florescu, ministru de război,
în care arăta: „Artileria până acum se află încă despărțită. Rog
pe Măria Voastră a da Înalt ordin ca bateriile ce sunt astăzi pe
conta Moldaviei și cele ce se află pe conta Valahiei sa se
unească împreună și să formeze 1-ul Regiment de Artilerie
împărțit în 2 Divizioane. Tot de uă dată rog plecat pe Înălțimea
Voastră, ca primind această unificare să binevoiți a întări în
posturile acestui Regiment pe Maiorul Tobias Gherghely ca
șeful Regimentului, Maiorul Haralambie Nicolae ca ajutorul
șefului Regimentului, Căpitan Herkt Enric șeful Divizionului 1-iu
și Căpitan G. Mano șeful Divizionului al 2-lea.” [General P. V.
Năsturel – Contribuțiuni la istoria artileriei române – București,
Stabiliment de arte grafice „UNIVERSALA”, 1907, p. 41]
Numit, la 21 decembrie 1860, comandant al primului
Regiment de Artilerie din Armata Română îl va comanda până
la 28 aprilie 1864, când „fu numit în postul de Intendent
general (general), iar la 22 Mai același an fu înaintat chiar ca
intendant, și apoi la 8 Februarie 1867 deveni Ministru de
Război …”. [General P. V. Năsturel – Contribuțiuni la istoria
artileriei române – București, Stabiliment de arte grafice
„UNIVERSALA”, 1907, p. 146-147]
Generalul Tobias Gherghely va îndeplini funcția de ministru
de război în guvernele: Ion Ghica - 8-21 februarie 1867,
înlocuindu-l pe colonelul Nicolae Haralambie, și in guvernul
Constantin Krețulescu (1 martie-24 mai 1867), când, „a fost
păstrat din vechiul minister spre a face plăcere domnitorului,
pentru că lucrase cu membrii misiunii militare prusace.” [Ion
Mamina, Ion Bulei – Guverne și guvernanți (1866-1916) –SILEX,
Casă de Editură, Presă și Impresariat S.R.L., București, 1994, p.
18]
Generalul Tobias Gherghely a fost numit prefect al județului
Botoșani, așa cum ne sune același ziar Telegraful : „Prin
decrete domneșci sunt numiți și transferați:
D. general
Tobias Gherghely prefect al
județului Botoșani, în locul dlui I. Roseti – demisionat …”. [Ziarul Telegraful, An IX, no. 2176,
duminică 22Iulie 1879, p. 3]
Generalul Tobias Gherghely a decedat în anul 1883, fiind
înmormântat în Cimitirul Eternitatea din Botoșani, într-un cavou
sub formă de sarcofag, unic în cimitir. [Conform Bogdan Obuf –
Povestea celui ce se odihnește în singurul mormânt tip sarcofag
din Eternitatea – în Botoșăneanul, 5 martie 2016].

General
Tobias
GHERGHELY
first regiment
commander in
the history of
the Romanian
Artillery
Abstract
On December, 21, 1860, the ruler of
the Union, Alexandru Ioan Cuza, issued
the decree regarding the establishment
of the first artillery regiment in the
history of the Romanian Army, and
major Tobias Gherghely was appointed
Chief of the regiment. He became one
of the “first chiefs and organizers” of the
modern Romanian artillery.
Past and present artillerymen
unanimously recognize the role and the
contribution of Gen. Tobias Gherghely
in the development of the modern
Romanian Artillery, which will celebrate
175 years of glorious existence in the
same year with the Centenary of the
Great Union and the achievement of
the Greater Romania. “… through his
prodigious activity undertaken in the
positions he fulfilled, his name has a
place of honor in the annals of our
army, along with other artillerymen, that
dedicated their lives to the prosperity of
the Romanian artillery”.
3
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Brigada 8 LAROM
realităţi şi
perspective
 Colonel Ciprian MARIN
Brigada 8 LAROM “Alexandru Ioan Cuza”
Focşani

8th LAROM
Brigade
realities and
perspectives
Abstract
Year 2017 is a fruitful year for the
artillery both in terms of the training
opportunities offered by the national
and multinational exercises conducted
in the training centers in the country
and abroad and in terms of the major
equipment programs which are now
developed and present a more
optimistic perspective.
The lessons learned during the
exercises help us optimize the
operational procedures and review the
content of certain artillery field manuals.
Reviewing the artillery manuals and
clarifying some concepts essential to
the joint operation of the artillery with
the maneuver structures should be
another line of effort.

Anul 2017 reprezintă un an fructuos pentru artilerie, atât din
prisma oportunităţilor de instruire oferite de exerciţiile naţionale şi
multinaţionale desfăşurate în centrele de instruire din ţară şi
străinătate, cât şi în privinţa programelor majore de înzestrare, ale
căror baze se pun acum şi deschid o perspectivă mai optimistă.
În ceea ce privesc capabilităţile planificate, trei dintre cele opt
programe majore de înzestrare contribuie la îmbunătăţirea
performanţelor unor sisteme şi structuri de artilerie. Proiectul cu
cea mai mare relevanţă pentru noi, este cel care vizează achiziţia
lansatorului multiplu de rachete cu bătaie extinsă la 300 kilometri
şi operaţionalizarea pe termen mediu a trei batalioane dotate cu
acest material nou de artilerie.
Lecţiile identificate pe parcursul exerciţiilor ne ajută să
optimizăm procedurile operaţionale şi să revizuim conţinutul unor
manuale de artilerie. Revederea manualelor de artilerie şi
clarificarea unor concepte esenţiale lucrului întrunit al artileriei cu
structurile de manevră ar trebui să constituie o altă linie de efort.
Pentru anul 2018, ne-am propus continuarea efortului de
creştere a interoperabilităţii şi de consolidare a capacităţii de
acţiune împreună cu structuri de manevră până la nivel divizie.
Participarea Brigăzii 8 LAROM la exerciţiile „DYNAMIC FRONT
18” în Germania şi la exerciţiul „DACIAN LANCER 18” al Diviziei
Multinaţionale Sud Est, alături de celelalte activităţi de instrucţie
colectivă internă planificate la nivelul batalioanelor şi brigăzii, vor
contribui la îndeplinirea obiectivelor pe care ni le-am propus.
Desigur, reuşitele înregistrate pe parcursul acestui an se
datorează efortului susţinut de întreaga echipă
a brigăzii,
promotoare de valori profesionale şi morale, motiv pentru care îi
apreciez, stimez şi le mulţumesc. 

VIAM VICTORIAE!
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Legile şi principiile
luptei armate elemente de referinţă
în planificarea şi
executarea operaţiilor
 Locotenent colonel Dan GHEONDEA
Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie
Antiaeriană „Ioan Vodă” Sibiu
De-a lungul istoriei, după fiecare conflict armat de amploare,
comandanții de oști și gânditorii militari au căutat să scoată în
evidență împrejurările în care au izbucnit războaiele, esența lor și
cauzele care au determinat victoria uneia din părți și, respectiv,
înfrângerea celeilalte. Pe de altă parte, s-a pus problema stabilirii
normelor și regulilor, fundamentării ideilor de bază care, puse în
aplicare, determină obținerea victoriei. În timp, aceste norme și
reguli dau naștere legilor și principiilor luptei armate, elemente de
referință în planificarea și executarea operațiilor la toate nivelurile.
Unul dintre cei mai cunoscuți gânditori militari şi comandanţi care
le-au scos în evidenţă şi le-au aplicat cu succes în practice,
mareşalul F. Foch sublinia în acest sens că „arta războiului, ca
toate celelalte arte, are teoria sa şi principiile sale; altfel nu este o
artă“.
Din rândul teoreticienilor militari români care au studiat şi
dezbătut evoluția și importanța legilor şi principiilor luptei armate
şi au susţinut necesitatea aplicării lor în practică, pot fi amintiţi
generalul I. Sichitiu şi colonelul Al. Ioaniţiu care, în urma unor
studii aprofundate, au ajuns la concluzia că în toate timpurile
pregătirea, conducerea şi execuţia războiului au fost guvernate de
anumite principii generale, care vor rămâne şi în viitor la baza
artei şi ştiinţei militare, oricare va fi caracterul pe care-l va
îmbrăca războiul. Cine s-a abătut de la acest adevăr a clădit
doctrine artificiale, care s-au prăbuşit de la primele ciocniri cu
realităţile războiului. Dacă majoritatea teoreticienilor au apreciat
caracterul stabil al legilor generale ale războiului şi implicit ale
luptei armate, cât şi al celor particulare, făcând precizarea că ele
pot înregistra unele modificări atunci când parametri la care se
raportează acţiunile îşi modifică fizionomia, se apreciază că, în
urma unei abordări atente se poate reuşi desprinderea unor noi
modalităţi de acţiune a legilor şi principiilor luptei armate.

„În lipsă de principii sigure
și stabile se ajunge la
schimbări continue, fie că
este vorba de organizare, de
formații sau de manevre”
F. Foch

Laws and
Principles of
the Armed
Conflict –
Reference
Points in
Planning and
Conducting
Operations
Abstract
Throughout history, following every
major armed conflict, the commanders
of the forces and the military decisionmakers have sought to highlight the
circumstances that led to the outbreak
of wars, their essence and the causes
that brought victory to one of the parties
and defeat to the other. On the other
hand, the problem has been raised of
establishing the norms and the rules,
and the basic ideas which, once
implemented, determine the victory.
Over time, these norms and rules bring
about the laws and the principles of the
armed conflict, which are reference
points in planning and conducting
operations at all levels.
Most theorists appreciated the
stable nature of the general laws of war
and, implicitly, of armed conflict, as well
as the particular laws thereof, making it
clear that they may undergo certain
changes when the parameters the
actions relate to are altered; it is
considered that, following a thoughtful
approach, it is possible to develop new
ways of putting into practice the laws
and the principles of the armed conflict.

5
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O nouă abordare privind organizarea
şi funcţionarea şcolilor de aplicaţie

New Directives
on the
Organization
and Function
of the Schools
of Application
Abstract
The military education is one of the
four essential components of the
training. What is acquired in the
application schools is exercised in the
units and applied in the theatres of
operations.
The career of each military is a
sequence of stages of education,
training, exercises and task/mission
accomplishment – training through
practice. The training through education
needs to be connected to the military’s
carrier promotion, to undertaking a
position that requires the skills and
capabilities acquired during the training
stage.
The schools of application are
military facilities having as purpose the
initial and continuous professional
training of the National Defense
personnel.
The schools of application are
organized in a different manner than
the institutions belonging to the national
system of education.
The schools of application conduct
courses on arms/groups of arms or
branches and are subordinated to the
staff of each armed force, HQ and
central structures, as the case may be.
6

 Locotenent colonel Ionel ALEXE
Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie
Antiaeriană „Ioan Vodă” Sibiu

Trecerea de la învăţământul militar la instruire în formarea
profesională continuă s-a realizat în acest an, prin abrogarea
Ordinului ministrului apărării naţionale din 2003 - „Norme de
organizare şi funcţionare a şcolilor de aplicaţie“ şi aprobarea
“Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea şcolilor de
aplicaţie”.
Şcolile de aplicaţie sunt structuri militare destinate formării
profesionale iniţiale şi continue a personalului din Ministerul
Apărării Naţionale, care sunt organizate prin alte forme decât cele
specifice sistemului naţional de învăţământ. Acestea pot asigura
pregătire şi pentru personalul din instituţiile cu atribuţii în
domeniile apărării, informaţiilor, ordinii publice şi securităţii
naţionale, cu care M.Ap.N. are încheiate protocoale de colaborare
în acest scop, dar şi pentru personalul armatelor străine, în baza
acordurilor/protocoalelor/înţelegerilor de cooperare încheiate.
De asemenea, şcolile de aplicaţie se supun mecanismelor
naţionale de autorizare a furnizorilor de formare profesională
pentru cursurile sau stagiile de pregătire pentru care se
eliberează certificate/brevete de calificare ori de absolvire cu
recunoaştere naţională. Şcolile de aplicaţie organizează
programele de formare pe arme/grupuri de arme sau servicii şi
specialităţi militare şi se subordonează ierarhic statelor majore ale
categoriilor de forţe, comandamentelor subordonate structurilor
centrale ori structurilor centrale, după caz.
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“Nouă artileriştilor mai mult decât oricui ne
incumbă stricta datorie de a ne ţine la curent cu
toate progresele militare realizate în lumea
întreagă. Cunoştinţele armei noastre formează o
ştiinţă proprie care îmbrăţişează tot felul de arme.”
Generalul Alexandru TELL

Consideraţii
privind implicaţiile
întrebuinţării reglajelor
cartezian şi vectorial
în tragerea cu
artileria terestră
(Partea I – Reglajul cartezian)
 Colonel Florian CIOCAN
Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” Sibiu

Maior Daniel DAVID
Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie
Antiaeriană „Ioan Vodă” Sibiu
Complexitatea şi dinamismul mediului operaţional
contemporan cu influenţe determinante asupra fizionomiei
acţiunilor militare şi progresul tehnologic asociat mileniului trei
implică o abordare într-o nouă paradigmă a fenomenului militar în
general şi a modului de abordare a operaţiilor în special, precum
şi necesitatea de adaptare şi modernizare continuă nu numai a
echipamentelor, armamentului şi tehnicii militare, ci şi a tehnicilor,
tacticilor şi procedurilor întrebuinţate de forţele armate.
Artileria, în calitate de armă de sprijin cu importanţă
hotărâtoare în obţinerea succesului operaţiilor, răspunde acestor
deziderate prin adoptarea unor soluţii eficiente de menţinere a
tempo-ului cu cerinţele de adaptare, modernizare şi eficientizare a
acţiunii subsistemelor componente, în vederea asigurării unui
sprijin prin foc oportun, precis şi eficace pentru îndeplinirea
sarcinilor stabilite. Deşi în plan al înzestrării procesul este
oarecum lent, schimbările definitorii în artileria română s-au
materializat în principal în domeniul doctrinar, al educaţiei şi
instruirii, al exerciţiilor etc. prin adoptarea, implementarea şi
utilizarea efectivă a proceselor de management al ţintelor, de
pregătire informativă a spaţiului de luptă şi de luare a deciziei,
precum şi a tacticilor, tehnicilor şi procedurilor/TTP utilizate de
structurile similare din cadrul Alianţei Nord-Atlantice, prin
actualizarea/modificarea/completarea ofertelor educaţionale
pentru specializări noi (observatori înaintaţi, operatori ARGUS şi
ACCS etc.), precum şi printr-o largă participare la exerciţiile
desfăşurate într-un mediul multinaţional atât în ţară, cât şi în
străinătate.

Considerations on
Cartesian and
Vectorial
Adjustment Used
in Artillery Field
(Part I – Cartesian
Adjustment)
Abstract
The field artillery, as a support
branch with decisive importance in
gaining operations’ success, has to
implement efficient solutions to
maintain its subsystems’ readiness and
effectiveness, in order to deliver
precise, quick and efficient fire support.
In this c ontext, trends and
tendencies in the development of the
field artillery include: automated fire
direction systems, automated
positioning systems, accurate targeting,
diversity of ammunition’s effects, force
protection, high mobility and
interoperability between allied forces.
Regarding Romanian field artillery,
there are some important changes
taking place mainly in the doctrinaire,
educational and training process, by
implementation and effective use of the
targeting process, the informative
preparation of the battlefield process,
the military decision making process
and the tactics, techniques and
procedures used in other NATO
member countries.
Furthermore, in the field artillery fire
direction / gunnery area, there are
many fire adjustment methods and
some of them are no longer in
a c c o r d a nc e w i t h c o n t e m p o r a r y
operational conditions. The fire
adjustment preceding fire for effect is
no longer a rule, although there are
some certain situations which require it:
lack of meteorological and ballistic date,
time sensitive targets or unplanned
targets on the battlefield, old target
acquisition equipments, etc.
According to the forward observer’s
capabilities to measure / determine
distance between the burst and the
target, there are two methods of fire
adjustments: cartesian adjustment and
vectorial adjustment. The cartesian
adjustment refers to bracketing the
target on the observation line and
restraining the bracketing to a value
that enables effective fire for effect.
7
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Participare
românească
la conferinţa
anuală
de artilerie
Londra, 2017
 Locotenent colonel Florin COTEŢ
Batalionul 83 LAROM Focşani
În perioada 21-25 mai 2017, am avut privilegiul şi
onoarea de a-l însoţi pe comandantul Brigăzii 8
LAROM, domnul colonel Ciprian MARIN, la Conferinţa
anuală de specialitate pe probleme de artilerie
terestră, rachete şi sprijin prin foc, cunoscută sub
denumirea ”Future Artillery Summit”
organizată şi desfăşurată în capitala Marii
Britanii, Londra.
Obiectivul principal al activităţii a fost
prezentarea şi dezbaterea într-un climat
deopotrivă relaxant şi incitant, a
provocărilor cu care se confruntă artileria
şi rachetele terestre, în general
platformele de sprijin prin foc indirect în
mediul operaţional contemporan,
tendinţele de întrebuinţare a acestora la
nivel regional şi mondial, precum şi
prezentarea unor noi echipamente şi guri
de foc intrate în dotare sau care urmează
să intre în dotarea diferitelor armate ale
lumii.
La conferinţă au participat în jur de
150 de invitaţi, atât militari, cât şi civili, de
pe aproape toate continentele,
reprezentând Cehia, Franţa, Germania,
Italia, Austria, Marea Britanie, SUA,
Turcia, Finlanda, Israel, Canada, Tunisia,
Ucraina, Spania, Brazilia, Olanda, Suedia,
Coreea de Sud şi Norvegia şi, bineînţeles,
România.
Delegaţia română a pregătit şi susţinut
o prezentare cu tema “Modernization and
Integration of Romanian Artillery – As an
individual nation and as part of the NATO
Collective Force”. Problematica abordată
în cadrul prezentării a fost organizarea de
principiu a structurilor de artilerie din
Forţele Terestre Române, principalele
guri de foc din dotare, importanţa şi
relevanţa întrebuinţării artileriei şi
rachetelor în întreg spectrul de operaţii
contemporane pentru apărarea naţională
8

Delegaţia reprezentanţilor Forţelor Terestre Române
la conferinţa anuală de artilerie:
Comandantul Brigăzii 8 LAROM,
col. Ciprian MARIN şi lt.col. Florin COTEŢ
şi în context multinaţional, evidenţiindu-se totodată
principalele provocări pe care trebuie să le
depăşească, dar şi unele aspecte generale referitoare
la programele de achiziţii prevăzute în viitorul apropiat
şi în perspectivă. 
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Tendinţe de dezvoltare
a artileriei în vederea
obţinerii
interoperabilităţii cu
structurile similare
NATO
 Maior Florin BUCŞĂ
Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie
Antiaeriană „Ioan Vodă” Sibiu
Artileria este şi va continua să rămână o armă de bază, al
cărei rol creşte şi se va amplifica în viitorul apropiat. Artileria
reprezintă principala armă de sprijin prin foc a marilor unităţi,
unităţilor şi subunităţilor luptătoare, caracterizată prin mare
putere de foc, capacitate de manevră sporită, posibilitate de
deschidere a focului cu precizie maximă în timp scurt şi în toate
formele luptei, indiferent de condiţiile de stare a vremii, teren
sau anotimp. Sarcinile de bază ale acestei arme nu pot fi
substituite de alte sisteme - aviaţia, elicopterele de atac, artileria
navală - dar pentru îndeplinirea lor, artileria cooperează
nemijlocit cu acestea, precum şi cu forţele luptătoare sprijinite.
Modernizarea înzestrării armatei, în general, şi a artileriei, în
special, trebuie să urmărească „armonizarea“ armamentului,
aparaturii, tehnicii, muniţiei şi instrucţiei cu artileria statelor
membre NATO.
Principalele tendinţe actuale de „armonizare“ a artileriei
române cu artileria statelor membre NATO s-a manifestat şi se
manifestă în continuare în următoarele direcţii: sisteme de
cercetare; sisteme de comandă, control şi comunicaţii; sisteme
clasice de armament de artilerie; sisteme de armament reactiv;
muniţii; pregătire şi instrucţie.
Pregătirea şi instrucţia artileriştilor necesită o abordare
unitară, care să contribuie la îndeplinirea cu succes a misiunilor
multinaţionale. În acest domeniu, măsurile primei etape au
constat în aprobarea, ratificarea şi implementarea standardelor,
etapa următoare fiind realizarea sistemelor de simulatoare şi
dispozitive de antrenament performante, necesare instruirii. 

Artillery
Development
Trends
towards
Interoperability
with NATO
Similar
Structures
Abstract
The artillery is and shall remain an
essential arm, whose role shall
increase and develop in the near future.
The artillery is the main firing support
arm of the great military units,
combatant military units and subunits,
characterized by great firepower,
increased maneuver capability and the
possibility to timely open maximum
accuracy fire in all types of combat,
irrespective of the weather, terrain or
season conditions,.
The training and preparation of the
artillerists require a unitary approach
that shall contribute to the successful
accomplishment of the multinational
missions. Regarding this domain, the
first stage consisted in approving,
ratifying and implementing the
standards and the second stage was
about the development of simulation
systems and training devices needed
for the training.
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Mai este artileria
terestră de actualitate?
Is Field Artillery
still a Current
Issue?

The conflict
in Eastern
Ukraine
provides a
more than
clear answer
Abstract
In the actual security context, where
the international reports and relations
are continuously changing, the
prospects of an interstate military
conflict are unlikely, even though they
should not be neglected. The
globalization process, in its turn, brings
along a number of risks to the
international stability. As a result of
these realities, it is necessary to pay
more attention to elements of
unconventional nature, starting with
asymmetric threats, continuing with
actions of this type carried out in hybrid
conflicts, and culminating with military
engagements that can affect both the
security of individuals and collectivities
as well as that of nations and states.
It is well known that since 2014 the
Ukrainian armed forces have been
engaged in a hybrid conflict in which
conventional combat techniques are
permanently combined with
unconventional ones by joining kinetic
operations to subversive efforts. Under
a rapidly c hanging oper ational
environment conditions, both sides
seek to continuously develop their
operational techniques and procedures
in order to permanently gain a tactical
advantage.
10

Conflictul
din estul Ucrainei
ne dă un răspuns mai mult
decât evident
 Locotenent colonel Vasile ALEXANDRESCU
Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie
Antiaeriană „Ioan Vodă” Sibiu

Aşa cum deja este foarte bine cunoscut, de o bună perioadă
de timp ne aflăm în era conflictului hibrid, care a evoluat de la
conflictul de tip clasic sau convenţional asimilând acţiuni
asimetrice şi militare neregulate şi de cele mai multe ori
neasumate. Astfel, ca o caracteristică generală a acestui tip de
conflict, adversarul caută diferite modalităţi de a-şi pune în
valoare punctele forte, concomitent cu blocarea tuturor
oportunităţilor posibile de care ar putea beneficia inamicul.
Fără a încerca o prezentare a teatrelor de operaţii în care s-au
folosit tehnici şi proceduri specifice conflictului hibrid, în
continuare voi face referire doar la conflictul recent din estul
Ucrainei, între separatiştii proruşi din regiunea Donbas şi forţele
armate guvernamentale ucrainene.
Datele referitoare la conflictul din Ucraina arată faptul că focul
artileriei a produs aproximativ 85% din totalul victimelor umane
din ambele tabere. În timp ce ucrainenii în general şi-au folosit
artileria destul de eficient în apărare, acţiunile separatiştilor
sprijiniţi de Rusia au fost caracterizate de câteva tendinţe care
merită amintite şi studiate mai amănunţit din perspectiva
potenţialelor confruntări viitoare.
Se poate observa cu foarte mare uşurinţă faptul că şi în cazul
acestui conflict contemporan, artileria terestră a fost şi este
folosită pe scară largă, complementar cu alte mijloace mai mult
sau mai puţin moderne de ducere a luptei. Deci răspunsul la
întrebarea din titlu nu poate fi decât un MARE DA ! 

Sistemul autopropulsat 2S1 GVOZDIKA calibru 122 mm
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Acţiunile
artileriei terestre
în operaţiile desfăşurate
în teren muntos
 Maior Ovidiu SCOARŢĂ
Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie
Antiaeriană „Ioan Vodă” Sibiu
Terenul muntos, acoperind aproximativ 38% din suprafaţa de
uscat a globului pământesc, obligă orice armată să se
pregătească pentru a descuraja conflicte, a opune rezistenţă
împotriva forţelor atacatoare precum şi pentru a învinge orice
agresiune şi în acest tip de relief.
Din punct de vedere istoric, în orice operaţie desfăşurată în
teren muntos s-a urmărit obţinerea controlului asupra înălţimilor
sau a trecătorilor. Inovaţiile aduse armamentului, echipamentului
şi tehnologiei nu au schimbat în mod semnificativ această cerinţă.
Comandanţii trebuie să înţeleagă o gamă largă de cerinţe impuse
de terenul muntos, inclusiv două caracteristici cheie: impactul
semnificativ al condiţiilor severe de mediu cu privire la
capabilităţile unităţilor şi a echipamentelor acestora şi dificultatea
extremă privind mobilitatea.
Referitor la artilerie, principiile tactice de bază ale angajării
acestei arme rămân valabile şi în acest tip de operaţie, sub
rezerva limitărilor impuse de teren, vreme şi mobilitate.
În operaţiile desfăşurate în teren muntos, artileria poate
executa sarcini specifice, din poziţii acoperite, în special misiuni
de interdicţie, prin trageri de baraj sau, în situaţii extreme, trageri
prin ochire directă, pentru angajarea inamicului aflat în trecătorile
montane sau de-a lungul văilor.
Din cauza terenului accidentat, a unghiurilor mari de înălţător
folosite şi a distanţelor mici de tragere, pentru asigurarea
sprijinului prin foc continuu, subunităţile de tragere trebuie să
execute frecvent manevre pentru schimbarea dispozitivului de
luptă. De asemenea, în acest tip de operaţii, comandanţii trebuie
să angajeze artileria într-un mod descentralizat din cauza zonelor
limitate ca număr pentru dispunerea subunităţilor/ unităţilor de
tragere.
O înţelegere clară a metodologiei de targeting combinată cu
cunoaşterea capabilităţilor şi a limitărilor în achiziţia ţintelor în
mediu montan, este crucială pentru sincronizarea tuturor puterilor
de luptă disponibile. Pentru a asigura un sprijin corect şi totodată
oportun de artilerie în teren muntos, comandanţii unităţilor trebuie
să aibă în vedere faptul că tragerile se vor executa cu unghiuri
mari de înălţător iar durata de traiect până la ţinte este mai mare.
De asemenea, multitudinea crestelor înalte necesită o analiză
detaliată a hărţilor, şi totodată creşte numărul ţintelor care nu pot
fi angajate cu focul artileriei, din cauza zonelor nebătute. Ţintele
dispuse pe contrapante sunt mult mai greu de angajat decât cele
dispuse pe teren plat sau în pantă, necesitând un consum mai
mare de muniţie pentru a obţine acelaşi efect.
În operaţiile montane, terenul şi condiţiile de stare a vremii
(meteorologice), sunt factori care influenţează modul de utilizare a
muniţiei de artilerie. Un IPB (pregătirea informativă a câmpului de
luptă) bine executat ne poate ajuta să determinăm unde şi ce tip
de muniţie se pretează să folosim pentru a obţine efectul maxim
la ţinte. 

Field
Artillery
Action
in Mountain
Operations
Abstract
Any army must be prepared to deter
conflict, resist coercion, and defeat
aggression in mountains as in other
areas.
Major mountain ranges, which are
found in desert regions, jungles, and
cold climate zones, pose many
challenges to military operations.
Historically, the focus of mountain
operations has been to control the
heights or the passes.
Changes in weaponry, equipment,
and technology have not significantly
shifted this focus. The basic tactical
principles for artillery remain valid in
mountain areas, subject to the
limitations imposed by terrain, weather
and mobility. Rough terrain and
reduced mobility increase the reliance
on field artillery fire support.
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Batalionul 7 Aruncătoare Proiectile Reactive
,,General Vasile Danacu”

MAEŞTRII TRAIECTORIILOR PRECISE

 Căpitan Dorin PAŞCA
Batalionul 7 Aruncătoare Proiectile Reactive „General Vasile Danacu” Floreşti
În perioada 10 - 26.05.2017 militarii Batalionului 7
Aruncătoare Proiectile Reactive „GENERAL VASILE
DANACU” din cadrul Regimentului 69 Artilerie
Mixtă ,,SILVANIA” s-au aflat în tabără de instrucţie în
Centrul Naţional de Instruire Întrunită ,,GETICA”.

Respingerea unui atac terestru asupra coloanei

Executarea focului
12

Principalele activităţi de instrucţie au fost conectate
exerciţiului ”WIND SPRING 17”, astfel: MAPEX cu
comandamentul B. 7 A.P.R., FTX cu Bateria 1 A.P.R.,
FTX întrunit cu B. 814 Tancuri, trageri de instrucţie şi
evaluare cu cadrele militare de artilerie, LFX cu
Bateria 1 A.P.R..
Obiectivele activităţilor de instrucţie desfăşurate au
fost:
- antrenarea comandamentului în conducerea
acţiunilor de luptă la nivel tactic, exersarea capacităţii
la nivel tactic de a conduce procesul de management
al ţintelor;
- antrenarea şi perfecţionarea deprinderilor
militarilor din cadrul grupelor/instalaţiilor în lucrul
închegat în vederea îndeplinirii misiunii date prin
executarea de trageri cu muniţie de război, în
conformitate cu scenariul exerciţiului;
- punerea în practică a abilităţilor dobândite de-a
lungul perioadei de instrucţie privind tragerile din
poziţii acoperite (tragere prin ochire indirectă).
Sub
îndrumarea
comenzii
batalionului, statul major a întocmit
documente complete şi complexe pe timpul
planificării şi ducerii luptei, a
rezolvat
situaţiile create pe timpul desfăşurării
exerciţiului, la timp, conform procedurilor
întocmite la nivelul batalionului.
Participarea batalionului la acest
exerciţiu a fost un real succes deoarece a
permis exersarea atât a deprinderilor
formate în lucrul de stat major, cât şi a celor
de specialitate necesare executării sarcinilor
specifice în cadrul sprijinului prin foc a
operaţiei şi creşterea coeziunii pentru luptă.
Cu sentimentul datoriei împlinite,
gândurile ni se îndreaptă spre celelalte
activităţi importante din an, dornici de a
atinge cele mai înalte standarde stabilite. 

10 Noiembrie 2017 - Ziua Artileriei Terestre

Batalionul 285 Artilerie
,,Vlaicu Vodă”

Exercițiul „JUSTICE EAGLE 17”

 Sublocotenent Mădălina BOBOC
Batalionul 285 Artilerie „Vlaicu Vodă” Brăila
Militarii Batalionului 285 Artilerie „Vlaicu Vodă” din
Brăila au participat, în perioada 10 aprilie - 5 mai, la
exercițiul interarme multinațional „Justice Eagle 17”
desfășurat la Centrul Secundar de Instruire pentru
Luptă din Smârdan, județul Galați. Timp de 2
săptămâni, artileriștii Batalionului 285 Artilerie s-au
instruit în comun cu militari americani din Bateria A,
Batalionul 3, Regimentul 29 Artilerie pentru a sprijini
prin foc acțiunile subunităților de manevră din
Batalionul 284 Tancuri „Cuza Vodă”, Batalionul 300
Infanterie Mecanizată „Sf. Andrei” și Batalionul 1
„Fighting Eagles”, Brigada 8 din Statele Unite.
Implicarea într-un exercițiu multinațional de o
asemenea amploare a fost o adevărată provocare,
atât pentru artileriștii români, cât și pentru aliații
americani, fiecare concentrându-și eforturile asupra
îndeplinirii obiectivelor de instrucție și executării
oportune și precise a sarcinilor de sprijin prin foc
repartizate. Un obiectiv important l-a constituit
planificarea și cooperarea între subunitățile de artilerie
și forțele de manevră pentru realizarea sincronizării
acțiunilor într-un mediu interarme și multinațional atât
pe timpul exercițiilor de antrenament în teren, dar mai
ales pe timpul exercițiilor cu trageri de luptă.
Participarea la „Justice Eagle 17” a constituit
pentru artileriștii brăileni o oportunitate excelentă
pentru a se antrena împreună cu militarii americani și
de a executa trageri de luptă împreună cu subunitățile
de obuziere americane autopropulsate cal. 155 mm M
109 A6 Paladin.
La finalul activităților, Lt. Adrian Obrocaru,
comandantul secției de obuziere cal. 152 mm, declara:
„Consider că astfel de exerciții, desfășurate în
comun cu forțele de manevră, dar și cu parteneri din
armatele statelor membre NATO, aduce un plus de
experiență fiecărui participant și are o contribuție
însemnată la creșterea nivelului de interoperabilitate
între forțele aliate.” De asemenea, acest aspect a fost
evidențiat și de Sgt. Kyle Burgess: „Suntem
recunoscători pentru aceste oportunități de
antrenament unice pe care România ni le oferă. Prin
intermediul acestor exerciții ne dezvoltăm cunoștințele
de specialitate, devenind foarte buni artileriști”.
Exercițiul „Justice Eagle 17” a reprezentat o primă

etapă în amplul proces de instruire în comun,
activitatea continuându-se cu schimbul de instructori
în garnizoana Brăila și baza militară Mihail
Kogălniceanu. În urma schimbului de experiență, cele
două structuri și-au confirmat nivelul de
interoperabilitate, exersând în comun tactici, tehnici şi
proceduri de operare pentru conducerea focului la
nivelul secției de tragere și bateriei de obuziere.
La ceremonialul dedicat Zilei Distinșilor Vizitatori,
oficialitățile române și americane au apreciat munca
excelentă depusă de întreg personalul participant la
exercițiu, aducând mulțumiri atât comandanților care s
-au implicat în planificarea și conducerea activităților
de instruire, cât și militarilor care au contribuit la
îndeplinirea obiectivelor de instruire. 
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Rachetele şi artileria antiaeriană
- prezent şi viitor -

Air Defence
Artillery –
Present
and Future
Abstract
In the current context of increasing
the budget of the Ministry of the
National Defence and the desire to
endow the Romanian army with modern
equipment, it is necessary to briefly
analyze the capabilities offered by the
systems currently in use with the air
defence artillery of the land forces as
well as to highlight the requirements to
update and acquire new equipment to
be able to respond effectively to any
type of air threats.
Finding a solution for replacing
the current medium range systems
in cooperation with the Air Forces is
an important aspect to be
considered in order to achieve a
modernization that will determine
the desired effects.
The major challenge related to
equipping the air defence artillery
will be to find systems operated by
small crews that are capable of
working together with other
formations within the national air
defence system and that can be
quickly integrated into other air
defence structures within the North
Atlantic Alliance.
14

 Locotenent colonel Doru COBZARU
Căpitan Nicu AFETELOR
Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie
Antiaeriană „Ioan Vodă” Sibiu
În contextul actual al măririi bugetului Ministerului Apărării
Naţionale şi al dorinţei de a înzestra cu tehnică modernă armata
României se impune o analiză succintă a capabilităţilor oferite de
sistemele actuale de rachete şi artilerie antiaeriană din dotarea
Forţelor Terestre, precum şi reliefarea nevoilor de modernizare
sau achiziţionare de tehnică nouă, pentru a putea răspunde
eficient la ameninţările aeriene specifice prezentului.
În acest moment apărarea antiaeriană în cadrul Forţelor
Terestre este realizată cu 4 tipuri de complexe de rachete
antiaeriene (KUB, OSA-AKM, CA-94 şi CA-95) şi trei tipuri de
complexe de artilerie antiaeriană (Gepard, Oerlikon şi 2x30mm).
La prima vedere, cel puţin teoretic, se poate spune că aceste
complexe ar fi mai mult decât suficiente, în realitate însă, există o
serie de probleme insurmontabile pe termen mediu şi lung,
cum ar fi:
- majoritatea sistemelor nu mai pot fi modernizate sau costurile
sunt comparabile cu achiziţia de complexe noi;
- mentenanţa, în special pentru cele de provenienţă rusească,
este din ce în ce mai dificilă,
deoarece nu se mai pot asigura
piese de schimb, iar personalul
necesar (electronişti, ingineri) este
tot mai greu de găsit şi instruit în
contextul economic actual;
- industria proprie de apărare nu
poate asigura, cel puţin în acest
moment, un suport tehnic pe termen
lung, în condiţii de criză şi război;
- tehnica aflată în dotare la
momentul actual, este limitată în
ceea ce priveşte posibilităţile de
interfaţare (interogatorul IFF şi
sistemul de comandă-control cu
eşaloanele superioare naţionale sau
aliate); practic, în caz de criză,
controlul spaţiului aerian se poate
realiza doar procedural. 
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Consideraţii privind
caracteristicile
ideologice generale
ale terorismului
islamic fundamentalist
prezent pe teritoriul
Europei
 Locotenent colonel Cristian DRĂGULIN
Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie
Antiaeriană „Ioan Vodă” Sibiu

 Student masterand Diana DRĂGULIN

Fenomen social de factură deosebită, terorismul a căpătat la
acest început de secol și mileniu, prin amploarea și diversitatea
formelor sale de manifestare, un caracter complex, extins la scara
întregii planete. Aproape zilnic omenirea se confruntă cu o
multitudine de acțiuni teroriste, unele de o violență inimaginabilă,
care răspândesc groază, tulbură profund viața normală a
societății, sfidând ordinea de drept internă și internațională,
punând în pericol existența și funcționarea democrațiilor,
securitatea națională a statelor și chiar pacea mondială.
Terorismul nu a apărut recent, el este foarte vechi, iar pe
parcursul istoriei s-a manifestat sub toate formele posibile: de la
terorismul peșterii la cyberterorism, în funcție de treapta de
civilizație pe care a ajuns omenirea. Mijloacele au fost mereu
altele, esența a rămas însă aceeași: înfricoșătoare, distrugătoare,
ucigașă. El este întotdeauna o formă deliberată de utilizare a
violenței contra unor ținte civile și/sau militare, cu un scop de
natură politică, financiară, religioasă etc.
Problematica analizei fenomenului terorist nu este nouă; ea a
apărut de mult timp, dar, din păcate, comunitatea internațională,
prin organismele sale, este departe de a găsi o definiție unanim
acceptată a acestui tip de acțiune.
Înțelesurile date terorismului sunt numeroase și foarte
diversificate. Unele îl plasează în forme extreme de manifestare a
violenței umane, iar cele mai multe îl consideră un fenomen de
patologie socială, adică o reacție anormală, asimetrică, chiar
atipică și în general cu totul disproporționată, la progres, la
tendințele evolutive ale societății democratice. Analizând în
esență, se pot scoate în evidență o serie de cauze proprii etapei
actuale de dezvoltare a omenirii, așa cum sunt: conflictele sociale
din diverse state ale lumii, determinate de situații interne de
diverse nuanțe (religioase, politice, economice, xenofobe, rasiste,
extremiste, naționaliste, separatiste etc.); conflicte politico-militare
din diferite zone ale lumii, dominate de interese majore, un loc
important ocupându-l lupta pentru putere dusă deschis sau în
secret de către forțe interne cu sprijin extern, inclusiv de către
organizațiile de tip criminal ori terorist; expansiunea continuă și tot
mai accentuată a fundamentalismului islamic. [Lucian Stăncilă,
„Terorismul provocare a secolului XXI”, Editura Universității
Naționale de Apărare „Carol I”, București, 2007, p. 12]

Considerations
on the Overall
Ideological
Profile of the
Fundamentalist
Islamic
Terrorism
Present in
Europe
Abstract
A social factor of particular
importance, the terrorism has acquired,
at the beginning of this century and
millennium, a complex character
extended to the entire planet, judging
by the complexity and the diversity of its
forms of manifestation. Almost every
day the humankind faces o series of
terrorist acts, some of an unthinkable
violence, that spread horror, deeply
disturb the normal life of the society,
defying the internal and the
international order of law, endangering
the existence and the function of the
democracies, the national security of
the states and even the world peace.
The terrorism is a substitute, a
surrogate of the war but it is not similar
to it. The terrorist acts are tempting,
because they are more accessible than
the military operations, sometimes the
necessary degree of risk to be
accepted is also reduced (seldom the
governments of the different states are
accused of terrorist activities, but rather
different more or less independent
organizations – at least at the
declarative level).
15
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The Place and
Role of
Human
Resources
within
Educational
System
Abstract
The development of the human
capital, the investment in education,
training and health, aims to train the
available professional and scientific
human resources. Adapting the human
resources to the structural changes in
the economy imposed by the scientifical
and technical progress is a must do for
all educational institutions. The
preparation and exploitation of
knowledge, abilities, professional and
cultural values, depend on public
awareness that only by transforming
the priority of investment in human
capital, can print competitiveness to
face the new circumstances of the
dynamic economies.
The human resources are the main
factor of the educational reform, being
able to compromise or save everything.
In order to have qualitative human
resources in education, the managers
have to take the following measures: to
significantly increase the wages
according to the requirements on
academic performances, to raise the
standards on the quality of long-life
learning and initial training, to ensure
professionalism regarding the
managerial career in pre-academic
education.
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Locul şi rolul
resurselor umane în
sistemul educaţional
 Maior George BUCĂŢA
PCC Mihaela FOFELDEA
Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie
Antiaeriană „Ioan Vodă” Sibiu
Managementul instituţiilor educaţionale include formularea
unor obiective clare, organigrama instituţiei şi baza materială
pentru învăţământ, toate acestea asigurând cadrul legislativnormativ, formarea iniţială a instruirii, managementului şi a
personalului, pentru a elabora tehnici de evaluare, scopul final
fiind optimizarea procesului educaţional. Managementul doreşte
atingerea eficientă a scopurilor, nu doar pentru a asigura un
control eficient al resurselor, ci şi al activităţilor.
Gestionarea resurselor umane constă în realizarea tuturor
activităţilor care duc la securizarea, dezvoltarea, motivarea şi
păstrarea resurselor umane în cadrul organizaţiei, ducând astfel
la realizarea obiectivelor şi îndeplinirea nevoilor angajaţilor. Pe
măsură ce organizaţia educaţională se dezvoltă, aceasta se
confruntă cu un număr considerabil de aspecte esenţiale specifice
managementului resurselor umane. Managerii creează un plan
pentru atragerea şi păstrarea oamenilor care deţin abilităţile de
care instituţia are nevoie. Paşii necesari pentru implementarea
acestui plan sunt: recrutarea, selecţia, integrarea, instruirea,
recompensarea, alegerea beneficiilor potrivite şi evaluarea
continuă a performanţelor pentru a vedea dacă scopurile
organizaţionale sunt atinse. Toate aceste activităţi intră în
compunerea managementului resurselor umane.
Resursele umane sunt factorul cheie al reformei educaţionale.
Acestea pot compromite totul sau pot salva totul. Pentru a avea o
resursă umană de calitate în educaţie, managerii trebuie să ia
următoarele măsuri: să crească substanţial renumeraţia în funcţie
de cerinţele privind performanţele academice, să crească
standardele privind calitatea formării continue şi iniţiale; să
asigure profesionalism privind cariera managerială în educaţia
preuniversitară.
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Modalităţi de modelare
şi noi tendinţe
de dezvoltare
multilaterală
în procesul
de învăţare
 Căpitan Radu NEGRU
Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie
Antiaeriană „Ioan Vodă” Sibiu
Societatea civilă este modelul din care armata îşi extrage
principii şi procedee de succes, care urmează să fie aplicate, cu
toate că de multe ori acest proces decurge în sens invers şi
societatea civilă apelează la principiile şi procedeele utilizate de
militari, în a-şi atinge scopurile.
Sistemul militar necesită de asemenea o modificare a
principiilor şi procedeelor de funcţionare, pentru a fi în
permanenţă conectat la aceste schimbări, pentru a putea face
faţă noilor provocări pe care le generează actuala situaţie geopolitică, noile forme de agresiuni şi modalităţi de ducere a luptei
ce sunt asociate conflictelor asimetrice şi războiului hibrid.
Orice modificare de perspectivă, dar mai ales implementarea
unor noi metode de percepere a realităţilor contemporane şi de
răspuns la ameninţările, riscurile şi conflictele moderne, trebuie să
fie realizate încă din procesul de formare a
viitorilor combatanţi, în speţă a cadrelor militare.
Succesul implementării şi dezvoltării acestor
noi instrumente de investigare, evaluare şi
combatere a efectelor ce derivă din situaţia
politico-militară actuală, a situaţiei internaţionale
şi mai ales din trans-globalizare, poate fi serios
îmbunătăţit prin modificarea sistemului de
învăţământ/formare în sensul utilizării unor
metode noi sau din alte domenii.

Adjustments
and New
Trends of
Multilateral
Development
of the
Training
Process
Abstract
Through ages, the society has
suffered many transformations due to
the needs developed by the permanent
flowing of the events that have impact
over every single human being. That is
the fact that produced many of the new
procedures and principles that emerge
as a facilitator of leading the peoples.
The civil society is the pattern
according to which the army
establishes its own successful
principles and procedures to be
applied, though most of the time this
process goes backwards and the civil
society uses the military principles and
procedures in order to reach their
goals.
The military systems also need to
improve the functioning principles and
procedures in order to be permanently
connected to these changes, to be able
to face the new challenges generated
by the current geo-political situation, the
new forms of aggression and combat
that are associated to the asymmetrical
conflicts and hybrid war.
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IANUARIE 2017
La sediul Brigăzii 8 LAROM
“Alexandru Ioan Cuza” s -a
desfăşurat ceremonia militară de
deschidere a anului de instrucţie
2017. În cadrul activităţii de
deschidere a anului de instrucţie,
condusă de comandantul brigăzii gl.bg. dr. Adrian Stroea, acesta a
prezentat militarilor rezultatele
obţinute în anul de instrucţie 2016
şi obiectivele Brigăzii 8 LAROM în
anul 2017, respectiv “creşterea
capacităţii de luptă a structurilor
brigăzii prin instruirea şi asigurarea
unui grad sporit de reacţie şi
interoperabilitate”. Activităţi similare
s-au desfăşurat şi în garnizoanele
Bârlad şi Ploieşti unde sunt
dislocate unităţile subordonate ale
brigăzii.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
IANUARIE 2017
Ministrul Apărării Naţionale
Gabriel Leş: "Sărbătorim, astăzi,
158 de ani de la Unirea
Principatelor Române. Principiile şi
idealurile generaţiei care a înfăptuit
România modernă sunt mai actuale
ca oricând. Şi astăzi avem nevoie
să ne unim toate energiile şi tot
potenţialul de care dispunem, ca
popor şi ca individualităţi, pentru a
asigura României statutul demn şi
vocea puternică pe care le merită".
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
FEBRUARIE 2017
La sediul Brigăzii 8 LAROM
"Alexandru Ioan Cuza" a avut loc
ceremonialul de trecere în rezervă
a comandantului brigăzii, generalul
de brigadă dr. Adrian Stroea. În
cadrul ceremonialului, acesta a
predat comanda marii unităţi
colonelului Ciprian Marin.
Activitatea s-a desfăşurat în
prezenţa locţiitorului Şefului Statului
Major General, generalullocotenent dr. Adrian Tonea, ai altor
reprezentanţi ai Ministerului
Apărării Naţionale, precum şi
oficialităţi ai administraţiei publice
locale.
Astfel, după 41 de ani de carieră
militară, generalul de brigadă
Adrian STROEA lasă în urmă o
impresionantă activitate dedicată
Armatei Române şi armei artilerie.
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Opt distincţii şi medalii militare, 18
cărţi - dintre care cea mai
importantă "Enciclopedia Artileriei
Române", precum şi calitatea de
corespondent al Academiei de
Ştiinţe Militare, stau mărturie
pentru profesionalismul şi
pasiunea cu care generalul Adrian
STROEA a înţeles să-şi facă
datoria, atât în calitate de militar,
dar şi de profesor sau istoric.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
MARTIE 2017
În urma solicitării Misiunii
Permanente a României la ONU
din august 2016, Departamentul
de Menţinere a Păcii (DPKO) din
cadrul ONU, a decis să desfăşoare
în perioada 20 februarie – 03
martie 2017, la Şcoala de Aplicaţie
pentru Unităţi de Sprijin de Luptă
“General Eremia Grigorescu” din
Sibiu cursul „Train the
Trainers” (MTT) - un program de
formare a instructorilor pentru
operaţii ONU de menţinerea păcii.
Scopul cursului este de a
forma instructorii militari români
care să fie în măsură să
pregătească trupele române care
urmează să desfăşoare operaţiuni
ONU de menţinerea păcii.
Integrated Training Service din
cadrul DPKO a dislocat în
România o echipă cu o vastă
experienţă în misiuni de
menţinerea păcii şi în instruirea şi
formarea trupelor ce acţionează
sub mandat ONU.
În acest scop, Statul Major al
Forţelor Terestre şi Statul Major al
Forţelor Aeriene au selecţionat un
număr de 30 de militari, cu o
bogată experienţă în misiuni
multinaţionale, pentru a deveni la
rândul lor instructori.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
MARTIE 2017
La Centrul Național de Instruire
Întrunită Getica (CNJT) din Cincu s
-a desfăşurat Exercițiul de instruire
asistată de calculator (CAX)
Argeșul 17.1, care a presupus
întrunirea cursanților școlilor de
aplicație din Forţele Terestre, sub
o singură umbrelă, la instruire.
Astfel, timp de o săptămână, sa desfășurat un exercițiu integrator

cu implicarea cursanților de la
cursurile de stat major, cursurile
avansate pentru comandanți de
companii/baterii și cele de plutonier
-adjutant. Scenariul exercițiului a
vizat acţiunile de apărare ale unei
brigăzi, compusă din batalioane şi
companii încadrate cu cursanţi din
armele infanterie, vânători de
munte, operaţii speciale, artilerie
terestre și artilerie antiaeriană,
geniu şi CBRN.
Cooperarea a fost foarte bună,
a susținut conducătorul acestui
exercițiu, colonelul Marian Bae,
comandantul Școlii de Aplicație
pentru Unități de Luptă Mihai
Viteazul.
Este prima activitate de acest
gen în Armata României. Este un
proiect la care eu țin foarte mult, a
declarat generalul de brigadă Vlad
Gheorghiță, comandantul Centrului
Național de Instruire Întrunită
Getica..
Exerciţiul Argeşul 17.1 s-a
constituit într-o experienţă extrem
de utilă cursanţilor artilerişti, aceştia
având posibilitatea să desfăşoare
activităţi de planificare şi executare
a operaţiei alături de colegi
aparţinând celorlalte arme din
Forţele Terestre.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
APRILIE 2017
Ziua NATO în România se
sărbătoreşte, începând din 2005, în
prima duminică a lunii aprilie. La
alegerea datei s-a ţinut seama de
apropierea de data oficială a
aderării României la Alianţa NordAtlantică, 29 martie 2004, precum
şi de data arborării oficiale a
drapelului român la sediul NATO de
la Bruxelles, la 2 aprilie 2004.
Cu ocazia acestei sărbători, la
Şcoala de Aplicație pentru Unităţi
de Sprijin de Luptă „General
Eremia Grigorescu” s-a desfăşurat
simpozionul „Ziua NATO
în
România – 2 Aprilie 2017” şi o
ceremonie militară de arborare a
drapelelor României şi Organizaţiei
Tratatului Atlanticului de Nord.
La acest eveniment au fost
invitaţi să participe ofiţeri de
artilerie care şi-au desfăşurat
activitatea în slujba acestei arme.
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»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
APRILIE 2017
Vineri 07 aprilie, la Centrul de
Instruire pentru Artilerie Terestră şi
Artilerie Antiaeriană „Ioan Vodă” din
cadrul Şcolii de Aplicaţie pentru
Unităţi de Sprijin de Luptă „General
Eremia Grigorescu” a avut loc
simpozionul „136 de ani de la
înfiinţarea Şcolii Speciale de
Artilerie şi Geniu” având ca
referinţă data de 07 aprilie 1881,
momentul când a luat naştere
învăţământul specializat în armele
artilerie şi geniu. În cadrul
simpozionului au fost prezentate
lucrările: „Şcoala de artilerie şi
geniu - Arc peste timp în istoria
armatei şi naţiunii române”,
„Tendinţ e de de zvol tar e a
sistemelor de artilerie şi rachete din
armatele moderne” şi „Un brav
artilerist – Generalul de divizie
Eracle Arion”.
Dedicate aceleiaşi zile de 07
aprilie, s-au organizat competiţii
sportive sub egida „Cupa Centrului
de Instruire pentru Artilerie Terestră
şi Artilerie Antiaeriană” ce au
constat în competiţii de tenis de
masă, şah şi cross.
Și Centrul de Instruire pentru
Geniu, EOD şi Apărare CBRN
“Panait Donici” din Râmnicu Vâlcea
a sărbătorit 136 de ani de existenţă
neîntreruptă a învăţământului
militar de profil în Armata
României. În cadrul ceremoniei
aniversare a fost prezentat un
istoric al instituției, iar comandantul
Centrului de Instruire pentru Geniu,
EOD şi Apărare CBRN, col. Petre
Barbu, a ținut o alocuțiune prin care
a subliniat importanţa armei geniu
în decursul istoriei şi rolul acesteia
în contextul actualelor conflicte
militare.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
MAI 2017
Jur să-mi apăr ţara chiar cu
preţul vieţii!
În data de 6 mai, la sediul
Centrului de Instruire pentru
Artilerie Terestră şi Artilerie
Antiaeriană „Ioan Vodă” din cadrul
Şcolii de Aplicaţie pentru Unităţi de
Sprijin de Luptă „General Eremia
Grigorescu” din Sibiu, a avut loc
ceremonia militară organizată cu
ocazia depunerii jurământului
militar de către soldaţii profesionişti
- seria februarie 2017.

La această activitate au
participat reprezentanţi ai
Ministerului Apărării Naţionale, ai
autorităţilor publice locale, precum
şi cadre militare în rezervă şi în
retragere.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

A r t i l e r i a t e r es tr ă a f o s t
reprezentată cu cinste de Brigada 8
LAROM şi Batalionul 285 Artilerie,
unităţi de elită în cadrul Forţelor
Terestre. Artileriştii au avut
posibilitatea să desfăşoare activităţi
specifice în mediu multinaţional şi
au fost apreciaţi de partenerii
americani pentru profesionalismul
lor.
La exerciţiu au participat şi
instructori militari artilerişti din
Centrul de Instruire pentru Artilerie
Terestră şi Artilerie Antiaeriană
“Ioan Vodă”, în rolul de OCT
(Observer / Controller / Trainer).
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

IUNIE 2017
NATO NOBLE JUMP 2017
În perioada 26.05. – 16.06.2017
s-a desfăşurat în Grecia, Bulgaria şi
România, exerciţiul Noble Jump 17,
cel mai mare exerciţiu al NATO din
acest an.
2000 de militari români şi 2000
de militari străini cu peste 500 de
mijloace tehnice s-au instruit în
Centrul Naţional de Instruire
Întrunită din Cincu.
La acest exerciţiu au participat
artilerişti din ţara noastră şi din
NATO. Multinaţionalitatea,
diversitatea structurilor de artilerie
participante şi misiunile executate
au constituit adevărate provocări,
toate acestea conducând, în final, la
un plus de valoare şi o creştere a
nivelului de instruire.

IULIE 2017
Pe data de 5 iulie, la sediul
Şcolii de Aplicaţie pentru Unităţi
Sprijin de Luptă “General Eremia
Grigorescu”, a avut loc ceremonia
de trecere în rezervă a
comandantului şcolii, colonel
Constantin Dobre şi de predareprimire a funcţiei de comandant.
Activitatea s-a desfăşurat în
prezenţa reprezentantului Statului
Major al Forţelor Terestre, colonel
Ştefan Sorin, şeful serviciului
personal şi mobilizare.
Astfel, după o activitate de 36 de
ani desfăşurată sub culorile
drapelului tric olor, dl. c ol.
Constantin Dobre a predat
comanda şi Drapelul de Luptă al
unităţii, dl. col.ing.dr. Aurel
Iacobescu,
locţiitor
al
comandantului.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

IULIE 2017
NATO SABER GUARDIAN 2017
SG17 a fost o desfăşurare de
forţe impresionantă, pe teritoriul
României, Bulgariei şi Ungariei,
după un scenariu fictiv în care cei
peste 25.000 de militari, cu peste
3.000 de mijloace tehnice, dintre
care 90 de aeronave de luptă şi
transport, au desfăşurat acţiuni
militare pentru eliberarea unei
porţiuni a teritoriului ocupate de o
forţă ostilă. Pe teritoriul României sau aflat aproximativ 70 de garnituri
de tren, peste 400 de convoaie
auto, 50 de curse aeriene şi o navă
de transport maritim. Exerciţiile s-au
desfăşurat în peste 20 de
poligoane, centre de instruire şi
raioane de dislocare. (Comunicat
M.Ap.N, 21 iulie 2017)

SEPTEMBRIE 2017
Luna septembrie aduce cu sine
nu doar începutul toamnei, ci şi
începerea cursurilor în cadrul
CIATAA.
Cursanţii artilerişti vor desfăşura
cu preponderenţă activităţi practicaplicative, vor participa la exerciţii şi
trageri de instrucţie şi evaluare în
poligoane şi îşi vor dezvolta
pregătirea de specialitate pentru a
putea îndeplini în condiţii de
performanţă atribuţiile funcţiilor
pentru care se instruiesc.

Ediţia s-a încheiat la data
de 29 septembrie 2017.
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Pagină rezervată CTEA

07 aprilie 1881 - 07 aprilie 2017
136 de ani de la înfiinţarea
Şcolii Speciale de Artilerie şi Geniu
şi de existenţă a învăţământului militar
de artilerie şi geniu

10 noiembrie 1843 - 10 noiembrie 2017
174 de ani de la înfiinţarea
primei baterii de artilerie
10 noiembrie - Ziua Artileriei
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