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Scurt istoric
al Centrului de
Instruire pentru
Artilerie Terestră
şi Artilerie Antiaeriană
„Ioan Vodă”
ÎNALTUL DECRET NR. 996
Art. 1. “Se creează o Şcoală de
Aplicaţie pentru Artilerie şi Geniu sub
denumirea de Şcoală Specială de
Artilerie şi Geniu…”
REGELE CAROL I
Bucureşti, 7 aprilie 1881
- 7 Aprilie 1881 - a fost înfiinţată Şcoala Specială
de Artilerie şi Geniu la Bucureşti, prin Înaltul Decret
nr. 996 al Regelui Carol I, publicat în Monitorul
Oficial din 17 aprilie 1881;
- 3 mai 1885 - ia fiinţă Şcoala de Ofiţeri de
Artilerie;
- 16 Noiembrie 1892 - Şcoala Specială de
Artilerie şi Geniu se reorganizează pe două diviziuni:
preparatorie şi de aplicaţie, prin Înaltul Decret nr.
3640 al Regelui Carol I;
- 2 noiembrie 1895 - Şcoala Specială de Artilerie
şi Geniu îşi schimbă denumirea în Şcolile de
Artilerie şi Geniu, prin Înaltul Decret nr. 3640 al
Regelui Carol I, care cuprindeau patru şcoli: Şcoala
Militară de Artilerie şi Geniu, Şcoala de Aplicaţie de
Artilerie şi Geniu, Şcoala Superioară de Artilerie şi
Geniu şi Şcoala Militară de Guarzi de Artilerie şi
Geniu;
- 1896 - Şcoala Militară de Artilerie şi Geniu
devine Şcoala Militară de Artilerie, Geniu şi Marină;
- 1 septembrie1901 - a fost înfiinţată Şcoala de
Tragere a Artileriei - Comana, judeţul Vlaşca;
- 1910 - Şcoala de Aplicaţie de Artilerie şi Geniu
este reorganizată în Şcoala Pregătitoare de Ofiţeri
de Artilerie şi Şcoala Specială (de Aplicaţie), prin
Înaltul Decret nr. 284 al Regelui Carol I;
- 1915 - Şcoala Specială de Aplicaţie de Artilerie
şi Geniu îşi încetează temporar activitatea;
- 25 septembrie 1916 - Şcoala Militară de
Artilerie, Geniu şi Marină este mutată de la Bucureşti
la Iaşi ca urmare a evenimentelor din acel an;
- 15 mai 1917 - Şcoala Militară de Artilerie, Geniu
şi Marină se mută de la Iaşi la Botoşani datorită
exodului populaţiei alungate de front spre nordul
Moldovei;
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- 1 februarie 1919 - Şcoala Militară de Artilerie se
mută la Bucureşti separat de secţia de Geniu, după
finalizarea reparaţiilor vechiului local al şcolii;
- 1916-1919 - Şcoala Specială de Artilerie şi
Geniu îşi suspendă temporar activitatea datorită
războiului şi lipsei de cadre care se aflau pe front;
- 1920 - Şcoala de Trageri a Artileriei se
transformă în Centrul de Instrucţie al Artileriei, cu
reşedinţa la Râşnov;
- 25 iulie 1920 - Şcoala de Aplicaţie a Artileriei se
mută la Timişoara, ca măsură a redistribuirii
instituţiilor de învăţământ pe teritoriul naţional, prin
Ordinul Ministerului de Război nr. 2464/1920;
- 3 iulie 1921 - Şcoala Militară de Artilerie este
mutată la Timişoara, în vederea realizării unităţii de
comandă;
- 1927 - Şcoala de Ofiţeri în Rezervă de Artilerie
este mutată la Craiova, iar Centrul de Instrucţie al
Artileriei a fost mutat de la Râşnov la Mihai Bravu;
- 31 august 1939 - Şcoala de Aplicaţie a Artileriei
îşi încetează activitatea datorită celei de-a doua
conflagraţii mondiale, prin Decizia ministerială cu nr.

2212; singura instituţie de învăţământ care mai
funcţiona independent pentru pregătirea ofiţerilor de
artilerie era Şcoala de Ofiţeri de Artilerie;
- 6 iulie 1940 - Şcoala Militară de Artilerie este
mutată la Piteşti;
- 15 februarie 1945 - se desfiinţează Centrul de
Instrucţie al Artileriei;
- 5 iulie 1946 - Centrul de Instrucţie al Artileriei s-a
transformat în Subcentrul de Instrucţie al Artileriei şi
a intrat în compunerea Centrului de Instrucţie Mixt;
- 10 august 1947 - Subcentrul de Instrucţie al
Artileriei s-a transformat în Şcoala de Tragere şi
Perfecţionare a Artileriei;
- 1 octombrie 1948 - Şcoala Militară de Artilerie se
mută la Sibiu;
- 13 noiembrie 1948 – ia fiinţă Şcoala de Ofiţeri
Tehnici de Armament;
- 30 iulie 1958 - Şcoala de Ofiţeri Tehnici
Armament s-a contopit cu Şcoala Militară de Artilerie;
- 1 octombrie 1959 - ia fiinţă Şcoala Militară de
Ofiţeri de Artilerie;
- 25 iulie 1960 - Şcoala Militară de Artilerie devine
Şcoala Militară de Ofiţeri Artilerie;
- 1 martie 1961 - Şcoala Militară de Artilerie intră
în compunerea Şcolii Militare de Ofiţeri “Nicolae
Bălcescu” cu sediul la Sibiu;
- 26 octombrie1970 - a fost înfiinţată Şcoala
Militară de Ofiţeri Activi de Artilerie cu sediul la Sibiu,
prin HCM nr. 1500, creându-se astfel cadrul
organizatoric necesar pregătirii viitorilor ofiţeri de
artilerie;
- 30 noiembrie 1970 - Şcolii Militare de Ofiţeri
Activi de Artilerie i-a fost conferit Drapel de Luptă prin
Decretul nr. 491 din 30.11.1970 al Consiliului de Stat
al R.S.R care a fost decorat de-a lungul timpului cu
următoarele ordine: Ordinul ,,Steaua Republicii
Socialiste România” clasa a II-a, Ordinul ,,23 August”
clasa a II-a şi Ordinul ,,Apărarea Patriei” clasa I;
- 21 octombrie1974 - Şcolii Militare de Ofiţeri
Activi de Artilerie i s-a atribuit numele domnului
Moldovei “Ioan Vodă”, prin Decizia Prezidenţială
nr.28 din 21.10.1974;
- 1991 - Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de
Artilerie “Ioan Vodă” s-a transformat în Institutul
Militar de Artilerie şi Geodezie “Ioan Vodă”;
- 1 iunie 1997 - Institutul Militar de Artilerie şi
Geodezie “Ioan Vodă” s-a desfiinţat şi s-a înfiinţat
Şcoala de Aplicaţie pentru Artilerie şi Rachete “Ioan
Vodă”, prin Dispoziţia SMG nr.S/B3/1992 din
06.05.1997;
- 15 august 2002 - Şcoala de Aplicaţie pentru
Artilerie şi Rachete “Ioan Vodă” s-a reorganizat
structural, devenind Şcoala de Aplicaţie pentru
Artilerie Terestră şi Artilerie Antiaeriană “Ioan Vodă”;
- 1 august 2005 - În baza Ordinului ministrului
apărării naţionale nr. MS 74 din 28.04.2005, pentru
modificarea Ordinului nr. MS 179 din 14.12.2004
„Privind desfiinţarea, transformarea, resubordonarea,
reorganizarea, redislocarea şi înfiinţarea unor
comandamente, mari unităţi, unităţi, subunităţi şi
formaţiuni din compunerea la pace a Armatei
României în perioada 01.01.-31.12.2005”, la data de
01. 08. 2005, fosta Şcoală de Aplicaţie pentru
Artilerie Terestră şi Artilerie Antiaeriană ”Ioan Vodă”,
s-a reorganizat în Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi

de Sprijin de Luptă care are în compunere şi
Centrele de Pregătire pentru Artilerie Terestră şi
Artilerie Antiaeriană;
- 24 noiembrie 2005 - Şcolii de Aplicaţie pentru
Unităţi de Sprijin de Luptă i se acordă denumirea
onorifică „General Eremia Grigorescu”. Totodată,
Centrul de Pregătire pentru Artilerie Terestră preia
denumirea onorifică „Ioan Vodă” (aprobarea
ministrului apărării naţionale nr. DR. 5087 din
24.11.2005, OZU nr. 95 din 13.12.2005 al UM.
01473 Sibiu);
- 1 septembrie 2008 - În baza Ordinului
ministrului apărării naţionale nr. MS 17 din
25.02.2008, „Privind desfiinţarea, transformarea,
integrarea, resubordonarea, reorganizarea
structurală, redislocarea şi înfiinţarea unor
comandamente, mari unităţi, unităţi, subunităţi şi
formaţiuni din compunerea Armatei României în
perioada 01.02.-31.12.2008”, la data de 01. 09.
2008, fostul Centru de Pregătire pentru Artilerie
Terestră „Ioan Vodă”, s-a reorganizat în Centrul de
Instruire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie
Antiaeriană, prin comasarea vechii structuri cu
Centrul de Pregătire pentru Artilerie Antiaeriană;
- 27 iulie 2009 – Centrul de Instruire pentru
Artilerie Terestră şi Artilerie Antiaeriană menţine
denumirea onorifică „Ioan Vodă”. (aprobarea
ministrului apărării naţionale nr. CP2. 6237 din
27.07 2009).

10 ani
sub denumirea de
Centrul de Instruire
pentru Artilerie
Terestră şi Artilerie
Antiaeriană
“Ioan Vodă”
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Şcoala de Artilerie şi Geniu 1902

Amintiri la ceas de sărbătoare
 General de brigadă (r)
prof.univ. dr. Adrian STROEA
În existenţa de peste 17 decenii a artileriei române
moderne, trei instituţii ale acestei arme s-au impus în
c onş ti i nţ a
ar t i ler iş ti l or
ca
em blem atic e :
Comandamentul Artileriei, Şcoala de Artilerie şi
Centrul de Instrucţie al Artileriei. Din nefericire astăzi
primele două instituţii sunt doar amintire, iar centrul,
deşi asigură nu numai specializarea artileriştilor
tereştri, ci şi a celor antiaerieni din forţele terestre, nu
mai este ceea ce era cândva, din cauze neimputabile
ei, ci ale celor ce nu tocmai inspirat i-au proiectat
actualul rol şi loc de structură militară atipică (fără stat
major), în compunerea Şcolii de Aplicaţie pentru
Unităţi de Sprijin de Luptă „General Eremia
Grigorescu”. Şi cu toate acestea, încă de la
reînfiinţarea sa din anul 2005, centrul a reuşit în
pofida greutăţilor să se afirme ca o structură de
învăţământ utilă, modernă, destinată atât formării cât
şi perfecţionării artileriştilor. Personal am apreciat că
această instituţie are meritul nu numai că a continuat
cu succes procesul de învăţământ artileristic ci şi că a
preluat şi dezvoltat în mod benefic tradiţiile
învăţământului românesc de artilerie. În fiecare an, la
7 aprilie, Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră
şi Artilerie Antiaeriană „Ioan Vodă” celebrează cu mult
entuziasm ziua înfiinţării primei instituţii militare
româneşti de învățământ tehnic, Şcoala Specială de
Artilerie şi Geniu. La această zi de sărbătoare gândul
bun al recunoştinţei tunarilor se îndreaptă nu numai
către înaintaşii din ceea ce generic numim Şcoala de
4

Artilerie ci şi către cei care, începând cu anul 1901, au
trudit în instituţia destinată perfecţionării pregătirii de
specialitate a artileriştilor, numită iniţial Şcoala de
Tragere a Artileriei şi devenită mai apoi Centru de
Instrucţie.
Cu bucurie încerc să reconstitui la acest moment
sărbătoresc camarazilor, câteva din amintirile mele
referitoare la aniversările dedicate învăţământului de
artilerie la care am participat. Cele mai vechi dintre ele
sunt cele legate de sărbătorirea unui secol de
existenţă a învăţământului de artilerie. Îmi amintesc cu
mare plăcere că am avut şansa de a fi fost martor al
aniversării centenarului şcolii, în anul 1981, din postura
de elev în anul II al acesteia. Înainte de toate, îmi revin
în minte toate activităţile administrativ – gospodăreşti,
desfăşurate cu o intensitate impresionantă, pentru ca
şcoala să arate impecabil. La excelentele manifestări
aniversare, organizate şi conduse cu rigoarea-i
cunoscută de colonelul Niculae Pavelescu,
comandantul şcolii, au participat distinşi artilerişti în
activitate, rezervă şi retragere, numeroşi invitaţi din
viaţa civilă. Păstrez încă în minte discursul generalului
colonel Ion Popescu, comandantul artileriei, rostit în
cadrul adunării festive. Nu a fost unul rafinat,
academic, ci o abordare în cuvinte simple, dar extrem
de convingătoare prin conţinut. Atunci am început în
fapt să-i descopăr personalitatea complexă,
impresionantă a acestuia, ceea ce m-a ajutat să
înţeleg mai târziu de ce în mandatul său s-a realizat

Fotografii care se regăsesc în albumul Şcolii
realizat în anul 1920—sus şi dreapta
majoritatea gurilor de foc de artilerie după cea de-a
doua conflagraţie mondială. Tot cu acest prilej
aniversar a văzut lumina tiparului un număr special al
revistei „Traiectorii” în care a apărut şi primul meu
articol dedicat armei în care m-am format. A fost
articolul care a marcat începutul scrierilor mele despre
artilerie, concretizate în numeroase cărţi, articole şi
studii pe care le-am scris cu şi din dragoste pentru
această armă.
Şansa a făcut ca un sfert de secol mai târziu să am
onorantul privilegiu de fi eu organizatorul manifestărilor
dedicate celebrării a 125 de ani de la înfiinţarea Şcolii
Speciale de Artilerie şi Geniu, din calitatea de
comandant al centrului şi inspector al artileriei.
La manifestările aniversare au participat numeroşi
invitaţi, personalităţi militare şi civile de mare
notorietate. Printre aceştia îi menţionez pe şeful
Statului Major General, generalul Eugen Bădălan, pe
generalii Băhnăreanu, Ciocan, Sibianu, Popescu
(comandantul Şcolii de Aplicaţie pentru Unităţi de
Sprijin de Luptă), mitropolitul Ardealului I.P.S.
Laurenţiu Streza, actorul Ion Besoiu, senatorul Antonie
Iorgovan, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale,
etc. Din nefericire, având agenda de lucru mult prea
încărcată, nu a participat la eveniment primarul
Sibiului, cel ce peste ani a devenit Preşedintele
României şi comandant al oştirii române. Placa
aniversară dezvelită la 7 aprilie 2006, la intrarea
principală în comandament de către şeful Statului
Major General stă mărturie peste timp a acestor
manifestări de suflet. Cinci ani mai târziu am fost
onorat să particip la invitaţia colonelului Georgel
Oprean, comandantului Centrului de Artilerie Terestră
şi Artilerie Antiaeriană „Ioan Vodă”, la manifestările
prilejuite de împlinirea a 130 de ani de existenţă a
învăţământului de artilerie. Păstrez cu plăcere
amintirea simpozionului desfăşurat cu acest prilej la
Cercul Militar din Sibiu, în prezenţa unei numeroase
asistenţe. Au participat la eveniment personalităţi ale
instituţiei militare, în activitate, rezervă şi retragere,
între care îi amintesc pe generalul Ariton Ioniţă, şeful
Statului Major al Forţelor Terestre, pe generalii
Popescu Silviu de la Statul Major al Forţelor Terestre,
Damian şi Grecu. În fruntea reprezentanților

autorităţilor locale s-a aflat prefectul judeţului Sibiu,
Horaţiu Răcuciu. De asemenea, au participat
numeroşi reprezentanţi ai mediului universitar Sibian.
Îmi amintesc cu plăcere că expunerea mea
„Învăţământul militar de artilerie în perioada 19211948”, ţinută cu acest prilej a fost extrem de bine
primită de auditoriu. De asemenea, în cadrul acestei
manifestări am făcut şi o recenzie a cărţii „Artileria
română în date şi imagini”, pe care am scris-o
împreună cu colonelul Gheorghe Băjenaru şi pe care
o lansasem cu câteva luni mai devreme la Bucureşti,
cu ocazia Zilei Artileriei. Ţin să menţionez că
împreună cu colonelul (r) Marin Ghinoiu, pentru a
marca aşa cum se cuvine respectul pentru instituţia
de învăţământ în care ne-am format, am scris în anul
2011 cartea „Şcoala Militară de Artilerie. 130 de ani
de existenţă”. A fost onorul recunoştinţei, dat cu
condeiul, instituţiei în care am deprins tainele artileriei
şi în care ni s-a insuflat mai mult decât în oricare altă
instituţie dragostea de oştire şi de ţară. Din acelaşi
respect pentru şcoală, am iniţiat demersul de montare
a unei plăci aniversare pe faţada clădirii din Calea
Griviţei nr. 28 în care şi-a început existenţa la 7 aprilie
1881 Școala Specială de Artilerie şi Geniu şi care
astăzi găzduieşte o secţie a Universităţii de Arte
Plastice Bucureşti. Demersul de montare a acestei
plăci a fost extrem de anevoios, presupunând
conform prevederilor legale, obţinerea a numeroase
avize, autorizaţii şi certificate, între care amintesc:
» Contractul nr. 13 din 07.04.2011 şi Actul adiţional
nr. 1 din 13.04.2012 prin care Universitatea Naţională
de Arte Plastice Bucureşti şi-a exprimat acordul
pentru montarea plăcii;
» Certificatul de urbanism nr. 15781027918 din
27.10.2011, eliberat de Primăria Municipiului
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Bucureşti;
» Clasificarea Notificării
de către
Agenţia Regională pentru Protecţia
Mediului Bucureşti, nr. 199348 din
10.11.2011;
» Avizul Direcţiei Generale de
Dezvoltare şi Investiţii nr.2899 din 16.01.
2012;
» Avizul Direcţiei pentru Cultură şi
Patrimoniu a Municipiului Bucureşti, nr,
117/M din 23.02.2012;
» Autorizaţia de construcţie nr.
2381065666 din 24.02. 2012;
» Avizul favorabil nr 112/E/A8 din
28.02.2012 al Primăriei Sectorului 2.
Multitudinea acestor acte şi mai ales
modul birocratic a făcut ca placa să nu
poată fi dezvelită la data planificată, ci
abia în data de 23.04.2012, cu prilejul zilei
Forţelor Terestre.
Persoana desemnată de Statul Major
al Forţelor Terestre pentru dezvelirea
acesteia a fost subsemnatul. Onorul a fost
dat de către o gardă de onoare asigurată
de Divizia 1 Infanterie. La activitate au
participat numeroase cadre militare din
Statul Major al Forţelor Terestre, în
special artilerişti. Au participat artilerişti în
rezervă, un numeros public şi multe cadre
didactice din Universitatea Naţională de
Arte Plastice. Ceremonialul a început cu
intonarea imnului de stat, a continuat cu
dezvelirea plăcii şi mai apoi cu slujba
religioasă de cinstire a acesteia. În final
am rostit o alocuţiune despre începuturile
învăţământului de artilerie în localul din
Calea Griviţei nr. 28.
La fel de plăcute îmi sunt amintirile de
la aniversarea a 135 de ani de învăţământ
militar de artilerie. În primul rând pentru
că mi-a prilejuit întâlnirea extrem de
agreabilă cu camarazii artilerişti din oraşul
de pe Cibin. Simpozionul organizat cu
acest prilej a fost o manifestare de înaltă
ţinută, ce s-a constituit într-o excelentă
oportunitate de relevare a minunatelor
tradiţii ale învăţământului de artilerie, a
dascălilor ce au rămas în sufletele
absolvenţilor. Şi de această dată am
prezentat un material apreciat de auditori,
alături de col Georgel Oprean, col (r)
Gheorghe Bichicean şi alţii.
Desigur, activităţile aniversare din toţi
aceşti ani s-au încheiat ca întotdeauna cu
tradiţionalul „ospăţ al artileriei”. 

Aspecte din Sala de tradiţii
din incinta Şcolii de Aplicaţie pentru
Unităţi de Sprijin de Luptă “General
Eremia Grigorescu”
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Învăţământul
de artilerie
Între realităţi şi
perspective
 Locotenent colonel Daniel GHEONDEA
Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi
Artilerie Antiaeriană „Ioan Vodă” Sibiu
Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie
Antiaeriană „Ioan Vodă” este o instituţie militară cu o poziţie
bine definită pe „eşichierul” învăţământului militar, în general
şi a celui de formare continuă non-universitară, în special,
cu un rol esenţial în formarea, specializarea şi dezvoltarea
profesională a ofiţerilor, maiştrilor militari, subofiţerilor şi a
soldaţilor şi gradaţilor profesionişti din armele artilerie şi
rachete şi rachete şi artilerie antiaeriană. În plus, ca element
de noutate, trebuie menţionat şi rolul pe care îl are centrul în
pregătirea ofiţerilor, maiştrilor militari, subofiţerilor şi
soldaţilor rezervişti, anul 2017 fiind elementul de referinţă în
demararea acestui proces, în conformitate cu prevederile
legale emise în acest sens.
Aruncând o privire lapidară asupra acestei instituţii, se
poate trage concluzia că suntem un centru de instruire
relativ tânăr, cu o tradiţie de doar 10 ani (dacă luăm în
considerare anul 2008, an în care se înfiinţează structura cu
denumirea actuală, prin comasarea centrelor de pregătire
de artilerie terestră şi artilerie antiaeriană).
Ei bine, trebuie menţionat din start că Centrul de Instruire
pentru Artilerie Terestră şi Artilerie Antiaeriană „Ioan Vodă”
este continuatorul nu numai al tradiţiilor Şcolii Speciale de
Artilerie şi Geniu, înfiinţată la Bucureşti în anul 1881, ci şi al
Centrului de Instrucţie al Artileriei, înfiinţat în anul 1901 la
Comana (Mihai Bravu).
Nu voi face o incursiune în istorie pentru a prezenta o
evoluţie a învăţământului de artilerie, aici dorind doar să
mulţumesc efortului depus de câţiva
artilerişti deosebiţi care şi-au
dedicat timp preţios pentru a căuta
în arhive „firele” începuturilor
învăţământului de artilerie şi
elementele de continuitate în timp:
Gl.bg.(r) Adrian Stroea, Col.(r)
Gheorghe Bichicean şi Col.(r) Marin
Ghinoiu. Prin lucrările, cărţile şi
articolele pe care le-au scris,
aceştia au adus „la lumină” repere
importante
ale
evoluţiei
învăţământului de artilerie, au
readus în actualitate momente de
referinţă din istorie, date şi informaţii
despre cei care au servit această
nobilă armă iar noi, cei care purtăm
pe umeri semnele de artilerist,
avem datoria să păstrăm vii istoria
şi tradiţiile, ca elemente de
continuitate în timp.

Artillery
Education.
Between
Realities and
Perspectives
Abstract
Educational performance is the
landmark of any training institution. This
is also true in the case of the training
centers or bases belonging to the
military branches, as entities
characteristic to the non-universitary
continuing education, we can talk of
performance only in the situation when
there are adequate training programs,
departments structured on curriculum
areas, with an exceptionally trained
faculty and modern and efficient
facilities.
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În continuare, voi încerca să fac o scurtă
„radiografie” a activităţilor pe care le desfăşurăm
în prezent, punctând elementele de noutate
referitoare la domeniul educaţie, problemele cu
care ne confruntăm şi proiectele de viitor pe care
le dorim realizabile, urmând ca, într-un articol
viitor, să prezint şi aspectele legate de domeniul
instrucţie, cu referire directă la activitatea
Batalionului instrucţie şi asigurare învăţământ al
Centrului de Instruire pentru Artilerie Terestră şi
Artilerie Antiaeriană „Ioan Vodă”.
Domeniul educaţional are o importanţă vitală
pentru orice naţie, domeniu sau structură
organizaţională.
De ce?
Răspunsul este foarte simplu: putem vorbi de
calitate sau eficienţă doar atunci când dispunem
de o resursă umană bine pregătită, cu un bagaj
temeinic de cunoştinţe teoretice şi certe abilităţi
practice formate. În plus, în domeniul militar,
trebuie să avem un obiectiv esenţial: formarea
liderului! Înglobând aceste aspecte într-un tot
unitar, putem afirma că în structurarea oricărui
program educaţional, avem în vedere formarea şi
dezvoltarea competenţelor de lider, specialist în
armă şi educator, bine definite pentru fiecare
categorie de cursanţi în parte, într-o strânsă
interdependenţă, cu un singur scop: onorarea
comenzii sociale, adică absolvenţi care să poată
îndeplini în condiţii de performanţă atribuţiile
specifice funcţiilor pe care le vor încadra ulterior
în unităţile militare din teritoriu, cu reale
competenţe profesionale. Aceste finalităţi pot fi
atinse doar în contextul în care o instituţie de
învăţământ dispune de programe educaţionale
adecvate, un corp didactic bine pregătit şi o bază
materială modernă.
Programele educaţionale, transpuse în diferite
tipuri de cursuri de formare, carieră sau
specializare/ perfecţionare, au ca element de
referinţă planurile de instruire (noua sintagmă a
planurilor de învăţământ), documente care
definesc atât „produsul finit” pentru fiecare dintre
8

aceste
cursuri,
cât
şi
disciplinele, în formă detaliată,
care trebuie parcurse pentru
formarea
competenţelor
stipulate
de
modelul
absolventului.
Întocmirea
planurilor de instruire este o
activitate laborioasă, cu
participarea
unui
număr
semnificativ de instructori militari
din toate catedrele constituite la
nivelul centrului, care transpun
în şedinţe teoretice şi practice,
exerciţii tactice în poligoane sau
şedinţe metodice cerinţele
rezultate
din
„modelul
absolventului”, adică acel
standard solicitat de unităţile
beneficiare din teritoriu, pe care
trebuie să îl îndeplinească
absolvenţii diferitelor tipuri de
cursuri.
Fiecare disciplină de curs este analizată în
parte, se caută cele mai bune soluţii pentru
alocarea cu rigurozitate a temelor şi şedinţelor
strict necesare profilului cursului respectiv, se
identifică baza materială necesară şi locul de
desfăşurare al programului de pregătire. Astfel,
pentru unele tipuri de cursuri, este necesară
organizarea şi desfăşurarea lor în unităţi militare
din teritoriu care deţin întreaga bază materială
necesară atingerii obiectivelor specifice acestor
cursuri, centrul de instruire nefiind dotat cu toate
tipurile de tehnică militară de artilerie (o problemă
care sperăm să se rezolve cât mai curând
posibil).
În demersul de întocmire a planurilor de
instruire sunt luate în considerare toate aspectele
referitoare la formularea concretă a misiunii şi
obiectivelor
cursului
(în
conformitate
cu
competenţele profesionale rezultate din modelul
absolventului),
formularea
de
standarde
operaţionale măsurabile, pentru fiecare disciplină
în parte, în strânsă corelaţie cu numărul de ore al
disciplinelor respective şi realizarea unei baze de
calcul flexibile a timpului de instruire, ţinând cont
de toate activităţile planificate a se desfăşura pe
întreaga durată a cursului. În plus, se urmăreşte
menţinerea în permanenţă a caracterul practicaplicativ al conţinutului instruirii şi se face o
analiză atentă a tuturor activităţilor planificate
(stagiu/ practică, ieşiri în poligoane etc.).
În realizarea programelor educaţionale există o
colaborare permanentă şi eficientă între centrele
de instruire ale armelor, academiile categoriilor de
forţe şi şcolile militare de maiştri militari şi
subofiţeri.
Spre exemplu, voi prezenta importanţa
elaborării unitare a planului de învăţământ aferent
elevilor artilerişti din Şcoala Militară de Maiştri
Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre. Pe
parcursul unui an de învăţământ, aceştia parcurg
diferite discipline de pregătire militară generală şi
de specialitate, atât în şcoala de maiştri militari şi
subofiţeri, cât şi în centrele/ bazele de instruire

ale armelor. Pentru eliminarea repetărilor/
suprapunerilor şi
crearea
unui program
educaţional coerent, continuu şi eficient, planul
de învăţământ este conceput în comun de către
cele două instituţii şi semnate de comandanţii
acestora. În acelaşi mod se procedează şi in
cazul formării ofiţerilor şi maiştrilor militari,
existând o colaborare permanentă între toţi
factorii de decizie cu responsabilităţi în
organizarea
şi
desfăşurarea
programelor
educaţionale specifice acestora.
O problemă acută cu care ne confruntăm în
derularea
programelor
educaţionale
este
reprezentată de reducerea duratei anumitor
cursuri, începând cu anul de învăţământ 20172018, cu consecinţe imediate în diminuarea
numărului orelor alocate şedinţelor de pregătire
de specialitate şi scăderea nivelului de pregătire
al cursanţilor. Astfel, durata cursurilor de carieră
pentru ofiţeri a fost redusă de la 12 la 6
săptămâni, iar cursurile de carieră adresate
maiştrilor militari şi subofiţerilor au fost reduse, la
rândul lor, de la 8 la 4 săptămâni. Instituţia
noastră a opinat în permanenţă pentru
diferenţierea duratei cursurilor în funcţie de
obiectivele şi modelul absolventului specifice
fiecărui tip de curs în parte (ci nu o aliniere a
duratei cursurilor pentru toate armele şi
specialităţile militare), pentru artilerişti fiind
esenţiale şedinţele de tactică de specialitate,
conducerea focului / tragerile artileriei şi
topogeodezie artileristică. De exemplu, pentru a
fi un foarte bun ofiţer în cadrul unui stat major de
artilerie, trebuie să parcurgi un anumit număr de
ore de specialitate pe durata cursului de stat
major, cu şedinţe de antrenament la mijloacele
de imitaţie (poligon redus) şi învăţarea unor
algoritmi specifici de angajare oportună a
diferitelor tipuri de ţinte. Tot la acest curs, se
formează şi se dezvoltă deprinderile practice de
planificare a acţiunilor unităţilor şi subunităţilor de
artilerie, în toate tipurile de
operaţii, ofiţerii cursanţi
având
planificate
mai
multe
exerciţii
tactice,
definitorii fiind exerciţiul
integrator
(la
care
participă cursanţii de la
cursul de stat major,
cursul avansat ofiţeri şi
cur s ul
de
pl ut o ni er
adjutant, din toate armele
şi specialităţile militare din
Forţele
Terestre)
şi
exerciţiul tactic cu trageri
reale din Poligonul Cincu,
ambele
fiind
de
o
complexitate ridicată, cu
obiective clar definite în
ceea
ce
priveşte
specializarea
şi
dezvoltarea profesională.
Al doilea aspect, cel
care
vizează
corpul
instructorilor militari are, la

rândul său, o mare importanţă pentru centrul de
instruire al artileriei, în prezent derulându-se
diferite programe de dezvoltare a pregătirii
personalului propriu, prin urmarea diferitelor
forme de pregătire organizate în ţară, şedinţe de
specialitate/ instruire de comandament, şedinţe
de interasistenţă (cu participarea la programul de
învăţământ a instructorilor nou numiţi în funcţii
sau a celor din alte catedre), participarea la
diferite exerciţii naţionale sau internaţionale, în
ţară sau în străinătate, etc. Fără un corp de elită
al instructorilor militari, nu putem discuta de
cursanţi bine pregătiţi, apţi să genereze
performanţă în structurile pe care le vor încadra la
absolvirea diferitelor forme de pregătire.
O problemă acută cu care ne confruntăm în
acest domeniu, şi am convingerea că este
valabilă în tot spectrul educaţional specific
formării continue nonuniversitare, este aceea a
încadrării cu dificultate a funcţiilor de instructor
militar prevăzute în cadrul catedrelor. Aceasta
este o realitate rezultată din neatractivitatea
acestor funcţii şi imposibilitatea „păstrării” într-o
funcţie a unui instructor, deoarece fiecare militar
are dreptul să evolueze în carieră şi să poată
opta pentru noi funcţii în viitor. Tocmai acest
aspect avem datoria să îl îmbunătăţim cei care
slujim învăţământul militar! Dacă am reuşit să
revenim la organizarea pe catedre de specialitate,
cu scopul de a avea specialişti pe arii curriculare
distincte, trebuie să găsim şi pârghiile necesare
păstrării instructorilor,
oferind
posibilitatea
evoluţiei în cariera educaţională, de la gradul de
căpitan până la cel de colonel, astfel încât
întreaga investiţie făcută în acest corp distinct de
educatori să aibă ca finalitate generaţii de
absolvenţi bine
pregătiţi,
profesionişti în
adevăratul sens al cuvântului.
Ultimul aspect, dar nu cel din urmă, baza
materială, reprezintă una din problemele căreia îi
acordăm o importanţă majoră. Cu un corp de
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instructori de elită, cu un
program educaţional bine
structurat, dar fără o bază
materială
de
instrucţie
adecvată sau insuficientă,
eforturile noastre pot fi în
zadar.
În
realizarea
ofertei
educaţionale pentru un an de
învăţământ, se analizează
atent modul în care se pot
asigura toate condiţiile de
instruire, pornind de la
asigurarea facilităţilor de
cazare, până la asigurarea
întregii logistici didactice, astfel
încât fiecare grupă de cursanţi să poată beneficia
de facilităţile existente în centrul de instruire.
Printr-un program de modernizare bine conturat,
avem ca obiectiv înfiinţarea / modernizarea
anuală a anumitor laboratoare sau săli de
specialitate, astfel încât să ne adaptăm la două
cerinţe: existenţa de săli de specialitate pentru
toate tipurile de tehnică şi aparatură nou intrate
în dotare (şi aici aduc drept exemplu Sistemul
portabil de rachete Spike) şi modernizarea unor
săli de specialitate / laboratoare prin dotarea
acestora cu noi machete funcţionale, scheme şi
planşe noi, etc. O contribuţie majoră în
dezvoltarea bazei materiale o au elevii de la
Programului de studii postliceale cu durata de 2
ani (formare maiştri militari), ale căror lucrări de
maistru au fost concepute doar din prisma
utilităţii acestora, astfel încât acestea să poată fi
folosite în programele educaţionale viitoare
pentru a aduce plus-valoare în formarea
următoarelor serii de cursanţi.
Structura care gestionează baza materială
întocmeşte anual un plan de dezvoltare şi
modernizare a acestei baze, în care sunt
prevăzute toate lucrările de modernizare a sălilor
de specialitate şi a laboratoarelor, necesarul de
echipamente şi tehnică militară pentru derularea
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procesului de instruire, etc. Pentru realizarea
obiectivelor prevăzute în aceste tipuri de planuri,
este necesară o alocare suplimentară de fonduri
în sensul asigurării tuturor facilităţilor de instruire
cursanţilor, studenţilor, elevilor şi soldaţilor
profesionişti aflaţi la pregătire, în special dotarea
centrului cu tehnică nou introdusă în dotarea
armatei române şi cu simulatoare aferente
acestora, astfel încât să se vizeze performanţa
educaţională.
Acestea sunt doar câteva din realităţile şi
perspectivele instituţiei noastre, câteva din
dorinţele artileriştilor pentru un viitor pe care ni-l
dorim cu toţii mai bun, în sensul structurării
programelor educaţionale în deplin acord cu
modelul
absolventului,
cu
nevoile
reale
identificate de unităţile militare din teritoriu,
crearea tuturor premiselor pentru
creşterea
atractivităţii funcţiilor de instructori militari şi
constituirea unui corp de elită al acestora şi, nu în
ultimul rând, existenţa unei baze materiale
sustenabile şi modernă, aptă să ofere suportul
logistic adecvat fiecărui tip de curs în parte. Toate
acestea la un loc vor conduce la formarea
generaţiei de mâine a artileriştilor, o generaţie pe
care să ne putem baza atunci când ţara va avea
nevoie!

Sistemul aerian fără pilot
„Shadow 600” aflat în dotarea
forțelor Armatei României

Integrarea sistemelor
aeriene fără pilot
în planificarea și
conducerea focului
artileriei și rachetelor
terestre
 Locotenent colonel Radu MONORANU
Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie
Antiaeriană „Ioan Vodă” Sibiu
Dinamica tot mai accelerată a ducerii acțiunilor militare,
extinderea mediului operațional și diversitatea amenințărilor
ce caracterizează conflictele ultimelor două decenii au
impus
adaptarea
continuă,
atât
a
capabilităților
echipamentelor militare cât și schimbarea tacticilor,
tehnicilor și procedurilor de ducere a acțiunilor militare,
exploatând posibilitățile noilor echipamente. Un avantaj
semnificativ în obținerea supremației informaționale l-a
asigurat folosirea vehiculelor aeriene fără pilot create să
substituie misiuni prea „plictisitoare, murdare sau riscante”
pentru ființa umană. Progresul tehnologic a condus la
modernizarea acestor echipamente și lărgirea spectrului de
misiuni de la cele de recunoaștere și cercetare la cele de
comandă-control-comunicații, de angajare a țintelor și chiar
de sprijin logistic. Tot mai multe armate moderne folosesc
astăzi conceptul de sistem aerian fără pilot/UAS
(Unmanned Aerial System) care include pe lângă vehiculul
aerian sau drona propriu-zisă și sistemul de comandă al
acestuia de la sol împreună cu sistemul de comunicații care
pot fi integrate sistemului de comandă-control până la nivel
batalion. Perfecționarea acestor sisteme crește exponențial
competiția actorilor în domeniul informațional. De menționat
este faptul că deși tot mai multe forțe armate își doresc

Integrating
Unmanned
Aerial
Systems
in Planning
and Directing
Field Artillery
Firing
Abstract
The Unmanned Aerial Systems
cover a very wide range of missions
with high efficiency, being extremely
flexible regarding their use. The
emergence of these systems has made
significant progress in effectively
assisting artillery by acquiring deepprecision targets, quickly engaging
them, observing and assessing the
effects of artillery fire. However, the
integration of this new category of
s ens ors inv olv es c hanges and
adaptations of the tactics, techniques
and procedures for fire support
planning at the artillery brigade and
battalion level. Training the artillerymen
in fires and targeting cells how to task
and conduct a fire mission using UAS
should be a must for all tactical
exercises.
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folosirea acestor sisteme, acestea nu pot fi ușor
accesibile datorită costurilor mari de achiziție.
Apariția acestor sisteme a generat un progres
semnificativ în asigurarea eficientă a sprijinului de
artilerie și rachete terestre, prin achiziția țintelor
cu precizie în adâncime, angajarea rapidă și prin
surprindere a acestora, observarea și evaluarea
efectelor focului artileriei. Integrarea acestei noi
categorii de senzori însă, presupune modificări și
adaptări ale tacticilor, tehnicilor și procedurilor de
planificare și conducere a focului artileriei, proces
care, pentru structurile de artilerie ale armatei
române este astăzi în curs de implementare. În
conținutul prezentului articol doresc așadar să
prezint un posibil algoritm de desfășurare a
acestor proceduri pe baza studiului observațiilor
și lecțiilor învățate, elaborate la nivelul armatelor
statelor membre NATO, ca urmare a experienței
întrebuințării acestor sisteme în sprijinul artileriei
pe timpul exercițiilor tactice sau în conflictele
recente.
În contextul modificărilor doctrinare operate de
armata Statelor Unite ale Americii privind trecerea
de la operații de contrainsurgență la desfășurarea
operațiilor decisive, specifice conflictelor de mare
intensitate, este luat tot mai des ca exemplu
conflictul ruso-ucrainean, ca reper al noului tip de
conflict. Astfel, în privința folosirii recente a
sistemelor aeriene fără pilot, în timp ce forțele
americane se axau pe utilizarea acestora în
operațiile de contrainsurgență din Orientul
Mijlociu, forțele ruse concentrau în regiunea
Donbas diferite variante de sisteme aeriene fără
pilot, toate conectate cu sistemele de lansare BM21, Uragan sau Smerch, făcând posibilă
angajarea țintelor ucrainene în mai puțin de 15
minute de la descoperire, cu sisteme de rachete
cu bătaie medie și lungă. Interesant de remarcat
sunt, pe de o parte, preocuparea de a asigura
„ochi pentru artilerie” până la posibilitățile maxime
ale gurilor de foc, dar și capacitatea rapidă de
integrare și comunicare între platformele aeriene,
sistemul de targeting și cel de lovire pentru
executarea rapidă nu numai a loviturilor de
precizie, cât și a focului concentrat.
Date fiind capabilitățile de achiziție a țintelor în
adâncime, aceste sisteme își pot dovedi eficiența
în sprijinul misiunilor artileriei terestre, în special
pentru executarea rapidă și cu precizie a focului
de contrabaterie. În funcție de misiunea grupării
de forțe, cantitatea și disponibilitatea acestor
sisteme, ele pot fi alocate, de regulă, în sprijinul
unei grupări de forțe întrunite de nivel divizie sau
chiar de nivel brigadă, structuri care le vor atribui
și aproba sarcinile. Limitările privind numărul
redus de mijloace și disponibilitatea lor în timp
impun totodată, o foarte bună planificare a
întrebuințării acestei resurse în operație, precum
și o atentă prioritizare a sarcinilor atribuite acestor
senzori.
Artileria
și
rachetele
terestre
fiind
componentele sistemului de lovire cu cele mai
mari capabilități de angajare a țintelor în
adâncime vor beneficia cu prioritate de avantajele
întrebuințării
acestor
senzori.
Planificarea
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sarcinilor acestora în sprijinul acțiunilor artileriei
și rachetelor implică desfășurarea unui proces
continuu de analiză și coordonare între unitatea/
marea unitate de artilerie și statul major al
grupării de forțe. Întrebuințarea UAS în
conducerea focului artileriei pe ținte planificate și
confirmate sau pe ținte de oportunitate
presupune stabilirea unei legături directe între
centrul de conducere a focului constituit la nivelul
unității/marii unități de artilerie și elementul de
comandă al UAS. În general procesul de
pregătire și executare a unei misiuni de foc
întrebuințând UAS se desfășoară după următorul
algoritm:
1.Stabilirea legăturii și coordonarea cu UAS;
2.Identificarea și determinarea țintei;
3.Transmiterea misiunii de foc către centrul de
conducere a focului unității/marii unități de
artilerie;
4.Verificarea/avizarea legalității și estimarea
pagubelor colaterale;
5.Deconflictizarea spațiului aerian și terestru;
6.Aprobarea misiunii de foc și transmiterea
acesteia la subunitățile de tragere;
7.Evaluarea efectelor la țintă.
Ca urmare a testării capabilităților acestor
sisteme aeriene fără pilot în sprijinul artileriei
unei grupări de forțe pe timpul unor recente
exerciții tactice au fost elaborate câteva lecții
învățate importante, cum ar fi: repetițiile
preliminare executării misiunii între senzor și
centrul de conducere a focului artileriei sunt
esențiale pentru asigurarea unui răspuns cu foc
rapid, oportun și eficient; timpul de răspuns cu
foc al artileriei este redus semnificativ dacă are
loc o bună coordonare cu celelalte structuri de
sprijin prin foc înaintea executării misiunii;
prestabilirea zonelor de operații restricționate
facilitează adaptarea răspunsului cu foc al
artileriei.
Alocarea sistemului aerian pentru unitatea/
marea unitate de artilerie poate fi preplanificată
cu 72 de ore înainte, în cadrul ordinului de
misiune aeriană, însă această cerință survine de
cele mai multe ori în urma analizei informațiilor
primite de la radare sau alte surse. Tocmai
datorită faptului că nu poate fi întotdeauna
previzionată necesitatea folosirii acestor senzori
pentru artilerie, executarea repetițiilor preliminare
misiunii sunt dificil de realizat, în contextul
asigurării unui răspuns cu foc rapid, oportun,
adaptat, eficient şi precis din partea sistemului de
artilerie.
Procesul de alocare sau realocare a unei
misiuni de achiziție a țintelor pentru artilerie către
sistemul aerian fără pilot trebuie să dureze
maxim 15 minute și se bazează pe două faze,
prima fiind analiza la nivelul unității/marii unități
de artilerie a oportunității, utilității și eficacității
întrebuințării acestui senzor pentru respectiva
misiune și a doua, înaintarea cererii către
gruparea de forțe pentru prioritizarea alocării
UAS.
În prima fază un accent deosebit se va pune
pe analiza la nivelul modului informații (S2) al

unității/marii unități de artilerie
a efectelor condițiilor meteo
(vizibilitate, vânt, precipitații,
plafon de nori, umiditate și
temperatură) ce pot influența
capabilitățile acestor sisteme
aeriene. Un alt aspect ce
trebuie analizat de către
modulele informații și operații
este cel al capabilităților
privind bătaia maximă a
sistemelor de artilerie cu
tragere indirectă, atât pentru
inamic cât și pentru forțele
proprii. Dacă artileria proprie
sau a inamicului se află
reciproc în afara bătăii
maxime, folosirea acestor
senzori cu prioritate nu are
rezultatul optim. În acest caz
s-ar putea discuta
de
folosirea muniției cu bătaie
Sistemul aerian fără pilot „Raven” folosit de armata SUA pentru misiuni de
mărită, care de regulă este și
recunoaștere în Afganistan
cea ghidată sau „inteligentă”,
însă pentru aceasta este nevoie de determinarea
200 km. În cea de-a doua fază, după ce la nivelul
cu foarte mare precizie a țintei, ceea ce nu se
unității/marii unități de artilerie a fost stabilită
poate asigura deocamdată prin capabilitățile
oportunitatea și eficiența folosirii UAS în sprijinul
actualelor sisteme aeriene fără pilot.
unei misiunii de foc cu artileria, se inițiază
Sistemele antiaeriene ale inamicului sunt, de
procedura de solicitare și prioritizare a senzorului
asemenea, o importantă amenințare pentru UAS,
la gruparea de forțe.
ceea ce implică o atentă estimare a
Practic, aproape simultan au loc solicitări și
capabilităților, valorii și dispunerii acestora în
argumentări între modulele/celulele cu funcțiuni
dispozitivul inamicului pentru a se reduce la
similare de la structura de artilerie și eșalonul
maxim riscurile pierderii sau distrugerii unui astfel
superior/gruparea de forțe, pe linie de informații,
de senzor. Și nu în ultimul rând, statul major al
targeting, operații și sprijin foc. Schimbul de
unității/marii unități de artilerie va estima
informații între S2/structura de artilerie și G2/
capabilitățile privind autonomia și distanța
grupare de forțe se concentrează pe capabilitățile
maximă a UAS disponibile la nivelul grupării de
și posibilitățile de întrebuințare a artileriei
forțe.
inamicului pe cursurile de acțiune, dar se
De regulă aceste sisteme pot avea o
analizează și dacă folosirea UAS în misiunea
autonomie de la 50 minute la 30 de ore și pot fi
solicitată pentru artilerie constituie un avantaj sau
lansate la distanțe cuprinse între 5,5 km și peste
nu privind obținerea de informații. Pe linie de
operații, S3/G3 vor analiza dacă
misiunea solicitată de artilerie
sprijină efortul principal al
grupării de forțe, corespunde
matricei cu precizările de lovire
și schemei de manevr ă.
Celulele de targeting și de
sprijin prin foc analizează în
detaliu planul sprijinului prin foc
și evaluează dacă este posibilă
alocarea senzorului solicitat sau
chiar propun folosirea altui tip
de senzor. În cazul unei misiuni
de foc de contrabaterie se va
lua în calcul alocarea cu
prioritate a celor mai eficiente
mijloace.
Aprobarea la nivelul grupării de
forțe privind alocarea UAS în
sprijinul artileriei ar trebui să
aibă la bază principii precum
Sistemul aerian fără pilot „Zastava” folosit de armata rusă pentru achiziția asigurarea sprijinului adecvat și
țintelor și corectarea focului artileriei în cadrul exercițiului „Vostok-2014” oportun, întărirea efortului
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principal,
maximizarea
capacității de reacție și
planificarea
de
perspectivă
pentru
operațiile viitoare.
Odată
aprobată
folosirea UAS, integrarea
senzorului în misiunea de
foc reprezintă un proces
etapizat și integrat la
nivelul celulei de targeting
și centrului de conducere
a focului din cadrul unității/
marii unități de artilerie.
Prima etapă constă în
coordonarea cu sistemul
aerian fără pilot/UAS, în
care celula de tageting
indică controlorului UAS
zonele
specificate
de
interes/NAI și zonele țintă
de
interes/TAI
monitorizând informațiile
despre țintele apărute în
aceste zone. Urmează
etapa
identificării
și
determinării țintelor, când
Evaluarea efectului la țintă folosind sisteme aeriene fără pilot
la
nivelul
celulei
de
targeting sunt stabilite
natura, valoarea și coordonatele țintelor, atât pe
transmiterea
comenzilor
de
tragere
se
baza datelor obținute de la UAS cât și din alte
desfășoară practic instantaneu.
surse mai precise aflate în teren. Apoi se
În contextul actual al creșterii capabilităților de
formulează misiunea de foc pe țintă și se
lovire ale artileriei în adâncime, aceste sisteme
transmite centrului de conducere a focului.
capătă o atenție deosebită deoarece s-au
La nivelul celulei de targeting are loc estimarea
dovedit a fi cei mai eficienți observatori înaintați.
pagubelor colaterale, iar misiunea se supune
Adaptarea și exersarea tacticilor, tehnicilor și
avizării consilierului juridic pentru respectarea
procedurilor de planificare și conducere a focului
restricțiilor de natură legală. Totodată, se execută
artileriei integrând acest tip de senzori trebuie să
deconflictizarea spațiului aerian și terestru
constituie o preocupare tot mai activă la nivelul
influențat de executarea misiunii, ofițerul din
statelor majore ale unităților/marilor unități de
modulul S3/operații verifică poziția forțelor proprii
artilerie. Cele mai bune oportunități de instruire în
față de punctul de impact, iar ofițerul de legătură
comun și de antrenare a statelor majore din
cu aviația verifică activitățile din spațiu aerian.
unitățile/marile unități de artilerie le oferă
Dacă sunt prestabilite măsuri de coordonare a
participarea la exerciții tactice de nivel întrunit
sprijinului prin foc și zone de operații aeriene
sau la exerciții asistate de calculator cu scenarii
restricționate, acest proces de deconflictizare
ce includ folosirea acestor sisteme aeriene fără
este mult mai rapid. După obținerea avizelor
pilot.
misiunea poate fi aprobată și transmisă către
Creșterea
continuă
a
performanțelor
subunitățile de tragere sau poate fi interzisă sau
tehnologice ale acestor tipuri de echipamente
amânată. După executarea misiunii, ultima etapă
militare va diversifica și mai mult gama de
o reprezintă evaluarea efectului la țintă, confirmat
misiuni alocate acestora, ceea ce le va consacra
de către UAS. Pe baza datelor privind efectul
ca mijloace de luptă indispensabile
și
obținut se poate lua decizia de reangajare a țintei.
omniprezente în orice tip de conflict militar. 
După terminarea misiunii sistemul aerian fără
pilot poate fi menținut la dispoziția unității/marii
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cele de execuție, astfel încât unele etape precum
determinarea țintelor, verificarea restricțiilor sau
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Necesitatea integrării
sistemului de asigurare
cu date în domeniul de
activitate a ISR
 Locotenent colonel Ion ISTRATE
Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie
Antiaeriană „Ioan Vodă” Sibiu

The Need to
Integrate the
Data Acquisition
System in the
ISR Field of
Activity
Abstract

ISR
» engleză: Intelligence,
Surveillance and
Reconnaissance
» română: Informaţii,
Supraveghere şi Cercetare

Pornind de la împrejurările generate de contextul
geopolitic şi militar actual, este de remarcat faptul că
anticiparea a „ceea ce poate avea loc”, care este
probabilitate sau posibilitatea ca o anumită ipoteză să
devină subiectul dezvoltării unui plan de reacţie, reprezintă
pentru analişti o reală provocare. Acest lucru întăreşte rolul
şi importanţa „informaţiei” indiferent de poziţia pe care se
află pe axa: „dată - informaţie - informaţie prelucrată cunoaştere” şi poate asigura, în linii generale, baza de
plecare în vederea parcurgerii unui proces dificil dar nu
imposibil care să aibă drept rezultat reconsiderarea rolului
şi funcţionării simultane şi
eficiente a structurii de

Starting from the circumstances
generated by the present geopolitical
and military context, it is worth
mentioning that anticipating “what might
happen”, what is the probability or the
possibility that a certain hypothesis
would become the subject for
developing a response plan, is a real
challenge for the analysts. This
strengthens the role and the importance
of “information” regardless the position
it occupies on the “data - information –
processed information - knowledge”
axis and may broadly provide the
starting point for undergoing a difficult
but not impossible process which will
result in reassessing the role and the
simultaneous efficient functioning of the
Data Acquisition structure within two
very important systems for planning
and conducting an operation: the field
artillery system and the ISR System.
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Asigurare cu Date în cadrul a două sisteme cu o
importanţă deosebită pe timpul planificării şi
desfăşurării unei operaţii: Sistemul artileriei
terestre şi Sistemul ISR.
La prima vedere, se poate spune că, cel
puţin din punct de vedere a legislaţiei care
reglementează organizarea şi întrebuinţarea în
operaţie a celor două sisteme, integrarea lor
există. Realitatea însă este puţin diferită iar
acest lucru influențează în linii mari funcţionarea
eficientă a celor două sisteme în relaţia uneia cu
cealaltă având la bază funcțiile care trebuie să
le îndeplinească un „sistem de sisteme”, şi
anume
„standardizare”,
„integrare”
şi
„interoperabilitate”.
Astfel, pornind de la cele două componente
ale conceptului de readiness (operaţionalizarea
unei structuri/sistem), structurală şi acţională,
considerăm că este oportună o scurtă trecere în
revistă a unui set de idei, care puse în practică,
pot avea drept rezultat final integrarea faptică a
structurilor de Asigurare cu Date în setul de
capabilităţi ISR.
Din punct de vedere a domeniilor de activitate
ale componentei structurale vom face referire,pe
de o parte la aspectele legate de organizarea/
componenţa
unei
structuri
modulare
de
asigurare cu date care să-i asigure gradul de
flexibilitate necesar îndeplinirii eficiente a
sarcinilor specifice, iar pe de altă parte la
înzestrarea acestor structuri în acord cu cerinţele
tehnice ale beneficiarului.
Dezvoltând punctual cele menţionate anterior,
vă propunem atenţiei următoarele aspecte:
» Reanalizarea clasificării structurilor de
observatori înaintaţi în funcție de misiunile
tactice standard ale Sistemului Artileriei Terestre.
Astfel, dacă
pentru
deservirea
tragerilor
executate în sprijinul direct/întărire, actualul loc
în câmpul tactic al observatorului înaintat asigură
îndeplinirea sarcinilor specifice, nu acelaşi lucru
este posibil şi în cazul misiunilor de foc
executate pentru sprijinul general. Din acest
punct de vedere, va trebui să luăm în calcul
necesitatea schimbării locului de dispunere şi
repoziţionarea unei categorii speciale de
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observatori înaintaţi în dispozitivul inamic în
acelaşi timp cu celelalte structuri din cadrul ISR.
De aici, rezultă un set de sarcini deduse în ceea
ce priveşte dotarea acestora, precum şi
augmentarea programelor de instruire pentru
misiuni cu aspecte specifice structurilor de
cercetare în dispozitiv;
» Necesitatea organizării structurilor de
Asigurare cu Date de nivel batalion cu o echipă
tip ECAT/echipă de control aerian tactic, iar la
nivelul structurilor de Asigurare cu Date din
organica regimentelor de artilerie parcurgerea
de către observatorii înaintați a modulelor de
pregătire şi certificare de controlori aerieni
înaintaţi (Forward Air Controller – FAC);
» Particularizarea amănunţită a relaţiilor de
tip C2 pe timpul planificării şi executării unei
operaţii, în concordanţă cu specificul fiecărei
sarcini, pe care o structură de Asigurare cu Date
o poate îndeplini atât pe timpul derulării ciclului
informaţional (direcţionare, culegere, procesare,
diseminare), cât şi a celui de management al
ţintelor
(decide,
descoperă/supraveghează,
angajează, evaluează). Astfel vom fi mai
eficienţi în a deconflictiza eforturile în ceea ce
priveşte îndeplinirea sarcinilor specifice fiecărei
structuri din cadrul ISR;
» Programele viitoare de înzestrare a
structurilor de Asigurare cu Date trebuie să
vizeze categorii de senzori cu posibilităţi de
interconectare cu celelalte structuri ISR, în
vederea realizării unui flux informaţional oportun
precum şi realizarea abordării „multisursă” pe
timpul descoperirii, supravegherii, angajării şi
evaluării efectului la ţinte.
În ceea ce priveşte componenta acţională
care vizează preponderent domeniul de instruire
precum şi standardizarea acestuia, se impun
adoptarea unor măsuri esenţiale:
» Prevederea în programele/activităţile de
instruire ale structurilor din cadrul ISR a unor
module comune de instruire bazate pe
cunoaşterea şi întrebuinţarea tehnicii şi
aparaturii din dotare, TTPs folosite, lecţii
identificate în diferite situaţii;
» Posibilitatea accesării unor baze de date
comune a tuturor structurilor de „tip 2” care
să cuprindă produse menite să sprijine
procesele de planificare şi executare a
diferitor tipuri de activităţi precum şi
identificarea nevoilor de informaţii din
domeniul de expertiză al fiecărei arme/
specialităţi;
» Includerea structurilor de Asigurare cu Date
în organizarea şi desfăşurarea exerciţiilor de
specialitate tip INTELEX, în vederea
uniformizării
procedurilor
de
operare
specifice.
În concluzie, dezvoltarea şi completarea
punctelor de vedere menţionate mai sus, pot
duce la ideea de a avea un sistem ISR
complet si fiabil, care să poată îndeplini cu
eficienţă şi din punct de vedere al Asigurării
cu Date, misiunile şi sarcinile specifice în tot
spectrul de desfăşurare a operaţiilor. 

Consideraţii privind implementarea
conceptului C4ISR-Strike
 Maior Ovidiu SCOARŢĂ
Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie
Antiaeriană „Ioan Vodă” Sibiu

Introducere
„Ceaţa războiului” Clausewitzian descrie efectele cumulative
ale şanselor şi incertitudinilor dintr-un război, care împiedică
capacitatea comandantului de a lua decizii informate şi solide.
Deşi artileria a fost, în mod tradiţional, forţa desemnată pentru
neutralizarea inamicului înainte de lupta apropiată, câmpul de
luptă modern a făcut ca procedurile de angajare folosite în
prezent de artilerie să fie inadecvate. Cu operaţii din ce în ce mai
des desfăşurate într-un mediu urban complex, câmpul de luptă
modern este învăluit de o „ceaţă” groasă, caracterizată de
dificultatea crescută de localizare a ţintelor şi transmiterea
coordonatelor acestora către sistemele de lovire. Acest lucru
presupune ca artileria să-şi actualizeze procedurile de operare
pentru a executa un sprijin prin foc oportun şi pentru a răspunde
cerinţelor unei lumi care a devenit din ce în ce mai intolerantă la
eventualele daune colaterale.
După cum este definit în publicaţia forţelor întrunite americane
US Joint Publication 1-02, Strike este „un atac pentru
neutralizarea sau distrugerea unei ţinte sau a unei capabilităţi”. În
timp ce această definiţie pare una comună, Strike implică în
prealabil un proces mult mai complex, cunoscut sub numele de
Targeting (Procesul de management al ţintelor). Acesta este
procesul de selectare şi prioritizare a ţintelor şi de stabilire a unui
răspuns adecvat pentru combaterea acestora, ţinând cont de
cerinţele şi capacităţile operaţionale. Procesul este unul complex
deoarece este o combinaţie între informaţii, planificarea operaţiei,
cunoaşterea în detaliu a capabilităţilor sistemelor de armament,
execuţie operaţională şi evaluare de luptă. Pentru a gestiona mai
bine complexitatea câmpului de luptă modern, artileria va trebui
să îmbrăţişeze conceptul C4ISR-Strike, un concept care explică
relaţia complementară dintre Comandă, Control, Comunicaţii,
Calculatoare, Informaţii, Supraveghere, Recunoaştere (C4ISR) şi
Lovire (STRIKE) pentru a oferi un sprijin de foc în timp util,
adaptat, corect şi precis.

Considerations
on
Implementing
the C4ISRStrike
Concept
Abstract
This article discusses how C4ISRStrike can be enhanced to deliver fires
that are timely, tailored, accurate and
precise.
This is crucial as the modern
battlefield is draped with a thicker „fog”
that is characterized by the increased
difficulty of locating targets and
conveying target coordinates to the
shooters.
The manifestations of C4ISR-Strike
will thus meet the operational
challenges of tomorrow’s battlefield.
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C4ISR-Strike nu înseamnă pur şi simplu
adaptarea tehnologiilor C4ISR în actualele proceduri
de operare privind angajarea ţintelor. El reprezintă o
schimbare conceptuală în modul în care artileria
acţionează în operaţii, deschizând noi frontiere,
sporind în mod semnificativ eficacitatea tragerilor,
acestea devenind scalabile şi adaptate în funcţie de
efectele la ţintă dorite. Îmbunătăţirea conştientizării
acestei situaţii va oferi un avantaj comparativ asupra
adversarului, lovindu-l mai repede decât o poate el
face. Tehnologia de comunicaţii facilitează un flux
continuu de informaţii de la senzori către factorii de
decizie şi subunităţile de tragere, scurtează şi
automatizează procesele, având ca rezultat
reducerea timpului de procesare a misiunii.

Principiile cheie ale conceptului C4ISRStrike
Plecând de la principiile războiului bazat pe reţea,
prin care se articulează faptul că o forţă robustă în
reţea îmbunătăţeşte schimbul de informaţii şi
colaborarea, sporind calitatea informaţiilor şi
conştientizarea situaţiei, lucru care permite
colaborarea şi sincronizarea ulterioară prin
îmbunătăţirea durabilităţii şi a vitezei de comandă,
având ca rezultat final o eficienţă crescută a
misiunilor, s-au identificat patru principii cheie ale
C4ISR-Strike care rezumă modul cum domeniul
cognitiv interacţionează cu domeniul fizic pentru a
executa un sprijin prin foc la timp, util, adaptat, corect
şi precis.
În primul rând, superioritatea informaţiilor ajută la
luarea unei decizii mai bune şi mai rapide. La nivel
cognitiv, superioritatea informaţiei oferă un avantaj
comparativ asupra inamicului în ceea ce priveşte
relevanţa informaţiei, acurateţea şi oportunitatea
acesteia. Oferă o conştientizare comună superioară a
situaţiei, prin intermediul informaţiilor obţinute, care
ajută comandanţii să ia decizii mai rapide şi mai bune.
În al doilea rând, auto-sincronizarea acţiunilor,
deciziilor şi intenţiilor la toate nivelurile duce la
executarea mai eficientă a sprijinului prin foc.
Comandanţilor li se poate acorda o mai mare
autonomie în desfăşurarea misiunilor de foc atunci
când sunt capabili să îşi sincronizeze acţiunile,
deciziile şi intenţia cu cele ale eşalonului superior.
Auto-sincronizarea este posibilă deoarece sistemul
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C4ISR oferă instrumente pentru comandanţi de a
împărtăşi informaţii, de a planifica misiuni şi de a
aprecia modul în care acţiunile lor se raportează la
lupta de ansamblu printr-o imagine comună a
operaţiei.
Cu toate acestea, sincronizarea eforturilor poate fi
realizată numai după ce au fost îndeplinite patru
condiţii prealabile. În primul rând, trebuie să existe
un set de doctrine care să ofere îndrumare; în al
doilea rând, militarii trebuie să înţeleagă şi să fie
instruiţi conform doctrinelor stabilite; în al treilea rând,
trebuie să existe comunicare între diferitele elemente
de pe câmpul de luptă şi în fine, intenţia
comandantului trebuie să fie clară şi transmisă tuturor
participanţilor.
Auto-sincronizarea joacă un rol important în cel deal treilea principiu – rapiditatea luării deciziei.
Rapiditatea luării deciziei reprezintă procesul de
transformare a informaţiilor din domeniul cognitiv în
acţiuni fizice. Acest lucru necesită un flux continuu de
informaţii de la senzori către factorii de decizie şi
subunităţile de tragere, un mecanism de luare a
deciziilor eficient şi eficace, precum şi o anumită formă
de automatizare în cazul în care procedurile de
operare sunt trunchiate sau ignorate cu ajutorul
tehnologiei informaţiei şi doctrinele stabilite. Oferă
posibilitatea de a controla ritmul misiunilor de lovire, fie
rapid, fie lent, în conformitate cu cerinţele tactice sau
operaţionale.
În al patrulea rând, tehnologia informaţiei facilitează
interoperabilitatea senzorilor şi a operatorilor la nivel
de sistem şi de operare. Conceptul de
interoperabilitate se concentrează pe maximizarea
capacităţilor de luptă.

Procedurile de eficientizare a conceptului
C4ISR-Strike
Aşa cum am menţionat anterior, STRIKE implică un
proces mult mai complex, cunoscut sub numele de
Targeting (Procesul de management al ţintelor).
Procedurile de management al ţintelor utilizate în
prezent sunt: D3A (Detect-Detectarea, Decide-Luarea
deciziei, Deliver-Angajarea, Assess-Evaluarea),
F2T2EA (Find-Localizarea, Fix-Fixarea, TrackUrmărirea, Target, Engage-Angajarea, AssessEvaluarea) şi F3EAD (Find-Localizarea, Fix-Fixarea,
Finish-Scoaterea din luptă, Exploit-Exploatarea

m om entului,
Anal ys e -Analizarea,
Disseminate-Diseminarea către factorii de
decizie).
FM 6-30 defineşte D3A ca fiind o
metodologie de management a ţintelor
utilizată pentru a facilita lovirea unei
anumite ţinte cu mijlocul potrivit şi la
momentul potrivit. Deşi această
metodologie ar putea funcţiona bine pentru
ţintele planificate (programate şi la cerere),
este posibil să nu fie suficientă pentru
procesarea unor ţinte dinamice (de
exemplu, ţintele de oportunitate cu timp de
expunere limitat). Angajarea acestui tip de
ţinte va necesita o metodologie de
management a ţintelor mai elaborată.
F2T2EA este o astfel de metodologie care
permite comandanţilor să identifice şi să
angajeze ţintele dinamice, ţintele sensibile
(TST) şi ţintele prioritare (HPT) într-un interval scurt de
timp. Aceasta este o variantă îmbunătăţită a
metodologiei D3A, definind în termeni mai specifici
cerinţele de angajare a ţintelor dinamice, permiţând ca
mulţi dintre aceşti paşi să fie executaţi simultan,
reducând astfel timpul de procesare a misiunii. Cele
şase etape ale acestei metodologii sunt explicate după
cum urmează: Primul pas al procesului este FIND
(Localizarea). Acest pas presupune utilizarea
informaţiilor ISR pentru a identifica potenţialele ţinte pe
câmpul de luptă, conform indicaţiilor comandantului. Al
doilea pas FIX (Fixarea) începe după identificarea
ţintelor potenţiale. Activele ISR se concentrează
asupra acestor ţinte pentru a determina în continuare
identitatea şi locaţia exactă a acestora. Ţintele sunt
clasificate şi confirmate la acest pas. Al treilea pas
este TRACK (Urmărirea), prin care senzorii continuă
să urmărească ţintele confirmate până când se va lua
o decizie de angajare a acestora. Acest lucru este
important în special pentru ţintele în mişcare, deoarece
este necesară supravegherea continuă a acestora
până în momentul neutralizării lor. Al patrulea pas
TARGET, ţine seama de o serie de consideraţii pentru
a determina dacă ţinta confirmată ar trebui să fie
angajată şi prin ce modalitate. De exemplu, aceasta
implică stabilirea efectelor dorite la ţintă, a subunităţii
de tragere şi a senzorului, concomitent cu reducerea
daunelor colaterale şi a riscurilor de fratricid. Cea de-a
cincea etapă este ENGAGE (Angajarea). La acest pas
comenzile de tragere sunt transmise subunităţii de
tragere pentru a angaja ţinta. Acest lucru este deosebit
de provocator, mai ales pentru ţintele aflate în mişcare,
deoarece muniţiile balistice sunt puţin probabil să fie
eficiente împotriva acestora. Muniţia va trebui să fie
ghidată pe ţintă pe ultima parte a traiectoriei, lucru
care se poate face cu ajutorul C4ISR, care asigură
legătura critică între elementele C2, senzori şi
subunităţile de tragere pentru a asigura obţinerea
efectului dorit la ţintă. Ultimul pas este ASSESS
(Evaluarea), prin care senzorul alocat oferă o analiză a
efectului la ţintă şi eventual o reangajare a ţintei poate
fi recomandată dacă efectele dorite nu sunt atinse. Cei
şase paşi ai acestei metodologii reflectă necesitatea
utilizării sistemului C4ISR în procesul de management
al ţintelor. Punctele de decizie sunt incluse în procesul
de management al ţintelor pentru a ajuta comandanţii

să exercite comanda şi controlul (C2). De exemplu,
pe parcursul etapei FIND este necesară îndrumarea
comandantului pentru a decide ce ţinte trebuie să fie
descoperite, ce active ISR urmează să fie
implementate, care ţinte trebuie urmărite în
permanenţă şi care ţinte trebuie angajate. Cu ajutorul
calculatoarelor, unele dintre aceste decizii pot fi omise
sau făcute automat dacă sunt îndeplinite un set de
criterii prestabilite. De asemenea, subunităţile de
tragere şi muniţia folosită pot fi recomandate de
calculatoare, pe baza efectelor dorite la ţintă, a
dispunerii şi a bătăii materialului, acestea putând să
ne avertizeze şi dacă se încalcă regulile de angajare.
Tehnologia computerelor şi comunicaţiile facilitează,
de asemenea, comanda şi controlul în etapele FIIND,
FIX, TRACK şi ASSESS. Informaţiile şi datele sunt
prelucrate în forme utile pentru a ajuta ofiţerii
planificatori să stabilească cel mai potrivit curs de
acţiune.

Concluzii
C4ISR-Strike oferă noi condiţii care necesită o
redefinire a conceptului de operaţiuni, pentru a
exploata pe deplin puterea reţelei de a urmări
misiunile de foc. În plus, o conştientizare situaţională
îmbunătăţită datorată C4ISR, va da naştere unei
structuri suple de comandă, ceea ce va duce la o
executare mai rapidă a misiunilor de foc. La nivel
tactic, C4ISR-Strike poate fi extins şi la unităţi mici
sau tactice, cum ar fi echipele STORM (STrike
ObserveR Mission), echipe mobile de observatori
capabile să integreze capacităţile observatorilor
înaintaţi (FO) şi a controlorilor aeriani dispuşi în
puncte terestre înaintate (GFAC), care pot fi
desfăşurate cât mai înaintat pe câmpul de luptă şi
cărora să l-i se acorde o mai mare autonomie pentru
descoperirea şi coordonarea focului asupra ţintelor
îndepărtate.
Folosind C4ISR-Strike, misiunile de foc vor putea
răspunde mai bine provocărilor operaţionale ale
câmpului de luptă modern prin executarea unui foc la
timpul oportun, adaptat, corect şi precis.
Bibliografie:
1. http://www.mindef.gov.sg/content/imindef/publications
2. FM 6-30
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Implicaţiile dotării
structurilor de artilerie
cu mijloace moderne de artilerie
Implications of
Equipping the
Artillery
Structures with
Modern
Artillery Assets
Abstract
Changes in the strategic context, as
well as changes in the range of threats,
have made it necessary, on the one
hand, to deploy our forces in actions
overseas and, on the other hand,
establish new concepts of use taking
into account modern acquisition
systems and attack systems: battlefield
digitisation, miniaturisation, real-time
information transmission, command
and information systems, fire command
and control systems, autonomy of
artillery attack systems etc., are key
concepts characterising future
developments. The speed, accuracy
and range capabilities of artillery
command, acquisition and artillery
attack systems will continue to increase
in the future.
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 Locotenent colonel Vasile ALEXANDRESCU
Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie
Antiaeriană „Ioan Vodă” Sibiu
În pofida schimbărilor răsfrânte asupra contextului de pace la
care am fost martori la începutul anilor 2000, trecerea în secolul
XXI nu este lipsită de prezenţa războiului sau a conflictelor
armate. Utilizarea tehnologiilor avansate pentru aplicaţii militare
prezintă o maximă importanţă în continuare. Ca parte integrantă a
eforturilor politicului de a găsi noi soluţii, tehnologiile avansate se
constituie în elemente esenţiale, dacă sunt utilizate împreună cu
instruirea, exercitarea comenzii precum şi alte capabilităţi militare,
şi sunt hotărâtoare în obţinerea succesului sau înregistrarea
eşecului acţiunilor militare executate. Aceste tehnologii pot
îmbunătăţi capabilităţile nu doar pentru apărarea ţării, ci şi pentru
managementul situaţiilor de criză sau pentru menţinerea păcii.
Această dezvoltare poate implica consecinţe asupra formelor
de conflict viitoare şi implicit asupra condiţiilor de angajare a
forţelor. Probabil aceste efecte se vor răsfrânge şi asupra
structurilor şi doctrinei ce reglementează angajarea şi manevra
artilerie terestre.
Piaţa de armament, care este accesibilă tuturor, transferul
nemonitorizat de tehnologii devenit posibil în contextul politicomilitar european de la începutul anilor ’90 precum şi cererea
scăzută cauzată de limitarea resurselor în ţările aflate printre
primii producători de armament, reprezintă factori ce au oferit
posibilitatea ca orice stat care dispune de fondurile necesare să
achiziţioneze tehnică şi armament moderne, printre care şi
sisteme de artilerie.
Aşa cum se cunoaşte, principalul risc pentru artileria terestră îl
reprezintă artileria inamică. De asemenea, anumite mijloace
specializate, spre exemplu vehicule de comandă sau de transport

muniţie, sunt în permanenţă considerate ţinte de
importanţă deosebită, HVT.
Judecând după situaţia actuală şi, în special, prin
prisma acţiunilor de răspuns la situaţiile de criză şi de
susţinere a păcii, probabilitatea unui risc provocat de la
distanţă este permanentă. Pe termen mediu, forţele
armate ale ţărilor NATO vor fi tot mai „apropiate” de
bătaia maximă a rachetelor balistice cu rază de
acţiune mărită ale posibililor inamici.
Comandanţii grupărilor de forţe întrunite trebuie să
fie conştienţi de faptul că, pe timpul operaţiilor militare,
vor întâlni forţe militare cu echipament diversificat,
chiar superior, diferite moduri de gândire, acţiune,
doctrine şi tehnici, tactici şi proceduri specifice / TTPuri, care pot lupta fără dificultăţi în mediul urban, nu
sunt constrânse de principiile conflictelor armate cu
privire la civili şi care influenţează şi manipulează
media în folosul propriu.
Pentru a evita efectele colaterale ale sistemelor
inamice de informaţii, anumite zone locuite vor fi
evitate începând cu planificarea operaţiilor, deşi poate
ar fi oferit anumite avantaje.
Conform studiului NATO „Operaţiile terestre în anul
2020” (publicat în Martie 1999), zonele locuite vor
reprezenta cea mai mare provocare atât pentru
sistemul ISTAR, cât şi pentru controlul spectrului
electromagnetic.
Luând în considerare cerinţele şi consecinţele
prezentate, trebuie luată în considerare adaptarea
doctrinei în ceea ce priveşte angajarea şi manevra
artileriei. Performanţele calitative crescute ale
sistemelor de armament convenţional ale inamicului,
care constituie o ameninţare pe termen mediu,
constau în capabilităţi de comandă şi informaţii
îmbunătăţite, posibilităţi mult mai mari de deplasare a
pieselor, precizie şi viteze de reacţie mărită. Aceste
modificării impun contramăsuri potrivite pentru a
combate mijloacele inamice de lovire şi sprijinirea

oportună a forţelor proprii.
Modalitatea de exercitare a comenzii la toate
nivelurile depinde, pe viitor, de înţelegerea principiilor
acţiunilor militare. În cadrul acţiunilor militare viitoare,
vor rămâne valide principiile ce se aplică în ofensivă,
apărare şi operaţiile de întârziere precum şi de sprijin
prin foc şi protecţie, comasarea mijloacelor în număr
suficient, în locul şi momentul potrivit.
Puterea de foc, efectele distructive, supravieţuirea
şi ritmul operaţiilor vor avea o importanţă vitală în
operaţiile din spaţiul de luptă al viitorului. Pentru a
obţine aceste efecte, vor fi activate capabilităţi care nu
sunt disponibile în mod curent, iar capacitatea de
autosusţinere va avea o importanţă deosebită.
În operaţiile militare şi conflictele viitorului,
deplasarea grupărilor multinaţionale sau de forţe
întrunite va deveni o normalitate. Cerinţele specifice
vor trebui să fie luate în considerare în planificare şi în
modificare a doctrinelor.
În perioada următoare, progresul adus de
tehnologie va avea consecinţe considerabile asupra
spaţiului de luptă şi implicit asupra succesului
operaţiilor militare. Modificările aduse potenţialului de
luptă, de care şi artileria va beneficia, vor creşte
semnificativ, în timp ce mobilitatea şi protecţia nu vor
avea o rată de progres aşa de mare. Totuşi artileria
va beneficia de introducerea digitalizării,
îmbunătăţindu-se atât bătaia, cadenţa şi precizia, cât
şi posibilităţile de achiziţie a ţintelor şi deplasarea cu
rapiditate dintr-o poziţie în alta.
Pe lângă disponibilitatea sistemelor moderne de
informaţii, posibilitatea utilizării sistemelor de lovire,
precum şi cele ne-letale, va creşte, fiind astfel limitate
daunele colaterale, mai ales pe timpul operaţiilor de
sprijin a păcii.
Pentru artilerie aceasta însemnă că trebuie
cercetate, din punct de vedere conceptual,
următoarele aspecte:
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» identificarea şi localizarea, aproape în timp real,
cu precizie maximă a tuturor ţintelor ce pot fi angajate
prin foc, precum şi reducerea timpului de reacţie
dintre descoperirea ţintei şi producerea efectului dorit
asupra acesteia;
» îmbunătăţirea capacităţii de a angaja ţinte în
toată aria de responsabilitate, concomitent cu
asigurarea sprijinului prin foc al trupelor proprii;
» efectuarea modificărilor necesare în capabilităţile
ce facilitează participarea în realizarea
contramobilităţii şi canalizarea deplasării inamicului
prin zonele în care au fost amplasate mine antitanc
sau diferite obstacole;
» optimizarea capabilităţii de comandă prin
standardizarea modului de lucru în cadrul centrelor de
conducere a focului şi a comandamentelor specifice
artileriei;
» diversificarea tipurilor de muniţii, în special
pentru a angaja ţinte prioritare, precum puncte de
comandă sau mijloace blindate.
Cerinţele mai sus exprimate solicită utilizarea
mijloacelor de achiziţie şi a sistemelor de atac cu
diferite raze şi posibilităţi de acţiune. O utilizare a
forţelor de tip acţiuni comune, solicită adaptarea
doctrinei de utilizare şi deplasare a forţelor la noul
mediu de ducere a acţiunilor de luptă. Un scop
prioritar va fi atingerea interoperabilităţii forţelor
naţionale cu cele partenere printr-un lanţ de achiziţie,
comandă şi deplasare a forţelor. În acest context este
de dorit adaptarea producerii de armament şi muniţii,
cu specificaţiile cerute, în parteneriat, pentru a reduce
costurile. Accesul la sistemele de achiziţie şi atac
poate fi facilitat prin introducerea de interfeţe de acces
standard ce vor asigura informaţii din adâncimea
dispozitivelor de luptă.
Capabilităţile de achiziţie a ţintelor şi de lovire,
acţionate de la distanţă vor aduce modificări ale
doctrinei de utilizare şi deplasare a artileriei. Astfel,
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artileria va putea să acţioneze independent de
acţiunile grupării de forţe întrunite.
Ca şi până acum, componenta de achiziţie a
ţintelor îşi va menţine rolul cheie în obţinerea
superiorităţii pe plan informaţional. Pentru că
mijloacele de achiziţie a ţintelor sunt capabile de
transmiterea, direct şi în timp real, a informaţiilor
diseminate către mijloacele de artilerie sau, prin
sistemul informaţional, către comandantul grupării de
forţe întrunite, eficienţa sistemelor de artilerie va
continua să crească. Această superioritate a
sistemului de comandă solicită culegerea de informaţii
utile, procesarea acestora în timp scurt şi capabilităţi
de transmitere eficiente.
Abilitatea de a răspunde cu foc în timp foarte scurt
solicită înzestrarea cu sisteme de foc autopropulsate
sau semi-autonome, cu interfeţe compatibile cu cele
utilizate de sistemele de conducere şi control al focului
şi, nu în ultimul rând, legate într-o reţea comună sau
cu posibilităţi de comunicare între acestea.
Cerinţele de evitare a daunelor colaterale vor
aduce modificări asupra capabilităţilor de achiziţie a
ţintelor şi acestea sunt priorităţi pentru artilerie. Este
de o deosebită importanţă să fie îmbunătăţite
capabilităţile de achiziţionare şi procesare a ţintelor
punctuale din adâncimea dispozitivului inamic precum
şi capabilitatea de a clasifica şi identifica toate
categoriile de ţinte şi în special posibilitatea de lovire a
ţintelor blindate aflate în mişcare.
În ceea ce priveşte mijloacele de achiziţie a ţintelor
de tipul 3D şi purtătoare de rachete, în speţă vehicule
aeriene fără pilot, performanţele sporite obţinute prin
utilizarea de materiale uşoare, miniaturizarea
sistemului de senzori, îmbunătăţirea unităţii
energetice, utilizarea fibrei optice, vor permite, pe
termen mediu şi lung, achiziţia şi menţinerea observării
asupra ţintelor de importanţă deosebită, raioanelor de
regrupare, instalaţiilor radar şi vehiculelor de luptă
blindate. Pentru a reduce eficienţa trio-ului inamicului
„comandă, achiziţie şi lovire prin foc” şi obţinerea unui
efect precis asupra centrelor de comandă inamice pe
lângă asigurarea sprijinului prin foc, este necesară
realizarea unui sistem care să încorporeze comanda,
informaţiile, executarea focului, evaluarea efectului şi
componentele sale, pentru a reduce daunele
colaterale şi a detecta şi distruge toate ţintele de
artilerie cu precizie, în special cele de importanţă
deosebită.
Ca şi concluzie, pe baza gamei de riscuri şi
ameninţări posibile, am încercat prezentarea
implicaţiilor posibile referitoare la doctrina de angajare
şi deplasare a artileriei din punct de vedere a
capabilităţilor sistemelor moderne de artilerie în
vederea stabilirii căilor de acţiune pentru realizarea
unui cadru conceptual viabil şi necesar. Pe de altă
parte, am prezentat potenţialul sistemelor existente şi
am formulat câteva ipoteze de lucru, pe termen scurt şi
mediu, cu privire la realizarea anumitor îmbunătăţiri ale
sistemelor aflate în faza conceptuală. Această
procedură este privită ca fiind cea mai reală, ţinânduse cont de resursele limitate şi de incertitudinea
concretizării sistemelor proiectate sau aflate în faza de
prototip. Capabilităţile viitoare ale sistemelor de
artilerie au fost enunţate, trio-ul „comandă-achiziţiefoc” fiind unul deosebit de important. 

“Iron Dome”
cupola protectoare
a teritoriului

 Locotenent colonel Traian TANTANA
Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie
Antiaeriană „Ioan Vodă” Sibiu
Sistemul Iron Dome este destinat să asigure protecția
teritoriului împotriva atacurilor cu rachete și proiectile de artilerie.
Iron Dome detectează, analizează și interceptează rachetele,
loviturile de artilerie și aruncătoare cu o rază de acțiune între 4 și
70 km. A fost proiectat și executat de Rafael Advanced Defense
Systems și Israel Aerospace Industries.
Din anul 2011, când a fost prima oară instalat, în Israel a
interceptat peste 1500 de ținte, avânt o extraordinară rată de
lovire de 90%. Sistemul este operativ zi și noapte, în orice condiții
meteorologice, inclusiv pe ploaie, furtună de nisip, ceață sau
plafon coborât al norilor.
Sistemul este format din baterii care pot funcționa independent
sau interconectate. Fiecare baterie Iron Dome conține un radar și

“Iron Dome”,
the Land
Protective
Cupola
Abstract
Iron Dome is a mobile allweather air defense system, designed
to intercept and destroy shortrange rockets and artillery shells fired
from distances of 4 kilometers (2.5 mi)
to 70 kilometres (43 mi) away and
whose trajectory would take them to a
populated area. Iron Dome was
declared operational and initially
deployed on 2011. The system
successfully intercepted 90% of rockets
launched that would have landed in
populated areas. Iron Dome is part of a
future multi-tiered missile defense
system.
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Istoric
În serviciu
În dotare

2011–prezent
Israel

Conflicte

Costuri
Producție
Baterii construite

Conflictul Gaza–Israel (2011, 2012)
Operația Pillar of Defense
Operația Protective Edge
Insurgența din Peninsula Sinai
Rafael Advanced Defense Systems și Israel Aerospace
Industries
$50 milioane / baterie
2011–prezent
10 baterii instalate (planificate 15 baterii)

Greutate
Lungime
Calibru
Mecanism de detonare
Platforma de lansare

Caracteristici ale rachetei
90 kg
3m
160 mm
Focos de proximitate
3-4 lansatoare, fiecare cu câte 20 de rachete

Producător

3-4 lansatoare de rachete Tamir. Fiecare baterie Iron
Dome poate proteja o zonă de până la 150 km 2.
Sistemele sunt strategic amplasate pentru
protejarea zonelor populate sau dispozitivelor de
luptă. Un centru de management și control al
câmpului de luptă analizează datele furnizate de
radare și ignoră proiectilele și rachetele care nu
lovesc dispozitivul propriu sau zonele protejate,
minimizând astfel costurile interceptărilor.
Iron Dome a fost declarat operațional pe 27 martie
2011, iar pe 7 Aprilie 2011, sistemul a interceptat cu
succes o rachetă BM-21 Grad lansată din Gaza.
Lansatorul Iron Dome operează cu rachete de
interceptare Tamir echipate cu senzori electronooptici și cu un sistem foarte performant de ghidare și
manevrare. Acestea, având un cost aproximativ de
70.000 – 100.000 de dolari, se dovedesc mult mai
accesibile decât rachetele MIM-104 Patriot ale căror
costuri se ridică la 2-3 milioane de dolari per lansare.
Sistemul este deservit de radarul de detecție și
urmărire EL/M-2084, construit de “Elta”, o companie a
industriei de apărare israeliene.
Producătorul intenționează să mărească raza de
acțiune a intercepțiilor de la 70 km la 250 km și să
poată intercepta simultan rachete care vin din direcții
diferite.
Unitatea de management și control al câmpului de
luptă (BMC) este interconectată cu radarele și cu
lansatoarele de rachete și, dispunând de un model

Radar EL/M-2084
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Racheta de interceptare
Tamir

tridimensional al terenului, de pozițiile elementelor
dispozitivului trupelor proprii și de coordonatele
elementelor de infrastructură sau ale zonelor populate,
BMC decide asupra rachetelor/proiectilelor care
trebuie interceptate și distruse. Unitatea este deservită
de un număr redus de operatori.
Chiar dacă multe armate și-au manifestat interesul
pentru sistemul Iron Dome, Israelul este singura țară
care operează cu acest sistem. USA este într-un
proces avansat de negociere cu firma producătoare
Raytheon, pentru construcția unei variante,
SkyHunter® missile, care să protejeze trupele
americane dislocate în teatrele de operații.
C-Dome este o versiune a sistemului Iron Dome,
adaptată protecției navelor maritime situate în zone de
litoral sau în larg. C-Dome utilizează informațiile
provenite de la radarele proprii ale navelor militare
interconectate cu lansatoare de rachete interceptoare
Tamir. Testele efectuate au confirmat eficiența
sistemelor C-Dome.
Referitor la conceptul “Counter-UAV”, fără a
necesita modificări substanțiale, sistemul Iron Dome a
fost testat și în misiuni de interceptare și lovire a
dronelor. Producătorul declară că sistemul este capabil
să distrugă dronele înarmate, înainte ca acestea să
ajungă în zona de lansare a munițiilor, iar UAV-urile de
recunoaștere de medie-altitudine pot fi anihilate înainte
de intrarea în zona de supraveghere.
Aşadar, este o realitate faptul că Iron Dome a redus
substanțial numărul victimelor bombardamentelor și
oferă populației liniștea necesară unui trai normal. Pe
de altă parte, criticii susțin că sistemul Iron Dome este
parte a unei periculoase curse a înarmării, provocând
adversarul să găsească soluții de anihilare a acestuia,
iar minimalizarea temporară a pericolului distrage
guvernanții de la căutarea unor soluții politice de pace
regională, soluții care ar face inutilă existența
sistemului Iron Dome.
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Modernizarea
sistemului de
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antiaeriană.
O realitate de
necontestat
 Locotenent colonel
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Vodă” Sibiu
În procesul de transformare a capabilităţilor Armatei României,
dezvoltarea şi modernizarea reprezintă elemente dinamice care
antrenează resurse umane, tehnico-materiale şi financiare
substanţiale.
Mijloacele de luptă aeriană, prin tehnologia avansată pe care o
înglobează, permit lovirea ţintelor forţelor terestre, în special de la
înălţimi mici şi foarte mici.
Avioanele şi elicopterele constituie, în continuare, principalele
ameninţări din spaţiul aerian. Cu toate acestea, tendinţa actuală
este de a se dezvolta, în special, sistemele de atac aerian fără
pilot, rachetele balistice, rachetele de croazieră, vehiculele
aeriene fără pilot şi lansatoarele de proiectile reactive. Datorită
costurilor mai mici, acestea pot fi la îndemâna unor potenţiali
inamici, care nu dispun neapărat de un nivel tehnologic dezvoltat.
Datorită evoluţiei continue a caracteristicilor mijloacelor
aeriene, ameninţarea aeriană şi acţiunile de atac aerian vor avea
dimensiuni noi, determinând creşterea în mod corespunzător a
importanţei sistemelor de rachete şi artilerie antiaeriană în
misiuni, acestea fiind printre puţinele mijloace care pot fi pregătite
permanent pentru ducerea luptei în orice condiţii de timp şi stare a
vremii.
Obiectivul fundamental al procesului de dezvoltare şi
modernizare a capabilităţilor de apărare antiaeriană din Forţele
Terestre prezintă două direcţii de urmat – structurale şi tehnice.
Din punct de vedere structural, a fost identificată necesitatea
dezvoltării unor structuri de rachete şi artilerie antiaeriană cu un
înalt grad de instruire şi de interoperabilitate, flexibile, mobile,
dislocabile în teatrul de operaţii, capabile să participe la întreaga
gamă de misiuni NATO şi UE precum şi la misiuni de apărare
aeriană integrată a spaţiului aerian naţional. Din punct de vedere
tehnic se impune optimizarea procesului de înzestrare cu
echipamente performante, compatibile şi interoperabile cu cele
din dotarea celorlalte armate ale statelor membre NATO.
Prin pachetul de cerinţe asumate prin Obiectivul L 1400 Apărarea antiaeriană în structura forţelor terestre - marile unităţi şi
unităţile luptătoare trebuie să aibă o capabilitate de apărare
antiaeriană adecvată misiunilor, cu elemente necesare pentru a-şi
apăra comandamentul, facilităţile cheie şi forţele angajate în
cadrul zonei de apărare antiaeriană, astfel:

Upgrading
the Air
Defense
Artillery
System.
An
Undeniable
Reality
Abstract
The “PATRIOT air defense artillery
missile system, in use since 1984 in the
PAC-1 variant, but undergoing
subsequent enhancements to variants
PAC-2, PAC-3 – developed between
1995 and 2000 and PAC-4 – under
development since 2013, considered by
specialists as the most efficient, will be
c o n t i nu o us l y u p gr a d ed b y t h e
implementation of new technologies
and will provide air defense protection
at least until 2040.”
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- până în anul 2018, modernizarea sau
introducerea de noi sisteme de apărare antiaeriană
capabile să contracareze proiectile reactive, muniţii de
artilerie şi muniţii de aruncătoare (conceptual Counter
Rockets, Artillery, Mortars/C-RAM);
- fiecare brigadă şi divizie să fie în măsură să
asigure o structură de apărare antiaeriană organic
sau să integreze o structură de apărare antiaeriană
nonorganică;
- mijloacele de apărare antiaeriană să fie capabile
de realocare între forţele terestre şi forţele aeriene.
Cerinţa de modernizare sau introducere de noi
sisteme de apărare antiaeriană, capabile să combată
întregul spectru de ameninţări aeriene, a fost ulterior
transpusă conceptual în realizarea unui program
major, în cooperare cu SMFA, de achiziţie de
complexe de rachete antiaeriene de tip MSAM
(surface-to-air missile). Demararea etapei finale a
acestui program, în speţă semnarea contractului de
achiziţie a 7 baterii de rachete antiaeriene PATRIOT,
a fost anunţată la finalul anului 2017.
În spaţiul media al televiziunilor, dar şi pe internet,
evenimentul nu a trecut neobservat, provocând un val
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de opinii pro şi contra în special din
perspectiva costurilor foarte mari, vechimea
conceptului tehnic şi utilitatea acestuia într-o
confruntare majoră cu un adversar de înaltă
talie tehnologică. Astfel, consider oportună o
prezentare tehnică a acestui complex de
rachete antiaeriene.
Complexul PATRIOT este destinat pentru
interceptarea avioanelor şi a rachetelor
balistice şi de croazieră cu destinaţie tacticoperativă, la înălţimi mici, mijlocii şi mari, în
condiţiile unei puternice contraacţiuni a
inamicului. Subunitatea de foc de bază este
bateria. Ea este capabilă să execute simultan
foc asupra a zece ţinte aeriene. În compunerea
bateriei intră: punctul de comandă pentru
conducerea focului; staţia de radiolocaţie
multifuncţională, cu reţea de antene fazate; opt
instalaţii de lansare a rachetelor antiaeriene
dirijate, MIM-104, în containere de transportlansare; staţia radioreleu; mijloace de
alimentare şi întreţinere.
Punctul de comandă al bateriei este destinat
pentru culegerea, stocarea şi prelucrarea
tuturor informaţiilor necesare pentru
funcţionarea complexului, pentru conducerea
lucrului staţiei de radiolocaţie, precum şi pentru
dirijarea rachetelor. Acesta se dispune într-un
autofurgon şi are în compunere două
calculatoare electronice specializate, care se
dublează unul pe celălalt şi comandă staţia de
radiolocaţie şi racheta în zbor, blocuri de
comandă a frecvenţelor de emisie şi a
deplasării fasciculului antenei; două
indicatoare cu panouri de comandă a lucrului
întregii staţii de radiolocaţie; aparatura de
legătură cu alte elemente ale complexului
(staţia radioreleu, în gama UUS, cu linie
numerică de transmitere a datelor, LINK-1).
Aparatura sa asigură conducerea în regim
automatizat a tuturor acţiunilor complexului din
punct de vedere al prinderii ţintei aeriene.
Existenţa a două dispozitive de afişare permite, în
ultima etapă a dirijării rachetei, afişarea pe unul dintre
acestea a situaţiei de radiolocaţie pe care se afișează
racheta în zbor spre ţintă. În literatura de specialitate,
acest procedeu se numeşte TVM (Target-Via-Missile/
Dirijare prin intermediul rachetei). Punctul de
conducere a focului este deservit de doi operatori.
Staţia de radiolocaţie multifuncţională este
destinată pentru căutarea, descoperirea, identificarea
şi însoţirea ţintelor aeriene şi a rachetelor, precum şi
pentru transmiterea comenzilor de dirijare a acestora.
Staţia se orientează pe direcţia probabilă de apariţie a
ţintei şi pe timpul tragerii rămâne în această poziţie.
Sistemul de antenă al staţiei cuprinde şapte reţele de
antene fazate şi o antenă pentru staţia de
recunoaştere. Reţelele de antene fazate sunt destinate
pentru: emisia şi recepţia semnalelor în regim de
observare a spaţiului aerian; descoperirea ţintelor şi
însoţirea ulterioară a lor; emiterea semnalului de
iluminare a ţintei pentru lucrul capului semiactiv de
autodirijare a rachetei şi transmiterea comenzilor la
bordul rachetei. Diametrul reţelei principale este de
244 cm. Ea se compune din 5.160 de elemente de

antenă de acelaşi tip. A doua antenă, ca dimensiune,
recepţionează informaţia de la bordul rachetei.
Constructiv, ea se compune din 251 de elemente de
antenă şi este dispusă sub şi în dreapta antenei
principale. Celelalte cinci antene (51 de elemenţi
fiecare) constituie antenele de compensare a efectelor
lobilor secundari, pentru reducerea eficienţei bruiajului
activ al inamicului asupra staţiei de radiolocaţie.
Instalaţia de lansare se dispune într-o remorcă de
mare capacitate (este deservită de o echipă formată
din trei militari). Ea se poate deplasa, cu rachetele în
containere, pe drumuri şi în teren accidentat, însă se
poate transporta şi cu avionul. Pe o instalaţie de
lansare se dispun patru rachete în containere de
lansare-transport şi fiecare instalaţie este capabilă să
asigure o singură lansare. În poziţia de tragere,
instalaţia de lansare se dispune la o distanţă de până
la 1 km de punctul de comandă şi de staţia de
radiolocaţie. Legătura cu punctul de conducere a
focului se realizează prin linia de transmitere a datelor
şi prin telefon. Instalaţia de lansare permite rotirea în
azimut a rachetei antiaeriene în containere, în limitele

Caracteristici

a ± 110º, în raport cu axa sa longitudinală. Unghiul de
lansare a rachetei este fixat la 38º faţă de linia
orizontului. Utilizarea containerelor ermetice nu
permite executarea verificării rachetelor în condiţii de
campanie şi reduce numărul personalului de
deservire.
Racheta antiaeriană, MIM-104 PATRIOT, cu o
singură treaptă, este realizată după schema
aerodinamică normală. Încărcătura de luptă este de
tip brizant-exploziv (greutate 90,7 kg). Motorul, cu o
forţă de tracţiune medie de 11.000 kg, funcţionează
cu combustibil solid timp de 11 sec., iar viteza
rachetei este de 1.750 m/sec. Greutatea totală a
rachetei PATRIOT este de 906 kg. Racheta este
calculată pentru o suprasarcină de până la 30 G.
Principalul procedeu de conducere a acţiunilor de
luptă ale bateriei de rachete antiaeriene PATRIOT
este conducerea centralizată, pe timpul căreia toate
hotărârile privind executarea tragerilor asupra ţintelor
aeriene, mai puţin în caz de autoapărare, se iau la
punctul de comandă al batalionului, unde se execută
prelucrarea, în comun, a informaţiei primite la punctul

PAC 1
Raytheon

Tipul rachetei

PAC-2
Raytheon

PAC 3
Lockheed Martin

Tipuri de ţinte care se pot combate

aerodinam.

aerodinam.,
TBM, MRBM

aerodinam.,
TBM

Distanţa maximă de combatere a ţintelor
aerodinamice, km

70

94 ÷ 160

15

Dist. max. pe ţinte balistice, [km]

30

până la 40

15

Distanţa minimă de tragere km

6

3÷5

1

Înălţime ţinte aerodinamice, [km]

0,2 ÷ 20

0,05-25

0,02-15

Înălţime ţinte balistice, [km]

-

până la 25

până la 15

Viteza maximă a ţintelor care se combat, m/s

800
2,5 Mach
1 000
3 Mach

1 000
3 Mach
1700
5 Mach

1 000
3 Mach
2000
5,5 Mach

RCS minimă a ţintei, m2

0,5

0,1

0,1

Greutatea rachetei la lansare, [kg]

914

900

312

90

91

73

Viteza maximă a rachetei m/s

Greutate comp. de luptă, [kg]
Tipul componentei de luptă
Sistem de dirijare combinat

explozivă
explozivă cu
corp striat
fragmentare
teledirijare prin comenzi/
autodirijare semiactivă

hit-to-kill şi
explozivă
inerţial/
autodirijare activă

metoda apropierii proporţionale

Metoda de dirijare
Probabilitatea de nimicire a ţintei cu o rachetă

0,9

0,96

≥0,95

Timp de reîncărcare inst. lansare

15 min

12 min

12 min

Intervalul minim dintre lansări la o instalaţie, [s]

3

3

0,5

Caracteristicile tehnico-tactice ale complexului de rachete antiaeriene PATRIOT
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de conducere a focului bateriei. Punctul de comandă
al batalionului este legat de punctele de comandă ale
entităţilor vecine de apărare antiaeriană şi ale
grupărilor (brigăzilor) de complexe de rachete
antiaeriene cu ajutorul sistemului automatizat de
conducere TSQ-73 MISSIL MINDER, care permite să
crească, în mod substanţial, posibilităţile de executare
a tragerii în situaţie complexă de bruiaj.
Datele de teleindicare se pot primi la punctul de
conducere a focului bateriei nemijlocit de la centrul de
conducere a sistemului NADGE, de la sistemul de
conducere TSQ-73 sau de la sistemul AWACS (E3A). Prin descentralizarea conducerii, hotărârile se iau
la punctul de comandă al bateriei, sub controlul
punctului de comandă al batalionului, care poate
interveni pe timpul activităţii. În cazul scoaterii din
funcţiune (pe timpul neutralizării prin bruiaj) a liniei
radioreleului de transmitere a datelor, bateria
îndeplineşte misiuni de luptă în regim autonom, pe
baza informaţiei primite de la staţia de radiolocaţie.
Între punctele de conducere a focului bateriilor are loc
un schimb de date cu privire la ţintele însoţite,
desfăşurarea interceptării şi rezultatele tragerii.
Sistemul de dirijare a rachetei antiaeriene
PATRIOT este combinat. În zbor, se execută dirijarea
rachetei prin comenzi, iar după apropierea de ţintă, se
utilizează metoda de dirijare prin intermediul rachetei.
În sistemul de dirijare se întrebuinţează staţia de
radiolocaţie, care lucrează în gama 5,5-6,7 cm.
Sectorul de observare în regim de căutare în azimut
este de la + 45º până la -45º şi în unghi de înălţare,
de la +10º la +73º. În regim de dirijare prin intermediul
rachetei sectorul de însoţire în azimut este de la +55º
la -55º, iar în unghi de înălţare de la +1º la +83º.
Distanţa de descoperire, cu o probabilitate de 0,9,
pentru o suprafaţă efectivă de reflexie a ţintei de 0,1
m² (ogiva rachetei) este egală cu 60-70 km, pentru
0,5 m² (racheta) este de 85-100 km, pentru 1,5 m²
(avion de vânătoare) este de 110-130 km, pentru 10
m² (avion de bombardament) este de 160-190 km.
Durata de descoperire a ţintei este de 8-10 sec.
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Sistemul de dirijare a rachetei PATRIOT lucrează
în felul următor. Staţia multifuncţională de radiolocaţie
execută căutarea, descoperirea, identificarea şi
determinarea coordonatelor ţintei. Pe măsura
apropierii ţintelor periculoase de aliniamentul de
interceptare se calculează punctele viitoare de
întâlnire şi se ia hotărârea de lansare a rachetelor.
Toate operaţiile se execută în punctul de conducere a
focului, în regim automatizat, cu ajutorul calculatorului
electronic, iar pe ecranul indicatorului se afişează date
despre succesiunea tragerilor. Pe timpul apropierii
ţintei de aliniamentul stabilit, instalaţia de lansare se
roteşte în azimut către punctul de întâlnire calculat şi
se execută lansarea rachetei.
Dacă ţinta este izolată şi se găseşte la mare
distanţă de obiectivul apărat, atunci se execută
lansarea unei singure rachete. Dacă sunt mai multe
ţinte, însă zboară în dispozitiv de luptă strâns şi se
găsesc la o asemenea distanţă, încât este imposibil să
se execute lansarea pe principiul "lansare - analiză a
rezultatelor - lansare", atunci se execută lansarea
succesivă a rachetelor, astfel ca acestea să se apropie
de grupa de ţinte la interval de 5-10 sec. (în raport cu
înălţimea lor de zbor). Când există una sau câteva
grupe de ţinte, care execută zborul în dispozitiv de
luptă dispersat, două rachete nu trebuie să se apropie
simultan de acestea, deoarece este timp suficient
pentru iluminarea perechii "ţintă-rachetă" în ultimul
moment de apropiere, iar staţia de radiolocaţie poate
să deservească fiecare asemenea "pereche" numai în
mod succesiv.
Imediat după lansarea prin metoda programată, pe
parcursul a câtorva secunde racheta intră în zona de
acţiune a staţiei de radiolocaţie, după care se cuplează
linia de transmitere a datelor. Prin balansarea
succesivă a fasciculului staţiei de radiolocaţie pe
direcţia lansării se realizează prinderea şi însoţirea
rachetei. În prima etapă a dirijării însoţirea se
realizează pe opţiunea "rachetă trece". În momentele
când fascicolul staţiei de radiolocaţie este orientat pe
direcţia rachetei, acesteia i se transmit comenzi de

dirijare (conducere). Se pot dirija simultan zece
rachete antiaeriene, din care trei pe porţiunea finală a
traiectoriei. În regimul descris staţia de radiolocaţie
lucrează pe lungimea de undă de 6,1 - 6,7 cm, care
asigură separarea ţintelor la distanţa de 75-100 km.
La fiecare rachetă semnalul de dirijare se transmite
pe frecvenţa purtătoare proprie pentru a se realiza
compatibilitatea electromagnetică a instalaţiilor de
bord pentru comenzile de dirijare.
Pe porţiunea finală a traiectoriei de zbor a rachetei
se trece de la metoda de dirijare prin comenzi, la
regimul de autodirijare cu retranslaţia datelor de la
rachetă la sol, în scopul formării comenzilor de dirijare
a acesteia. Iluminarea rachetei şi a ţintei, în acest
regim, se asigură prin semnale tip impulsuri doppler,
pe lungimea de undă de 5,5-6,1 cm. Semnalul
reflectat se primeşte la rachetă şi, prin linia de emisie,
se transmite la staţia terestră de radiolocaţie pentru
prelucrarea şi formarea comenzilor de dirijare.
Ciclul de lucru al staţiei de radiolocaţie este de o
secundă, în care se includ 100 m/sec., folosite pentru
căutarea, însoţirea pe opţiunea "rachetă trece" şi
pentru comanda de dirijare, iar timpul rămas
reprezintă iluminarea ţintei şi rachetei pe porţiunea
finală de dirijare a rachetei, comutând fasciculul de la
"o pereche" "rachetă-ţintă" la alta.
În teren, batalionul de rachete antiaeriene
PATRIOT se dispune pe baterii. Bateriile se dispun la
30-40 km una de alta pentru crearea unei acoperiri
reciproce şi complete cu foc la toate înălţimile.
Instalaţia de lansare se dispune la o distanţă de până
la 1 km de punctul de conducere a focului şi de staţia
de radiolocaţie, care se instalează astfel încât planul
antenei să se găsească în centrul sectorului de
responsabilitate a complexului de rachete. Este
obligatorie procedura de corectare prin care se
precizează coordonatele staţiei de radiolocaţie în
teren şi coordonatele instalaţiilor de lansare în raport
cu staţia de radiolocaţie. După aceasta, rachetele
A.A. în containere se aşează în poziţia necesară în
funcţie de azimut şi de unghiul de înălţare, apoi se
trece pe comandă de la distanţă. Durata trecerii din

poziţia iniţială în poziţia de luptă
este de aproximativ 30 min.
După părerea specialiştilor militari
străini punctele forte ale complexului
de rachete pot fi atribuite acţiunii pe
mai multe canale asupra ţintei şi
rachetei, înaltei protecţii la bruiaj,
viabilităţii, gradului de automatizare,
mobilităţii şi posibilităţii de cooperare
cu alte complexe de rachete
antiaeriene. Dar acest complex de
rachete antiaeriene are şi
dezavantaje, dintre care trebuie
amintite posibilitatea scoaterii din
funcţiune în cazul distrugerii staţiei
de radiolocaţie şi posibilitatea ratării
ţintei datorită bruierii capului de
autodirijare a rachetei antiaeriene şi/
sau a liniilor de legătură date
radioreleu din interiorul dispozitivului
de luptă.
În operare din anul 1984 în varianta
PAC-1, ulterior beneficiind de
upgrade-uri concretizate în variantele PAC-2, PAC-3
(dezvoltată în anii 1995-2000) şi PAC-4 (în dezvoltare
din anul 2013), acest complex de rachete antiaeriene
este considerat de specialişti ca fiind cel mai
performant şi va continua să se modernizeze continuu
prin implementarea noilor tehnologii şi să asigure
protecţie antiaeriană cel puţin până în anul 2040.
România se alătură astfel ţărilor acceptate de senatul
SUA pentru a deţine capabilităţi de apărare antiaeriană
de înaltă clasă, precum Germania, Japonia, Olanda,
Israel, Arabia Saudită, Kuwait, Grecia, Spania,
Emiratele Arabe Unite, Qatar. Important de subliniat
este faptul că achiziţionarea şi implementarea acestui
complex de rachete antiaeriene contribuie la realizarea
sistemului integrat multi-nivel de apărare a spaţiului
aerian al României, alături de nou achiziţionata
escadrilă de avioane F-16, împreună cu celelalte
sisteme/complexe de artilerie/rachete antiaeriene
existente. 
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”Patriot report Summary”, Office of the Under Secretary of
Defence for Acquisition.
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Programul MEADS a început ca o colaborare între
trei state: S.U.A., Germania şi Italia. La finalul
programului se dorea înlocuirea complexelor PATRIOT
în S.U.A. şi Germania şi a mai vechilor complexe NIKE
HERCULES în Italia. Sistemul urma să fie capabil să
combată toată gama previzibilă de ameninţări aeriene
în următorii 30 de ani: aviaţie, elicoptere, UAV, rachete
de croazieră şi rachete balistice. Un competitor direct
ar fi fost astfel complexul ASTER 30 - SAMP/T dar
MEADS îşi propunea să ofere în plus costuri reduse
de operare, o mobilitate net superioară şi o
compatibilitate crescută cu sistemele de apărare
antiaeriană existente. Deşi în anii 90 iniţiatorii
proiectului şi l-ar fi dorit finalizat până în anul 2007,
practic programul MEADS a început de fapt în iunie
2005, termenul de finalizare a dezvoltării a fost
planificat pentru anul 2014, urmând ca livrarea
acestuia să poată fi posibilă începând cu anul 2018.
La terminarea perioadei de dezvoltare, în 2014, au
fost prezentate elementele componente ale sistemului
astfel: punctul de comandă Battle Management,
Command, Control, Communications, Computers and
Intelligence / BMC4I, radarul multifuncţional de
conducere a focului – MFCR, un radar de
supraveghere cu capabilitate de autodiagnosticare,
racheta PAC3 – MSE/Missile Segment Enhancement,
lansator ce poate fi montat pe diferite tipuri de şasiu de
camion cu posibilitate de autoîncărcare şi camionul
pentru transportul containerelor cu rachete. În plus,
sistemul propune şi aşa zisa capabilitate „plug and
fight”. Astfel complexul poate fi dimensionat funcţie de

misiune, iar prin intermediul BMC4I
poate integra şi alte complexe de
apărare antiaeriană disponibile la un
moment dat.
Se pare însă că ultima criză
economică a afectat foarte mult
programul MEADS. În 2009 USArmy şi mai apoi Germania în 2011,
au anunţat că vor abandona
proiectul la finalul perioadei de
dezvoltare. Este greu de crezut
totuşi, că un program pentru care sau cheltuit deja peste 4 miliarde de
dolari, va fi abandonat complet.
Paradoxal cei mai avantajaţi de
oprirea programului ar fi S.U.A.
deoarece multe din componentele
MEADS (punctul de comandă
BMC4I, racheta PAC3MSE şi
radarul de supraveghere) pot fi
adaptate relativ uşor pentru modernizarea complexului
PATRIOT, deja existent. În plus, neavând un
competitor solid pe piaţă, S.U.A. poate vinde în
continuare complexe PATRIOT (ceea ce se şi
întâmplă în acest moment).
Germania şi Italia au, la rândul lor, mai multe
variante. Prima, şi din punctul meu de vedere cea mai
puţin probabilă, este de a finaliza programul MEADS şi
de a continua cu achiziţia acestuia. Problema
principală în acest caz, ţinând cont de retragerea
S.U.A., este aceea de a găsi urgent alte state
interesate de achiziţia complexului. Deşi iniţial au
existat interese din partea Poloniei şi Japoniei, acestea
nu s-au concretizat. Polonia a optat în cele din urmă
tot pentru complexul antiaerian PATRIOT, alegând
astfel să nu-şi asume riscurile inerente ale unor
întârzieri legate de intrarea în producţie a uni nou
complex. Probabil, a contat mult şi faptul că acest
complex antiaerian şi-a dovedit deja eficacitatea în
luptă.
O altă variantă ar fi să ia exemplul S.U.A. şi să-şi
modernizeze sistemele de apărare antiaeriană
existente. Această variantă se pare că a fost aleasă ca
etapă de tranziţie, până la luarea
unei hotărâri finale, de către
Germania, prin alocarea unor
sume considerabile pentru
modernizarea sistemelor
PATRIOT din dotare. Se pare că
aceste modernizări vor include
printre altele şi capabilitatea
„plug and fight” a sistemului
MEADS care va permite
integrarea lansatoarelor proprii
IRIS T SL/SLS în arhitectura
PATRIOT. Italia s-ar putea, pe
de altă parte, să renunţe la
capabilitatea de a combate
rachete balistice şi să se axeze
în continuare pe sistemul ASTER
30 SAMP/T (care deşi scump,
este unul dintre cele mai
moderne complexe de rachete).
Întrebarea care se pune în
acest moment este dacă MEADS

mai are un viitor viabil. Teoretic, cel puţin la modul
declarativ, Germania doreşte introducerea în dotare a
MEADS începând cu anul 2025 şi înlocuirea completă
a complexelor PATRIOT până în anul 2030. Anul
acesta parlamentul Germaniei ar urma să aprobe
achiziţionarea sistemului. De remarcat este faptul că
prin modernizarea complexelor PATRIOT, Germania
îşi asigură integrarea unor elemente cheie din
MEADS. Există temeri în rândul clasei politice din
Germania, aş spune eu întemeiate, că fără sprijinul
S.U.A. un program de această anvergură nu ar fi
realizabil sau dacă ar fi realizabil şi ar rămâne singurii
finanţatori, ar costa mult prea mult. Personal cred că
dacă în acest an nu se va finaliza cu un contract ferm
de achiziţie din partea Germaniei, programul MEADS
se va transforma încet dar sigur în programul
PATRIOT PAC4. 

Bibliografie:
1. https://www.de.reuters.com
2. https://www.defenseindustrydaily.com
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Apărarea
integrată
a NATO contra
rachetelor
şi platformelor
aeriene
 Căpitan Nicu AFETELOR
Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi
Artilerie Antiaeriană „Ioan Vodă” Sibiu
Apărarea integrată a NATO contra rachetelor şi
platformelor aeriene (NATO Integrated Air and Missile
Defence - NIAMD) reprezintă misiunea esenţială şi
permanentă a alianţei cu scopul de a proteja teritoriul,
populaţia şi forţele statelor membre împotriva
atacurilor cu rachete sau platforme aeriene pe timp de
pace în situaţii de criză sau război. Ca succesoare a
Sistemului de apărare aeriană a NATO (NATO
Integrated Air Defense System - NATINADS), NIAMD
reprezintă un pilon de bază al rolului protectiv asumat
de Alianţă şi implicit un element esenţial în îndeplinirea
sarcinilor colective de apărare, managementul crizelor
şi cooperare în domeniul securităţii. Aşadar, nu este
deloc surprinzătoare accentuarea importanţei
programelor de îmbunătăţire a capabilităţilor Alianţei
de a contracara întregul spectru de ameninţări prin
mijloace aeriene.
În pofida propagandei ruseşti cu privire la
neveridicitatea scopului defensiv al dezvoltării
capabilităţilor de apărare împotriva rachetelor balistice
la nivel NATO (Ballistic Missile Defence - BMD),
aceasta reprezintă o capabilitate pur defensivă
destinată contracarării ameninţărilor venite din afara
zonei Euro-Atlantice (în special din zona de sud, sudest a zonei mediteraneene). Sistemul de apărare
împotriva rachetelor balistice presupune contribuţia
individuală a aliaţilor prin punerea la dispoziţie şi
exploatarea, sub comanda unică NATO, a sateliţilor
naţionali, radarelor, navelor militare, rachetelor de
interceptare cu posibilitate de lansare atât de pe mare
cât şi de pe uscat, pentru anumite scopuri şi perioade
prestabilite.
În urma acordului de extindere a scutului
antirachetă a NATO, semnat în anul 2010, s-au
înregistrat progrese semnificative în sensul asigurării
interoperabilităţii tuturor capabilităţilor şi a operativităţii
complete a sistemelor de comandă şi control.
În 2015 au ancorat încă două nave AEGIS
aparţinând SUA în portul de destinaţie din Spania,
ridicând astfel numărul total de nave cu capabilităţi de
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combatere a rachetelor balistice aflate în Marea
Mediteraneană la 4. În acelaşi an s-a finalizat
construirea bazei Aegis Ashore pe teritoriul României,
bază aflată sub tutela americană, iar un număr
important de aliaţi au luat decizia de a achiziţiona
sisteme de combatere a rachetelor balistice care să fie
ulterior puse la dispoziţia NATO.
Danemarca şi Olanda au continuat procesul de
îmbunătăţire a senzorilor de detectare a rachetelor,
dispuşi pe mijloace navale. Germania ar putea face
acelaşi lucru, însă decizia finală cu privire la obiectivul
programului de upgradare a fregatelor F 125 încă nu a
fost luată. Polonia şi Turcia au anunţat sau modificat
planurile de achiziţionare de sisteme de apărare
antiaeriană şi împotriva rachetelor (Surface-based Air
and Missile Defence - SBAMD system). Există
informaţii cu privire la negocieri desfăşurate de Polonia
atât cu Raytheon, cât şi cu Lockheed Martin (pentru
achiziţionarea de sisteme Patriot, respectiv MEADS).
Turcia a renunţat la planul de achiziţionare a unui
sistem de provenienţă rusească, precum şi la intenţia
de a dezvolta un sistem propriu în favoarea unei
achiziţii mai eficiente (fără a fi neapărat vorba de un
sistem deja existent), îndreptându-se astfel într-o
direcţie similară celei în care se îndreaptă Polonia.
Germania a făcut de asemenea, publică intenţia de a
înlocui sistemul „îmbătrânit” PATRIOT, din dotarea
forţelor sale aeriene (Luftwaffe). Opţiunea preferată
este sistemul tactic de apărare aeriană (Tactical Air
Defence System/Taktisches Luftverteidungssystem TLVS). Deşi sistemul are o denumire mai degrabă
modestă, acesta este un sistem de apărare aeriană şi
antirachetă cu baza la sol, de ultimă generaţie, cu
capacitate de interceptare a ţintelor la înălţimi mici,
destinat a fi parte a unui sistem complex de apărare
aeriană şi antirachetă în straturi succesive. La baza
dezvoltării acestui sistem stau experienţa, informaţiile
şi cunoştinţele specifice dobândite de Germania pe
timpul dezvoltării MEADS (program dezvoltat în
cooperare cu Italia şi SUA). Alegerea TLVS în

defavoarea versiunii îmbunătăţite a sistemului Patriot,
sub forma propusă de către firma Raytheon (elemente
componente cu capacităţi îmbunătăţite şi posibilitate
de apărare aeriană circulară cu o singură subunitate
tactică de bază – bateria Patriot) este văzută ca un
„pas înapoi”,
în eventualitatea întâmpinării unor
probleme insurmontabile pe timpul dezvoltării TLVS.
Se aşteaptă ca TLVS să ofere caracteristici
superioare (utilizarea de tehnologie de ultimă
generaţie în realizarea tuturor subansamblelor
sistemului, acoperirea unei raze de 3600 cu o singură
subunitate de tactică de bază şi adoptarea unei
arhitecturi de tip deschis care să permită îmbunătăţiri
permanente), control naţional complet asupra tuturor
aspectelor tehnologice (inclusiv tipul software-ului
utilizat şi structura sistemului de comandă şi control) şi
asupra cheltuielilor de mentenanţă şi de personal
determinate de exploatarea sistemului. Continuarea
unui proiect de dezvoltare a MEADS este de
asemenea considerată a fi o soluţie de capitalizare a
celor peste un miliard de euro investiţi de Germania
înaintea finalizării programului de cooperare trinaţională (SUA. Germania şi Italia), în 2014.
TLVS va fi dezvoltat şi produs sub conducerea
MBDA Deutschland. Deşi toţi partenerii de cooperare în
cadrul programului de dezvoltare a MEADS au acces la
informaţiile acumulate şi tehnologiile dezvoltate în
perioada derulării programului, nici unul din statele
implicate nu poate pretinde că stăpâneşte pe deplin
rezultatele experienţei dobândite în comun, pe timpul
dezvoltării elementelor componente ale MEADS.
Integrarea elementelor componente a fost verificată pe
timpul tragerilor de testare executate în perioada 20112013 precum şi la tragerile demonstrative finale din
2014. Având în vedere aceste aspecte este evident
faptul că MBDA Deutschland va continua să beneficieze
de infrastructura dezvoltată în comun cu MBDA Italia
precum şi de parteneriatul industrial cu Lock-heed
Martin. De asemenea, TLVS va include şi un număr de
componente de producţie autohtonă, care nu au fost
parte a MEADS. Cele mai de seamă dintre acestea sunt
IRIS-T SL (cu lansare de la sol sau de pe platforme
marine) – alternativa nemţească a rachetei PAC-3
dezvoltată de Lockheed Martin, reţele naţionale de
comunicaţii şi transmitere date precum şi autovehicule
şi transportoare blindate pentru toate elementele
componente ale sistemului. Aşadar, Airbus Defence
and Space şi o gamă variată de sub-contractori germani
vor face parte din noul proiect de dezvoltare.
Datorită faptului că programul MEADS s-a încheiat
prin demonstrarea capacităţilor sistemului şi nu prin
declararea sa ca fiind un proiect matur, destinat pentru
a intra în producţia de serie, TLVS va debuta, de
asemenea, printr-o nouă fază de dezvoltare. Prin
prisma numărului ridicat de elemente componente ale
sistemului şi a numărului mare de (sub)contractori este
îndreptăţită afirmaţia conform căreia TLVS va rămâne
un proiect multinaţional major - cel puţin din punct de
vedere al suportului logistic, dacă nu şi din punct de
vedere al necesităţilor - asemănător MEADS, însă de
o complexitate semnificativ crescută. Normele Uniunii
Europene de promovare a liberei concurenţe pe piaţa
sistemului de apărare, accentuează şi mai mult
complexitatea situaţiei. O amânare semnificativă a
termenului la care sistemul TLVS trebuie să fie „GATA

DE LUPTĂ” (stabilit la momentul actual pentru anul
2025) va determina, cu siguranţă costuri foarte
ridicate pentru extinderea duratei de serviciu a
sistemului Patriot, pe lângă costurile de dezvoltare a
noului sistem. Finalizarea contractelor la termenele
stabilite şi fără depăşirea de costuri reprezintă
obiectivul principal în cadrul procesului de
management al sistemului de armament al
Ministerului German al Apărării. Aşadar, presiunea
asupra echipei de conducere a proiectului este în
continuă creştere.
Faptul că Germania, Polonia şi Turcia doresc să
dezvolte sau să achiziţioneze în aproximativ aceeaşi
perioadă, sisteme SBAMD, cu capabilităţi similare sau
chiar identice, ar trebui să constituie, în mod firesc,
baza unei cooperări cu beneficii pentru toţi cei
implicaţi. În acest sens, se poate afirma că nu cu mult
timp în urmă, cele trei naţiuni încă se situau pe căi
diferite. În timp ce Polonia îşi exprimase intenţia de a
achiziţiona sistemul Patriot, Germania şi Turcia urmau
să iniţieze programe de dezvoltare independente.
Dacă, în momentul de faţă, Polonia pare să dorească
dezvoltarea unui derivat al MEADS, Lockheed Martin
– în calitate de furnizor potenţial – va trebui să
înceapă dezvoltarea de elemente componente ale
sistemului, cu caracteristici similare celor din
compunerea TLVS. Abordarea ambelor posibilităţi, în
paralel, ar fi o risipă evidentă. În cazul Turciei apare
întrebarea dacă doreşte achiziţionarea cât mai
urgentă a unui sistem deja existent sau este dispusă
să aştepte încheierea programului de dezvoltare a
TLVS.
Viitorul apropiat ne va arăta dacă cele trei state vor
fi în stare să găsească bazele unei cooperări
fructuoase. Pentru a putea introduce TLVS în serviciu
la o dată apropiată, este nevoie de găsirea unor noi
moduri de cooperare multinaţională mult mai eficiente,
între partenerii potenţiali. În ediţia recentă a
„Strategiei Aeronautice Militare”, publicată de
Ministerul German al Apărării se pot regăsi câteva idei
constructive, în acest sens, cum ar fi: desemnarea
unui singur stat responsabil de coordonarea
programului, stabilirea responsabilităţilor în funcţie de
competenţele tehnologice ale partenerilor şi nu în
funcţie
de
contribuţia
financiară,
acceptarea unui
parteneriat lipsit
de
cerinţe
n a ţ i o n a l e
exclusiviste
precum
şi
acceptarea
s upor tăr ii
eventualelor
creşteri
ale
costurilor şi a
complexităţii
programului. 
Bibliografie:
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Instrucţia şi exerciţiile
în şcolile de aplicaţie

Drilling
and
Live Firing
in the
Application
Schools
Abstract
Drilling and live firing are other two
components of the military training,
alongside education and learning
through practice. There are regulations
at the Application School regarding the
objectives, the missions, the tasks, the
priorities and the requirements to plan,
train, direct, conduct, assess, as well as
logistically support drilling and live
exercises, towards implementing the
orders, the stipulations, and the
provisions of the higher echelons in the
field.
Training is assessed according to
the stipulations of the mission training
programs using the standard training
and evaluation activities to this purpose
and aiming at getting feedback for
improving future processes and at
using the resulted conclusions for the
structure’s self evaluation activity.
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 Locotenent colonel Ionel ALEXE
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Instrucţia şi exerciţiile sunt alte două componente de bază ale
instruirii, împreună cu învăţământul şi instruirea prin practicare. În
cadrul şcolilor de aplicaţie există precizări referitoare la
obiectivele, misiunile, sarcinile, priorităţile şi cerinţele de
planificare, pregătire, conducere, desfăşurare, evaluare şi sprijin
logistic ale instrucţiei şi exerciţiilor, pentru punerea în aplicare a
prevederilor ordinelor / dispoziţiilor eşaloanelor superioare în
acest domeniu.
Instrucţiunile în vigoare prevăd că instrucţia şi exerciţiile se
execută în garnizoanele de dislocare la pace, în poligoane şi
terenuri de instrucţie, în scopul realizării şi creşterii capacităţii de
manevră şi acţiune a structurilor/grupărilor de forţe constituite
pentru participarea la operaţii/acţiuni de tip întrunit, în cooperare
cu elemente ale sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională, pe teritoriul naţional şi în afara acestuia.
Procesul instruirii nu este o problemă simplistă, el fiind susţinut
de următoarele principii: unitatea planificării, continuitatea,
adaptabilitatea, anticipaţia, concordanţa, eficienţa,
standardizarea, caracterul întrunit şi integrat, descentralizarea
execuţiei şi sincronizarea.
Şcolile de aplicaţie nu fac excepţie de la aceste principii, având
ca sarcini cheie, asigurarea pregătirii personalului care urmează
diferite tipuri de cursuri în vederea completării structurilor forţelor
dislocabile nominalizate pentru NATO, UE şi iniţiative regionale,
eficientizarea procesului de formare, perfecţionare şi specializare
în armă, în conformitate cu standardele NATO, participarea la
acţiuni de intervenţie în situaţii de urgenţă civilă, cu forţe şi
mijloace, la solicitarea autorităţilor naţionale şi locale, precum şi,
completarea cu personal activ şi/sau echipamente a structurilor
militare, de nivel operativ şi tactic, conform concepţiei eşaloanelor
superioare.
Obiectivul general al instrucţiei în şcoala de aplicaţie îl
constituie formarea şi dezvoltarea profesională a luptătorului,
specialistului şi liderului militar, precum şi realizarea coeziunii
pentru luptă a personalului, în scopul atingerii / menţinerii
capacităţii operaţionale, necesară îndeplinirii misiunilor planificate.

În baza acestui obiectiv, şcoala de aplicaţie stabileşte
în fiecare an obiective specifice, cum ar fi:
a) Continuarea procesului de formare, specializare
şi perfecţionare a instruirii profesionale a personalului
militar;
b) Realizarea / menţinerea capacităţii operaţionale
şi decizionale a comandamentelor pentru planificarea,
organizarea, conducerea şi desfăşurarea acţiunilor
militare, în vederea îndeplinirii misiunilor de bază şi a
celor ordonate;
c) Dezvoltarea competenţei profesionale în
domeniul operaţional la nivelurile tactic, pentru
asigurarea capacităţii de conducere a acţiunilor
întrunite şi a operaţiilor, independent sau în cooperare
cu forţe din cadrul alianţei NATO;
d) Menţinerea şi dezvoltarea nivelului de
antrenament fizic al personalului;
e) Menţinerea şi dezvoltarea nivelului de
cunoştinţe, teoretice şi practice ale personalului
propriu;
f) Realizarea unui cadru organizatoric sistematizat
şi aplicarea acestuia pentru desfăşurarea la timp şi
oportun a activităţilor specifice instrucţiei individuale a
soldaţilor profesionişti/rezerviştilor voluntari;
g) Realizarea capacităţii operaţionale a
subunităţilor în concordanţă cu Listele şi Cerinţele
Esenţiale ale Misiunii (L.C.E.M.) prin planificarea şi
executarea instrucţiei acestora potrivit standardelor
NATO;
h) Perfecţionarea deprinderilor de luptători şi
specialişti ale soldaţilor şi gradaţilor profesionişti din
cadrul subunităţilor de stat major, pază, poliţie militară
şi deservire, precum şi realizarea coeziunii acestor
subunităţi;
i) Perfecţionarea sistemului de conducere şi a
stilului de lucru pentru creşterea calitativă a activităţii
de instruire planificată şi desfăşurată în cadrul
centrelor de instruire subordonate;
j) Promovarea tradiţiilor militare şi asigurarea
reprezentării sociale a
Forţelor Terestre.
Instrucţia se execută
de
personalul
comandamentului şi de
forţele unităţii şi are două
componente: teoretică şi
practic aplicativă. Prin
componenta teoretică a
instrucţiei se asigură
personalului cunoştinţele
necesare
îndeplinirii
atribuţiilor
potrivit
prevederilor fişei postului
şi,
prin
aceasta,
legitimitatea
sa
profesională iar prin
componenta
practicaplicativă a instrucţiei se
urmăreşte menţinerea
deprinderilor individuale
şi colective necesare
îndeplinirii misiunilor
tactice, aceasta din urmă
fiind aspectul de fond al
instrucţiei.

Obiectivele specifice instrucţiei, atât ale celei
individuale, cât şi ale celei colective, se stabilesc
diferenţiat, potrivit responsabilităţilor stabilite prin
reglementările în vigoare, în funcţie de misiunile şi
sarcinile încredinţate, gradul de instruire a
personalului/structurilor şi resursele avute la
dispoziţie.
Pentru realizarea şi menţinerea nivelului de
instrucţie individuală şi colectivă a cursanţilor, elevilor,
studenţilor şi SGP, se urmăreşte respectarea câtorva
reguli şi anume:
a) În poligoanele şi terenurile de instrucţie se
delimitează zonele de instrucţie prin utilizarea
conceptului „red line” iar în interiorul acestor zone,
personalul militar implicat în organizarea şi
conducerea acestor activităţi precum şi personalul
care participă temporar sau pasager este echipat în
ţinuta de instrucţie de tip combat, în inventar complet
pentru război. Aceste zone sunt marcate distinct în
Planul obiectivului militar şi aduse la cunoştinţa
întregului personal participant la activităţi;
b) Pentru asigurarea unei eficienţe sporite a
procesului instructiv-educativ, pe timpul desfăşurării
activităţilor zilnice/curente de instrucţie, se folosesc
toate echipamentele din dotare, atât cele individuale
(cască, vestă, ochelari de protecţie, aparatură de
vedere pe timp de noapte, complet de protecţie), cât
şi cele ale subunităţilor, necesare pentru îndeplinirea
obiectivelor de instrucţie;
c) Personalul care participă la activităţile de
instrucţie, foloseşte mijloace improvizate de mascare
a feţei, atât la antrenamentele pentru folosirea
completelor de mascare, individuale şi a tehnicii de
luptă, mascarea urmând a se realiza la toate
activităţile de instrucţie desfăşurate;
d) Transportul personalului militar la/de la activităţi
de instrucţie se execută cu respectarea strictă a
tuturor prevederilor regulamentare în domeniu;
e) Grupurile E.O.D. şi echipele canine sunt
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implicate în procesul de planificare, organizare şi
desfăşurare a exerciţiilor, pentru a crea secvenţe
specifice de instruire ce sunt desfăşurate de
personalul acestor structuri, pentru sporirea nivelului
de cooperare cu militarii celorlalte arme şi specialităţi;
f) Pentru sporirea eficienţei actului de comandă,
creşterea omogenităţii de acţiune şi asigurarea
continuităţii fluxului comunicaţional în caz de bruiaj
sever, electronic sau fonic, în paralel cu folosirea
mijloacelor de comunicaţii clasice, se utilizează
semnele şi semnalele pe timpul desfăşurării
activităţilor de conducere a personalului militar,
debarcat, îmbarcat în autovehicule de transport sau în
cadrul echipajelor de pe vehiculele militare de luptă.
În cadrul comandamentului şcolilor de aplicaţie,
personalul execută instrucţie individuală şi colectivă.
Instrucţia individuală a personalului din comandament
are ca scop: dezvoltarea, perfecţionarea şi
menţinerea cunoştinţelor şi deprinderilor necesare
îndeplinirii atribuţiilor specifice postului şi/sau de lider
militar, cu două componente, una teoretică şi una
practic-aplicativă.
Instrucţia teoretică a personalului din
comandament are ca scop perfecţionarea/menţinerea
cunoştinţelor necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor
specifice posturilor în cadrul comandamentului şi
stimularea deprinderilor anticipative. Ea se realizează
prin: informări, prezentări de ordine, doctrine,
manuale şi acte normative specifice; instructaje;
dezbateri; conferinţe; consultaţii; seminarii;
simpozioane; comunicări ştiinţifice; vizionări de filme
cu tematică specifică; schimburi de experienţă; studii
de stat major; studiu individual; instrucţia EOD;
instruire lingvistică; alte activităţi stabilite potrivit
specificului structurilor.
Formele, tematica, modul de desfăşurare, timpul
alocat, responsabilităţile şi costul estimativ al
activităţilor prin care se realizează instrucţia teoretică
a personalului din comandamentul se stabilesc prin
“Planul
instrucţiei
de
comandament/
comandamentului” în funcţie de nevoile specifice de
instrucţie identificate.
36

În ceea ce priveşte
instrucţia colectivă a
personalului
din
comandament
se
urmăreşte dezvoltarea/
menţinerea capacităţii de
planificare, conducere şi
evaluare a forţelor din
subordine, în vederea
îndeplinirii misiunilor şi
generării/regenerării
structurilor de forţe şi se
realizează prin: exerciţii,
c o n v o c ă r i
d e
comandament/de stat
major/de specialitate,
schimburi de experienţă,
ateliere
de
l uc r u ,
conferinţe de planificare,
participarea unor structuri
la activităţi de instrucţie
în comun cu structuri
aparţinând
altor
ministere/instituţii cu responsabilităţi în domeniile
securităţii şi apărării naţionale şi la activităţi
internaţionale.
Un alt aspect important îl reprezintă instrucţia
forţelor. Aceasta se planifică şi se execută potrivit
destinaţiei, locului şi rolului fiecărei subunităţi şi are ca
scop formarea şi dezvoltarea capabilităţilor
operaţionale ale luptătorilor, specialiştilor şi liderilor
militari, apţi să îndeplinească atribuţiile funcţiilor pe
care sunt încadraţi şi realizarea/menţinerea
capabilităţilor operaţionale ale subunităţilor, necesare
îndeplinirii misiunilor.
Instrucţia teoretică a personalului de la comanda
subunităţilor, se planifică, execută şi evaluează în
aceleaşi condiţii ca şi pentru personalul din
comandamentele de care aparţin, iar cea practicaplicativă se planifică, execută şi evaluează în cadrul
instrucţiei şi exerciţiilor subunităţilor proprii.
Instrucţia teoretică asigură cunoştinţele şi
deprinderile pentru pregătirea şi conducerea
exerciţiilor planificate în fiecare etapă de instrucţie.
Activităţile sunt structurate pe categorii de instrucţie
(tactică, pregătire militară generală şi specialitate) şi
au caracter teoretic şi practic-aplicativ.
În cadrul instrucţiei individuale a forţelor se execută
şi instrucţia soldaţilor profesionişti / rezerviştilor
voluntari. Aceasta se desfăşoară în două etape, în
cadrul instrucţiei individuale de bază cu o durată de 10
săptămâni şi în cadrul instrucţiei individuale de
specialitate cu durata de 8 săptămâni.
Instrucţia individuală de bază asigură nivelul de
instrucţie pentru folosirea cu eficienţă a armamentului
individual şi a mijloacelor de protecţie şi tehnice,
potenţialul şi deprinderile / aptitudinile fizice şi psihomorale necesare luptătorilor în executarea misiunilor
de luptă atât individual cât şi în cadrul echipei, în
măsură să îşi continue instruirea la nivelul specialităţii,
conform cerinţelor postului pe care vor fi încadraţi iar
instrucţia individuală de specialitate se execută pe
baza „Modelului specialistului”, elaborat pentru fiecare
armă şi specialitate militară şi vizează formarea
specialiştilor pentru îndeplinirea cerinţelor specifice

primei funcţii pe care aceştia vor fi încadraţi, urmărindu
-se însuşirea cunoştinţelor de bază de specialitate,
formarea deprinderilor de bază de specialitate,
dezvoltarea rezistenţei fizice şi psiho-morale şi
dezvoltarea deprinderilor de acţiune pentru
îndeplinirea unor misiuni, individual şi/sau în echipă.
Instrucţia colectivă a forţelor are ca scop realizarea/
menţinerea capacităţii operaţionale a subunităţilor,
pentru îndeplinirea misiunilor stabilite prin planurile de
operaţii şi ordinele primite de la eşaloanele superioare,
pentru o perioadă de 1 an şi cuprinde atât etapa
instrucţiei grupei / similare, cât şi etapa instrucţiei
plutonului / similare;
La sfârşitul fiecărei etape de instrucţie se execută
un exerciţiu în teren în cadrul căruia se evaluează
nivelul de instrucţie atins. Timpul necesar executării
acestuia se alocă din cel calculat pentru etapa
respectivă.
Structurile cu activitate specifică (de asigurare a
instruirii, logistice, pază, etc.) execută, săptămânal,
câte 2 ore de instrucţie militară generală, 4 ore de
instrucţie de specialitate şi 5 ore de educaţie fizică
militară. Unele teme de la instrucţia de specialitate se
planifică şi execută pe timpul desfăşurării activităţilor
de trecere a tehnicii la exploatarea de sezon,
inventarieri etc.
Activităţile practice privind modul de organizare a
primirii, depozitării şi manipulării materialelor se
organizează şi desfăşoară în cadrul depozitelor /
magaziilor cu respectarea măsurilor de securitate şi
sănătate în muncă, a protecţiei mediului şi apărare
împotriva incendiilor.
Exerciţiile constituie forma superioară, integratoare,
complexă şi dinamică de instruire a comandamentului
şi forţelor, care presupun executarea sarcinilor
derivate din cerinţele pentru îndeplinirea misiunilor
tactice. Totodată, exerciţiile asigură suportul
operaţional pe baza căruia se execută evaluarea
nivelului de instrucţie planificat de comandament şi
forţe.
Exerciţiile vizează dezvoltarea/menţinerea
deprinderilor personalului
pentru planificarea şi
conducerea forţelor în
vederea
îndeplinirii
misiunilor, perfecţionarea
deprinderilor în aplicarea
procedurilor de stat major
utilizate în timpul derulării
procesului de planificare
operaţională - la nivelul
comandamentului/structurii
de comandă, precum şi
dezvoltarea/m enţ iner ea
deprinderilor personalului în
aplicarea, individual şi la
nivelul structurilor din care
fac parte, a tacticilor,
tehnicilor şi procedurilor
operaţionale specifice
pentru
îndeplinirea
sarcinilor tactice - la nivelul
forţelor.
Tipul, denumirea şi
numărul exerciţiilor de

comandament sunt stabilite, în funcţie de resursele
avute la dispoziţie şi nivelul de instrucţie.
În cadrul instrucţiei forţelor se organizează şi
instrucţia celorlalte arme de sprijin, CBRN,
comunicaţii şi informatică, logistică etc.
Sprijinul logistic, cu toate elementele componente,
este foarte important în desfăşurarea instrucţiei şi
exerciţiilor şi asigură îndeplinirea obiectivelor de
instruire stabilite, precum şi de a crea, menţine,
dezvolta şi moderniza continuu baza materială pentru
instrucţie.
Instrucţia prin practicare: este specifică structurilor
de sprijin logistic (depozite, subunităţi de transport şi
mentenanţă, grupe de gospodărie etc.), structurilor de
comunicaţii şi informatică, medicale precum şi celor
de poliţie militară şi pază.
Activităţile specifice instrucţiei prin practicare se
cuprind generic în planul instrucţiei şi se detaliază prin
planuri specifice, pe arme şi specialităţi cu
nominalizarea prin OZU a personalului participant, a
perioadelor şi a locurilor de desfăşurare.
Finalul procesului de instruire este reprezentat de
evaluarea/aprecierea procesului de instrucţie, în
cadrul căruia scopurile, obiectivele şi programele care
au stat la baza planificării instruirii, precum şi
resursele alocate constituie o parte a sistemului său
de referinţă. Evaluarea trebuie să poarte
caracteristica obiectivităţii iar realizarea acesteia este
posibilă folosind activităţile standard de instrucţie şi
evaluare (ASIE). Pentru ca întregul proces al instruirii
să fie eficient, evaluarea se desfăşoară periodic, atât
ca proces intern, la nivelul structurii care a planificat
instruirea, cât şi la nivelul eşalonului superior
acestora, ca proces extern.
Evaluarea instruirii se execută potrivit prevederilor
programelor de instrucţie pentru misiune/PIM utilizând
în acest scop activităţile standard de instrucţie şi
evaluare/ASIE şi vizează obţinerea feedback-ului
pentru îmbunătăţirea proceselor viitoare iar concluziile
obţinute se folosesc pe timpul activităţii de
autoevaluare a structurii. 
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Comunicarea
persuasivă.
Cheia
succesului
în procesul
educaţional
 Locotenent colonel
Dorică CHETREANU
Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie
Antiaeriană „Ioan Vodă” Sibiu

Persuasive
Communication.
The Key to
Success in the
Educational
Process
Abstract
Persuasive communication, an
objective of all those involved in the
process of transmitting/receiving
information, is a permanent concern of
the staff of the Training Center for Field
Artillery and Air Defense Artillery “Ioan
Vodă” in building a strong and correct
relationship based on trust and mutual
respect with the trainees coming to this
institution to attend different forms of
training. For the trainers, the desire to
achieve an efficient communication is
more evident mainly due to the
preponderantly practical nature of the
classes in the training process and to
the constant interaction with the
personnel undergoing training.
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Comunicarea persuasivă, deziterat al tuturor celor
implicaţi în procesul de transmitere/recepţionare de
informaţii, reprezintă o preocupare permanentă a
întregului personal din Centrul de Instruire pentru
Artilerie Terestră şi Artilerie Antiaeriană „Ioan Vodă”
în construcţia unei relaţii solide şi corecte, bazate pe
încredere şi respect, faţă de cursanţii veniţi în această
instituţie pentru a urma diferite forme de pregătire. În cazul
instructorilor, dorinţa de a realiza o comunicare eficientă se
manifestă chiar şi mai pregnant, în primul rând, datorită
caracterului preponderent practic al şedinţelor din cadrul
procesului de instruire şi a interacţiunii permanente cu
personalul venit la pregătire.
Plecând de la definiţia oferită de Dicţionarul explicativ
al limbii române, comunicarea reprezintă: înștiințare, știre,
veste; raport, relație, legătură. Mai mult decât atât,
comunicarea persuasivă reprezintă modalitatea de a
influenţa prin crearea unei relaţii win – win. De fapt, cheia
în arta persuasiunii este să îl faci pe celălalt să se simtă
minunat după ce ai reuşit să-l convingi. Pentru ca acest
fenomen să se desfăşoare în direcţia dorită, actorii implicaţi
în procesul educaţional trebuie să fie conştienţi de ce
ingrediente este necesar pentru ca mesajele transmise să
ajungă nedistorsionate la receptori. Particularizând, putem
afirma că în Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi
Artilerie Antiaeriană „Ioan Vodă”, în ceea ce priveşte relaţia
instructor-cursant, aceste aspecte sunt imperative, datorită
diversităţii cursanţilor pe de o parte sub aspectul mediului
de provenienţă (unităţi militare, alte instituţii militare de
învăţământ, instituţii din sistemul naţional de apărare şi
ordine publică), pe de altă parte sub aspectul backgroundului educaţional al cursanţilor (liceal, postliceal, universitar).
Specialiştii în comunicare au stabilit că peste 90% din
capacitatea noastră de a influenţa ţine de alte elemente
decât de cuvintele pe care le folosim (55% - influenţă
nonverbală: expresia facială, mişcarea ochilor sau a
muşchilor, culoarea pielii; 38% - influenţă vocală: intonaţie,
ton, accent, ritm, pauze etc; 7% - conţinut: cuvinte).
Limbajul trupului dezvăluie adevărul despre gânduri şi
sentimente interioare şi nu putem face prea mult în legătură

cu cele mai subtile semnale pe care le
comunicăm lumii. Drept urmare, pentru crearea
unei relaţii, a unui raport între instructori şi
cursanţi, cuvintele folosite trebuie să fie o
prelungire a limbajului nonverbal şi să fie
congruente cu ceea ce se exprimă prin limbajul
trupului. De aceea flexibilitatea, empatia şi
asertivitatea sunt caracteristici de personalitate
esenţiale pentru ca un instructor să poată
transmite conţinutul de învăţat la un nivel calitativ
ridicat.
Literatura de specialitate ne oferă câteva
elemente prin care fiecare persoană filtrează
informaţia recepţionată/transmisă, elemente pe
care le aducem la cunoştinţa cititorilor în
rândurile ce urmează:
- asociere/disociere: pentru a trăi pe de-antregul emoţiile şi sentimentele apărute într-o
situaţie, trebuie să vă aflaţi într-o stare de
asociere; pentru a vă distanţa
de emoţii sau de situaţii
neplăcute ori traumatizante,
aveţi nevoie să vă aflaţi într-o
stare de disociere (De exemplu:
pentru o recepţionare şi
asimilare foarte bune a
cunoştinţelor predate cursanţii
trebuie să se găsească într-o
stare de asociere);
- apropiat de scop/depărtat
de scop: capacitatea de a vă
gândi la ceea ce vă doriţi cu
adevărat este cunoscută sub
numele de „gândire apropiată
de scop”; capacitatea de a vă
gândi la ceea ce nu vă doriţi
este cunoscută sub numele de
„g ând i re
în de pă rt a tă
de
scop” (De exemplu: pentru a
expune materialul predat într-o
manieră
convingătoare,
instructorii trebuie să aibă
foarte clare obiectivele de atins

la fiecare şedinţă precum şi modalitatea prin
acestea pot fi atinse);
- potrivire/nepotrivire: cineva care caută
potrivirea se gândeşte la oameni asemănători,
situaţii similare sau în ce măsură cealaltă
persoană îi seamănă; cineva care caută
nepotrivirea, va identifica ceea ce are diferit
acea persoană sau acea situaţie comparativ cu
altele pe care le cunoaşte;
- în mare/în mic: mărimea spaţiului, impresia
pe care o creează şi stilul sunt exemple de
gândire „în mare”, în timp ce detaliile înseamnă
gândire „în mic”;
- trecut/prezent/viitor: în funcţie de felul în
care se raportează la axa timpului, oamenii pot
trăi în trecut, alţii trăiesc clipa, iar unii planifică
tot timpul gândindu-se la viitor;
- activitate/persoană/obiect/loc/timp: acest
filtru se referă la faptul că oamenii se raportează
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la activitate, persoană, obiect, loc, timp atunci
când se gândesc la experienţă trăită sau
planificată;
- intern/extern: oamenii care se raportează la
intern sunt acei oameni care se folosesc de
propriile sentimente, imagini şi voci interioare ca
dovadă a reuşitei lor; oamenii care se raportează
la extern sunt aceia care caută surse externe
pentru a face dovada reuşitei lor.
Cazurile mai sus prezentate solicită o
flexibilitate ridicată din partea instructorilor,
presupunând o abordare multisenzorială în
transmiterea
cunoştinţelor, folosirea
unui
vocabular care să se adreseze tuturor canalelor
senzoriale (vizual, auditiv, kinestezic, olfactiv,
gustativ) deoarece fiecare persoană are un
astfel de canal care predomină în ceea ce
priveşte recepţionarea mesajelor.
În lucrarea „Abilităţi de comunicare”, Allan &
Barbara Pease ne propun câteva strategii pentru
a avea un efect pozitiv asupra celorlalti pe care
le prezentăm în continuare într-o formă adaptată
(pentru postura de instructor) specificului
Centrului de Instruire pentru Artilerie Terestră şi
Artilerie Antiaeriană „Ioan Vodă”:
1. Staţi în faţa clasei sau la tehnica de artilerie
ţinându-vă mâinile la vedere cu palmele
deschise (nu mergeţi prin clasă, nu prezentaţi şi
nu explicaţi aspecte legate de tehnică cu
mâinile în buzunare sau ascunse la spate) –
acest gest va semnaliza ca nu reprezentaţi o
ameninţare;
2. Atât în timpul prelegerilor, expunerilor cât şi
atunci când ascultaţi, ţineţi-vă degetele lipite şi
mâinile sub bărbie pentru a capta atenţia –
ţinând degetele răsfirate sau mâinile deasupra
bărbiei, sunteţi perceput ca având mai puţină
autoritate (trebuie să vă impuneţi, în primul rând,
prin postură; este imperativ ca persoanele
cărora vă adresaţi, respectiv, cursanţii, să vă
perceapă ca o persoană stăpână pe sine şi plină
de încredere);
3. Păstraţi distanţa, respectând spaţiul intim al
persoanei (în caz contrar sunteţi perceput ca

fiind agresiv) – nu vă aşezaţi lângă cursanţi.
Faceţi aceasta doar atunci când, de exemplu,
trebuie să vizualizaţi lucrul acestora pe hartă);
4. Reproduceţi limbajul corporal şi tiparele
verbale ale cursantului pentru a crea repede o
relaţie bazată pe încredere;
5. Adaptaţi-vă ritmul vorbirii la cel al
cursantului pentru ca acesta să nu se simtă
stânjenit când cineva vorbeşte mai repede/lent
decât el – viteza cu care vorbeşte o persoană
arată ritmul în care creierul ei poate procesa
informaţiile;
6. Nu încrucişaţi braţele la piept, pare o
barieră împotriva a ceva ce vă nemulţumeşte şi
transmiteţi un dezacord ce poate fi perceput ca
fiind adresat persoanei cursantului şi nu la ceea
ce spune acesta;
7. Repetaţi numele cursantului ori de câte ori
vă adresaţi unuia – acesta se va simţi important,
iar dumneavoastră vă veţi aminti numele lui
repetându-l;
8. Evitaţi atingerea feţei – studiile arată ca
atunci când cineva ascunde o informaţie sau
minte, îşi atinge în mod repetat nasul şi faţa, din
cauza creşterii tensiunii arteriale.
Procesul educaţional eficient presupune
realizarea unei simbioze între instructor şi
cursant, cu atât mai mult cu cât educaţia își are
originea în latinescul educere, care înseamnă „a
scoate la lumină, a da contur”. Ori pentru ca
acest lucru să se întâmple, comunicarea este
fundamentul pe care trebuie să se construiască
acest edificiu numit educaţie. Atât unul, cât şi
celălalt trebuie să folosească acelaşi canal de
comunicare, iar codificarea / decodificarea
mesajelor să se facă folosind aceleaşi strategii.
Concluzionând, putem afirma că actul didactic
poate fi unul de calitate doar dacă implicarea atât
a instructorilor cât şi a cursanţilor se realizează
atât pe plan raţional, cât mai ales pe plan
emoţional, iar pentru ca acest lucru să se
întâmple, este imperios necesar să se
desfăşoare o comunicare eficientă, bazată pe un
sistem de valori şi principii solide şi corecte.
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Artileria
arma devastatoare
din primul război mondial
 Maior Daniel DAVID
Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie
Antiaeriană „Ioan Vodă” Sibiu
Artileria a reprezentat cea mai importantă armă din primul
Război Mondial; artileria – tunurile, obuzierele, aruncătoarele – a
fost arma folosită la scara cea mai largă, cu efectele cele mai
devastatoare pe câmpul de luptă. Bombardamentele masive care
precedau atacurile infanteriei – pregătirea de foc – au dus la
apariţia tranșeelor tot mai adânci şi a buncărelor şi lucrărilor de
fortificaţie tot mai puternice; astfel, s-a dezvoltat şi implementat
conceptul războiului static care a caracterizat cel mai bine
cei patru ani de conflict mondial. Artileria grea, care executa
trageri din spatele liniilor fortificate, a fost des utilizată, dar un rol
tot mai important l-a jucat şi un alt tip de artilerie, cea de calibru
mai mic, mai uşor de deplasat pe câmpul de luptă – artileria
de câmp.
Progresele făcute în tehnologia materialelor în primii ani ai
secolului XX au dus la dezvoltarea a două categorii de armament
de artilerie care, cu toate că erau distincte, aveau suficiente părţi
comune.
În primul rând, existau bateriile de artilerie grea, care se
găseau în înzestrarea eşaloanelor de la divizie în sus. Acestea
aveau bătaie mare, azvârleau proiectilele la distanţe mari, lucru
care permitea artileriştilor lovirea inamicului concomitent cu
menţinerea unui nivel foarte ridicat de protecţie a forţei. Printre
armele care au reprezentat apogeul acestui concept au fost tunul
german Big Bertha şi obuzierele austro-ungare Skoda, care au
zdrobit fortăreţele şi buncărele belgiene în timpul primelor lupte
ale primului Război Mondial.
Pe de altă parte, erau piesele de artilerie de câmp. Acestea
păreau demodate prin dimensiunea relativ mică, erau trase de cai
şi amplasate aproape de linia frontului, însă erau precise,
puternice şi mai uşoare decât predecesoarele lor. Piesele de
artilerie de câmp se găseau în înzestrarea unităţilor diviziei şi

Artillery,
the
Devastating
Branch of
World War I
Abstract
Artillery was one of the most
significant elements in World War I. The
shattering bombardments that
preceded infantry assaults led men to
dig deeper and deeper into trench lines
and bunkers, creating the static warfare
that endured for most of the four-year
conflict in the west. Heavy artillery firing
from behind the lines was important,
but a lighter, more localized form also
played a huge part: field artillery. There
were two main types of field artillery –
guns and howitzers. Guns were closer
to the canons of earlier warfare.
Their long near-horizontal barrels
fired rounds at a high velocity on a
relatively flat trajectory. Howitzers were
mortar-style weapons. They were
identified by their steeper upward
angled shorter barrels. Their rounds
were not fired at such a high velocity.
Instead, they were propelled in an
arcing curve landing among the enemy
from above.
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însoţeau unităţile de infanterie şi cavalerie pe timpul
manevrelor şi deplasărilor înspre front.
Unul dintre cei mai importanţi paşi în dezvoltarea
artileriei la începutul secolului trecut l-a constituit
soluţionarea problemei reculului. Înainte nu exista nicio
cale prin care să se evite reculul tunului la tragerea
unui proiectil. Piesele de artilerie care nu erau fixate se
deplasau destul de mult înapoi atunci când trăgeau.
În anii 1890, de Port, ofiţer în rezervă francez, a
realizat prima soluţie eficientă la această problemă: un
sistem compus din cilindri, pistoane, ulei şi aer
absorbea reculul unei ţevi şi apoi o aducea în poziţia
iniţială. Astfel, artileria terestră a devenit mult mai
eficientă; au apărut şi scuturile care îi protejau pe
servanţi, iar ritmul de tragere a devenit mai rapid,
deoarece piesa nu mai trebuia readusă în poziţia de
tragere, iar încărcarea şi executarea focului se făceau
într-un timp mai scurt. În primul război mondial s-au
folosit tot mai multe piese de artilerie care aveau acest
sistem de recul – legătura elastică.
Piesele de artilerie erau de două feluri: tunurile şi
obuzierele. Tunurile aveau ţeava lungă şi trăgeau
proiectilele – la unghiuri de nivel mici, aproape
orizontal – cu o viteză foarte mare, cu traiectorie
întinsă, asupra poziţiilor şi unităţilor inamicului, prin
ochire directă. Obuzierele semănau oarecum cu
aruncătoarele, aveau ţeava mult mai scurtă şi trăgeau
la unghiuri de nivel mari. Proiectilele trase de obuziere
nu aveau o viteză iniţială foarte mare, însă traiectoria
curbă sau chiar verticală le trimitea de sus în mijlocul
inamicului. Astfel, obuzierele puteau trage prin ochire
indirectă, din poziţii de tragere acoperite, ceea ce

asigura un grad mare de protecţie a servanţilor şi
permitea lovirea inamicului ascuns în tranşee şi
şanţuri de comunicaţii.
Proiectilele erau caracterizate de două aspecte:
dimensiunea şi felul proiectilului. Cele mai multe ţări
clasificau proiectilele după dimensiune măsurând
diametrul interior al ţevii cu care trebuiau trase; astfel
Franţa avea în dotare tunul calibru 75 mm, model
1897, care trăgea proiectile cu un diametru de 75 mm.
Marea Britanie, pe de altă parte, clasifica
dimensiunea pieselor de artilerie după greutatea
proiectilelor; astfel, cea mai răspândită piesă de
artilerie britanică la începutul războiului era obuzierul
Mark I de 18 livre.
În ceea ce priveşte felul proiectilului, cele două
tipuri de muniţie folosite de artilerie erau proiectileleşrapnel şi cele explozive.
Proiectilele explozive erau umplute cu o cantitate
mare de explozibil şi prevăzute cu focoase de impact;
la lovirea unei suprafeţe dure – clădire, pământ etc. –
focosul iniţia explozibilul care detona cu o forţă
extraordinară. Acestea se utilizau cel mai bine pentru
distrugerea clădirilor, fortificaţiilor, dar şi a forţei vii a
inamicului; atât puterea exploziei, cât şi schijele
obţinute în urma fragmentării proiectilului erau letale
pentru trupele inamicului. Totuşi, cea mai mare
problemă a acestor proiectile o reprezenta lipsa
durităţii locului de impact – teren mlăştinos sau foarte
moale – care ducea la neiniţierea focosului şi prin
urmare neexplodarea proiectilului.
Proiectilele-şrapnel erau destinate pentru uciderea
infanteriei inamicului; ele erau echipate cu focoase
fuzante, care iniţiau încărcătura de explozie a
proiectilului deasupra trupelor inamicului. Aceste
proiectile nu erau umplute cu explozibil, ci cu o mică
încărcătură de explozie înconjurată de bile de metal –
şrapnele, care în momentul detonaţiei erau
împrăştiate cu o forţă imensă în toate direcţiile,
străpungând cu ușurință trupele neadăpostite ale
inamicului.
Ritmul de tragere al artileriei în Primul Război
Mondial era superior tunurilor din secolele
precedente, dar varia mult în funcţie de piese. Astfel,
tunul francez de 75 mm, dotat cu legătura elastică
concepută de Port, avea un ritm de tragere
extraordinar de 25 lovituri pe minut, iar tunul britanic
de 18 livre putea trage 8 lovituri de minut. Aşadar,
puterea de foc a acestor piese era foarte mare; câte
un proiectil tras la câteva secunde aducea prăpăd în
rândul trupelor şi fortificaţiilor inamicului.
Artileria de câmp a fost creată pentru un război
mobil. Caracterul static al frontului de vest a făcut ca
aceasta să nu fie folosită la potenţialul maxim. Soldaţii
se protejau de schije şi şrapnele ascunzându-se în
tranşee, iar proiectilele explozive nu puteau penetra
suficient de adânc în pereţii de beton ai unor buncăre.
Cu toate acestea, s-au făcut multe îmbunătăţiri în
domeniul artileriei de câmp; astfel, au apărut
focoasele care puteau iniţia proiectilele pentru a
distruge sârma ghimpată. Artileria a fost întrebuinţată
pe scară largă pe toată perioada războiului. 
Bibliografie:
www.wikipedia.com;
www.warhistoryonline.com;
www.world-war-1-facts.com.
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Pulberea
o introducere progresivă
și tardivă în artilerie
în secolele XIV - XV

 Căpitan Călin-George RUS
Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie
Antiaeriană „Ioan Vodă” Sibiu
Introducerea muniţiilor bazate pe pulbere se face progresiv pe
parcursul secolului al XIV-lea. Prima mențiune datează din 1324
din timpul asediului de la Metz. Prima reprezentare a unui tun
datează din 1326 într-un manuscris englez al lui Walter de
Milemente, în care piesa lansează o săgeată mare și se
aseamănă cu o vază voluminoasă de bronz așezată pe o masă și
este inițiată cu foc de la distanță de un baston.
În China primele mențiuni privind compoziția pulberii provin
dintr-un manuscris datând din anul 300 î.H., dar folosirea militară
a pulberii pentru a lansa săgeți incendiare datează din anul 1040,
iar descrierea primelor tunuri către secolul al XIV-lea.
Însă europenii sunt cei care până la urmă dezvoltă mult mai
eficace artileria care întrebuinţa muniţie bazată pe pulbere. Încă
evocată de inginerii italieni în secolul XV, mașinăria poliorcetică
dispare în umbra artileriei bazate pe pulbere. Această trecere se
face gradual pe parcursul secolului al XIV-lea pe când catapultele
încă predominau. Descrierile devin tot mai realiste și sunt folosite
pentru început denumirile romane de ballista și tormentum. Deși
în stadiu incipient, doctrina de folosire în luptă se adaptează la
aceste noutăți tehnologice, iar pe parcursul unui asediu piesele de
artilerie sunt adăpostite de un scut de lemn și de baricade. Sub
denumirea de tunuri și bombarde gurile de foc sunt tot mai des
menționate în cărți, arme care lansează proiectile de piatră și
greutăți în fața cărora niciun zid nu poate rezista, cu o putere atât
de însemnată care distruge orice construcție de lemn și mai ales
provocă panică în rândul adversarilor.

Gunpowder,
a Progressive
and Late
Addition to
Artillery in the
14th and the
15th Centuries
Abstract
The introduction of gun powder in
artillery is developing progressively
during the XIV century.
The earliest description is a
representation of a large bronze vase,
mounted on a table firing a large arrow.
During this period in Europe the use
of gun powder for artillery is developing
significantly. The siege artillery is
characterized by heavy and simple to
use guns, with significant destructive
and psychological effects.
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Informații privind cantitatea de material pentru
muniție încep să apară fragmentat. Pe timpul asediului
englezesc asupra fortăreței din Calais din 1346,
aproximativ 2,4 tone de sulf și salpetru au fost
transferate pe mare, iar la asediul de la Maastricht,
între 24 noiembrie 1407 şi 7 ianuarie 1408, au fost
folosite 1514 bombe de calibru mare.
Artileria începe să se diversifice și să evolueze.
Gurile de foc cu pulbere sunt mai puțin costisitoare și
mai ușor de dispus decât trebucetele (catapulte cu
contragreutate). Artileria de asediu se caracterizează
prin calibre puternice și este reprezentată de țevi grele
din fier susținute de un cofrag din cherestea. Aceste
piese sunt protejate de o manta grea și de baricade pe
timpul asediului și de asemenea și munițiile de
greutate mare sunt protejate. Probabil că cea mai
masivă bombardă, de 35 tone, a fost realizată de
Pasquier den Kick pentru Antoine de Brabant.
Însemnată este artileria otomană folosită la asediul
Constantinopolului din 1453, compusă din piese
gigantice și puternice. Este înregistrată scufundarea
unei nave venețiene lovită de o singură lovitură de tun
de coastă aparţinând fortăreței otomane Rumeli Hisar.
Bătaia unei asemenea piese atingea trei kilometri.
Constructorul de tunuri Nicolae Orban reprezintă un
element de referință pentru piesele de artilerie grea.
Pentru asediul de la Constantinopole acesta a realizat
un tun numit Basilica, care conform cronicarului
Kritoboulos era tras de 15 perechi de boi, păzit de 700
de oameni și trăgea ghiulele de 360 kg. Această
estimare pare subdimensionată deoarece în Turnul din
Londra este expus un proiectil otoman de 544 kg. Dar
această piesă gigant a sultanului Mehmet II nu
reprezintă un model de eficacitate operațională. A
durat 42 de zile transportul de la locul turnării până la
strâmtoarea Bosfor și o echipă numeroasă de pioneri
pentru nivelarea și consolidarea drumului. Dar eșecul
piesei a venit din faptul că acesta a crăpat în cea de-a
doua zi de asediu. Pe de altă parte celelalte 14 baterii,
de calibre medii și grele, de care dispunea sultanul sau dovedit a fi eficace. Deși piesele grele aveau un
regim de foc de 7 lovituri pe zi, cele 6 săptămâni de
asediu au pus la pământ apărarea bizantină. Pe
parcursul acestui asediu s-a folosit în premieră
mortierul pentru a distruge navele creștinilor ancorate
într-un port fortificat.
Introducerea artileriei pirobalistice și a proiectilelor
de fontă în secolul XV, modifică progresiv arhitectura
militară, fortificațiile luând un aspect mai rotunjit al
zidurilor. Concomitent, apar primele platforme circulare
pentru piese și încăperi speciale pentru tunuri. Este
dificilă estimarea numărului global de piese din acea
perioadă. Arhivele ducelui de Bourgogne
consemnează în perioada 1412 – 1474, un număr de
4407 piese din fier sau bronz. Numărul pieselor
folosite în campanii variază de asemenea: 20 folosite
de Eduard III pentru asediu din Calais (1347), 70
folosite de Mehmet II la asediul Constantinopolului
(1453).
Artileria de câmp se dezvoltă în secolul XV cu țevi
de calibre mai puțin puternice, afet pe roți și sistem de
reglare a înclinării țevii pe verticală, folosind
mecanismul înălțător. Artileria de câmp a fost utilizată
pentru prima dată în Europa de către regele Eduard III
al Angliei la bătălia de la Crecy, 12 august 1346,
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împotriva arbaletelor regelui Filip IV al Franței. Cele
trei bombarde englezești nu au decât un efect
psihologic semnificativ. În secolul al XV-lea, piesele
de artilerie pe afet sunt utilizate, dar fără efect decisiv,
cu excepția bătăliei de la Castillon (1453) în care
englezii atacă poziția de piese de artilerie a
francezilor. Efectul slab al artileriei de câmp se explică
prin cadența slabă de foc și prin lipsa coordonării
tacticilor de infanterie.
La finalul Evului Mediu, regăsim o situație mixtă în
care trebucetul se înghesuie lângă bombardă, sau
arcul este vecin cu archebuza. Pe de altă parte,
simpla punere în poziție a tunurilor duce la renunțarea
montării, demontării și transportului bârnelor de lemn.
Tunurile cele mai mari vin cu o capabilitate de a lansa
proiectile de patru ori mai grele și la distanțe de până
la nouă ori mai mari decât trebucetele. Într-un final
artileria pirobalistică câștigă teren și se dovedește a fi
arma care în această perioadă evoluează cel mai
mult. 
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