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MESAJUL
Ministrului Apărării Naţionale
privind sărbătorirea a 175 de ani
de la înfiinţarea Armei Artilerie
La 10 noiembrie 2018 se împlinesc 175 de ani de când prinţul Gheorghe Bibescu
legifera înfiinţarea prima baterie de artilerie prin porunca Domnească nr. 198/1843,
consacrând astfel existenţa artileriei ca armă de sine stătătoare.
Decizia de înfiinţare a artilerie a adus în decursul timpului un plus de tărie, de
speranţă şi încredere în forţa Oştirii Române. Ca şi celelalte arme, artileria are propria sa
istorie, ale cărei izvoare se pierd în negura vremurilor, şi este împletită cu istoria
tumultoasă a poporului nostru.
La acest moment aniversar, cu valoare de simbol, mă înclin cu aleasă recunoştinţă în
faţa memoriei eroilor artilerişti, pentru care slujirea idealului de libertate a reprezentat crezul
suprem în numele căruia s-au jertfit.
Ataşamentul faţă de ţară, dârzenia, disciplina, simţul datoriei şi al onoarei militare,
puterea şi curajul sunt valori pe care le-aţi apărat pe câmpurile de luptă şi le-aţi afirmat cu tărie
decenii la rând, îndeplinindu-vă cu abnegaţie îndatoririle de ostaşi ai Armatei României, în
drumul spre o construcţie democratică, europeană.
În condiţiile actuale, structurile de artilerie se află în plin proces de modernizare pentru
a deveni compatibile şi interoperabile cu cele similare din armatele statelor membre NATO.
Prezenţi în teatrele de operaţii, militarii respectă şi onorează misiunile încredinţate în
lupta împotriva terorismului, pentru restabilirea şi impunerea cursului normal al vieţii,
contribuind efectiv la promovarea imaginii României în lume.
Doamnelor şi domnilor ofiţeri,
profesionişti, personal civil contractual,

maiştri

militari,

subofiţeri

şi

gradaţi

Fiţi demni de misiunea ce vi s-a încredinţat, acţionaţi cu hotărâre pentru însuşirea
cunoştinţelor militare şi de specialitate, dovediţi tenacitate şi profesionalism, pasiune şi dăruire
în toate acţiunile pe care le întreprindeţi!
Militaţi cu toată fermitatea pentru întărirea continuă a ordinii şi disciplinei militare,
pentru desfăşurarea tuturor activităţilor în strictă conformitate cu legile ţării şi prevederile
ordinelor şi dispozițiilor în vigoare!
Cu prilejul aniversării a 175 de ani de la înfiinţarea Armei Artilerie, vă felicit şi vă urez
mult succes în îndeplinirea misiunilor încredinţate, multă sănătate şi fericire, dumneavoastră şi
familiilor dumneavoastră!

La mulţi ani!
MINISTRUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Mihai-Viorel FIFOR
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MESAJUL
Şefului Statului Major
al Forţelor Terestre
cu ocazia sărbătoririi
a 175 de ani de la înfiinţarea
artileriei române
La 10 noiembrie 2018, se împlinesc 175 de ani de când, prin Porunca Domnească nr.
198 din 10 noiembrie 1843, s-a înfiinţat prima baterie de artilerie, în Ţara Românească.
În cei 175 de ani de existenţă, artileria română a consemnat cu generozitate în cartea
de aur a oştirii, nepieritoare fapte de arme, eroice jertfe pentru apărarea fiinţei noastre
naţionale. Acum, la aniversare ni se oferă plăcutul prilej de a omagia memoria eroilor artilerişti
care şi-au dedicat viaţa slujirii ţării, sub faldurile drapelului tricolor, pentru a îndeplini idealurile
de libertate şi independenţă a poporului român.
Ataşamentul faţă de ţară, dârzenia, disciplina, simţul datoriei şi al onoarei militare,
puterea şi curajul, sunt valori pe care le-aţi apărat pe câmpurile de luptă şi le-aţi afirmat cu tărie
decenii la rând, îndeplinindu-vă cu abnegaţie îndatoririle de ostaşi ai Armatei României, în
drumul spre o construcţie democratică, europeană.
Eficienţa activităţilor desfăşurate şi rezultatele foarte bune obţinute sunt rodul
profesionalismului şi eforturilor artileriştilor dar şi a dăruirii cu care militarii acţionează în
misiunile încredinţate, atât în ţară, cât şi în afara hotarelor.
Toate aceste aspecte, în derularea lor, depind de oamenii care, prin valoarea
individuală, spiritul de echipă, responsabilitatea şi dăruirea în muncă, dau certitudinea
proiectelor care trasează coordonatele dezvoltării armei artilerie.
Doamnelor şi domnilor, ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri, gradaţi şi soldaţi
profesionişti, personal civil contractual,
Bogatele tradiţii de luptă ale armei din care faceţi parte vă onorează şi vă obligă să
continuaţi eforturile de modernizare a artileriei, de perfecţionare continuă a pregătirii voastre
tactice şi de specialitate, pentru a vă îndeplini cu cinste misiunile încredinţate.
Cu ocazia sărbătoririi a 175 de ani de la înfiinţarea Armei Artileriei, vă felicit şi vă doresc
multă sănătate, dumneavoastră şi familiilor dumneavoastră, putere de muncă şi tărie morală în
îndeplinirea tuturor misiunilor ce vă revin!

La mulţi ani!
ŞEFUL STATULUI MAJOR AL FORŢELOR TERESTRE
General - maior OVIDIU – LIVIU UIFĂLEANU
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Artileria la ceas aniversar
 General de brigadă Dorin IONIŢĂ
COMANDANTUL COMANDAMENTULUI FORŢELOR ÎNTRUNITE

Actual arhitectură de securitate globală reflectă noi trăsături esenţiale
ale mediului geopolitic, în care regăsim tentativa diferitelor state de a-şi
menţine ori impune influenţa la nivel regional sau mondial, în condiţiile
exacerbării acţiunilor de tip hibrid, utilizând acţiunile artileriei ca element
decisiv în obţinerea succesului. Astfel, tipologia şi modul de
întrebuinţare a forţelor armate, în contextul acţiunilor de tip hibrid, impun
cu stringenţă reevaluarea misiunilor forţelor terestre, în general, şi a acţiunilor de sprijin prin
foc, în special.
Complexitatea mediului de angajare a forţelor militare şi non-militare în cadrul
războiului hibrid solicită cu prioritate nevoia de interacţiune a tuturor capabilităţilor de lovire/
sprijin prin foc şi de conjugare a efectelor în toate tipurile de operaţii.
Artileria a fost şi rămâne o armă de bază în compunerea oricărei grupări de forţe, cu
capabilităţi ce pot „nivela calea spre succes” şi cu gradul de întrebuinţare cel mai ridicat,
realitate evidenţiată şi prin faptul că managementul focului tuturor sistemelor de lovire rămâne
un atribut al artileristului.
Cronologia faptelor şi realizările de excepţie ale artileriştilor de-a lungul istoriei rămân
repere memorabile în existenţa şi dezvoltarea Armatei Române. Obligaţia noii generaţii este
aceea de a duce mai departe aceste tradiţii, de a inova/adapta noi procedee de angajare a
ţintelor în condiţii de eficienţă şi de a dezvolta capabilităţile acestei nobile arme.
Anul Centenar ne obligă la un recurs la memorie şi, astfel, să ne aducem aminte de
eroicele acţiuni ale artileriei în Războiul de Independenţă şi în cele două conflagraţii mondiale
din secolul trecut. Totodată, suntem obligaţi să păstrăm vii în amintirea noastră faptele de
eroism ale artileriştilor în aceste războaie, în condiţii nu tocmai prielnice de asigurare cu
tehnică performantă sau al unui sprijin logistic insuficient. Trebuie să rememorăm acţiunile
artileriei în marile bătălii de la Calafat, Vidin, Mărăşti, Mărăşeşti sau Oituz, modul de înţelegere
de către înaintaşii noştri a noţiunii de „servire a intereselor naţionale” şi să purtăm respectul
cuvenit tunarilor care şi-au dat viaţa pentru o Românie liberă şi independentă.
La ceas aniversar, gândul meu se îndreaptă către actuala generaţie de artilerişti care
se instruiesc, participă la diferite exerciţii sau misiuni pe teritoriul naţional sau în diferite teatre
de operaţii, servind patria cu cinste şi onoare. Totodată, vreau să remarc eforturile făcute de
artilerişti pentru iniţierea mai multor demersuri de înzestrare a armatei cu noi sisteme de
artilerie, care să aducă un plus de valoare capabilităţilor actuale de sprijin prin foc. Odată cu
intrarea în dotare a sistemelor SPIKE şi HIMARS, se pun bazele unei noi arhitecturi de
întrebuinţare în operaţii a artileriei şi o reconfigurare a componentelor de cercetare integrate pe
tabloul capabilităţilor ISR.
Apreciez că sistemul de foc al artileriei particularizează în mod deosebit importanţa şi
rolul acestei arme în conceptul de acţiune întrunit şi că nu putem discuta despre operaţii
întrunite fără apelarea la capabilităţile acestei arme.
Am încercat prin aceste rânduri să scot în evidenţă câteva din provocările artileriei şi
artileriştilor din zilele de astăzi şi, în acelaşi timp, să-i asigur pe toţi cei care ne-au îndrumat
paşii în viaţa profesională, că ne preocupă permanent viitorul armei noastre.
Dragi camarazi, vă rog să-mi permiteţi ca la ceas aniversar să vă urez un sincer La
mulţi ani! Şi să vă îndemn să dovediţi cu profesionalism şi abnegaţie că ţara se poate baza pe
noi în orice situaţie.
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Gânduri către artilerişti
 General de brigadă Ciprian MARIN
COMANDANTUL BRIGĂZII 8 LAROM “Alexandru Ioan Cuza”

Dragi şi distinşi camarazi artilerişti activi, în rezervă sau retragere,
sunt onorat de a avea prilejul să mă adresez dumneavoastră, prin
intermediul revistei Artileriei Moderne Române, cu această ocazie
specială. Sărbătorirea celor 175 de ani de existenţă a artileriei terestre, ca
entitate structurală modernă, constituie un moment de satisfacţie, bucurie
şi reflecţie pentru fiecare servant al acestei nobile arme.
Satisfacţiile şi eforturile diferitelor generaţii de artilerişti au contribuit în mod esenţial la
obţinerea victoriilor pe câmpul de luptă şi la construirea unui edificiu militar mai bun. De aceea,
se cuvine ca mai înainte de toate, să înălţăm un gând de recunoştinţă pentru pionierii,
constructorii şi luptătorii artilerişti, ostaşi acum la Domnul.
Astăzi, artileriştii, caracterizaţi de inteligenţă, rigurozitate şi dinamism, cu o nouă
generaţie care excelează prin pasiunea pentru tehnologia informaţiei, continuă să contribuie
semnificativ la îndeplinirea misiunilor şi sarcinilor structurilor din care fac parte.
Ameninţările regionale recente au relevat încă o dată importanţa artileriei şi rachetelor
terestre. Optzeci şi cinci la sută din efectele produse în conflictul din Ucraina sunt determinate
de mijloacele de foc indirect, îndeosebi de către aruncătoarele de proiectile reactive. Ca
urmare, acţiunile din Donbas au revigorat investiţiile mai multor ţări, printre care şi România, în
echipamente noi de artilerie.
În ultimele decenii ne-am bazat pe tehnologia anilor 80, care nu mai corespunde noilor
cerinţe operaţionale. Echipamentele prevăzute a se achiziţiona vor spori capabilităţile artileriei
şi diminua discrepanţele existente între noi şi alte ţări membre NATO. Cu toate acestea,
modernizarea cere timp, iar noi trebuie să fim pregătiţi acum! Artileria trebuie să reuşească să
se adapteze structural şi acţional, astfel încât să poată sprijini cu foc eficient marile unităţi şi
unităţile de manevră în operaţiile pe care le desfăşoară, îndeplinind în acelaşi timp rolul de
coordonator-integrator al focului şi efectelor tuturor mijloacelor de foc indirect. Cantonarea în
trecut îi poate împiedica evoluţia şi eroda relevanţa.
Este momentul să facem un efort de evaluare şi adaptare instituţională, organizaţională
pentru optimizarea arhitecturii de comunicaţii şi procedurilor necesare sincronizării manevrei
cu sprijinul prin foc, şi integrării mijloacelor de foc terestre, aeriene şi navale pentru angajarea
unei tipologii mai largi de ţinte. În acest sens, managementul ţintelor este esenţial. O bună
integrare a ţintelor planificate cu cele dinamice, concomitent cu reducerea timpului de
transmitere a informaţiilor de la mijloacele de descoperire la cele de angajare facilitează
succesul acţiunilor noastre. Unele armate membre NATO au făcut tranziţia la „Joint FO”,
observatorii înaintaţi fiind capabili să coordoneze toate mijloacele de foc indirect. Este timpul
să ne propunem clarificarea aspectelor organizatorice necesare pentru implementarea unui
sistem eficient de instruire a acestora, eventual evoluţia acestui concept la nivel întrunit.
Multe pot fi perfecţionate, iar dumneavoastră ştiţi foarte bine acest lucru. Important este
ca învăţând din trecut, să modelăm împreună prezentul pentru a putea face faţă viitorului. Să
fim mândri de arma pe care o purtăm pe umeri şi în suflet, de moştenirea lăsată de înaintaşi şi
de şansa noastră de a contribui la istoria acesteia.
Să nu uităm că nu putem realiza nimic singuri. Aprecierea noastră se îndreaptă către
toţi cei care ne-au format sau care ne ajută să ne menţinem valorilor morale şi profesionale profesori, comandanţi, camarazi şi subordonaţi. De asemenea, le mulţumim tuturor colegilor de
alte arme şi personalului civil care au fost şi sunt alături de noi în îndeplinirea sarcinilor.
Vă transmit mulţumiri dumneavoastră, militarilor artilerişti, pentru efortul de a reprezenta
cu cinste şi onoare arma noastră, forţele terestre şi Armata României, calde urări de sănătate,
putere de muncă şi succes!
Fie ca Sfânta Varvara să fie mereu cu noi şi Dumnezeu să ne binecuvânteze!
La mulţi ani!
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Artileria română
trecut, prezent şi viitor

Romanian
Artillery
Past, Present
and Future
Abstract
In the history of our army, as
everywhere in the world, artillery has
kept up with time. It underwent the
developments required by the fulfillment
of missions assigned to it by the
decision-makers. First came the
q u a l it a t iv e r e q u ir e m e nt s , t h e n,
increasingly influenced by costs, the
quality requirements. Today we are
faced with a new challenge: artillery has
to become an integrated and integrating
system on the tridimensional digitally
controlled battlefield. Artillery continues
to be the main fire support force of the
Land forces. And, as General
Alexandru Tell put it in the first issue of
the Magazine for Artillery, “the
knowledge of our branch is a science in
itself, comprising all sorts of branches”.
November 10th 1843 is a
memorable day for the history of the
Romanian artillery, a new starting point
which marks the beginning of the
process through which the artillery in
our country has become modern.
6

 Redacţia revistei Artileria Modernă Română
Începuturile artileriei se pierd în negura vremurilor, deşi
noţiunea de artilerie a apărut destul de recent la scara istoriei, pe
la mijlocul veacului al XV-lea. Termenul “artilerie” derivă din verbul
arhaic francez “artiller”, care înseamnă arta de a construi şi
mânui, pe timpul luptelor, diferite maşini de război. Dar această
maşină de război, cum este tunul, nu este o maşină oarecare! “În
această maşină (tun) se razimă toată puterea pedestrimii, toată
splendoarea călărimii, cu un cuvânt toată puterea războiului”,
observa cronicarul polonez L. Gorecki! De aceea, comandanţii
militari, din toate timpurile, au învăţat că ştiinţa folosirii acestei
arme puternice este o datorie pentru ei. Napoleon o spune direct:
“Un comandant care nu ştie să folosească această puternică
armă din subordine, care nu are consideraţii pentru nevoile
artileriei nu ar trebui să o comande niciodată”.
Şi în istoria armatei noastre, ca pretutindeni în lume, artileria a
ţinut pasul cu timpul. Ea a cunoscut dezvoltările pe care le-a cerut
necesitatea îndeplinirii misiunilor ce i-au fost puse înainte de către
strategi. Mai întâi cerinţele de cantitate, apoi, tot mai mult
influenţată de costuri, cerinţele de calitate! Iar astăzi asistăm la o
nouă provocare: artileria trebuie să facă pasul spre devenirea ei
sistem integrat şi integrant pe câmpul de luptă 3D, controlat
informaţional. Artileria continuă să fie principala forţă de sprijin cu
foc din compunerea Forţelor Terestre. Şi, după cum scria
generalul Alexandru Tell în primul număr al Revistei Artileriei,
“cunoştinţele armei noastre formează o ştiinţă proprie care
îmbrăţişează tot felul de arme”.
În anul 1835, Adunarea Naţională din Ţara Românească a
propus introducerea artileriei în organizarea armatei naţionale.
Motivând necesitatea reînfiinţării acestei arme, membrii adunării
făceau referiri la tradiţia ei, arătând că este necesară “cumpărarea
de tunuri pentru desăvârşirea şi împodobirea organizaţiei
regulatei oştiri ce avem, cum şi spre cuviinţa sărbătorilor
naţionale, pentru un stat ca acesta, care şi mai înainte nu era
lipsit de această podoabă”. În anul 1841 a fost întocmit un proiect
de lege pentru constituirea primei baterii de artilerie. Numai că
lipseau tunurile. Abia în anul 1843, la 10 noiembrie, prin Porunca
Domnească nr. 198, după ce Gheorghe Bibescu primeşte de la
sultan cele patru tunuri, s-a legiferat înfiinţarea primei baterii de
artilerie a Ţării Româneşti şi încadrarea acesteia cu ofiţerii,

subofiţerii şi militarii necesari. Primul comandant al
primei baterii de artilerie a fost căpitanul Pavel Lenz,
iar locotenenţii Scarlat Ciocârlan şi Nicolae
Haralambie, primii săi subalterni.
10 Noiembrie 1843 este pentru istoria artileriei
române o dată memorabilă, un nou punct de plecare,
ce marchează începutul procesului devenirii artileriei
moderne în ţara noastră.
Tot în anul 1843, domnitorul Ţării Româneşti,
Gheorghe Bibescu, întreprinde o călătorie la
Constantinopol. La înapoiere, sultanul îi dăruieşte
patru tunuri cu ţeava din bronz (calibrul 80 mm) ca “să
slujească întru paza bunei rânduieli şi liniştei obşteşti”.
În anul 1849, când noul domnitor, Grigore Al.
Ghica, prezent la Constantinopol cu ocazia investiturii,
primeşte din partea sultanului 5 tunuri, se constituie şi
în Moldova prima baterie de artilerie, formată din 6
tunuri trase de atelaje a câte 4 cai. Încadrarea a fost
făcută cu ofiţerii şi militarii care efectuaseră pregătirea
în Rusia precum şi cu ofiţeri şi soldaţi luaţi de la
unitatea de infanterie din Iaşi.
1843-1850 sunt anii organizării primelor baterii de
artilerie în Ţara Românească şi Moldova, a înfiinţării
unor turnătorii proprii în Munţii Apuseni, a folosirii
tunurilor în luptele purtate pentru realizarea unor
idealuri la care poporul român aspira de veacuri.
În luna februarie 1857 au fost achiziţionate din
Austria 6 tunuri, 2 obuziere, 8 chesoane, precum şi caii
cu harnaşamentul necesar. Cu acest material a fost
constituită o baterie de artilerie călăreaţă formată din 8
piese, comandată iniţial de căpitanul Filipescu şi apoi
de căpitanul Tobias Gherghel. Această baterie a fost
de altfel singura baterie existentă în Principatele
Române până în anii Unirii.
După Unire, în anul 1859, ca urmare a faptului că
Rusia a înapoiat principatelor tunurile luate în 1854, sau constituit încă trei baterii de artilerie: una pedestră
în Moldova, comandată de căpitanul Enric Herkt, şi
două în Ţara Românească: una călăreaţă, sub
comanda căpitanului George Manu, şi una pedestră,
sub comanda căpitanului Nicolae Haralambie. Cele
două baterii din Ţara Românească s-au constituit în
primul divizion de artilerie al armatei române, al cărui
comandant a fost colonelul Scarlat Ciocârlan.
Conform unui decret dat de domnitorul Al. I. Cuza
la 21 decembrie 1860, cele 4 baterii existente s-au
contopit, constituindu-se astfel primul Regiment de
artilerie al armatei române moderne (organizat pe
două divizioane), al cărui comandant a fost maiorul
Tobias Gherghel. Ajutorul şefului regimentului a fost
numit maiorul Haralambie Nicolae, şeful divizionului
întâi a fost numit căpitanul Herkt Enric, iar şeful
divizionului al doilea a fost numit căpitanul George
Manu. De aceea, la 26 august 1861, colonelul Ion
Ghica, noul ministru de război al Principatelor Unite,
adresează domnitorului Al.I.Cuza un raport în care
arată necesitatea înfiinţării unei fabrici de armament.
Iată un fragment din expunerea de motive a colonelului
Ghica: “Astăzi când înălţimea Voastră doreşte ca
armata să ajungă scopul pentru care ţara a creat-o,
astăzi când suntem în ajunul organizării unei capsulării
şi fondării de proiectile, dezvoltarea ce va lua prin
aceasta stabilimentele de material de artilerie nu mai
permite a le lăsa în starea în care se află”. În
consecinţă ministrul de război propune înfiinţarea

“Direcţiei stabilimentelor de material de artilerie” care
să se ocupe cu: construirea trăsurilor de artilerie
(chesoane şi antetrene, pentru transportul muniţiei),
depozitarea şi repararea armelor, fabricarea de
pulbere, depozitarea pulberii, turnarea proiectilelor de
artilerie. Este emis Înaltul ordin de zi nr. 254 pentru
centralizarea “atelierelor, fabricilor de pulbere,
capsulăria şi fonderia din diferite părţi ale ţării, sub
numirea de Direcţia stabilimentelor de materiale ale
artileriei”.
La 23 noiembrie 1861, în baza aprobării
domnitorului Al.I.Cuza, este emis Înaltul ordin de zi nr.
344 prin care Direcţia Stabilimentelor de material de
artilerie se organizează pe 3 secţii: Pirotehnie,
Arsenalul de construcţii al armatei şi Fabrica de
pulbere.
Nucleul statului major al artileriei a luat fiinţă abia
în anul 1862, după unificarea ministerelor de război
din ambele Principate, când s-a centralizat evidenţa
personalului şi muniţiei. Tot în acest an, în octombrie,
se înfiinţează “Inspectoratul armelor speciale” care
are ca sarcină conducerea instrucţiei în unităţile de
artilerie şi geniu şi supravegherea activităţii productive
în întreprinderile de fabricat muniţie şi armament şi în
atelierele de reparat tehnica de luptă.
În septembrie 1864 este tipărit şi transmis la
unităţile de artilerie “Regulamentul asupra manevrelor
şi evoluţiilor bateriilor înhămate de tunuri de patru,
ghintuite”, în octombrie 1865 apare “Regulamentul
asupra serviciului la gurile de foc ghintuite”, în baza
căruia s-a executat serviciul la tunuri în unităţile de
artilerie ale armatei române, iar în toamna anului 1867
este tipărit “Regulamentul exerciţiilor tunarului călare”,
pe baza căruia începe să se execute instrucţia călare
în unităţile de artilerie ale armatei române.
În mai 1872, în baza propunerilor generalului Ion
E. Florescu, ministrul de război, în cadrul Şcolii
Militare de Infanterie şi Cavalerie din Bucureşti, s-a
înfiinţat, prin Înaltul Decret nr. 824/1872, o secţie
pentru armele speciale, între care a fost şi artileria.
Conform Înaltului decret nr. 1283 din 19 iulie 1872,
a intrat în vigoare “Regulamentul şcolilor regimentare,
divizionare, şcolilor fiilor de militari, şcolii militare de
infanterie şi cavalerie, şcolii speciale de artilerie şi
geniu şi şcolii ofiţerilor de orice armă”.
La 10 octombrie 1872, prin Înaltul decret nr. 1900,
se înfiinţează corpul guarzilor de artilerie şi geniu.
În luna septembrie 1875 se desfiinţează
“Inspectoratul armelor speciale” şi ia fiinţă
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“Inspectoratul artileriei”, la conducerea căruia este
numit colonelul George Manu.
Considerentele care au determinat modificările
structurale în cadrul armatei române au stat la baza
organizării şi înzestrării unităţilor de artilerie. Noile
cerinţe ale câmpului de luptă, multitudinea misiunilor
şi rolul tot mai important al artileriei în luptă au dus la
împărţirea artileriei în categorii bine distincte. În
concordanţă cu întrebuinţarea diferitelor guri de foc pe
câmpul de luptă, cu mărimea calibrelor etc. au fost
create următoarele categorii de artilerie: artileria de
câmp, artileria de munte, artileria de cetate şi artileria
antiaeriană.
În ce priveşte înzestrarea artileriei române, istoria
consemnează pentru această perioadă grija
manifestată de responsabilii de atunci pentru
achiziţionarea celui mai bun material al vremii şi în
deplină concordanţă cu nevoile armatei române şi ale
diversificării misiunilor artileriei.
În anul 1902 a fost introdus în serviciu obuzierul de
120 mm, md. 1901. Acesta a fost primul nostru
obuzier de câmp, primul material cu tragere repede
(legătură elastică între ţeavă şi afet), primul care
folosea lovituri având încărcătura de azvârlire în
cartuş metalic şi proiectilul prevăzut cu brâu forţator
din aramă.
Prin contribuţia unui grup de ofiţeri români de
excepţie, Toma Ghenea, Dumitru Iliescu, Eugeniu
Lucescu, Vasile Rudeanu şi Gabriel Negrei a fost
realizat “tunul de câmp cu tragere repede, calibrul 75
mm, md. 1904”, cu caracteristici comparabile cu ale
celor mai moderne tunuri din Germania, Franţa şi
Rusia. Fabricarea acestui tun a fost executată în
străinătate, primele exemplare fiind primite în anul
1904 de către bateria de elevi din Şcoala militară de
artilerie, geniu şi marină.
Artileria de munte a fost dotată cu tunuri sistem
“Armstrong” (Anglia), calibrul 63 mm md. 1883,
precum şi cu tunuri de 75 mm.
Artileria antiaeriană a fost dotată cu tunuri de 57
mm transformate din tunurile de cetate. Locotenentcoloneii Ştefan Burileanu şi Gabriel Negrei s-au
remarcat prin studiile şi proiectele pe care le-au
întocmit pentru transformarea acestor tunuri.

Artileria română în primul război mondial
Primul război mondial găseşte artileria română în
plin efort de dezvoltare, organizare şi re-organizare,
pregătire a personalului şi integrare în structurile la fel
de mobile pentru căutarea drumului optim al devenirii
lor în unitatea armatei. Războiul este momentul
adevărului. Cât de viabile au fost măsurile de
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pregătire, cât de bine zidiţi în caracterul lor au fost
ofiţerii şi trupa s-a vădit în război.
Înaintea începerii marilor bătălii, armata română
dispunea de 294 baterii de artilerie, din care: 135 erau
baterii de tunuri de câmp, 60 baterii de obuziere
uşoare, 49 baterii de tunuri grele, 14 baterii de tunuri
de munte, 15 baterii de mortiere de tranşee, 15 baterii
de tunuri de 53 mm şi 6 baterii de artilerie călăreaţă.
Diviziile erau grupate în 5 corpuri de armată,
fiecare dintre acestea având câte un comandant de
artilerie. La fiecare dintre cele două armate exista câte
un inspector al artileriei, iar pe lângă Marele Cartier
General se afla Inspectoratul General al Artileriei.
La sfârşitul perioadei de refacere, armata română
era capabilă să desfăşoare operaţii ofensive şi
defensive de amploare. Marile unităţi din compunerea
ei erau omogene ca organizare, înzestrare şi pregătire
pentru luptă.

Artileria română în perioada interbelică şi
în al doilea război mondial
Perioada interbelică reprezintă o etapă importantă
în evoluţia artileriei, sub toate aspectele: din punct de
vedere al organizării şi dotării, motorizării artileriei
grele, apariţiei noilor categorii de artilerie, pregătirii
cadrelor şi trupei, dezvoltării şi modernizării
întreprinderilor de reparat şi fabricat armament.
În anul 1939, România avea capacitatea de a
mobiliza următoarele unităţi de artilerie: 31 de brigăzi
şi 79 de regimente dintre care: 32 aveau în compunere
3 divizioane; 31 aveau în compunere două divizioane;
7 erau regimente de artilerie grea; 9 erau regimente de
artilerie călăreaţă.
Izbucnirea marii conflagraţii mondiale găsea armata
română în plin proces de modernizare a structurilor
sale. Disponibilităţile materiale reduse, imposibilitatea
procurării la termenele stabilite a armamentului şi
tehnicii de luptă indispensabile trecerii de la faza de
deziderat la realitate au influenţat decisiv înfăptuirile în
domeniu, în condiţiile unei limitări tot mai drastice a
surselor externe de aprovizionare.
La 1 septembrie 1939, disponibilităţile existente în
armament şi mijloace de luptă permiteau mobilizarea
a: 31 divizii de infanterie; 4 divizii de cavalerie; 4
brigăzi de vânători de munte, incluzând artileria
organică. Singurele elemente motorizate erau
regimentele de artilerie de corp de armată, subunităţile
de cercetare şi o brigadă motorizată. De la dezbatere
la realitate, contururile au fost trasate, în ultimă
instanţă, de potenţialul militar ce situa ţara într-o
postură asemănătoare, chiar dacă tragică, cu cea
existentă la angajarea armatei române în Primul
Război Mondial.

Artileria română în perioada postbelică
În perioada postbelică, până în anul 1989, armata
română a cunoscut consecinţele transformatoare
impuse de aberanta cursă a înarmărilor generată de
factorii politici sub semnul zodiei războiului rece.
Între anii 1948-1960, a sporit continuu ponderea
artileriei în cadrul marilor unităţi de arme întrunite.
Astfel, în anul 1965, această pondere era de 1,5 ori
mai mare faţă de perioada celui de-al doilea război
mondial. Numărul de subunităţi luptătoare de tip
baterie din cadrul diviziei a sporit în perioada
respectivă cu 43%.
Începând din anul 1949, o bună parte a
armamentului de artilerie a fost înlocuit cu guri de foc
cu caracteristici superioare: tunul antitanc cal. 57 mm;
tunul regimentar cal. 76,2 mm; tunul obuzier cal. 152
mm; obuzierul cal. 122 mm; aruncătorul cal. 160 mm
şi cel de cal. 240 mm; aruncătoare proiectile reactive
cal. 130 mm.
În 1961 au luat fiinţă unităţile de rachete cu diferite
destinaţii.
În anii 1956-1965 dezvoltarea economică a avut
înrâuriri asupra capacităţii de apărare. Ca rezultat,
artileria a fost dotată cu armament nou: aruncătoare
de proiectile reactive, rachete tactice şi operativtactice, aparatură pentru cercetare, executarea tragerii
şi legarea topogeodezică a dispozitivului de luptă al
artileriei. S-au produs noi categorii de muniţii cu efecte
superioare. Au fost sporite şi diversificate mijloacele
antitanc în cadrul tuturor eşaloanelor, începând de la
companie la marea unitate. Au intrat în dotare, alături
de autotunurile şi tunurile existente, aruncătoarele de
grenade antitanc şi rachetele antitanc dirijate.
În afara tehnicii şi armamentului asimilat anterior,
gama produselor realizate a fost extinsă în domeniul
armamentului de artilerie, mijloacelor antitanc, a
tehnicii de calcul, a aparaturii optice specializate, a
mijloacelor de transport şi de luptă, creându-se
totodată condiţiile necesare pentru fabricarea în ţară a
armamentului complex de artilerie.
Referindu-ne la armamentul de artilerie produs în
ţară putem enumera: tunul antitanc cal. 100 mm Md.
1975 şi Md. 1977; obuzierul cal. 152 mm Md. 1981;
tunul obuzier cal. 152 mm Md. 1985; tunul cal. 130 mm
Md. 1982; aruncătorul cal. 82 mm Md. 1977;
aruncătorul cal. 120 mm Md. 1982; aruncătorul de
proiectile reactive (21 tuburi de ghidare) cal. 122 mm;
aruncătorul de proiectile reactive (40 tuburi de ghidare)
cal. 122 mm; aruncătorul de proiectile reactive (40
tuburi de ghidare) containerizat cal. 122 mm Md. 1988;
tunul de munte cal. 76 mm Md. 1982; aruncătorul de
grenade antitanc A.G.-9.

Artileria română în contextul reformei
militare de după 1989
Era post război rece opune logicii cursei pentru
cantitate, logica cursei pentru calitate. Opune logicii
masificării forţei pe aceea a demasificării ei!
Mediul operaţional viitor nu mai este al armatelor
de masă, ci al armatelor de calitate. Este mediul puterii
calităţii şi cunoaşterii şi nu al puterii forţei brute. În
toate tipurile de acţiuni, de la misiunile altele decât
războiul până la cele de război, factorul uman continuă
să joace un rol esenţial. Semnificativ în succesul
viitoarelor operaţiuni militare este criteriul cunoaşterii şi

gradului de educaţie al participanţilor la ostilităţi. Nu
cantitatea de tunuri, ci calitatea sistemului de artilerie
integrat în structura Forţelor armate angajate în luptă,
după cum se vede, are deja relevanţă.
În aceste condiţii este foarte important ca şi în
armata română să se conceapă şi să se pună în
operă un sistem artileristic capabil să ofere:
disponibilitate îmbunătăţită, siguranţă mai mare, timp
de ripostă redus, interoperabilitate în NATO, precizie
ridicată, eficienţă sporită. În contextul noţiunii de
“interoperabilitate” cu sistemele de artilerie din
structurile euro-atlantice, artileria noastră este încă
deficitară în domeniile: sisteme de conducere şi
informaţionale, calibrele armamentului de artilerie şi
logistica artileriei (amănunte despre această problemă
se pot obţine din lucrarea Gl.bg. dr. Eugen
POPESCU: “Rolul, misiunile, întrebuinţarea şi
conducerea artileriei din perspectiva integrării euroatlantice a Armatei României”, apărută la Editura
militară, Bucureşti, 2002, p.102 şi urm.). La fel ca şi în
armatele occidentale, şi în Armata României termenul
“artilerie” înseamnă mai mult decât un simplu tun sau
obuzier. Prin artilerie înţelegem sistemele văzute ca
un tot unitar, precum sunt elementele componente ale
unei fiinţe vii: sistemele de supraveghere,
recunoaştere şi de determinări meteo şi balistice;
sistemele de comandă şi control; sistemele de
armament şi sistemul de foc; sistemul logistic.
Modernizarea şi achiziţionarea sistemelor de
armament de artilerie trebuie să fie concepute şi
realizate prin prisma principalelor tendinţe conturate
în acest sens pe plan mondial şi pentru satisfacerea
deplină a cerinţelor de interoperabilitate,
interschimbabilitate şi capabilitate cu structurile
similare ale armatelor statelor membre NATO.
Direcţiile strategice de înzestrare ale artileriei
române privesc termene în orizontul anului 2020 şi, în
perspectivă mai îndepărtată, până în anul 2030:
» producerea (achiziţionarea) unui sistem de
rachete sol-sol cu bătaie medie (300 km);
» dotarea cu subunităţi de elicoptere antiblindate
standard NATO;
» achiziţionarea de rachete şi avioane de cercetare
fără pilot pentru artilerie;
» modernizarea muniţiilor pentru calibrele de bază;
» realizarea de muniţie neletală.
Realitatea de azi ne arată că sistemul artileristic,
ca toate sistemele militare, va fi redus în efective, dar
mai sofisticat şi mai eficient. În viitor, artileria română
va trebui să poată lovi:
» în adâncime, nemijlocit şi circular;
» indiferent de nivel;
» în max. 5 minute;
» ţintele sesizate prin oricare din sistemele active
de localizare, identificare, determinare şi
comunicare a acestora.
Bibliografie:
1. Istoria Artileriei Române, Editura militară, Bucureşti, 1977
2. Gl.bg. dr. Eugen Popescu, Rolul, misiunile, întrebuinţarea şi
conducerea artileriei din perspectiva integrării euro-atlantice a
Armatei României, Editura militară, Bucureşti, 2002
3. Gl.lt. Victor Stănculescu, Col. (r) dr. Constantin Ucrain, Istoria
Artileriei Române în date, Editura ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1988
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Reflecţii la
175 de ani
de la renaşterea
artileriei române

Thoughts
on the 175th
Anniversary
of the
Romanian
Artillery’s
Rebirth
Abstract
The distinguished general Radu
Rosetti, in his speech of December 10,
1943, made a reference to the date of
November 10, 1843 which marked the
rebirth of the Romanian artillery, the
first technical branch of the Romanian
army and the second in terms as
longevity, after the infantry. The general
affirmed in his well-known persuasion
that: “What we celebrate today is the
reestablishment of the Romanian
artillery and not its establishment, being
that the Romanians have had artillery in
the past, since the beginning of the
15th century. Not so extensive, as in all
countries at that time, it has grown
throughout the centuries. Then, along
with the gradual disbandment of our
troops, it ceased to exist; the interested
parties made sure they took all our
cannons, in order to make us unable to
oppose their will”.
10

 General de brigadă (r)
prof.univ. dr. Adrian STROEA
Despre renaşterea din 10 noiembrie 1843 a artileriei române,
prima armă tehnică a oştirilor române şi a doua ca longevitate
după infanterie, a făcut referire pentru întâia dată distinsul
general Radu Rosetti în comunicarea sa „Centenarul reînfiinţării
artileriei române. Rostul ei în războiul din 1877-1878”, ţinută în
şedinţa publică a Academiei Române din 10 decembrie 1943.
Generalul a afirmat cu persuasiunea-i cunoscută că: „Ceea ce
sărbătorim astăzi e reînfiinţarea artileriei române şi nu înfiinţarea
ei; căci Românii au avut artilerie în trecut, încă de la începutul
veacului al XV-lea. Puţină la număr, ca în toate ţările de pe acele
vremuri, ea s-a dezvoltat în cursul veacurilor. Apoi, odată cu
desfiinţarea treptată a armatelor noastre, a încetat de a mai fi, cei
interesaţi, ca să nu mai avem putinţa de a ne opune voinţei lor,
având grijă de a ne lua toate
gurile de foc ce le
posedam.” [1] Aşadar, 10
noiembrie 1843 nu este data
de naştere a artileriei
române, cea care avea deja
îndelungat şi glorios trecut
medieval, ci momentul
reînfiinţării sale ca entitate
structurală independentă,
distinctă a oştirii, organizată
„modern”,ca
artileria
armatelor importante ale
timpului. De aceea, în acest
an se celebrează 175 de la
înfiinţarea „artileriei române
moderne”.
Binefăcătorul
renaşterii
artileriei,
sem natarul actului de
renaştere al acesteia prin
„Porunca
Domnească
nr.198” din 10 noiembrie
Domnitorul Gheorghe Bibescu
1843, a fost Domnitorul

Gheorghe Bibescu, fiul marelui vornic Dumitru
Bibescu şi coborâtor prin mama lui, Catinca
Văcărescu, din martirul domnitor Constantin
Brâncoveanu. Ca urmare, la ceas de sărbătoare,
gândul bun al recunoştinţei tunarilor trebuie să se
îndrepte cu pioşenie către acesta. De asemenea,
recunoştinţa noastră, a servanţilor artileriei, trebuie să
se îndrepte în aceeaşi măsură către generalul Ion
Emanoil Florescu, la fel de meritos ca şi domnitorul în
reapariţia artileriei, a dreptului de a avea această
armă. Acelaşi erudit general Radu Rosetti, în lucrarea
„Un uitat. Generalul I. M. Florescu” consemna:
„Dreptul de-a avea ţara artilerie, cunoaştem cu toţi că-l
pierduse până la anul domniei lui Gheorghe Bibescu.
Şi ştiţi cine ni l-a câştigat? Numai generalul Ion
Emanoil Florescu, atunci căpitan şi adjutant al acestui
domn” [2] . Şi pentru a da onorul recunoştinţei tuturor
celor ce au contribuit la renaşterea artileriei, este
imperios necesar să-l amintim pe sultanul Abdul
Medjid care a donat tunurile de câmp de bronz, calibru
4 livre, 6 lui Gheorghe Bibescu şi 4 domnitorului
Grigore Ghica, din care s-a constituit prima baterie din
Ţara Românească, respectiv din Moldova.
Deşi primele tunuri ale principatelor române au fost
turceşti, instruirea de început a tunarilor din cele două
principate române s-a făcut după modelul rusesc,
comenzile fiind date în limba rusă. De altfel, de-a
lungul celor 17 decenii şi jumătate de ani de existenţă,
dezvoltarea artileriei s-a făcut sub mai multe influenţe
străine. După ce-a rusească de început, au urmat cele
vest europene, franceză, belgiană şi germană, până la
izbucnirea Primului Război Mondial. În timpul
acestuia, influenţa franceză asupra artileriei române a
cunoscut apogeul său, datorită Misiunii Militare
Franceză condusă de generalul Henri Mathias
Berthelot. Înainte de începerea celei de-a doua
conflagraţii mondiale, şi în timpul acesteia, s-a simţit
din plin în modul de organizare şi desfăşurare a
instrucţiei şi a învăţământului de artilerie influenţa
germană. După război, modul de organizare, instruire
şi întrebuinţare a artileriei s-au desfăşurat după model
sovietic. Transformarea armatei după modelul Armatei
Roşii, înzestrarea cu tehnică şi aparatură artileristică
din Uniunea Sovietică şi prezenţa consilierilor sovietici
au făcut ca această influenţă străină să fie cea mai
puternică. Abia în ultimii ani de existenţă a
socialismului, artileria a avut o evoluţie covârşitor
românească, cu reminiscențe acţionale
sovietice. După anul 1989, demersurile de
interoperabilitate cu armatele statelor membre
NATO şi de integrare euroatlantică au făcut
necesară translatarea modului de întrebuinţare
a artileriei de la modelul estic la cel vestic. Din
nefericire aceasta s-a făcut de multe ori forţat,
nerealist.
Artileria modernă română, ca şi artileria
medievală şi cea antepirobalistică (balistele şi
catapultele), s-a născut din nevoia tot mai
stringent relevată pe câmpul de luptă, de a
dispune de o mare capacitate de lovire la
distanţă a adversarului. A reprezentat primul
vector de lovire la mare distanţă. Apariţia sa a
imprimat pentru întâia dată hiperviolenţă prin foc
acţiunilor tinerei oştiri române. Artileria a fost,
este şi va fi în continuare arma cu cel mai mare

potenţial de foc, în măsură să angajeze prin tirul său
precis şi oportun, ziua şi noaptea, în orice condiţii
meteorologice, o gamă diversificată de obiective.
Artileria este, a fost şi va rămâne o armă luptătoare şi
nicidecum de sprijin cum din vanităţi infanteristice s-a
încercat a fi considerată. Diversitatea misiunilor sale
specifice, a obiectivelor angajate cu foc, a efectelor la
ţintă produse asupra inamicului, sunt argumente
extrem de persuasive în acest sens.
Artileria modernă are meritul nu numai de a se fi
impus ca armă de bază a organismului militar
românesc, dar şi de a fi matca în care s-au format
alte arme. Primul deceniu de existenţă a specialităţii
pontonieri s-a manifestat în cadrul artileriei. Conform
Înaltului Decret nr. 14, începând cu 5 ianuarie 1867,
Compania de pontonieri a funcţionat ca structură
independentă în cadrul artileriei. Începând cu
1 august 1868 a fost încorporată Regimentului 1
Artilerie, în cadrul căruia a funcţionat până la
1 ianuarie 1876.
Din artilerie s-a desprins şi artileria antiaeriană.
Această armă a luat fiinţă la 15 august 1916, odată
cu înfiinţarea Corpului de Artilerie Antiaeriană, prin
cooptarea în cadrul său de artilerişti şi transformarea
pieselor de artilerie de câmp în guri de foc, apte să
angajeze cu foc ţintele aeriene. Trei ani mai târziu,
câţiva artilerişti entuziaşti, în frunte cu locotenentulcolonel de artilerie Pandele Predescu, fost
comandant de divizion în timpul Marelui Război, au
pus la 1 august 1919 bazele armei tancuri, înfiinţând
prima structură a acestei arme la Mihai Bravu.
Artileriştii au contribuit substanţial şi la afirmarea
armei aviaţie, înfiinţată la 15 septembrie 1915, până
atunci fiind considerată o specialitate a geniului. Fiind
cei mai buni specialişti în „citirea hărţilor”, foarte mulţi
ofiţeri au fost cooptaţi în Corpul de Aviaţie ca
observatori aerieni. Descoperind bucuria specială a
zborului, zeci de ofiţeri de artilerie au urmat şcolile de
pilotaj şi au fost transferaţi la această armă.
Multă vreme artileria română a fost arma cu cel
mai înalt grad de tehnicitate al armatei, care a ţinut
cadenţa cu evoluţia mondială în domeniu.
Achiziţionarea tunului belgian „Timmerhans”, model
1863 de 4 livre, în a doua jumătate a anului 1863, a
plasat România în rândul puţinelor ţări beneficiare de
guri de foc cu ţeavă ghintuită. România, prin
achiziţionarea în 1868 a tunului „Krupp” model 1868,

Tun „Krupp”, model 1875, calibru 87 mm,
primul tun la care afetul era în întregime metalic
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calibru 78,5 mm, a fost printre primele ţări din Europa
care a adoptat sistemul de încărcare pe la culată.
Acelaşi tun, dar model 1871, achiziţionat de
asemenea în anul în care a fost produs pentru prima
dată, a reprezentat primul tun de la noi din ţară cu
ţeavă din oţel, o raritate în lume la acea vreme.
Tunurile „Krupp”, model 1868 şi 1871 au fost piesele
de artilerie folosite în Războiul de Independenţă. De
menţionat că artileria română a beneficiat în timpul
Războiului de Independenţă şi de tunul „Krupp”,
model 1875, calibru 87 mm, primul tun la care afetul
era în întregime metalic, cum puţine armate posedau
la acea vreme asemenea tehnică de artilerie. Artileria
română a achiziţionat în 1902, pentru înzestrarea
Regimentului 2 Artilerie, la numai un an de la
producere, prima piesă de artilerie cu legătură
elastică, aşa-numita piesă de artilerie cu „tragere
repede” şi dotată totodată (în premieră) cu un sistem
tip „sapă elastică”, obuzierul „Krupp”, calibru 120
mm, model 1901, cel mai modern material de
artilerie din acea vreme. Această gură de foc a fost
piesa de bază a artileriei de câmp din Primul Război
Mondial. Artileria română s-a numărat printre primele
artilerii care a renunţat în totalitate la gurile de foc cu
tragere „înceată”, în detrimentul celor cu tragere
„repede”. Şi exemplele în acest sens pot continua...
Şi după cel de-al Doilea Război Mondial artileria a
fost în cadenţă cu realizările existente pe plan
mondial. Iniţial ca urmare a înzestrării cu tehnică
sovietică, iar mai apoi cu cea produsă în ţară.
De menţionat că înzestrarea cu tehnică sovietică a
început la foarte scurt timp după schimbările sociale
din România, în octombrie 1949. În 1962, România
dispunea de o ridicată capacitate de lovire, prin
dotarea cu sisteme de rachete tactice şi operativtactice. Am menţionat acest aspect şi pentru a releva
prin comparaţie cât de târziu s-a produs
achiziţionarea de tehnică N.A.T.O, compatibilă pe
deplin cu cerinţele câmpului de luptă modern.
Sistemul american HIMARS este supus procedurilor
de achiziţie abia în 2018, la 29 de ani de la
evenimentele din 1989 şi la 14 ani după aderarea la
N.A.T.O.
La ceas de sărbătoare se impune a menţiona
totodată rolul excepţional al artileriei în apariţia şi
dezvoltarea industriei naţionale de apărare. Primele
elemente precursoare ale acesteia erau la 1860
următoarele: în Ţara Românească la Târgşor (lângă
Ploieşti) o „prăfărie” sau „pudrărie” (fabrică
rudimentară de pulberi), şi la Târca, lângă Bucureşti,
iar în Moldova o „prăfărie” la Iaşi. Şi la Piatra Neamţ
era o „prăfărie” particulară ce furniza armatei pulbere.
În 1861 s-a creat „Direcţia Stabilimentelor de
artilerie”, organizată din anul următor pe trei secţii:
Secţia 1 Pirotehnie, cu două depozite de pulbere la
Bucureşti şi Iaşi; Secţia 2 Arsenalul de construcţii;
Secţia 3 Fabrica de pulbere de la Târgşor.
La 21 iulie 1862 prin efortul direcţiei mai sus
menţionată s-a turnat primul proiectil care a fost oferit
domnitorului Cuza, având inscripţionat:”I-ul proiectil
turnat în Principatele Unite”. În
nici-o armă
componenţii săi nu s-au implicat în dezvoltarea
acesteia mai mult ca artileriştii.
De-a lungul timpului aceştia s-au afirmat ca
excelenţi constructori de guri de foc. În 1898,
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colonelul N. Perticari a proiectat un tun de câmp cu
tragere repede, calibru 68 mm, al cărui prototip a fost
realizat la Uzinele St. Chamond din Franţa. Prin
contribuţia unui grup de artilerişti de excepţie (Toma
Ghenea, Dumitru Iliescu, Eugeniu Lucescu, Vasile
Rudeanu şi Gabriel Negrei) a fost realizat tunul
„Krupp”, calibru 75 mm, model 1904, numit şi „tunul cu
tragere repede model român”. Locotenentul-colonel
Toma Ghenea (directorul Arsenalului Armatei) are
meritul de a fi inventat un înălţător cei poartă numele,
„Goniometrul Ghenea, model 1904”, cu care a fost
dotat tunul „Krupp” , calibru 75 mm, model 1904.
În anul 1916, colonelul Gabriel Negrei a construit
mortierul cei poartă numele, calibru 250 mm. O
realizare excepţională a industriei naţionale de
apărare o reprezintă tunul antitanc „Reşiţa”, calibru 75
mm, proiectat de generalul Vasile Negrei, colonelul
Valerian Nestorescu şi căpitanul Eugen Burlacu,
cărora li s-a alăturat şi profesorul inginer Lazăr
Stoicescu.
Şi în anii socialismului minunaţi ingineri de artilerie
(col. ing. Adrian Marinescu, col. ing. Ion Tănăsie,
locotenentul-colonel ing. Ilie Rotaru, locotenentcolonel Ioan Ion etc.) au contribuit la proiectarea şi
realizarea la Uzina Mecanică Reşiţa a tunurilor
antitanc calibru 100 mm, model 1975 şi 1977, a
obuzierului calibru 152 mm, model 1981, a tunului
calibru 130 mm, model 1982, a tunului-obuzier calibru
152 mm, model 1985 şi a obuzierului de munte
„Bucegi”, calibru 98 mm, model 1995.
La acest moment aniversar se impune a releva că
de-a lungul timpului trei instituţii ale artileriei au fost
esenţiale în dezvoltarea şi afirmarea sa ca armă de
elită: Comandamentul Artileriei, Şcoala de Artilerie şi
Centrul de Instrucţie al Artileriei.
Comandamentul Artileriei (1948-1990) a fost una
dintre cele mai dinamice şi utile structuri de conducere
din istoria oştirii. Principalele sale atribuţii au fost:
organizarea şi îndrumarea instrucţiei tehnico-tactice
de specialitate a artileriei în marile unităţi şi unităţi de
artilerie ale armatei, organizarea instrucţiei şi pregătirii
trupelor pentru mobilizare, stabilirea doctrinei de
întrebuinţare a artileriei în luptă, elaborarea
regulamentelor de specialitate, experimentarea
materialului de artilerie intrat în dotare.
Comandamentul a asigurat nu numai gestionarea
problemelor specifice armei ci şi altele ce au privit
întreaga armată, cum ar fi asigurarea şi controlul
depozitării, întreţinerii şi conservării armamentului şi
muniţiilor. În plus, a fost implicat în activităţile de
import şi export de armament, aparatură şi muniţii de
artilerie.
De menţionat faptul că această structură a avut
cea mai laborioasă şi importantă contribuţie la
dezvoltarea armei dintre toate instituţiile centrale de
conducere a artileriei existente între 1859 şi 2008 .
Din nefericire, după benefica experienţă de mai
bine de un secol şi jumătate a existenţei structurilor
centrale de conducere a artileriei, astăzi artileria este
privată de existenţa unei astfel de structuri.
Necesitatea reînfiinţării acestei structuri este impusă
atât de tradiţie cât şi de realitatea din armatele statelor
membre N.A.T.O. unde acestea există.
Cine stabileşte profesionist, în cunoştinţă de cauză
direcţiile de dezvoltare ale artileriei, cine elaborează

Generalul Nicolae Haralambie

Generalul Eremia Grigorescu

prognoza şi predicţia evoluţiei acestei arme?
Partenerii mai mult sau mai puţin strategici,
producătorii străini de tehnică militară, politicul sau toţi
împreună? Cine este liderul artileriei recunoscut ca un
profesionist incontestabil? Din nefericire nu există
lider
al armei nici măcar informal! În trecut
Comandamentul Artileriei a avut ştiinţa formării şi
consacrării liderilor armei, prin promovarea şi
„creşterea” ofiţerilor deosebit de potenţaţi intelectual,
fapt confirmat de clasificarea în promoţie (adesea ca
şef de promoţie). Exemple în acest sens fiind generalii
Mihail Popescu, Cornel Paraniac, Iordache Olaru,
Mihai Chiriţă şi mulţi alţii.
Un rol crucial în dezvoltarea artileriei l-a avut
Şcoala de Artilerie (denumire generică) a căror tradiţii
le poartă astăzi Centrul de Instruire pentru Artilerie
Terestră şi Artilerie Antiaeriană „Ioan Vodă”. Acest
creuzet de spirite alese a dat ţării în cei 137 de ani de
existenţă nu numai profesionişti, servanţi ai artileriei ci
şi ai naţiunii. Are meritul de a fi a doua instituţie de
învăţământ militar, înfiinţată la 7 aprilie 1881. Este una
dintre cele mai vechi şi prestigioase instituţii din întreg
învăţământul românesc care a beneficiat de o pleiadă
de dascăli iluştri între care îi amintesc pe Spiru Haretmecanică raţională, Ştefan Hepites - fizică, David
Emmanuel - calcul diferenţial şi integral, Constantin
Istrate-chimie, Constantin Gogu-geodezie, Gheorghe
Kirilov - algebră superioară, Valeriu Alaci - mecanică
etc. Mi-ar fi imposibil să-i enumăr pe cei mai
reprezentativi absolvenţi ai acestei şcoli. Voi aminti
doar un nume, suficient de sugestiv: Henri Coandă.
Dar înainte de tehnică, de structuri şi instituţii,
artileria a însemnat şi înseamnă oameni. Artileria a
dat ţării profesionişti de legendă. În acest sens
menţionez faptul că 11 artilerişti au deţinut portofoliul
de ministru de război/apărării, 12 au fost şefi ai
Marelui Stat Major/Statul Major General, 19 au fost
secretari generali ai ministerului, 12 au comandat
Şcoala Superioară de Război/Academia Militară, iar
alte sute de artilerişti au fost comandanţi de mari
unităţi. Între cei mulţi mari comandanţi artilerişti ai
oştirii îi voi aminti doar pe generalii Constantin
Christescu, Eremia Grigorescu şi Petre Dumitrescu.
Desigur nu numai aceştia merită să primească onorul

Generalul Gheorghe Manu

recunoştinţei posterității, ci toţi camarazii de armă ce
au participat eroic la Războiul de Independenţă şi la
cele două conflagraţii mondiale. Aşa cum am mai
arătat, artileriştii au fost şi excelenţi servanţi ai
naţiunii, nu numai ai armatei, exercitând înalte
demnităţi publice. Generalul Gheorghe Manu a fost
preşedinte al Consiliului de Miniştri (prim-ministru), al
Camerei Deputaţilor
şi primar al capitalei, iar
generalul Constantin Coandă a fost de asemenea
preşedinte al Consiliului de Miniştri şi preşedinte al
Senatului în două legislaturi.
De asemenea zeci de artilerişti au fost
parlamentari, miniştri la alte ministere decât
Ministerul de Război, prefecţi, primari etc. Se impune
de asemenea a aminti că artileriştii au influenţat, prin
participarea lor, decisiv istoria ţării. Astfel colonelul
(devenit mai târziu general) Nicolae Haralambie şi
viitorul general Candiano Popescu au contribuit la
îndepărtarea de pe tron a lui Alexandru Ioan Cuza.
Candiano Popescu a condus şi mişcarea
antidinastică împotriva lui Carol I, proclamând în
1870 Republica de la Ploieşti. Generalul Emil
Bodnăraş a participat activ la evenimentele din 23
august 1944 finalizate cu arestarea mareşalului
Antonescu, dar şi la plecarea armatei sovietice din
România în 1958. De asemenea, trebuie amintită şi
implicarea importantă a generalul Victor Atanase
Stănculescu în schimbările produse în decembrie
1989.
La ceas de sărbătoare, cu îngăduinţa cititorului,
îmi exprim întreaga admiraţie faţă de înaintaşii ce au
făurit cu trudă şi eroism glorioasa istorie a artileriei,
gratitudinea faţă de comandanţii şi dascălii ce m-au
format ca artilerist şi respectul faţă de camarazii ce
astăzi sunt mânuitori iscusiţi ai traiectoriilor precise şi
duc mai departe tradiţiile armei.
Note:
[1] General Radu Rosetti, Centenarul reînfiinţării artileriei
române. Rostul ei în războiul din 1877-1878, Analele Academiei
Române, Memoriile Secţiunii istorice, seria III, tom XXVI, 19431944, pp. 213-225.
[2] General Radu Rosetti, Un uitat. Generalul I. E. Florescu,
Bucureşti, 1937, pp. 25
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Tipologia și fizionomia
operațiilor întrunite
multinaționale
la care pot participa
structurile de artilerie
Type and
Features of the
Multinational
Joint
Operations
that the
Artillery
Formations
Are Able to
Attend
Abstract
Asymmetry is a main feature of the
conflicts of the past decades, present in
all large scale conflicts. Although the
attempts to foresee the future have
rarely been successful, all the
researchers of the military phenomenon
seem to agree on the fact that joint
operations afferent to this century are
conducted in a complex and uncertain
security environment, global in nature
and characterized by asymmetric
threats.
Another concept undergoing a
continuous development at the
beginning of the 21st century refers to
what specialists call Network Centric
Warfare – NCW, a concept which
essentially consists of developing
special information capabilities which
can improve the combat capabilities of
the forces and create advantages
leading to the significant increase of
efficiency, responsiveness and flexibility
in employing the forces.
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 Locotenent colonel drd. Daniel GHEONDEA
Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie
Antiaeriană „Ioan Vodă” Sibiu
Începutul secolului XXI aduce cu sine transformări vizibile în
ceea ce privește tipologia și fizionomia conflictelor armate,
acestea suferind schimbări majore atât din punct de vedere al
beligeranților, cât și al modului de acțiune al acestora, în special
în întrebuințarea diferitelor tipuri de tehnologii militare, din ce în
ce mai sofisticate și mai distructive, în condițiile sporirii preciziei
și creșterii ariei de întrebuințare a lor, făcând aici referire directă
la întrebuințarea artileriei.
Pornind de la coordonatele mai sus menţionate și aducând în
prim plan exemple concrete referitoare la conflictele actuale din
Siria, Ucraina sau Afganistan, se poate face a analiză a
principalelor tendinţe în ceea ce priveşte evoluţia operaţiilor
întrunite în conflictele specifice începutului celui de-al III-lea
mileniu. În acest sens, putem aprecia că avem două atribute
extrem de importante supuse acestui proces, cu o dinamică
ascendentă: asimetria și informatizarea exponențială a câmpului
de luptă.
Asimetria este o trăsătură principală a conflictelor desfăşurate
în ultimele decenii, prezentă în toate conflictele de anvergură.
Deşi încercările de a prevedea viitorul au fost rareori încununate
de succes, toţi cercetătorii fenomenului militar par să fie de
acord că operaţiile întrunite aferente acestui secol se desfăşoară
într-un mediu de securitate complex şi incert, global în esenţă şi
caracterizat de ameninţări asimetrice.
Legat de informatizarea câmpului de luptă, un alt concept,
aflat într-o continuă evoluţie la început de secol XXI se referă la
ceea ce specialiştii numesc războiul bazat pe reţea (Network
Centric Warfare – NCW). Acest concept, în esenţă, are ca şi
conţinut crearea unor capabilități informaţionale deosebite, a
căror utilizare poate face posibilă maximizarea capacităţilor
combative ale forţelor şi crearea unor atuuri, având drept
finalitate creşterea semnificativă a eficienţei, a vitezei de acţiune
şi a flexibilităţii întrebuinţării forţelor.
Este evident faptul că în conflictele militare prezente și
viitoare, avansul tehnologic are și va avea un rol decisiv și va
influenţa evoluţia acestor conflicte armate. Noile generaţii de
arme inteligente, sistemele C4I, sistemele electronice de
supraveghere, cercetare şi lovire, tehnicile şi tehnologiile
războiului informaţional şi psihologic sunt elemente folosite
masiv în conflictele armate. Mai mult, secolul XXI va evidenţia
noi valențe ale războiului, în sensul că face din război spaţiul de
întâlnire al unor sisteme militare din ce în ce mai complexe şi
performante, care implică tehnologii noi, folosirea deopotrivă a
armelor letale şi neletale, întrepătrunderea mediilor civile cu cele

militare, militari superspecializaţi, acţiuni complexe,
desfăşurate pe coordonate strategice şi tactice
diferite de cele specifice secolului XX. În acest
context, trebuie remarcat rolul esenţial al forțelor
terestre, neputând discuta despre operații de
anvergură fără o implicare activă a acestora pe
câmpul de luptă.
Conflictele militare actuale dovedesc fără îndoială
faptul că, indiferent de dimensiunile mediului de
confruntare şi nivelul la care se duc ostilităţile, în final
victoria se câștigă şi consolidează prin prezenţa
forţelor terestre, în general, și a acțiunilor eficiente ale
artileriei, în particular. Forţele terestre continuă să
constituie componenta de bază a armatei şi sunt
destinate să execute întreaga gamă de acţiuni
militare cu caracter terestru şi aeromobil, în orice
zonă şi pe orice direcţie, independent sau întrunit cu
celelalte categorii de forţe armate, combinat (în
compunerea unor forţe multinaţionale, NATO sau UE,
precum şi sub mandat ONU), să desfăşoare întreg
spectrul de operaţii şi lupte atât pe teritoriul naţional,
cât şi în afara acestuia, în cadrul apărării colective.
Spre exemplificare, tipurile de operaţii executate
sau la care participă Forţele Terestre, după natura
forţelor participante, pot fi: întrunite, multinaţionale,
interdepartamentale sau independente/interarme.
Operaţiile întrunite reprezintă acţiunile executate
în cadrul unei grupări de forţe din care fac parte, pe
lângă unităţile Forţelor Terestre, unităţi din cel puţin o
altă categorie de forţe ale armatei. Astfel, putem avea
următoarele tipuri de operații: aero - terestre; aero navale; terestro - navale; terestro - aero - navale;
terestro - aero - navalo - cosmice. În planificarea şi
desfăşurarea operaţiilor întrunite în care sunt
angajate structuri din Forţele Terestre se pleacă de la
o caracteristică esenţială a acestora şi anume gradul
ridicat de integrare. Nu putem vorbi despre caracter
întrunit până ce procesul de integrare internă nu este
finalizat. Totodată, structura de forţe angajată în
astfel de operaţii trebuie să asigure un grad ridicat de
mobilitate şi modularitate, să poată fi uşor adaptată la
specificul misiunii şi caracteristicile fizico-geografice
ale teatrului de operaţii.
Operaţiile multinaţionale fac referire la acţiunile
executate de o grupare de forţe în care, pe lângă
unităţile din compunerea Forţelor Terestre ale
Armatei României, participă unităţi din armatele altor
state. Participarea la operaţii multinaţionale, altele
decât cele specifice apărării colective, presupun

stabilirea şi pregătirea din timp a forţelor şi
mijloacelor necesare, avându-se în vedere atât
obiectivele, cât şi misiunile stabilite. Forţele
nominalizate pentru a participa la asemenea gen de
operaţii, au o mărime şi o compunere variabilă, în
funcţie de specificul şi tipologia operaţiei
multinaţionale la care acestea participă. Scopul
proiecţiei forţelor îl reprezintă îndeplinirea misiunii,
celelalte acţiuni şi activităţi fiind complementare şi
subordonate acestuia.
Operaţiile interdepartamentale reprezintă acţiunile
executate de grupări de forţe din care fac parte, pe
lângă Forţele Terestre şi unităţi/elemente din
compunerea altor ministere şi departamente ale
statului român sau statului gazdă, în operaţiile
desfăşurate pe teritoriul altui stat, precum şi
organizaţii şi agenţii locale sau internaţionale.
Operaţiile independente/interarme ale Forţelor
Terestre, reprezintă acţiunile executate exclusiv de
către unităţi din compunerea acestei categorii de
forţe ale armatei.
În toate aceste situaţii, artileria reprezintă o
componentă de bază în acţiunile forţelor terestre,
răspunzând proactiv la multiplele cerinţe ale
operaţiilor mai sus menţionate, cerinţe rezultate în
special din nevoia de realizare a interoperabilităţii
tuturor sistemelor de armamente participante la
operaţiile întrunite. Interoperabilitatea este o
problemă reală a conflictelor militare actuale de
anvergură, care presupune implicarea mai multor
actori de o parte sau de alta a “baricadei”, actori ce
trebuie să planifice şi să execute diverse operaţii
militare în comun.
Numărul şi tipul de mari unităţi, unităţi şi
subunităţi implicate, fac ca operaţiile terestre să
necesite aplicarea riguroasă a principiilor luptei
armate, care vor fi însoţite de capacitate de
improvizaţie, iniţiativă, viteză de reacţie, comandă
descentralizată, delegarea autorităţii şi utilizarea
resurselor. Prin acestea se urmăreşte ca efectele
negative ale acţiunii militare asupra forţelor proprii să
fie reduse la minimum, iar asupra adversarului să fie
amplificate la maximum.
Referitor la efecte, artileria, alături de aviație,
reprezintă tandemul ce trebuie să nu lipsească
comandanților structurilor militare participante la
operații întrunite. Alături de acest tandem artilerieaviație, trebuie amintit și rolul forțelor navale, ca
parte componentă a sistemului de angajare-lovire,
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sistem ce include totalitatea mijloacelor de foc din
dotarea forțelor terestre, aeriene, navale, precum și
alte structuri specifice, dotate sau nu cu sisteme
automatizate de conducere a focului.
Pentru o analiză realistă a operațiilor întrunite,
trebuie să reliefăm, în primul rând, funcțiile întrunite,
acestea fiind bine definite în doctrine, ele având rolul
de asigurare a unui cadru solid de capabilități și
activități relaționate pentru a sprijini Comanda forței/
grupării de forțe întrunite (JFC) în procesul de
integrare, sincronizare și coordonare a diferitelor
capabilități și activități în cadrul operațiilor întrunite.
Funcțiile comune tuturor operațiilor întrunite, la
toate nivelurile conflictului armat sunt: manevra și
focul întrunit, comanda și controlul, informațiile,
protecția forței, operațiile informaționale,
sustenabilitatea și cooperarea civili-militari. Dintre
acestea, mă voi opri doar asupra manevrei și focului
întrunit și voi încerca să prezint rolul și
interdependența între ele, din perspectiva conflictelor
militare actuale, cu accent pe rolul artileriei ca
element central al sprijinului prin foc în operațiile
grupării de forțe.
Manevra și focul întrunit, ca elemente ale
funcțiilor întrunite, au un rol decisiv în planificarea și
ducerea operațiilor cu caracter întrunit. Pentru a
avea capacitatea de a ataca adversarul, direct sau
indirect, prin aplicarea unei game largi de forme
manevriere și a executa operația, atât cât este
necesar, astfel încât obiectivele propuse să se
transforme în realități, forțele proprii trebuie să
beneficieze de un sprijin continuu de foc întrunit al
tuturor mijloacelor aferente, executat precis, oportun
și eficient.
Dacă manevra este privită ca un proces prin care
puterea de luptă este concentrată acolo unde efectul
ei este decisiv în devansarea și dezorganizarea
acțiunilor adversarului și necesită acțiuni ce se
compensează reciproc, folosirea eficientă a
mijloacelor de sprijin prin foc întrunit reprezintă atuul
prin care se maximizează realizarea manevrei la
nivel operativ, în special atunci când componentele
JFC dispun de sisteme de armamente ce pot acționa
în celelalte dimensiuni ale spațiului de luptă.
Focul întrunit este utilizat pentru a afecta
capacitatea de luptă a adversarului pe timpul
angajării de către trupele proprii a forțelor aparținând
uneia sau mai multor componente, în mod
coordonat, pentru atingerea unui obiectiv comun.
Prin natura sa, focul întrunit necesită sincronizare și
coordonare pentru a evita suprapunerile sau efectele
nedorite. Stabilirea priorităților și selectarea țintelor
reprezintă o parte integrantă a procesului de
determinare a efectelor necesare pentru îndeplinirea
obiectivelor JFC.
Folosirea și exploatarea eficientă a mijloacelor de
foc întrunite cresc nivelul sinergiei și sprijinului de foc
și fac posibilă manevra decisivă, mai ales în prezent,
când diferitele componente dețin tot mai multe
sisteme de armament capabile să execute foc în
interiorul zonei de operații a adversarului. Focul
întrunit poate fi folosit pentru echilibrarea
capabilităților, pentru o mai bună conturare a JOA și
pentru atacul împotriva coeziunii adversarului.
Executarea focului întrunit necesită sincronizare și
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coordonare în scopul evitării fratricidului și folosirii
mijloacelor de foc cât mai eficient posibil.
Sprijinul prin foc poate fi executat de pe platforme
aeriene, maritime și terestre, având efecte de ordin
fizic, psihologic și psihosocial. Eficacitatea sprijinului
prin foc depinde de volumul acestuia, precizia
executării tragerilor precum și de spontaneitate și
imprevizibilitate. Sprijinul prin foc permite utilizarea
concentrată a tuturor sistemelor de foc avute la
dispoziție, utilizarea acestor sisteme pentru diferite
misiuni letale sau nonletale, precum și transportul de
foc rapid asupra țintelor planificate sau nou
identificate. Forțele terestre participă la aceste acțiuni
în special cu structurile de artilerie, în special
capabilitățile unităților și subunităților de aruncătoare,
artilerie ghintuită, artilerie reactivă, rachetele terestre,
rachetele și artileria antiaeriană. Totodată, trebuie
subliniat și aportul adus în aceste tipuri de operații și
de forțele aeriene (cele destinate sprijinului aerian
apropiat – Close Air Support/CAS: avioane multirol,
elicoptere, vehicule aeriene de luptă fără pilot
purtătoare de armament) și forțele navale (cu rolul
activ al navelor purtătoare de artilerie/ rachete).
Focul întrunit reprezintă focul executat de
mijloacele organice a cel puțin două din categoriile de
forțe mai sus menționate, pe timpul angajării forțelor,
în mod coordonat, pentru îndeplinirea misiunilor
planificate. Acesta include trageri prin ochire directă
și indirectă, cu utilizarea rațională a mijloacelor de foc
avute la dispoziție, în funcție de efectul la țintă al
muniției întrebuințate, bătăii și preciziei diferitelor
sisteme de lovire.
Dezvoltarea şi intrarea în dotarea structurilor
luptătoare a muniţiei inteligente are un rol decisiv în
revoluţionarea modului de întrebuinţare a acestora în
operaţie. Folosirea cu preponderenţă a muniţiei
inteligente de către toată gama mijloacelor de sprijin
dă posibilitatea apropierii fizice a părţilor aflate în
conflict. De asemenea, muniţia inteligentă face
posibilă reducerea pierderilor în rândul adversarilor
prin selectarea ţintelor de lovit în ordinea priorităţilor.
Conflictele actuale ies din tiparele obișnuite
deoarece nu mai putem vorbi de războaie între
armate organizate, ci doar acțiuni duse împotriva
unor structuri atipice constituite din beligeranți care
acționează după tipare diferite, iar dacă privim zonele
de conflict actuale din Siria sau Afganistan, avem
imaginea corectă a nonconformității acestora. În
aceste condiții, artileriei îi revine un rol important în
angajarea diferitelor ținte descoperite la distanțe mari,
în special centre de conducere ale grupărilor
teroriste, depozite de armamente și muniții ale
acestora, locuri în care se ascund diferiți lideri
radicali, mijloace de foc improvizate, etc. Pentru a
putea întrebuința artileria în asemenea misiuni,
trebuie să avem la dispoziție suficiente capabilități de
senzori și mijloace de lovire, care să permită atât
identificare și urmărirea țintelor la distanțe cât mai
mari și determinarea coordonatelor acestora cu o
precizie maximă, cât și posibilitatea de a executa
trageri în aceleași condiții de precizie, cu diferite tipuri
de muniții, astfel încât efectele urmărite să răspundă
scopului urmărit.
Așa cum am amintit anterior, o caracteristică
esențială în întrebuințarea artileriei în operațiile

întrunite multinaționale, este reprezentată de
interoperabilitate. În aceste tipuri de operații se pot
planifica acțiuni întrunite ale structurilor de artilerie din
mai multe țări, existând posibilitatea participării la o
misiune a unor senzori dintr-o armată și a mijloacelor
de lovire din una sau mai multe armate angajate în
conflict. Fără o integrare a tuturor sistemelor de
artilerie, poate apare o problemă majoră, în sensul în
care se pot descoperi ținte de mare valoare și să nu
poată fi angajate datorită faptului că artileria nu poate
relaționa la toate nivelurile și nu se pot utiliza
proceduri comune de angajare a țintelor.
Câmpul de luptă modern este caracterizat de
importante transformări, făcând aici trimitere directă
la operațiile de tip hibrid sau la cele caracterizate de
asimetrie, cu diferiți actori care nu respectă nicio lege
a luptei armate, ei recurgând adeseori la utilizarea
dispozitivelor explozive improvizate, la răpiri, execuții
filmate, etc, toate acestea pentru atingerea unor
scopuri stabilite prin diferite ideologii, prin care se
încearcă trasarea unor noi granițe sau obținerea
diferitelor beneficii de moment.
Fizionomia operațiilor întrunite este caracterizată
de utilizarea judicioasă a forțelor și mijloacelor avute
la dispoziție în scopul îndeplinirii misiunilor planificate,
cu reducerea la maximum a pierderilor, atât în rândul
forțelor proprii, cât și ale inamicului, Pentru atingerea
acestui deziderat, artileriei îi revine un rol hotărâtor,
principalele argumente derivând din progresul
tehnologic care aduce în prim plan senzori
performanți, capabili să descopere și să determine cu
precizie coordonatele diferitelor tipuri de ținte, muniție
performantă și creșterea bătăii și preciziei
armamentului de artilerie. Toate acestea se pot
constitui în veritabile atuuri doar în contextul în care
se realizează interoperabilitatea tuturor structurilor de
artilerie, atât în ceea ce privește utilizarea acelorași

proceduri standardizate de descoperire și angajare a
țintelor, cât și în ceea ce privește fluxul informațional
aferent conducerii focului întrunit în cadrul acestor
tipuri de operații.
Concluzionând, putem aprecia că forţele şi
mijloacele angajate în operații întrunite specifice
acestui secol trebuie să aibă o cu totul altă
configuraţie, cu înregistrarea unei ascensiuni
continue a rolului dominant al noilor sisteme de
armamente, ca o consecință directă a descoperirilor
tehnologice de ultimă oră, în special în domeniul
senzorilor, al sistemelor de comunicații și al munițiilor
letale și non-letale. 
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New
Challenges
and Transformations
Regarding
Training
at the Training
Centre for Field
Artillery and
Air Defence
Artillery
“Ioan Vodă”
Abstract
The increasingly active participation
of the Romanian field artillery and air
defence artillery structures to the
multinational exercises and the regional
missions within NATO implies new
skills and training requirements.
The need to adapt and transform is
accelerated by the purchase of the new
technologies and equipment which will
endow the units of the branch or the
structures they cooperate with on the
battlefield.
The present efforts and challenges
at the level of the NATO alliance and
partners revolve around “the
interoperability requirement”, both in
terms of technology, procedures and
training the human resource. The
Training Centre for field Artillery and Air
Defence
Artillery
“Ioan
Vodă” (TCFAADA) as an institution
bearing the primary responsibility of
training the personnel of the two Land
Forces branches, has initiated a
process of adapting, redesigning
training and modernizing the logistic
base needed for providing new
standards to the specialists in the
branch.
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Noi provocări și
transformări
privind instruirea
în Centrul de Instruire
pentru Artilerie Terestră
și Artilerie Antiaeriană
„Ioan Vodă”
 Locotenent colonel Radu MONORANU
Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie
Antiaeriană „Ioan Vodă” Sibiu
Programele majore de înzestrare cu noi echipamente aflate în
derulare, precum şi necesitatea îndeplinirii angajamentelor
asumate la nivelul Armatei României atât pe plan naţional, cât şi
regional sau global, generează permanente şi tot mai accelerate
transformări în toate structurile militare. După cum ştim,
schimbarea pe de o parte bucură şi motivează pe unii dar, în
acelaşi timp, poate să deranjeze şi să demotiveze pe alţii,
persoane mai „rezistente la schimbare”.
În cuprinsul acestui articol, nu doresc să conving despre
necesitatea unor transformări sau reconsiderări în domeniile de
responsabilitate ale artileriei şi rachetelor terestre sau rachetelor
şi artileriei antiaeriene, deoarece acest demers este deja început,
punctul iniţial fiind reprezentat de angajarea şi participarea tot mai
multor structuri de artilerie terestră şi artilerie antiaeriană la
diferite exerciţii multinaţionale majore sau misiuni regionale în
cadrul NATO.
Nevoia de adaptare şi transformare se accelerează însă odată
cu achiziţia noilor tehnologii şi echipamente care vor intra în
dotarea unităţilor de armă sau a structurilor cu care acestea
cooperează pe câmpul de luptă. Eforturile şi provocările actuale la
nivelul alianţei NATO şi partenerilor gravitează în jurul „nevoii de
interoperabilitate”, atât pe plan tehnologic, procedural, dar şi cel al
instruirii resursei umane.
Reconsiderând şi analizând toate aceste coordonate, Centrul
de Instruire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie Antiaeriană „Ioan
Vodă” (CIATAA), ca instituţie cu primă responsabilitate privind
instruirea personalului în cele două arme din forţele terestre, a

început un proces de adaptare, reproiectare a instruirii
şi modernizare a bazei logistice necesare asigurării
unor noi standarde specialiştilor în armă.
Demersurile iniţiate de eşaloanele superioare
privind elaborarea unei noi strategii de reorganizare a
învăţământului militar pentru perioada 2018-2023,
noua configuraţie a sistemului de învăţământ/instruire
militar sau modificările de acte normative sunt, de
asemenea, confirmări ale unor schimbări ce urmează
a fi întreprinse în domeniul instruirii şi care, sunt deja
asumate şi la nivelul CIATAA.
Încă de la începutul anului 2018, la nivelul instituţiei
noastre a fost elaborat un masterplan pentru
implementarea tuturor acestor măsuri de modernizare/
transformare, structurat pe câteva linii de efort aferente
domeniilor: instruire, doctrine, asigurare cu personal,
sprijin logistic şi infrastructură, toate aceste eforturi
având ca finalitate îndeplinirea cu eficienţă a misiunii şi
obiectivelor instituţiei, în contextul transformărilor şi
angajamentelor asumate la nivelul armatei României.
Prima linie de efort – INSTRUIREA – are o
importanţă deosebită în acest context al
transformărilor actuale. Dacă până de curând
artileriştii, deopotrivă tereştri sau antiaerieni, căutau
oportunităţi de dobândire a experienţei multinaţionale,
participând la misiuni internaţionale pe diferite funcţii în
cadrul structurilor de manevră, altele decât cele de
specialitate, iată-i astăzi provocaţi de participările tot
mai numeroase la exerciţii şi misiuni care solicită
experienţă pe linie de armă, în acţiuni interarme sau
de nivel joint, precum Dynamic Front, Saber Guardian,
Combined Resolve sau misiunea detaşamentului de
apărare antiaeriană în cadrul unui grup de luptă NATO
din Polonia. Concluzia este una fără echivoc: este
nevoie de specialişti în armă, iar responsabilitatea
primordială în pregătirea acestora revine în mare
măsură centrului de instruire şi apoi unităţilor/marilor
unităţi de armă.
Pe de altă parte, achiziţiile noilor echipamente
precum sistemul de lansare a rachetelor antiblindate
SPIKE (deja intrat în dotare), sistemul de lansare a
rachetelor de artilerie cu mobilitate mare – HIMARS,
sistemele de lansare a rachetelor antiaeriene
PATRIOT, SHORAD/V-SHORAD, sistemul obuzier
autopropulsat cal.155mm, radarele şi sistemele de
senzori ai artileriei, aduc cu sine şi nevoia instruirii
pentru exploatarea şi mentenanţa
acestora. Pe această linie de efort s-au
identificat şi iniţiat demersurile
nec es are pentr u pr egătir ea ş i
specializarea instructorilor,
diversificarea ofertei educaţionale şi
redimensionarea cursurilor, precum şi
actualizarea conţinutului şi metodelor
instruirii.
Pregătirea şi specializarea
instructorilor – Train the trainers,
vizează creşterea nivelului de pregătire
al instructorilor din centrul de instruire,
atât prin specializarea acestora pe
noile echipamente, în străinătate sau în
ţară, cât şi prin participarea lor la
exerciţii şi diverse activităţi de instruire
naţionale şi multinaţionale, pentru a-şi
însuşi şi aprofunda noi tactici, tehnici şi

proceduri specifice armei. Instruirea operatorilor pe
noile echipamente se va face gradual, iniţial în
structuri de instruire care au experienţă în utilizarea
acestora (furnizor/state partenere), apoi la beneficiar,
sub îndrumarea specialiştilor furnizorului şi, ulterior,
cu instructori specializaţi din CIATAA (acest model a
fost experimentat pentru instruirea operatorilor pe
instalaţiile SPIKE, încă din anul 2017).
Divers if ic area
of ertei educ aţ ionale
şi
redimensionarea cursurilor se materializează într-o
colaborare permanentă cu unităţile de armă
beneficiare din teritoriu pentru promovarea şi
organizarea de noi cursuri care să răspundă nevoilor
efective şi concrete de pregătire a personalului.
Începând cu noul an de instruire 2018-2019, au fost
eliminate din plan cursurile „mai puţin atractive”,
prioritate având
cele de specializare pe noile
echipamente, dar şi cele de asigurare a unor
competenţe specifice pentru anumite posturi/funcţii de
specialitate. Spre exemplu, cu o vechime de
aproximativ 2 ani, se desfăşoară „Cursul de
specializare pentru observatori înaintaţi”, deoarece
s-a identificat tot mai des necesitatea pregătirii şi
ulterior a certificării acestor senzori, atât la nivelul
structurilor de asigurare cu date ale artileriei, cât şi a
celor din structurile de cercetare-supraveghere sau
din forţele de manevră, care să fie în măsură să
înainteze o cerere de foc şi să corecteze focul
artileriei după o procedură standardizată. Recent a
fost determinată nevoia de pregătire a ofiţerilor şi
subofiţerilor specialişti din centrele de conducere a
focului, a specialiştilor cu sprijinul prin foc la nivel
batalion de manevră şi brigadă şi a specialiştilor în
mentenanţa sistemelor antiaeriene. Totodată, au fost
redimensionate şi optimizate cursurile de carieră
pentru ofiţeri, conform unei concepţii unitare pentru
toate armele din Forţele Terestre, având la bază
diversitatea de posturi pe care le pot încadra
absolvenţii. Astfel, cursul de stat major pentru ofiţeri
(cu o durată de 3 luni) se va desfăşura în comun cu
toate armele şi specialităţile, urmărindu-se cu
prioritate asigurarea unui set de competenţe comune,
generale, ofiţerului de stat major (75%) şi un procent
mai redus al competenţelor specialistului în armă
(25%), acestea din urmă transferându-se
absolventului cursului avansat. Cursul avansat (cu o
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durată de 3 luni), desfăşurat integral în centrele de
instruire ale armelor, va avea ca finalitate absolvenţi
pregătiţi să încadreze atât funcţii de comandant de
baterie cât şi de ofiţer în statul major. Referitor la
cursul de bază urmat de absolvenţii Academiei
Forţelor Terestre, acesta va fi redimensionat de la 6
luni la 10-11 luni, începând cu anul 2019 -2020, iar
competenţele absolvenţilor vor fi redefinite.
Actualizarea conţinutului şi metodelor instruirii
reprezintă o provocare permanentă pentru instructorii
militari, ea vizând analizarea şi actualizarea structurii
şi conţinutului documentelor de instruire, a lecţiilor şi
surselor bibliografice, chiar dacă uneori cele mai noi
informaţii despre echipamente, tactici, tehnici şi
proceduri nu se regăsesc deocamdată în manualele şi
reglementările naţionale. O sursă deosebit de utilă
este şi „împărtăşirea” experienţei dobândite de
instructori în activităţi internaţionale, a lecţiilor învăţate
şi procedurilor aplicate în diferite situaţii, astfel încât
balanţa să fie înclinată categoric spre ceea ce
cursantul trebuie să înveţe şi să aplice şi nu către
ceea ce instructorul ştie foarte bine să predea. Deloc
de neglijat în acest sens este şi experienţa sau
expertiza anumitor cursanţi pentru care mai
interesantă ar fi expunerea/transmiterea acesteia
către colegi decât receptarea unor informaţii
redundante şi plictisitoare. Sistemul de predareînvăţare şi evaluare a cursanţilor în centrul de
instruire are un puternic caracter practic-aplicativ,
activitatea cursanţilor fiind canalizată spre studiu
individual, rezolvarea sarcinilor didactice, stimularea
gândirii critice în găsirea de soluţii/luarea deciziilor
(mai ales pentru ofiţeri), prezentarea de opinii,
dezbateri, exersări şi muncă în echipă. Pentru
rezolvarea activităţilor practice, cea mai intens folosită
este metoda grupurilor de lucru şi evaluarea muncii în
echipă, instructorii având un rol primordial în
coordonarea şi direcţionarea cursanţilor. Feedback-ul
privind nivelul de instruire dobândit de cursant sau
atingerea anumitor competenţe pot fi garantate şi
folosind metoda autoevaluării în faţa clasei sau
grupului de lucru, dar şi a evaluării de către ceilalţi
colegi, solicitând atât aprecieri pozitive cât şi negative.
A doua linie de efort – DOCTRINE – are, la rândul
ei un rol deosebit în procesul de transformare actual.
Îndeplinirea sarcinilor în cadrul exerciţiilor şi misiunilor
multinaţionale alături de aliaţi, au relevat importante
cerinţe de adaptare şi actualizare a prevederilor
doctrinare pe linie de armă pentru asigurarea
interoperabilităţii. Coordonatele noilor tipuri de acţiuni
militare determină permanent schimbări de concepte,
doctrine şi tactici, adaptate capabilităţilor
echipamentelor din dotare.
Primul obiectiv pe această linie de efort, până la
dotarea cu noi echipamente, îl reprezintă după
părerea mea, schimbarea de concept. Acesta însă
poate fi depăşit doar prin modificări de substanţă ale
actelor normative specifice, doctrinelor şi manualelor
de specialitate pe baza implementării standardelor
aliate şi renunţând la înlocuirea doar a unor termeni
sau la adaptarea în parţi ale modelelor „estice”,
temeinic însuşite, de altfel. Pentru artileriştii tereştrii
aş dori să ofer aici un simplu exemplu, referitor la
necesitatea eliminării noţiunii de „ţintă neobservată”,
concomitent cu definirea „măsurilor de coordonare a
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sprijinului prin foc”. Restricţiile în angajare determinate
atât de caracteristicile mediului operaţional,
respectarea regulilor de angajare şi normelor de drept
internaţional umanitar, cât şi de anumite cerinţe de
deconflictizare, impun obligativitatea observării/
urmăririi permanente a ţintei şi evaluarea efectului
asupra acesteia de către senzorii avuţi la dispoziţie.
În al doilea rând, achiziţia de noi echipamente va fi
însoţită necondiţionat de elaborarea unor noi manuale
de operare şi întrebuinţare în luptă precum şi a
programelor de instrucţie pentru misiuni specifice
structurilor dotate cu aceste sisteme.
Pentru atingerea stării finale în sensul elaborării şi
aplicării unor manuale de calitate, utile şi eficiente în
instruire şi luptă ne vom baza, în primul rând, pe un
efort intens de documentare, folosirea experienţei
rezultate din participarea la activităţi de instruire
multinaţionale, cursuri desfăşurate cu specialiştii pe
noile echipamente, lecţii învăţate, studii şi cercetări în
domeniu.
O altă linie de efort - ASIGURARE CU PERSONAL
- face referire directă la specializarea resursei umane
şi apoi valorificarea expertizei „omului potrivit pe postul
cel mai potrivit” care poate oferi certe satisfacţii şi
posibilităţi de dezvoltare profesională, ea fiind una
dintre principalele preocupări la nivelul centrului, astfel
încât fiecare angajat, militar sau civil, să se simtă util
instituţiei. Deseori poate că suntem tentaţi să acordăm
o mai mare importanţă încadrării structurilor de
instruire, însă realitatea ne demonstrează că fiecare
domeniu are un rol determinant în funcţionarea unitară
şi uniformă a „mecanismului” instruirii. Spre exemplu,
deficitul de personal din structurile de sprijin logistic,
cele de deservire şi mentenanţă a tehnicii, constituie
de cele mai multe ori limitări majore.
O prima provocare în acest sens o reprezintă
redimensionarea şi încadrarea structurilor de deservire
a instruirii fără de care nu se vor atinge standardele
optime propuse.
Un alt obiectiv îl constituie menţinerea şi sporirea
atractivităţii funcţiilor în sensul asigurării oportunităţilor
de dezvoltare profesională şi atragere a personalului
cu experienţă. În acest sens, continuăm insistent să
propunem modificarea unor acte normative care au
generat reduceri ale nivelului funcţiilor, atât pentru
ofiţeri cât şi pentru subofiţeri. De pildă, există nefericita
situaţie în care, la nivelul catedrelor, funcţiile
instructorilor subofiţeri au gradul maxim de plutonier
major, dar pe care sunt menţinuţi, pe perioadă limitată,
instructori subofiţeri cu grade superioare, personal cu
o experienţă vastă, dar care, devine demotivat şi
preocupat de alegerea unui alt post corespunzător
gradului. Şi aceste exemple ar putea continua...
Necesitatea menţinerii pe funcţii în domeniul
specific a personalului specializat prin cursuri în
străinătate, îndeosebi pe noile echipamente de armă,
este o nouă provocare, chiar un punct destul de critic,
pentru depăşirea căruia avansăm soluţii împreună cu
specialiştii din unităţile de armă din teritoriu. Pe de altă
parte, susţinem integrarea rapidă a tinerilor absolvenţi
repartizaţi în unităţi şi asigurarea transferului de
cunoştinţe între aceştia şi specialiştii cu experienţă.
Linia de efort
LOGISTICĂ DIDACTICĂ şi
INFRASTRUCTURĂ are un rol esenţial în procesul
educaţional actual. Aşa cum menţionam anterior,

sprijinul logistic este un domeniu
vital, asigurarea suficientă şi la
timp a resurselor fiind una din
condiţiile obligatorii pentru
îndeplinirea obiectivelor de
instruire. Specificul practic aplicativ al pregătirii în cadrul
centrului implică tot mai mult
modificarea caracterului
şedinţelor de la cel static spre cel
dinamic şi, implicit, transferul
instruirii de la clasă spre teren
sau poligon de instrucţie. Acest
lucru solicită dotarea sălilor de
clasă şi a sălilor de specialitate cu
echipamente care să asigure un
transfer facil şi eficient al
cunoştinţelor de la instructor către
cursant, să ofere instructorului
posibilităţi diverse de adaptare a
metodelor
didactice.
Desfăşurarea instruirii practicaplicative, bazată pe formarea şi
perfecţionarea deprinderilor, este condiţionată de
existenţa unor echipamente şi facilităţi în primul rând
suficiente, permanent actualizate şi funcţionale.
Preocupări în această direcţie au existat permanent
însă, odată cu intrarea în dotare a unor noi sisteme de
armament, apariţia unor modificări în plan doctrinar şi
procedural, dar şi datorită unui grad ridicat de uzură
fizică şi morală a dotărilor existente, în ultimii ani s-a
acutizat nevoia reproiectării logisticii didactice şi
infrastructurii destinate instruirii. Au fost planificate,
prioritizate şi chiar executate o serie de proiecte dintre
care doresc să evidenţiez câteva mai importante,
precum:
»repararea clădirilor destinate laboratoarelor de
specialitate, urmată de reamenajarea interioară şi
actualizarea conţinutului din dotarea acestora;
»amenajarea şi dotarea unor săli de specialitate şi
simulatoare specifice desfăşurării instruirii pe noile
echipamente care vor intra în dotare;
»dotarea sălilor de clasă cu mobilier nou şi mijloace
moderne de asigurare a transmiterii cunoştinţelor
(table magnetice, sisteme de proiecţie, computere);
»reabilitarea poligonului redus pentru tragerile de
artilerie şi dezvoltarea unor facilităţi de instruire privind
tragerea de iluminare;
»amenajarea unor puncte de comandă de nivel
batalion/regiment atât pentru artileria terestră cât şi
pentru artileria antiaeriană;
»asigurarea suportului bibliografic în format digital
prin dezvoltarea unei reţele de calculatoare între
catedre şi sălile de clasă destinate cursanţilor;
»înlocuirea echipamentelor uzate moral şi
asigurarea mentenanţei pentru cele existente;
»modernizarea facilităţilor de pregătire fizică prin
reabilitarea bazei sportive şi sălii de sport;
»amenajarea terenului de instrucţie cu platforme
betonate pentru piese şi căi de acces, reabilitarea
remizelor pentru depozitarea tehnicii şi asigurarea
condiţiilor optime de păstrare a noilor echipamente.
Concomitent cu reamenajarea infrastructurii
destinată instruirii, sunt în desfăşurare proiecte de
modernizare a condiţiilor de cazare şi hrănire prin care

se urmăreşte, odată cu sporirea nivelului de confort, şi
creşterea gradului de satisfacţie al cursanţilor, astfel
încât interesul acestora să fie unidirecţionat spre
atingerea standardelor de instruire cerute.
În concluzie, pot aprecia că fiecare linie de efort
are un rol bine definit în angrenajul numit sistemul de
învăţământ militar, neputând avea un învăţământ
eficient fără acţiuni concrete, de transformare şi
modernizare în domeniile mai sus vizate.
Apreciez că realizarea şi asumarea tuturor acestor
obiective constituie importante provocări pentru întreg
personalul instituţiei şi se bazează, atât pe sprijinul
eşaloanelor superioare cât şi al unităţilor de armă din
teritoriu. Este nevoie, în primul rând, de o unitate de
efort pentru asigurarea locului şi rolului fundamental
pe care îl are instituţia alături de celelalte centre de
instruire ale armelor în cadrul sistemului educaţional
militar în general, dar şi pentru menţinerea prestigiului
câştigat şi păstrarea tradiţiei în instruirea artileriştilor.
Totodată, este nevoie de iniţiativă, disponibilitate,
gândire flexibilă şi adaptată permanent la cerinţele
sistemului militar în ansamblu, aflat în continuă
transformare, şi căutarea de soluţii optime pentru
ridicarea nivelului de instruire, atingerea standardelor
comune cu ale aliaţilor şi îndeplinirea la cel mai înalt
nivel cerut a misiunilor asumate în cadrul Alianţei
Nord-Atlantice.
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Piesă de artilerie din bateria Mircea,
instalată în poziţie, Calafat, 1878

Integrarea
şi sincronizarea
artileriei şi rachetelor
terestre în cadrul
operaţiilor militare
 Locotenent-colonel Florin COTEŢ
Batalionul 83 LAROM ”Bogdan I” Bârlad

Crimeea, Decembrie 1943

Integration
and Synchronization of Field
Artillery in
Military
Operations
Abstract
Historically, our Field Artillery units
certainly demonstrated its readiness to
deliver devastating firepower
throughout our modern existence,
commencing with War of Independence
in 1877 and later with WW I and WW II,
conflicts in which Field Artillery
oppressed, jarred and disoriented the
enemy and lifted the morale of our
troops.
Today, our doctrine and the
emerging regional threat both clearly
indicate that indirect fires and its effects
will become increasingly important in
future major combat operations.
Consequently, to remain relevant,
Field Artillery must sustain the ability to
provide fires in close support of
maneuver, adapt their organizations
and capabilities to meet future
requirements and eventually, become
the joint fires and effects integrator for
the land units, formations and joint task
forces on future battlefields.
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În acest an, la 10 noiembrie, se împlinesc 175 de ani de la
înfiinţarea primei baterii de artilerie şi, în consecinţă, de existenţă a
artileriei române moderne. În fapt putem vorbi de renaşterea
artileriei române, care până la această dată, timp de mai bine de un
secol de domnii fanariote în Principate, îşi pierduse din strălucirea,
importanţa şi rolul ei de odinioară. Inevitabil, în toţi aceşti ani,
începând cu această dată memorabilă, artileria a cunoscut şi
cunoaşte un proces evolutiv complex, uneori cu nuanţe
contradictorii generate în principal de înființări, organizări,
transformări, reorganizări şi modernizări, acţiuni care au fost
generate de cerinţele vremurilor şi de nevoile de adaptare la
contextele internaţionale păstrându-se totuşi un specific naţional în
funcţie de perioadele şi regimurile politice pe care le-a tranzitat.
Studiind şi analizând modul de acţiune şi întrebuinţare al
artileriei şi rachetelor începând cu Războiul de Independenţă, apoi
cu cele două conflagranţii mondiale şi în alte conflicte mai recente,
s-a consemnat faptul că aceasta a avut o contribuţie majoră,
primordială, pentru asigurarea supremaţiei în spaţiul de luptă şi
producerea de pierderi însemnate inamicului, distrugându-i moralul
şi voinţa de a lupta, participând totodată la ridicarea moralului
forţelor proprii.
Primii 102 ani de existenţă a artileriei române moderne sunt
cunoscuţi în principal prin participarea şi integrarea acesteia în
operaţiile Armatei Române pe timpul luptelor pentru câştigarea
independenţei şi pentru întregirea teritoriului naţional pe timpul
celor două războaie mondiale, iar pentru următorii 73 de ani, din
fericire, nu s-au mai consemnat ororile şi dramele caracteristice
celor două conflagraţii mondiale. Atât la înfiinţare, cât şi pe
parcursul evoluţiei, întrebuinţarea artileriei române
a fost
influenţată, în diferite proporţii, de concepţiile şi principiile de
întrebuințare a artileriei armatelor marilor puteri de la sfârşitul
secolului XIX şi începutul secolului XX, ulterior după cel de-al II–lea
Război Mondial de concepţia armatei sovietice, iar începutul
secolului XXI găseşte artileria română sub influența concepţiei şi
principiilor majorităţii armatelor statelor membre NATO.
Este binecunoscut faptul că primele guri de foc au fost donate
Principatelor Române [1] de cele două Imperii, Otoman respectiv
Ţarist, şi odată cu ele cunoştinţele privind instruirea personalului
care urma să le deservească, prevăzute şi în alte manuale, cum ar
fi cele franceze şi / sau germane. Războiul de Independenţă a
rezervat artileriei privilegiul de a prevesti neatârnarea faţă de
Imperiul Otoman odată cu deschiderea focului de către tunul 1 din
secţia 1, Bateria 2 artilerie, Regimentul 1 Artilerie, tragerile
executându-se mai întâi asupra unor vase de război otomane aflate
în rada portului Vidin şi apoi asupra garnizoanei turceşti din cetatea
Vidinului. Ulterior, pe timpul războiului, artileria a fost integrată în
operaţiile armatei principatelor, terminologia vremii fiind cea de

„cooperare cu infanteria” prin sprijinul cu foc al trupelor
atacatoare, care a cunoscut în principal două forme:
concentrarea focului asupra rezervelor inamice şi
sprijinul nemijlocit sau de însoţire a trupelor, care se
conducea, de regulă, din baterie.
Primul război mondial, cunoscut în istoriografia
universală ca Marele Război, iar în cea naţională ca
Războiul de (re)întregire naţională, a readus artileria în
prim planul marilor momente ale istoriei naţionale, cum
sunt cele de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, când printr-o
organizare deosebită şi o colaborare foarte bună cu
infanteria s-a reuşit obţinerea victoriei. Trebuie
menţionat şi rolul deosebit de important jucat de
Misiunea Militară Franceză la ridicarea moralului,
refacerea şi reorganizarea armatei române din prima
parte a anului 1917, dar mai ales la modul de
întrebuinţare a artileriei în operaţii.
De altfel, în urma acestui conflict global a apărut
sintagma promovată de doctrina armatei franceze,
„artileria cucereşte, infanteria ocupă”, în speţă în urma
bătăliei de la Verdun, numită şi „abatorul” deoarece
numărul de morţi, răniţi şi dispăruţi s-a ridicat la peste
700 000 de persoane.
Un exemplu edificator privind rolul distructiv şi
hiperviolent al artileriei la începutul secolului trecut este
prezentat în una din cărţile de referinţă în domeniu,
scrisă acum mai bine de 30 de ani, de britanicul Chris
Bellamy, intitulată „Red God of War – Soviet Artillery
and Rocket Forces”, care afirmă că proiectilele artileriei
au produs victime de peste 58% asupra trupelor
britanice de pe fontul de vest în Primului Război
Mondial, iar în luptele din deşertul Nord – African din cel
de al Doilea Război Mondial procentul a crescut la 75
%.[2]
Desfăşurarea marilor bătălii din Moldova, din
campania anului 1917, a demonstrat competenţa,
priceperea şi iscusinţa comandamentelor, a
comandanţilor structurilor de manevră şi de artilerie în
rezolvarea unor situaţii dintre cele mai complexe,
precum şi o abordare modernă în întrebuinţarea
artileriei în luptă, prin lovirea observatoarelor de
artilerie, a punctelor de comandă, precum şi lovirea
celor mai importante mijloace de foc, în special a
mitralierelor şi a artileriei, reuşind totodată şi crearea
unui raport bun de sprijin de peste 2 baterii pentru un
batalion de infanterie.
Perioada interbelică a adus cu sine o etapă a
căutărilor, dezbaterilor, precum şi de implementare a
învăţămintelor în urma Primului Război Mondial în
condiţiile existenţei la sfârşitul anilor '20 a unei mari
diversităţi de piese de artilerie, amplificată de cele
donate de foştii aliaţi, precum şi de cele capturate pe
timpul războiului. Această vastă varietate de guri de foc
a generat dificultăţi majore în constituirea unitară şi
coerentă a structurilor de artilerie cât şi întrebuinţarea
eficace a acesteia în cadrul operaţiilor militare.
Concepţia şi principiile de întrebuinţare ale artileriei
au rămas într-o bună măsură de inspiraţie şi influenţă
franceză, până în preajma celui de al Doilea Război
Mondial, când intrarea ţării noastre în orbita Germaniei
hitleriste, ca urmare a conjuncturii politico-militare din
anii 1939-1940, a influenţat semnificativ, încă odată,
concepţia de ducere a luptei de către artileria română,
trecându-se într-un timp foarte scurt la asimilarea
doctrinei militare germane.

Marile bătălii din cei aproape 4 ani de război (iunie
1941- mai 1945), desfăşurate de Armata Română în
cele două campanii, de est şi de vest, a obligat artileria
română, pe lângă ducerea acţiunilor de luptă propriuzise, la o permanentă adaptare şi reorganizare la
cerinţele impuse de situaţiile operativ-tactice de pe
front, precum şi de „recomandările” aliatului alături de
care luptam, cel german sau, după caz, cel sovietic,
care în luptele de pe frontul de est, conform aceluiaşi
autor, artileria Armatei Roşii a produs 51 % din totalul
victimelor, iar în ultimul an (1945) aproximativ 61 %.
Făcând un salt în timp către contemporaneitate, anul
acesta se împlinesc 14 ani de când ţara noastră a devenit
membru cu drepturi depline al Alianţei Nord
Atlantice. Aderarea la NATO a reprezentat un proces
politic, militar şi diplomatic îndelungat care a impus o
serie întreagă de reforme, de pe urma cărora a beneficiat
pe lângă Armata României şi întreaga societate
românească.
După accederea României în Alianţa Nord Atlantică,
realizarea unui nivel optim de interoperabilitate cu
celelalte structuri ale Alianţei a fost una dintre obligaţiile
pe care ţara noastră şi le-a asumat ca cerinţă a
integrării depline.
Cu siguranţă cel mai mare câştig al aderării la
NATO, în afară de asigurarea pe termen lung a
securităţii naţionale, este experienţa militară acumulată
în misiunile internaţionale, accesul la diferite publicaţii
şi forme de pregătire în străinătate, precum şi
interacţiunea continuă şi sub diferite forme cu forţele
militare ale statelor din alianţă sau partenere.
În acest context, structurile de artilerie şi rachete
terestră împreună cu învăţământul şi educaţia de
artilerie, au urmărit constant şi coerent integrarea şi
compatibilizarea cu structuri similare din armatele unor
state membre NATO.
Un prim pas l-a constituit încă înaintea aderării la
alianţă, la începutul anilor 2000, reorganizarea
unităţilor şi marilor unităţi de artilerie conform celor
similare din principalele armate ale alianţei, fiind
influenţată semnificativ de conceptele doctrinare ale
artileriei Forţelor Terestre SUA – US Army Field
Artillery, a Royal Field Artillery – Marea Britanie dar şi
de Bundeswehr – ul german.
Dacă până la acea dată divizionul de artilerie era
considerat „subunitate tactică şi de tragere de bază”[3],
după anii 2000, structura de artilerie de bază, tip
unitate, devine batalionul cu stat major organizat pe
„S”-uri şi 3 subunităţi de angajare ţinte şi 1-2 subunităţi
de sprijin logistic, de comunicaţii şi de asigurare date
(target acquisition). Ulterior, odată cu participarea unor
ofiţeri la cursuri de carieră în străinătate, în special la
Fort Sill, US Field Artillery School, Oklahoma, s-a
urmărit revizuirea şi regândirea în plan structural,
conceptual şi acţional privind întrebuinţarea artileriei şi
rachetelor terestre în operaţii ceea ce a generat
elaborarea şi implementarea altor manuale de luptă.
De menţionat, că până la apariţia manualelor de
luptă, artileria şi rachetele terestre, ca de altfel şi
celelalte arme şi specialităţi din Armata României, erau
conduse în baza „regulamentelor de luptă”, preluate şi
adaptate într-o bună măsură după cele sovietice, pe
timpul prezenţei Armatei Roşii şi a „consilierilor
sovietici” pe teritoriul ţării între anii 1945 - 1958.
O modificare majoră şi o armonizare conceptuală cu
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noile prevederi a constituit-o locul şi rolul
comandantului de baterie, care conform precedentelor
prevederi conducea acţiunile subunităţii din Punctul de
Comandă Observare, cunoscut ca fiind „PCO”, de pe
limita dinainte a forţelor proprii, integrat la rândul lui cu
personalul şi aparatura de cercetare de artilerie, în
dispozitivul de luptă a structurii de manevră pe care o
sprijinea sau o întărea. Astăzi, comandantul de baterie
nu mai conduce în mod nemijlocit tragerile şi focul
bateriei, având atribuţii doar de conducere tactică şi
administrativă a subunităţii.
De asemenea, rolul şi locul comandantului de
batalion (până în 2006 fiind denumit divizion) au fost
reconsiderate conform noilor prevederi doctrinare,
exercitând comanda şi controlul acţiunilor şi evaluâd
focul batalionului din punctul de comandă dispus în
zona de manevră a artileriei şi nu din punctul de
observare aflat, de asemenea, în proximitatea liniei de
contact cu inamicul. Mai mult, odată cu dispariţia
structurilor / microstructurilor de planificare şi
organizare a acţiunilor artileriei – cunoscute ca „state
majore de artilerie” de la nivel brigadă de manevră în
sus (divizie, corp de armată, armată) conduse, de
regulă, de „şeful artileriei”, rolul comandantului de
batalion de artilerie s-a amplificat devenind principalul
consilier şi coordonator a sprijinului prin foc
(FSCOORD) la nivelul marii unităţi de manevră, din a
cărei organică face parte, îndeplinind un dublu rol, de
comandant şi de coordonator al sprijinului prin foc a
tuturor platformelor de sprijin prin foc.
Un alt pas important în direcţia integrării a fost
preluarea, din manualele de specialitate US Army, a
misiunilor tactice standard ale artileriei, în funcţie de
modalitatea de sprijin a structurilor de manevră.
În consecinţă, a dispărut terminologia de „grupare
de artilerie”, care se planifica şi se organiza la fiecare
eşalon ce urma să fie sprijinit, de exemplu grupare de
artilerie de brigadă, de divizie, corp de armată etc.,
denumire de altfel preluată după al doilea război
mondial de la armata sovietică. Gruparea de artilerie
era definită ca „artileria destinată să execute pe timpul
luptei misiuni în interesul regimentului mecanizat (de
tancuri), detaşamentului tactic, brigăzii, diviziei,
corpului de armată sau armatei şi care cuprinde mai
mult de un divizion şi se întruneşte temporar, sub o
conducere unică”. [4]
Un alt demers în direcţia integrării l-a constituit
însuşirea şi implementarea rolului structurilor de
artilerie şi rachete de a „coordona, integra şi
sincroniza” celelalte platforme / entităţi de sprijin prin
foc cu efecte letale şi / sau neletale, cum ar fi:
elicopterele, sprijinul aerian apropiat, războiul
electronic, relaţii civili-militari etc.
Acest lucru nu era tratat şi stipulat în Regulamentul
de luptă al artileriei şi nici în altă publicaţie specifică,
fiind considerat un concept nou, inedit pentru artilerişti
la acea dată. Documentele de conducere prevăzute în
regulamente, în special cele de luptă, au fost înlocuite
atât privind forma, cât şi conţinutul lor, iar dispoziţiunile
de luptă ale „şefilor de arme” au dispărut, acestea fiind
introduse într-o bună măsură în anexe sau apendici la
ordinele de operaţii (OPORD) sau ordine fragmentare
(FRAGO) ale marii unităţi de manevră / de artilerie.
Odată cu implementarea standardelor NATO au
apărut şi măsurile de coordonare a sprijinului prin foc,
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ceea ce a impus regândirea întrebuinţării artileriei şi
rachetelor terestre în operaţii într-un mod mai restrictiv
şi selectiv, mai coordonat şi sincronizat cu alte
platforme de sprijin prin foc, fiind totodată integrată în
managementul spaţiului aerian. De altfel, coordonarea
spaţiului aerian a fost un alt element important care a
fost integrat în limbajul, tehnicile, procedurile şi
manualele de luptă ale artileriei şi rachetelor terestre,
fiind considerată şi cea mai complexă în noile condiţii a
fizionomiei acţiunilor militare şi actualul mediu de
securitate.
În concluzie, cei 14 ani de apartenenţă la cea mai
importantă alianţă politico-militară din lume, NATO, au
călăuzit comunitatea artileriştilor de la toate eşaloanele
şi din toate domeniile (doctrină, instrucţie, învăţământ)
în identificarea principalelor direcţii şi acţiuni de
integrare în domeniul sprijinului prin foc, în general, şi a
artileriei şi rachetelor în special.
Participarea la diferite exerciţii de specialitate,
identificarea unor lecţii cum ar fi eficientizarea relaţiilor
de comandă şi control ale artileriei între aliaţi,
continuarea demersurilor de a atinge un nivel acceptabil
de interoperabilitate şi de armonizare între diferite
sisteme de comandă şi control ale artileriei, pe de o
parte, şi între aceste sisteme cu alte structuri şi/ sau
microstructuri cu care artileria interacţionează sau pe
care le sprijină (forţele de manevră, protecţia forţei,
managementul spaţiului aerian, forţele pentru operaţii
speciale etc.), pe de altă parte, pot constitui deopotrivă
viitoarele direcţii de dezvoltare şi de consolidare a
integrării depline în Alianţa Nord – Atlantică.
În încheiere, la ceas aniversar atât de special, îmi
exprim dorinţa şi speranţa ca şi pe viitor artileria şi
rachetele terestre să beneficieze de încredere şi sprijin
din partea decidenţilor militari, pentru a avea
capacitatea de a se adapta, reinventa şi de a continua
să fie relevante în operațiile terestre şi / sau întrunite
naţionale / multinaţionale şi aliate. 

HIMARS—High Mobility Artillery Rocket System, USA

Note:
[1] Victor Stănculescu, Constantin Ucrain, Istoria artileriei
române în date, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988.
[2] Chris Bellamy, Red God of War Soviet Artillery and Rocket
Forces, Brassey’s Defence Publishers, London, 1986.
[3] Regulamentul de luptă al artileriei, Bucureşti, 1978.
[4] Manualul de tactică a artileriei, Academia Militară, Bucureşti,
1980.
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După atribuirea contractului de livrare a sistemului de rachete
antiaeriene PATRIOT celor doi giganți din domeniul industriei de
apărare la nivel mondial, Lockheed Martin și Raytheon și
rezolvarea, prin această achiziție, a problemei componentei
HIMAD și totodată a apărării anti-rachetă în Forțele Terestre,
foarte probabil, atenția, pe linia apărării antiaeriene, se va
îndrepta către demararea procedurilor pentru achiziția sistemelor
de rachete antiaeriene cu rază scurtă și foarte scurtă de acțiune SHORAD-VSHORAD (Short Range Air Defense - Very Short
Range Air Defense) - care vor trebui să completeze sistemul
integrat de apărare antiaeriană.
Pornind de la premisa că o apărare antiaeriană și antirachetă
eficientă necesită o combinație de tipuri de sisteme, astfel încât
limitările sau vulnerabilitatea unui tip de sistem să fie compensate
sau completate de capabilitățile altuia, realizarea unui sistem
eficient de apărare antiaeriană presupune o combinație între
sistemele de rachete antiaeriene cu rază scurtă și foarte scurtă de
acțiune SHORAD/ VSHORAD și sistemele HIMAD. Astfel,
mobilitatea și timpul scurt de reacție a sistemelor SHORAD/
VSHORAD (MANPAD) pot asigura executarea focului împotriva
țintelor aeriene care apar prin surprindere, la înălțime mică, acolo
unde sistemele HIMAD sunt vulnerabile.
De altfel, demersurile în această direcție au fost deja
demarate, programul de investiții “Sistem integrat de arme
SHORAD-VSHORAD (Etapa I – componenta SHORAD)” fiind
unul dintre cele opt programe pentru care Ministerul Apărării
Naționale a solicitat și a obținut aprobarea Parlamentului privind
inițierea procedurii de atribuire, în luna aprilie a anului 2017.
Black Sea Defence & Aerospace 2018 (BSDA 2018), expoziția
și conferința internațională dedicată Industriei Aeronautice,
Apărării, Securității Naționale, Securității Cibernetice și Securității
Private, desfășurată în luna mai, la București, un eveniment care
s-a dovedit a fi unul cu o mai mare amploare decât edițiile
anterioare datorită nivelului ridicat de reprezentare, atât prin
prisma numărului de participanți prezenți la expoziție, cât și din
punctul de vedere al numelor sonore de producători din industria
de apărare, de pe plan internațional, a conturat o competiție
acerbă, inclusiv pentru livrarea de sisteme antiaeriene SHORAD-
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In order to ac complis h the
modernization of the air defence
integrated system, once the high to
medium air defence component was
already implemented with the
acquisition of the long range system
PATRIOT, it remains to be solved the
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defence. Considering the high level
representation of the main producers in
the defence industry at Black Sea
Defence & Aerospace
2018 with
specific offers in the air defence area,
the issue shouldn’t be about finding a
solution, but choosing the best one
from a wide range of offers.
25

VSHORAD. În acest sens, firmele participante la
expoziție au înaintat, nu doar variante de livrare a
unor sisteme de arme, dar și propuneri concrete
privind colaborarea cu industria românească de
apărare pe linia producției, dar și a mentenanței de
armamente.
În ceea ce privește sistemele de rachete
antiaeriene SHORAD-VSHORAD, BSDA 2018 a
confirmat interesul unor producători importanți pentru
livrarea de astfel de capabilități, conturându-se, în
acest sens, câteva variante de sisteme integrate de
armă care pot constitui opțiuni viabile pentru acest
program de înzestrare. Mai mult, aceștia și-au adaptat
ofertele cerințelor formulate de partea română, în
sensul în care nu au prezentat produse individuale, ci
pachete care includ ambele capabilită ți:
SHORAD+VSHORAD/ MANPAD, ceea ce reprezintă
o garanție în plus a compatibilității și
complementarității acestora.
O astfel de ofertă este cea a companiei multinaționale MBDA (Matra BAE Dynamics Alenia) care
propune un sistem integrat de apărare antiaeriană
compus din complexul de rachete antiaeriene
SHORAD VL MICA și sistemul MANPADS Mistral.
VL Mica (Missile d’interception et de combat
aérien, “Interception and Aerial Combat Missile”),
oferit de MBDA ca variantă pentru componenta
SHORAD, este un sistem de rachete antiaeriene cu
bătaie mică, mobil, care poate funcţiona autonom sau
într-un sistem integrat de coordonare a apărării
antiaeriene, cu lansare pe verticală, destinat pentru
combaterea țintelor aeriene la distanțe de până la 20
km și înălțimi de până la 9000m. Cea mai importantă
caracteristică a sistemului este racheta antiaeriană
Mica, în două versiuni, cu dirijare în infraroșu (VL
MICA IR- în producție din anul 2000) sau dirijare
activă prin radar (VL MICA RF- în producție din 1996),
care oferă sistemului o mare versatilitate și
adaptabilitate la o varietate foarte mare de ținte
aeriene pe care le poate combate, chiar în condiţiile
utilizării intensive de contramăsuri electronice sau
capcane termice. [1]
Racheta, aflată momentan în serviciul a peste 20
de state, are o lungime de 3,1 m, un diametru de 160
mm şi o greutate de 112 kg, fiind o rachetă de tipul
„fire-and-forget”, utilizabilă în orice condiții atmosferice
și evoluează cu viteze ce pot depăși Mach 3. O altă
caracteristică importantă este efectul la țintă care se
realizează atât prin impact, cât și prin explozia celor
12 kg de încărcătură cu fragmentare în apropierea
ţintei, datorită senzorilor de proximitate.
Compunerea de principiu a unui sistem de rachete
antiaeriene VL MICA cuprinde:
» centrul de operații tactice (TOC) - care include
toate funcțiile C3 (Command, Control, Coordination):
alegerea țintelor, lansarea rachetelor, planificare,
monitorizare și conectarea cu alte sisteme de
comandă; [2]
» radarul tridimensional complet automatizat, legat
de TOC prin fibră optică (radarele integrate cu TOC
sunt SAAB Giraffe-100, Thales RAC-3D și EADS
TRML-3D);
» 3-6 instalații de lansare, pe fiecare dintre ele
putând fi încărcate câte patru rachete, legate de TOC
prin VHF.
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Complexul de rachete antiaeriene VL MICA

Lansare cu sistemul MANPADS Mistral
Fiecare element este montat pe un camion, ceea
ce îi oferă sistemului mobilitate ridicată și rapiditate în
dislocare. Timpul de trecere a sistemului în poziție de
luptă este de doar 10 minute, iar reîncărcarea unei
instalații de lansare cu 4 rachete se poate executa de
către doi oameni în aproximativ 15 minute. O instalație
de lansare poate executa lansarea rachetelor asupra a
patru ţinte diferite într-un interval de timp de 6
secunde.[3]
Sistemul poate fi operat integral de doar 3 militari,
din centrul de operații tactice, dar, de regulă, câte doi
oameni sunt repartizaţi pe fiecare mijloc de transport
ce deservesc radarul tridimensional și instalațiile de
lansare. Lansarea verticală a rachetelor oferă
avantajul unei amprente reduse față de sistemele
clasice, orizontale; posibilități ridicate de mascare
datorită controlului foarte bun al gazelor evacuate de
racheta lansată precum și o foarte bună acoperire,
sistemul fiind conceput special să facă faţă atacurilor
la saturaţie.[4]
Pentru componenta VSHORAD, MBDA propune
sistemul Mistral, un sistem care a ajuns la a treia
generaţie. Mistral este un sistem de rachete
antiaeriene care poate fi folosit pe diferite platforme
(vehicule – Mistral ATLAS, Mistral ALBI, nave SIMBAD sau SIMBAD RC, elicoptere) dar și în variata
portabilă MANPADS.
Cu o lungime de 1,86 mm, o greutate de 19,7 kg,
un diametru de 90 de mm și viteze de zbor de până la
930 m/s, Mistral 3 este o rachetă cu cap de autodirijare
în infraroşu, de tipul „fire-and-forget”, care poate lovi
ţinte aeriene (avioane, elicoptere, UAVs), atât pe timp
de zi cât şi pe timp de noapte, în orice condiții de teren
și într-o gamă largă de temperaturi (- 40°C la + 71°C),
la distanţe cuprinse între 500 m şi 6,5 km, înălțimi de

până la 5000 m, cu o rată de succes despre care
producătorul afirmă că este de 97%. Racheta Mistral 3
este rezistentă la contramăsuri electronice, are un
focos de proximitate cu laser și o încărcătură de luptă
de 3 kg.[5]
Racheta se dispune pe un lansator ușor, portabil,
deservit de un echipaj format din doi oameni. La fel ca
și VL MICA, Mistral 3 MANPADS poate fi folosit atât
autonom, datorită sistemului de termoviziune și a
sistemului propriu de identificare amic-inamic, cât şi
integrat într-o rețea complexă de apărare antiaeriană.
[6]
Recent, Estonia a semnat, la data de 12 iunie 2018,
un contract cu MBDA pentru achiziționarea de rachete
Mistral 3 portabile, rachete de instruire, simulatoare și
echipament de testare și întreținere de la producătorul
european de rachete MBDA, în valoare de 50 de
milioane de euro, primele sisteme urmând a fi livrate în
2020.[7]
MBDA a dezvoltat, pe baza Centrului de Operații
Tactice (TOC) al VL MICA, un sistem de comandăcontrol pentru realizarea unei apărări stratificate - PCP
(Platoon Command Post) care poate coordona până la
8 lansatoare Mistral, 6 lansatoare VL MICA sau o
combinație a lor, realizează operațiuni în timp real
(urmărire și evaluare a amenințărilor, estimarea
necesarului pentru a răspunde acestora), dar și
operațiuni de monitorizare și control a senzorilor și
lansatoarelor, planificare misiune, simulări. Simultan,
sistemul poate alege cea mai bună combinație de
rachete lansate și lansatoare pentru a crește
probabilitatea de lovire a țintei.[8]
În ceea ce privește cooperarea cu industria
românească de apărare, în luna august a anului trecut,
MBDA a pus bazele unui memorandum de înţelegere
cu Electromecanica Ploieşti (filială Romarm) privind
formarea unui grup de lucru care să analizeze
propunerea franceză de sisteme de rachete
antiaeriene, adaptată cerințelor părții române, iar în
cazul unui aviz favorabil, MBDA ar putea să producă în
România sisteme de apărare antiaeriană cu rază
scurtă şi foarte scurtă (SHORAD/ VSHORAD), cu
rachete Mistral şi VL Mica.[9] În cazul în care oferta
MBDA Franţa va fi selectată, activităţile de asamblare
şi întreţinere, inclusiv a sistemelor pirotehnice, ar putea
să se desfășoare la Electromecanica Ploieşti.[10]
O altă ofertă a venit din partea producătorului
american Raytheon, același care va furniza și

componenta HIMAD, sistemul de rachete antiaeriene
PATRIOT. Compania americană oferă o capabilitate
integrată SHORAD-VSHORAD bazată pe sistemul
NASAMS și rachete portabile STINGER.
NASAMS II (Norwegian Advanced Surface-to-AirMissile System), dezvoltat de Raytheon și Kongsberg,
este un sistem de rachete antiaeriene cu bătaie
scurtă/ medie care poate angaja simultan, atât în mod
activ cât și pasiv, până la 72 de ținte aeriene (rachete
de croazieră, avioane, elicoptere, UAVs), care
evoluează la distanțe de până la 40 km și înălțimi de
până la 14.000m.[11]
Caracteristica de bază a sistemului este
arhitectura de rețea care oferă sistemului posibilităţi
extinse de descoperire și angajare multiplă a ţintelor.
Un sistem de rachete antiaeriene NASAM II (nivel
batalion) este compus dintr-un element de comandă
şi control a focului (CTOC), 8 radare 3D AN/MPQ64F1 Sentinel, un senzor pasiv
electrono-optic
şi infraroşu (MSP500), un centru de control tactic
(Tactical Control Cell - TCC) şi 12 instalaţii de lansare
containerizate (LCHR) cu rachete AMRAAM (6
rachete pe o instalație de lansare). De pe aceeaşi
instalaţie de lansare pot fi trase şi rachetele AIM 9-X
Sidewinder şi RIM-162 ESSM.
AN/MPQ-64 Sentinel este un radar 3D în bandă X,
destinat pentru descoperirea, însoțirea, clasificarea,
identificarea țintelor aeriene la distanțe de până la 40
km, în condiții electromagnetice ostile. CTOC-ul şi
radarul sunt conectate folosind legăturile de date de
tipul Link 16, JRE, Link 11, Link 11B, LLAPI şi ATDL1. Radarul poate fi dislocat la distanțe mari față de
instalațiile de lansare, la mai mult de 25 de kilometri,
asigurând astfel o acoperire extinsă cu un număr mic
de elemente.
Senzorul electro-optic MSP500 este echipat cu un
telemetru laser, o cameră TV și o cameră
termografică modernizată. Acestea pot fi utilizate
pentru a lansa rachetele în mod pasiv, fără a fi
necesară cuplarea aparaturii de radiolocație.[12]
AMRAAM (AIM-120) este o rachetă autodirijată, de
tipul „fire-and-forget”, dezvoltată inițial ca rachetă aeraer, cu dirijare activă prin radar, care poate opera în
orice condiții atmosferice. Cel mai recent model este
varianta AMRAAM-ER testată cu succes în anul 2016
de Raytheon & Kongsberg, care asigură o rază de
acțiune mai mare (40 km) decât precedentul model
SLAMRAAM (25 km). Cele 72 de rachete antiaeriene

Compunerea sistemului de rachete antiaeriene NASAMS

Radarul AN/MPQ-64 Sentinel
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Senzorul electro-optic MSP500

Rachetă antiaeriană și lansator
STINGER

din compunerea unui batalion pot fi lansate asupra
țintelor individuale în mai puțin de 15 secunde.[13]
Toate elementele complexului sunt mobile,
transportabile pe diferite tipuri de camioane (Scania
113H 6x6 - Norvegia, Sisu –Finlanda, Iveco - Spania)
dar și dislocabile pe calea aerului.
Avantajul pe care îl poate oferi sistemul NASAMS
II este interoperabilitatea, atât cu actualul sistem de
rachete antiaeriene HAWK, cât și cu viitorul sistem de
rachete antiaeriene PATRIOT, putând fi folosite
împreună într-un sistem integrat de comandă control
și folosește rachete AIM-9X Sidewinder și AIM 120
AMRAAM.
Pentru componenta VSHORAD/ MANPADS,
producătorul american oferă sistemul de rachete
antiaeriene STINGER. Stinger FIM-92 este un sistem
de rachete antiaeriene portabil (MANPADS) fabricat
de Raytheon, destinat pentru angajarea țintelor
aeriene (avioane de atac la sol, avioane de transport,
elicoptere, UAVs) care evoluează la distanțe de până
la 8 km și înălțimi de până la 3800m. Este adaptat
pentru a fi lansat de pe o multitudine de platforme,
atât aeriene cât și terestre. Sistemul asigură și
determinarea apartenenței țintei aeriene datorită
sistemului IFF încorporat.
Racheta FIM-92 Stinger este o rachetă de tip
pasiv, dirijată în infraroșu, de tipul “fire-and-forget”
care poate fi lansată de un singur operator (deși o
grupă este formată din doi militari pentru a se asigura
o mai rapidă descoperire a țintei). Cu o lungime de
1,52 m, un diametru de 70 mm și o greutate de 10,1
kg (15,2 kg cu tot cu container), racheta poate atinge
o viteză maximă de 750 m/s (Mach 2,2+) datorită unui
motor cu combustibil solid în două trepte. Încărcătura
de luptă cântărește 3 kg și este destinată fie să
explodeze la lovirea țintei datorită focosului de impact,
fie să se autodistrugă.
La mecanismul de lansare se poate atașa un
aparat de vedere termic (AN/PAS-18), ușor, care
funcționează în spectrul infraroșu și asigură sistemului
capabilitatea de a funcționa și pe timp de noapte,
permițând operatorului să realizeze însoțirea țintei și
lansarea în condiții de vizibilitate redusă (praf, ceață,
fum) sau de întuneric. AN/PAS-18 are un câmp de
vedere de 12-20°, este gata de funcționare în
aproximativ 10 secunde de la atașarea sa la
mecanismul de lansare și are o autonomie în
funcționare de 6-12 ore.
Ultima variantă produsă în serie este FIM-92E/H
sau Stinger – RMP Block I.[14] Modelele de rachete
Stinger FIM-92J şi FIM-92K vor avea capabilități
crescute împotriva avioanelor fără pilot de dimensiuni
reduse și mobile și, suplimentar față de modelele
anterioare, vor fi dotate cu senzor de proximitate
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pentru a asigura o mai eficientă distrugere a
țintei [15].
În ceea ce privește colaborarea cu industria locală
de profil, în luna octombrie a anului 2017, Raytheon a
semnat un acord de colaborare cu Aerostar BACĂU
privind producţia şi mentenanţa sistemelor Patriot
achiziţionate de România, iar în prezent se află în
proces de negociere pentru semnarea de noi
memorandumuri cu mai multe companii româneşti.[16]
Firma israeliană Rafael a prezentat și ea, în cadrul
BSDA 2018, o ofertă pentru modernizarea apărării
antiaeriene românești cu sisteme SHORADVSHORAD. Astfel, Rafael Advanced Defense Systems
propune sistemul de rachete antiaeriene SPYDER cu
două tipuri de rachete: Derby cu rază scurtă/ medie de
acțiune, respectiv Python 5 cu rază foarte scurtă de
acțiune.
SPYDER (Surface-to-air PYthon and DERby) este
un sistem de rachete antiaeriene cu rază scurtă/
medie de acțiune dezvoltat de Rafael Advanced
Defense Systems și destinat împotriva avioanelor,
elicopterelor, UAVs și munițiilor ghidate. Sistemul este
unul mobil, autopropulsat dispus pe șasiuri de
autocamioane (Tatra, Mercedes-Benz Actros, MAN,
Scania, Dongfeng, TELAR). Sistemul folosește
rachetele aer-sol Python-5 și Derby (cu aceleași
caracteristici ca și rachetele aer-aer de același tip).
Există două variante ale sistemului: SPYDER-SR –
cu rază scurtă de acțiune și SPYDER-MR – cu rază
medie de acțiune, diferențele între cele două sisteme
fiind determinate de tipul de radar folosit ca senzor și
element de comandă-control (EL/M-2106 ATAR pentru
SPYDER-SR, și EL/M-2084 pentru SPYDER-MR),
numărul de instalații de lansare (4/6) și adaptările
constructive ale sistemelor de propulsie ale rachetelor
Python-5 și Derby, în cazul sistemului cu SPYDERMR.[17]
Sistemul de rachete antiaeriene SHORAD
SPYDER-SR poate intercepta ținte aeriene care
evoluează la distanțe de până la 20 km și înălțimi de
până la 9 km, în timp ce SPYDER-MR are o rază de
acțiune operațională de până la 50 km, putând

Compunerea unei baterii
SPYDER-SR

combate ținte aeriene la înălțimi de până la 16 km
datorită propulsoarelor suplimentare cu care sunt
echipate cele două rachete, în orice condiții de timp
sau atmosferice.[18]
O baterie tipică de rachete antiaeriene SPYDERSR – cu rază scurtă de acțiune cuprinde:
» Unitatea de comandă control (Command and
Control Unit - CCU) – Elta EL/M-2106 Advanced
Tactical Acquisition Radar (ATAR) - un radar de
cercetare 3D, cu posibilități de descoperire, urmărire și
angajare simultană a până la 60 de ținte aeriene,
precum și de stabilire a apartenenței acestora (IFF).
Zona de descoperire a acestuia este cuprinsă între 70110 km – pentru avioane de luptă, 40-60km pentru
UAVs și până la 40 km – pentru elicoptere. Radarul
include măsuri contraelectronice în cazul lucrului în
medii electromagnetice ostile. Legătura între CCU și
instalațiile de lansare este realizată prin conexiune de
date. CCU poate primi și integra în situația aeriană și
date despre ținte venite de la surse externe;
» 4 instalații de lansare (Missile Firing Units - MFU)
cu 16 rachete antiaeriene Python 5 sau Derby;
» o mașină de transport și încărcare.[19]
Racheta antiaeriană Python-5 are următoarele
caracteristici:
» Lungime: 310 cm;
» Diametru: 16 cm;
» Greutate: 105 kg;
» Sistem de dirijare: autodirijare în infraroșu (IIR) și
electrono-optic;
» Greutatea încărcăturii de luptă: 11 kg;
» Viteză: Mach 4.
Racheta antiaeriană Derby are următoarele
caracteristici:
» Lungime: 362 cm;
» Diametru: 16 cm;
» Greutate: 118 kg;
» Sistem de dirijare: autodirijare activă prin radar
(RF), de tip fire and forget;
» Greutatea încărcăturii de luptă: 23 kg;
» Viteză: Mach 4.
De asemenea, Rafael propune adăugarea
interceptorului TAMIR (parte a sistemului antiaerian
Iron Dome) pentru a fi folosit ca o capabilitate
împotriva amenințărilor C-RAM.[20] De altfel, Iron
Dome este un sistem antiaerian specializat împotriva
atacurilor cu rachete și proiectile de artilerie (C-RAM)
la distanțe cuprinse între 4-70 km. Sistemul,
operațional din anul 2011, are în compunerea unei
baterii standard un radar (EL/M-2084), un centru de
conducere a focului și 3-4 lansatoare, fiecare cu 20 de
interceptoare. Racheta Tamir, de calibru 160 mm are o
greutate de 90 kg, o lungime de 3m, este prevăzută cu
focos de proximitate și are o rază de acțiune de 2-40
km.[21]
Compania Romaero a semnat, în luna mai a
acestui an, un parteneriat industrial cu producătorul
israelian, care vizează mai multe programe
considerate strategice pentru România, cum ar fi
sistemele de apărare antiaeriană, atât varianta
terestră, cât și cea navală unde, de asemenea, acesta
intenționează să participe ca şi competitor la
programul de înarmare a corvetelor. Dezavantajul
variantei oferite de Rafael este că sistemul nu cuprinde
o componentă portabilă pentru varianta VSHORAD.

Ultima prezență notabilă pe linia apărării
antiaeriene la BSDA 2018, care ar putea oferi o
variantă viabilă de modernizare a componentei
SHORAD-VSHORAD, este firma germană Dhiel
Defence din Germania. Oferta acesteia constă în cele
două rachete antiaeriene IRIS-T SL (cu rază medie
de acțiune), respectiv IRIS-T SLS (cu rază scurtă de
acțiune), integrate într-un sistem modular de apărare
antiaeriană, care ar putea fi configurabil în funcție de
solicitările concrete.
IRIS-T SLM este un complex de rachete
antiaeriene, mobil, cu lansare pe verticală, cu rază
scurtă/ medie de acțiune dezvoltat de Diehl BGT,
destinat împotriva avioanelor, elicopterelor, rachetelor
aer-sol, anti-navă, de croazieră, munițiilor ghidate și
UAVs. Este un sistem relativ nou, a cărui producție a
început în anul 2007 și a fost finalizată în anul 2014,
având ca punct de plecare racheta aer-aer IRIS T și
având ca rezultat construcția a două rachete aer-sol
IRIS-T SLS (Surface Launched Short Range) și IRIST SL (Surface Launched Medium Range).
Caracteristica esențială a sistemului - denumită
generic de producător “plug-and-fight”- o reprezintă
gradul foarte mare de modularitate și flexibilitate,
ceea ce permite adoptarea unor variante constructive,
în special în ceea ce privește soluțiile privind
descoperirea și achiziția țintelor (radare testate Giraffe AMB/ SAAB EDS, GBMMR/ CEA, în analiză –
G4A, TRS4D, Kronos 3D, GM 200, precum și senzori
electrono-optici) dar și elemente de comandă-control
ale diverșilor producători (SAAB EDS, TERMA AS,
AIRBUS Defence&Space).[22] Testele finale,
efectuate în anul 2014, au confirmat eficiența acestui
sistem modular, fiind folosită o combinație de rachete
IRIS-T-SL, un radar multifuncțional 3D CEAFAR de
tip Active Electronic Scanned Array 3D dezvoltat de
CEA Technologies, ca senzor principal și un centru
operațional tactic care a inclus un sistem C3 furnizat
de producătorul danez Terma A/S, respectiv un
sistem de management al luptei al elvețienilor de la
Oerlikon Skymaster.
Sistemul de rachete antiaeriene IRIS-T SLM
cuprinde:
» Radarul de cercetare și dirijare (Ground based
multi mission radar – GBMMR/ CEA Tehnologies,
Australia) – care asigură descoperirea, însoțirea,
recunoașterea țintelor aeriene într-un sector de 360°,
la distanțe de până la 200 de km și înălțimi de până la
30 km și contramăsuri electronice care îi permit lucrul
în medii electromagnetice ostile, fiind operat de la
distanță din TOC.[23]
» Centru operațional tactic - conectat la celelalte
elemente ale sistemului prin radio sau fibră optică;
» Instalație de lansare având o capacitate de
încărcare de 8 rachete, care poate fi instalată la o
distanță de până la 20 km de TOC. Reîncărcarea
instalației de lansare cu opt rachete durează
aproximativ 15 minute. Instalația poate fi adaptată la
diferite șasiuri de transportoare [24].
IRIS-T SL este o rachetă cu rază medie de acțiune
care funcționează în regim de prindere în aer a țintei
(lock-on after launch - LOAL), este dirijată de la sol
prin legătură de date cu radarul de însoțire și are
încorporat și un sistem de navigație GPS și un senzor
în infraroșu pentru a diminua eficiența măsurilor
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Rachete antiaeriene Python 5 și Derby

Sistemul RAA IRIS-T SLM
Rachetele
IRIS-T SL, IRIS-T SLS
contraelectronice, ceea ce conferă acesteia
posibilitatea de a acționa în orice condiții atmosferice.
Racheta asigură combaterea țintelor aeriene până la
distanțe de 40 km și înălțimi de 20000 m.[25]
IRIS-T SLS este o rachetă cu rază scurtă de
acțiune (similară cu racheta aer-aer IRIS-T), cu
lansare pe verticală, dirijare în infraroșu, viteze de
până la Mach 2, care funcționează în regim de
prindere a țintei de pe instalația de lansare (lock-on
before launch - LOBL) și asigură combaterea acesteia
până la distanțe de 10 km și înălțimi de 5000 m.
Racheta poate combate aceleași ținte ca și IRIS-T SL,
dar la distanțe mai mici, compensând vulnerabilitățile
acesteia, în special pe prima parte a traiectoriei, acolo
unde aceasta din urmă execută prinderea în aer a
țintei.[26]
Avantajele oferite de compania germană, dincolo
de faptul că oferă un sistem de rachete antiaeriene de
ultimă generație, rezidă în două rachete care pot
compune un sistem integrat, având o rază de acțiune
operațională semnificativă și care pot folosi aceleași

platforme. Și în cazul sistemului IRIS-T SLM, ca și în
cazul sistemului israelian SPYDER, însă, acesta nu
oferă o variantă VSHORAD portabilă.
În concluzie, reprezentarea consistentă a marilor
jucători de profil din industria internațională la Black
Sea Defence & Aerospace 2018 dovedește că există o
paletă largă de opțiuni pentru înzestrarea cu sisteme
de rachete antiaeriene SHORAD-VSHORAD.
Indiferent de sistemele de rachete antiaeriene
cu rază scurtă și foarte scurtă de acțiune care vor fi
alese pentru a intra în înzestrarea forțelor armate
române, important este ca acestea să asigure
compatibilitatea cu mijloacele deja existente sau în
curs de achiziție (PATRIOT, Hawk), în așa fel încât să
se poată realiza o apărare antiaeriană stratificată pe
înălțimi și distanță, care să permită angajarea
succesivă a țintelor aeriene și în condiții complexe de
mediu și a existenței unor amenințări aeriene din ce în
ce mai diversificate.
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vl_mica_land_short_range_
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[4] https://www.rumaniamilitary.ro/despre-oferta-mbda-pentruromania-partea-a-ii-a
[5] https://www.mbda-systems.com/product/mistral-manpads/
[6] https://www.rumaniamilitary.ro/despre-oferta-mbda-pentruromania-partea-a-iii-a
[7] https://www.rumaniamilitary.ro/estonia-mai-cumparamistral-3
[8] https://www.rumaniamilitary.ro/aparare-antiaeriana
[9] https://www.news.ro/economic/didier-philippe-mbda-putemfel-puternici-plan-politic-precum-principalul-nostru-competitorobligati-fim-buni-oferta-noastra-completeaza-foarte-bine-sistemelepatriot-1922404025002018031017993395
[10] https://www.rumaniamilitary.ro/despre-oferta-mbda-pentruromania-partea-a-iii-a
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[12] https://en.wikipedia.org/wiki/NASAMS#NASAMS_2
[13] http://www.armyrecognition.com/
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system_technical_data_sheet_pictures_video_12712158.html
[14] http://www.armyrecognition.com/
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system_manpads_technical_data_sheet_picture.html
[15] http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/stinger-missileback-25882
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 Locotenent colonel Ionel ALEXE
Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie
Antiaeriană „Ioan Vodă” Sibiu
În contextul în care, prin ordinele eşaloanelor superioare, se
precizează ca fiind utilă prezentarea noţiunilor cu privire la codul
deontologic pentru tinerii cursanţi/elevi/studenţi, am găsit de
cuviinţă şi consider oportună ideea de a aduce la cunoştinţa, nu
numai a militarilor cât şi a oricărui cititor, a câtorva norme de
conduită şi obligaţii etice specifice oricărei profesii. Este un
material benefic pentru transmiterea cunoştinţelor şi conţinutului
învăţării cadrelor militare aflate în primii ani ai carierei şi celor care
sunt încă pe băncile diferitelor instituţii de învăţământ sau parcurg
diferite cursuri de carieră şi perfecţionare/specializare.
Astăzi, timpul oricărui om, şi cu atât mai mult al conducătorului,
şefului, liderului sau managerului militar, este extrem de preţios
iar numeroasele şi complexele sale atribuţii îl solicită la maximum
şi-i lasă puţin răgaz pentru lecturi noi şi bogate, chiar în domeniul
său de activitate.
Conducerea oamenilor, leadership-ul, este o misiune dificilă,
pretenţioasă şi plină de răspundere care presupune o pregătire
specială, mai ales în plan socio-uman.
În mod normal, fiecare dintre noi doreşte să devină cât mai
performant în profesie, să se afirme în acele domenii care-i oferă
satisfacţii, recunoaştere socială, ascensiune pe scara ierarhică –
cea mai vizibilă confirmare oficială a competenţei. Mulţi dintre noi,
militari de carieră suntem dornici să ne asumăm răspunderi tot
mai mari, să devenim comandanţi prestigioşi, lideri preţuiţi,
manageri cu renume. Nu este nimic rău, ruşinos în aceasta. Avem
de-a face atât cu un important factor motivaţional, generator de
energii, iniţiative şi demersuri constructive, cât şi cu o competiţie
autentică a valorilor. Problema este câţi dintre cei dornici să
promoveze, avanseze, trec peste inevitabilele subiectivisme,
apreciindu-şi corect, realist posibilităţile şi capacităţile de care
dispun.
Desigur, fiecare comandant, orice şef în general doreşte să fie
promovat, să se bucure de autoritate şi prestigiu, subordonaţii să-l
asculte şi să-l urmeze în toate împrejurările. Astăzi, mai mult ca
oricând, cerinţa eficienţei, a calităţii şi promptitudinii acţiunii
militare este mereu invocată, în condiţiile în care natura misiunilor
este mult mai complexă. Şi armamentul, echipamentele, precum
şi strategiile şi tacticile de luptă sunt mai sofisticate şi subtile. Dar
şi omul este mai complex, cu un orizont de cunoaştere şi
înţelegere mai larg, cu trebuinţe mult evoluate, atât de ordin
material, cât şi spiritual, deloc uşor de satisfăcut.
Tocmai de aceea, conduita comandantului, şefului,
conducătorului militar trebuie să întrunească un ansamblu de

Efficient
Military
Management
or the
Leader’s
Art of
Leading
Abstract
Leading people, or leadership, is a
difficult mission, filled with responsibility
which implies special training, in
particular on the social-human level.
Each commander, each leader
generally wishes to be promoted, to
enjoy authority and prestige, to be
obeyed by the subordinates and
followed under all circumstances.
The requirement of efficiency,
quality and readiness of the military
action is approached nowadays more
than ever before, considering that the
nature of missions is much more
complex. The weaponry, the equipment
and the combat strategies and tactics
are more sophisticated and subtle. At
the same time, man is more complex,
having a broader knowledge and
understanding horizon, more evolved
not easy to satisfy needs, both in
material and spiritual terms.
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calităţi a căror prezenţă să fie simţită efectiv de
subordonaţi. Nu doar în vorbe, ci în faptele şi acţiunile
de zi cu zi.
A acţiona fără să cunoşti este un nonsens sau, mai
exact, o modalitate care duce cu siguranţă la eşec.
Nu poţi lucra cu cei pe care nu-i cunoşti şi, cu atât mai
puţin, nu-i poţi conduce. Cu cât un comandant
cunoaşte mai bine aptitudinile, atitudinile, preferinţele
şi motivaţiile subordonaţilor săi, cu atât mai mult sunt
create premisele unei conduceri eficiente.
Liderul militar este acea persoană, subofiţer, ofiţer
sau general care, îndeplinind ori nu o funcţie de
comandă, reuşeşte, prin calităţile personale, prin
pregătire, capacitate de comunicare, conduită,
charismă, să mobilizeze energiile celorlalţi, să-i
angajeze în acţiuni. Totodată, fiecare lider trebuie să
vizeze respectarea normelor de conduită şi obligaţii
de care ar trebui să ţinem cont în cariera militară. Iată
câteva norme de referinţă:
» Nimeni nu-i mai presus de lege. Respectând
Constituţia, legile ţării, jurământul militar, prevederile
regulamentelor şi cerând acest lucru de la toţi
subordonaţii se poate parcurge cu rezultate meritorii
şi în demnitate întreaga carieră militară.
» Alocă zilnic câteva ore pentru perfecţionarea,
prin eforturi proprii, a pregătirii profesionale. De
aceasta depinde îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor ce
revin comandantului (şefului), precum şi preţuirea şi
respectul subordonaţilor.
» Respectă şi promovează în întreaga activitate
principiile şi normele morale militare tradiţionale.
» Asumă-ţi fără nicio reţinere sau întârziere
responsabilitatea personală pentru tot ceea ce se
întâmplă în locaţia pe care o conduceţi. Nu arunca
vina pe subordonaţi ci, împarte cu ei bucuria
succeselor cât şi amărăciunea nereuşitelor.
» Fii un bun camarad, stimulează camaraderia şi
solidaritatea umană. Contează foarte mult a ajuta şi a
fi ajutat. A nu se lăsa în singurătate pe nimeni, mai
ales când apar momente grele, situaţii complexe şi cu
un anume grad de risc şi incertitudine.
» Fii în permanenţă şi în orice împrejurare un
exemplu pentru subordonaţi, din toate punctele de
vedere.
» Dă ordine clar, concis, legal, moral şi posibil
de executat în condiţiile date. În acest caz,
îndeplinirea ordinelor se controlează cu exigenţă şi
obiectivitate, precum şi îndeplinirea lor întocmai şi la
timp.
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» Respectă demnitatea oamenilor şi nu
permite subordonaţilor vulgaritatea,
folosirea trivialităţii şi limbajului necivilizat şi
în afara prevederilor regulamentare.
Aroganţa şi dispreţul faţă de oameni,
impoliteţea şi grosolănia nu generează
respect ci doar resentimente, răneşte şi
demotivează. Nu poate fi demn cel ce
calcă demnitatea altuia sau respectat cel
ce nu respectă pe ceilalţi.
» Pretinde şi sugerează subordonaţilor să
nu ofere avantaje materiale ori servicii de
orice fel. Toate acestea nu fac decât să
discrediteze şi să slăbească autoritatea
de şef.
» Nu comenta ordinele şefilor în faţa
subordonaţilor, explicit sau implicit, întrucât
duc la imitarea de către aceştia a modului de
comportament.
» Nu exagera cu greşelile subordonaţilor, nu ironiza
unele posibile defecte fizice şi nu trata batjocoritor şi
sarcastic aprecierea calităţilor şi muncii subordonaţilor.
» Nu recompensa şi pedepsi cu uşurinţă
subordonaţii, sub imperiul primei porniri sau într-o
stare de euforie emoţională, depresivă sau de
oboseală accentuată. Nu uita că lauda pentru munca
bine făcută este mai productivă decât pedepsirea
greşelilor.
» Nu accepta şi încuraja pe cei care ridică osanale,
laudă şi manifestă servilism şi linguşeală.
» Datoria fiecăruia este de a sprijini şi nu de a
blama superiorii şi şefii, întrucât le este subminată
autoritatea şi poziţia. Procedura de denigrare a lor nu
conduce decât la copierea comportamentelor de către
subordonaţi cu privire la ordinele şi măsurile pe care le
ia fiecare şef.
» Afirmă deschis şi prompt adevărul. Indiferent de
persoane şi condiţii, nu poate avea urmări
dezastruoase pentru autoritatea şi credibilitatea
fiecărui şef.
» Îndeplineşte atribuţiile de serviciu cu
profesionalism şi devotament pentru rezultate
deosebite.
» Pentru naşterea spiritului camaraderiei şi
apropierea dintre şef şi subordonaţi, apără-i în faţa
şefilor, fără a ascunde adevărul şi a recurge la falsuri.
» „Înălţimea scaunului”, mărimea funcţiei nu o
transforma în tiranie, capriciozitate şi infatuare.
» Recunoaşterea promptă şi deschisă a greşelilor
limpezeşte lucrurile şi se transmite un mesaj clar
despre valoarea responsabilităţii individuale.
» Depăşeşte dificultăţile, perioadele de tranziţii,
schimbările structurale şi chiar eşecurile, prin calm şi
luciditate şi dovedeşte capacitate şi pricepere în
conducere.
» Autoanalizează, cu exigenţă şi luciditate, propriul
stil de conducere. Nu încerca căutarea scuzelor, darea
vinei pe împrejurări nefavorabile, neşansă, destin,
soartă, toate acestea dereglează sistemul de comandă
şi nu realizează performanţe.
» Promovează valorile morale, climatul bazat pe
încredere şi respect între oameni şi insistă întotdeauna
pe afirmarea profesionalismului.
» Impune atitudine, gânduri şi sentimente pozitive,
o stare de optimism, chiar dacă structura personalităţii

fiecăruia are o altă factură. Starea de bine şi calm
degajă siguranţă şi optimism şi se transmite
subordonaţilor.
» Manifestă o conduită decentă şi echilibrată atunci
când controlezi activitatea subordonaţilor,
prin
evitarea extremelor: rigiditatea, comportamentul
distant, dur, excesul de exigenţă, dar şi indulgenţă,
trecerea cu vederea a lipsurilor şi rezultatelor
necorespunzătoare.
» Discută cât mai frecvent cu subordonaţii, oferă
posibilitatea acestora să se „descarce”, să-şi exprime
sentimentele, ceea ce gândesc, modul cum văd
lucrurile existente şi posibilităţile de îmbunătăţire a
muncii.
» Ascultă cu atenţie şi răbdare colaboratorii şi
subordonaţii prin identificarea şi reţinerea ideilor şi
gândurilor ce pot fi valorificate în practică. Preocupările
pentru îmbunătăţirea activităţii şi mulţumirile pentru
interesul faţă de îndeplinirea sarcinilor contribuie la
apropierea de subordonaţi şi cultivarea încrederii faţă
de superior.
» Opiniile interlocutorului nu se resping prin simple
negaţii şi direct, acestea sunt respectate, dar prin
argumente.
» Competenţa profesională, preocuparea pentru
dezvoltarea cunoştinţelor şi deprinderilor specifice
funcţiei se dovedeşte prin răspunsuri clare, sigure,
informare şi documentare.
» Manifestă corectitudine în recompensarea celor
merituoşi şi pedepseşte cu discernământ şi fără
patimă sau resentimente de ranchiună şi răzbunare pe
cei care au greşit, prioritate să aibă încurajarea, lauda
şi îndemnurile.
» Nu tolera şi permite în nicio împrejurare folosirea
unor practici disciplinare neregulamentare. Pedepsele
se dau pentru combaterea indisciplinei, pentru
îndreptarea comportamentului şi nu pentru a jigni şi
umili subordonaţii.
» Repartizează sarcinile echitabil, fără a admite
favoritisme şi alte acte părtinitoare.
» Nu accepta funcţii tentante ca prestigiu social şi
avantaje financiare dacă se apreciază că depăşesc
cunoştinţele, competenţa profesională şi experienţa.
» Nu încuraja laudele subordonaţilor, chiar dacă
sunt reale şi sincere, aprecierea calităţilor şi
activităţilor fiecăruia fiind atributul şefilor
ierarhici şi superiorilor.
» Compromisul, când el este benefic
pentru om şi instituţie, se poate accepta doar
până la limita în care acesta nu compromite
nici armata şi nici persoana şi se poate
explica cu fermitate şi flexibilitate.
» Informează subordonaţii la timp despre
deciziile ce îi privesc, despre activităţile la
care participă.
» Respectă intimitatea şi secretele
subordonaţilor fără pătrunderea în sfera vieţii
personale a acestora şi fără a impune cum
să-şi rezolve problemele familiale.
» Discuţiile şi convorbirile informale cu
subalternii trebuie să aibă loc, pentru a-i
vedea şi înţelege dincolo de activitatea
profesională.
» Nu încuraja bârfa, zvonurile, calomnia şi
denigrarea şefilor sau subordonaţilor pentru

că pot deveni distrugătoare şi tensionează climatul de
muncă.
» Gândirea trebuie să fie pozitivă, fără nemulţumiri,
resentimente sau dezamăgiri mărunte. O minte
limpede şi fără ceartă, creează bună dispoziţie şi
încurajează lucrul în echipă. Nimeni nu poate realiza
de unul singur, ceea ce se poate face în parteneriat
cu alţii.
Având în vedere cele prezentate, putem afirma că
liderul sau managerul militar poate avea performanţe
în carieră dacă ştie cum să-şi economisească timpul.
Pentru un şef dornic de performanţă, factorul timp
are o valoare deosebită. El ştie foarte bine că fiecare
acţiune, indiferent de amploarea şi complexitatea sa,
se derulează în coordonate foarte exacte. Modul în
care este utilizat timpul este definitoriu pentru
eficienţa conducătorului.
Şeful care va încerca să cuprindă personal „totul”
se supraîncarcă cu diverse sarcini, cele mai multe
aparţinând subordonaţilor. Atenţia sa mereu
dispersată, mintea obosită şi încărcată cu tot felul de
detalii, absenţa unor procedee corecte de lucru sau
nepriceperea de a-şi organiza programul, rezolvarea
pripită a unor sarcini sau neîndeplinirea la timp a unor
măsuri, se vor răsfrânge asupra întregului colectiv
condus, vor provoca stări psihomorale negative,
generatoare de greşeli.
Cel copleşit de sarcini, aflat mereu în criză de
timp, lucrând adesea sub presiunea termenelor
scadente nu poate ieşi din această stare tensională
decât respectând regulile ce asigură nu numai
folosirea eficientă a timpului de muncă, ci şi
economisirea lui.
Referinţe:
1. Ghidul practic al comandantului (şefului) eficient, Editura
Sylvi, Bucureşti 1999.
2. Comandantul şi arta de a conduce, Editura Sylvi, Bucureşti
2000.
3. Disciplina militară, Editura Academiei de Înalte Studii Militare,
Bucureşti 1993.
4. Comandantul (şeful), Editura Academiei de Înalte Studii
Militare, Bucureşti 1994.
5. Educaţie ostăşească, Editura militară, 1996.
6. Etica liderului eficient sau conducerea bazată pe principii,
Stephen Covey.
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Artillerymen
at the Foot
of Măgura,
On Duty within
the National
Territory and
in the Theatres
of Operations

Artileriștii
de la Poalele Măgurii,
la datorie
pe teritoriul național sau
în teatrele de operații
 Locotenent-colonel Ionel MANGIUREA
Batalionul 315 Artilerie “Simion Bărnuţiu”, Şimleu Silvaniei

Abstract
The Romanian artillerists are well
known for their action against the Turks
in the war of independence, proof being
the famous quote by Carol I “Ah. This is
the music I like” during the shootings
executed by the Carol I battery, on
Vidin, on the 15th of May 1877, or the
words of a Russian general, whose
name was lost to the passage of time,
that said, while inspecting a Romanian
battery during a shooting on a Turkish
redoubt, “The Romanian artillery is holy
and it is worthy of the cause it defends”.
On the occasion of the 50th
anniversary of the 315th Artillery
Battalion “Simion Bărnuţiu” on the 1st of
October 2018, we would want to share
a few milestones of our past, present
and future history, which determine, in
my opinion, the elite battalion and
important actor status, either in the role
of fire support in the 69th Mixed Artillery
Regiment “Silvania”, or in fulfilling the
objectives of the North Atlantic Treaty.
If you happen to stop by in Şimleu
Silvaniei, we invite you to our static
ex h i b it i o n e nt i t l e d „ A RT IL E R IA
SECOLULUI XX/ THE TWENTIETH
CENTURY ARTILLERY”, where lies the
famous howitzer „SKODA”, 150mm
caliber, 1934 model, which determined
at the beginning of the nineties the
„ignition” of one of the most famous
processes from the interwar Romania,
known also as the „Skoda deal”, or the
howitzer ML-20, 152 mm caliber, 1937
model, piece category whose projectile
was the first to strike the German
territory during the Second World War
on the 2nd of August 1944. They are all
proudly exposed.
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Suntem deosebit de onorați ca astăzi să putem
supune atenţiei cititorilor Revistei Artileria Modernă
Română, în semn de mare preţuire camaraderească,
unele aspecte legate de obiectivele şi preocupările
Batalionului 315 Artilerie “SIMION BĂRNUȚIU”.
Ne-am propus ca în preambul să descoperiți câteva
din tainele și aspectele tradițiilor militare ale orașului de la
poalele Măgurii Șimleului.

Repere ale istoriei artileriei în localitatea
Șimleu Silvaniei
Tradiţiile militare din localitatea Şimleu Silvaniei sunt
atestate documentar încă din anul 1920, când
comandantul Corpului 6 Armată a executat o “călătorie

de instrucţie” în zona Şimleu - Marghita, având
drept scop, cunoașterea de către ofiţeri a
principalelor localităţi, drumuri, forme de teren
și posibilităţi tactice ale culoarului Carei –
Şimleu, de pe valea Crasnei.
Mai apoi, în anul 1921, generalul de divizie
Nicolae Petală a ordonat dislocarea a 4 unităţi
în localitatea Şimleu Silvaniei, acestea fiind, se
pare, primele unităţi care sunt dislocate aici
după Marea Unire.
Actuala cazarmă s-a construit în anul 1938
prin actul regal semnat de Carol al II-lea și pus
în aplicare de ministrul de război Armand
Călinescu.
La 30 august 1940, în garnizoana Şimleu
Silvaniei se afla dislocat Regimentul 34 Artilerie
- Partea Sedentară, care ulterior a fost evacuat
la Craiova.
După 9 mai 1945, la întoarcerea trupelor
române de pe Frontul de Vest, în garnizoana
Şimleu Silvaniei a fost dislocat Regimentul 42
Artilerie fiind prezent în această garnizoană
până la data de 22 septembrie 1951. Astăzi
tradiţiile acestui regiment sunt purtate de
Batalionul 183 Artilerie, dispus în garnizoana
Lugoj, în subordinea Brigăzii 18 ISR. În 11
martie 1954 la Şimleu Silvaniei este dislocat
Regimentul 243 Artilerie.
În garnizoana noastră, în afara unităților
existente la această dată, au mai fost dislocate
în timp Bateria 615 Artilerie Antiaeriană,
Divizionul 557 Antitanc Independent, Atelierul
1014 Artileristic, Bateria 1045 Cercetare
Instrumentală de Artilerie, Bateria 1002
Aruncătoare cu Reacţie, Comisariatul Militar
Raion Şimleu, Școala militară de subofiţeri
conducători auto și Divizionul 817 Artilerie
Antitanc. Putem concluziona faptul că oraşul de
la poalele Măgurii este o vatră a artileriei.
Referitor la istoricul batalionului nostru,
acesta s-a înfiinţat în 01 octombrie 1968 în
garnizoana Șimleu, iar anul acesta am
sărbătorit 50 de ani de la înfiinţare, sau altfel
spus, semicentenarul unității.
Este demn de menționat, la acest capitol și
faptul că în cazarma noastră este organizată o
expoziție statică în aer liber, unică în Divizia 4
Infanterie
“GEMINA”,
denumită
generic
“Artileria secolului XX”, având în expunere
materialele de artilerie pe care le-au folosit
unitățile regimentului de-a lungul timpului,
inclusiv în cea de-a doua conflagrație mondială,
prin participarea Regimentului 7 Artilerie Grea
“General Vasile Danacu”, atât la acțiunile
desfășurate în campania de est, cât şi la cele
din vest.

Provocarea prezentului
În cadrul batalionului eforturile din primele
luni ale anului 2018 au fost orientate în direcţia
activităţilor care produc efecte, în scopul
pregătirii participării noastre la exerciţiile tactice
cu trageri de luptă pe care le-am executat cu
bateria.
Fiecare an de instrucţie aduce cu sine noi

provocări, noi orizonturi şi incumbă o pregătire
complexă, cât mai apropiată de realitățile
câmpului de luptă actual.
În
a c e a s tă
e ta p ă ,
la
i n s tr u c ți a
comandamentului s-au desfășurat diferite
exerciţii tactice de rezolvare a unei situaţii
tactice, exerciţii de luare a deciziei, iar la
nivelul forţelor ne găsim la finalul etapei de
instrucţie a bateriei, ocazie cu care am evaluat
nivelul de pregătire al acesteia prin exerciții cu
trageri de luptă cu tun-obuzierul calibru 152
mm, model 1985, în prezența comandantului
Regimentului 69 Artilerie Mixtă “SILVANIA”,
domnul colonel George Sas, exerciții care au
fost apreciate cu calificativul EXCELENT.
Instrucţia în cadrul batalionului are ca
principal obiectiv dezvoltarea caracterului
interarme şi întrunit al sprijinului prin foc,
precum şi executarea tragerilor de luptă cu
armamentul de artilerie în diferite poligoane.
Citând pe fostul comandant al regimentului,
domnul colonel Ștefan Toader (de altfel cuvinte
pline de adevăr) “un artilerist devine
performant doar prin cât mai multe trageri
executate. De aceea glasul tunului trebuie
auzit des”. Pentru realizarea acestui deziderat,
subunităţile au derulat o serie de exerciţii de
rezolvare a unor situaţii tactice şi de
antrenament în teren cu secţiile și bateria, care
au culminat cu admiterea la trageri a
personalului și tehnicii, activități absolut
obligatorii pentru buna desfășurare a tragerilor
cu muniție reală, concluzia fiind că acestea
sunt pregătite pentru trageri. Tragerile reale
s-au executat pe parcursul lunilor iunie și iulie
2018, unde altundeva decât în poligonul Cincu,
poligon ale cărui repere/puncte de ochire,
trezesc amintiri pentru toți artileriștii, fie că
spunem Biserica Evanghelică din Cincu,
Mămăruța, la Mămăruța, Gaudi, Ochiul sau
Movila Râpoasă.
Pentru reușita acestor activități, artileriștii și
nu numai ei, și-au unit eforturile pentru a putea
să se prezinte “la înălțime”. Activitățile au
debutat și anul acesta, ca și în anii precedenți,
cu deplasarea în poligon, deplasare care s-a
executat combinat prin marș pe căi rutiere cu
personalul și transport pe calea ferată cu
tehnica auto și cea de artilerie. Ulterior
deplasării, s-au executat activitățile necesare
pentru instalarea taberei, pregătirea cu
minuțiozitate a pieselor, aparatelor de ochire și
muniției reale pentru tragere. În fapt, la noi, la
artilerie, lupta cea mai aprigă pe care o ducem
nu este doar aceea cu “miimea și secunda”, ci
și cu vremea. Prognoza meteo nu a fost una
propice, ci, din contră, una capricioasă, care
s-a și adeverit, codurile galbene, portocalii și
roșii s-au succedat cu repeziciune, astfel că
reprizele de ploaie abundentă au alternat cu
perioadele foarte scurte de căldură, ceea ce a
făcut viața grea tuturor participanților la
activitate.
Unul din principalele obiectivele urmărite la
aceste trageri a fost acela de a integra diferite
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tipuri de calibre ale armamentului greu de
artilerie din dotarea regimentului, în planul
sprijinului prin foc, având în vedere că este a
doua tragere executată cu materialul din
dotare, din istoria batalionului, 3 dintre piesele
dislocate pe Șesul Cioarelor primind cu
această ocazie “botezul focului”.
Proiectilele au ajuns la „destinația” voită de
trăgători, dar pentru asta a fost nevoie de
multă muncă și au existat și alți „inamici”, în
afară de vreme. Unul dintre aceștia a fost
timpul, care pentru noi artileriștii poate fi și
inamic și prieten, un timp care se comprimă
când ești evaluat și se destinde atunci când,
după executarea tragerilor, te pregătești să te
întorci în cazarmă. Cu toate acestea, cei care
au executat tragerile s-au comportat cu
profesionalism, ca niște elevi care și-au învățat
bine lecția.
Experiența tragerilor executate în anii
precedenți i-au ajutat și pe cei mai tineri dintre
colegi să treacă mai ușor de “botezul focului”
cu materialul de bază al unității, tunul-obuzier
cal 152 mm md. 1985, o gură de foc teribil de
puternică, cineva din poligon afirmând după
prima zi de tragere: “când trăgeați, se
cutremurau
ferestrele
corimecelor,
iar
zgomotul tunurilor se auzea până în
Sighișoara”. Pe cât de puternice, pe atât de
precise spunem noi, lucru datorat și nivelului
de instruire al echipelor de servanți, una dintre
cele
mai
importante
misiuni
de
foc,
neutralizarea unei stații de radiolocație prin
transport de foc de la reper de tragere real,
fiind executată cu o precizie chirurgicală, sub
comanda locotenentului Pripon Paul, fapt ce a
stârnit exclamații de apreciere în punctul de
observare și un binemeritat “foarte bine
bateria”. De altfel și celelalte misiuni de foc
executate în cadrul exerciţiului au fost
executate cu o înaltă precizie și în baremele de
timp stabilite.
La o asemenea activitate, logistica trebuie
să
corespundă
cerințelor.
Mecanismul
funcționează dacă roata “se-nvârte” și fiecare
militar, după efortul făcut, are la dispoziție un
spațiu pentru cazare și hrană consistentă.
Acestea implică pricepere
din partea logisticienilor
batalionului în a asigura
transportul,
muni ția,
cazarea,
masa
și
asistența medicală, strict
necesare pentru succesul
acestor activități specifice
complexe.
Faptul
că
vorbim
laudativ de reușita acestei
activități se datorează în
primul rând experienței
a c u m u la t e
în
urma
exercițiilor desfășurate în
diferitele poligoane unde
batalionul a participat. Nu
lipsită de importanță a fost
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experiența acumulată, spre exemplu la
exerciţiul de instruire prin simulare constructivă
şi trageri reale desfășurat la fostul Centru de
Instruire al Forțelor Terestre, actualul Centru
Naţional de Instruire Întrunită “GETICA”,
batalionul nostru fiind prima unitate de sprijin
pentru luptă care a participat la un asemenea
exercițiu.
De asemenea, menționăm faptul că
Batalionul 315 Artilerie “SIMION BĂRNUȚIU” a
organizat şi a condus activităţile premergătoare
introducerii în Teatrul de Operaţii din Afganistan
a unei echipe de consiliere și legătură tip sprijin
de luptă (OMLT –CS rotaţia a III-a) într-o bază
operațională înaintată, dispusă într-o zonă
fierbinte, în provincia Zabul, în perioada
septembrie 2011 – martie 2012. De-a lungul
timpului unitatea noastră a participat cu
personal la 9 misiuni internaționale, misiuni
încheiate cu rezultate excelente, astfel:
» în TO Afganistan:
OMLT –CS rotaţia a III-a;
batalion de manevră;
ENS;
pluton poliție militară/ISAF;
» în R.D.Congo: misiune individuală (de
monitorizare si observare)– MONUSCO;
» în Sudan: Misiune sub egida ONU- UNMIS.
Nu întâmplător Şimleul este cunoscut ca un
„oraş mic cu destine mari”, fapt datorat istoriei,
cunoscute fiind numele unor personalități din
acest ținut, din perioada anterioară sau
ulterioară Marii Uniri, precum Simion Bărnuțiu
(patronul spiritual al unității) sau Iuliu Maniu
(artizan al marii uniri), dar și faptului că
artileriştii care au plecat din această unitate au
dus renumele oraşului în întreaga ţară şi nu
numai, precum generalul Mihail Popescu, fost
comandant al unității și mai târziu, șef al
Statului Major General.
Nici generaţia de azi nu se dezminte şi
suntem fermi convinși că vom munci pentru a
ne perfecţiona măiestria ostăşească, pentru a
da în continuare artileriei oameni de ispravă şi
pentru a onora blazonul “certificat” al unității:

“CURAJ, CREDINȚĂ, PRECIZIE”.

Poziţia de tragere nr. 1

Menţinerea simţului tactic pe timpul
recunoaşterii, alegerii şi ocupării
unei poziţii de tragere/ lansare

 Maior Ovidiu SCOARŢĂ
Maior Daniel DAVID
Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi
Artilerie Antiaeriană „Ioan Vodă” Sibiu
Recunoaşterea, alegerea şi ocuparea unei poziţii de tragere/
lansare (PAA) este o manevră tactică care se execută la ordinul
comandantului de baterie, cu îndrumarea acestuia, prin
intermediul subordonaţilor. Comandantul de baterie trebuie să se
asigure că intenţia sa este comunicată subordonaţilor în mod clar,
prin ordine şi dispoziţii punctuale şi precise. Comandantul de
baterie pe timpul ducerii operaţiilor, este persoana care conduce
Centrul de Conducere Tactică (CCT) al bateriei, iar activitatea de
recunoaştere, alegere şi ocupare a unei poziţii de tragere/
lansare, este atributul său, iar această responsabilitate nu poate fi
delegată.
În actualele manuale de luptă sunt descrişi paşii şi, totodată,
responsabilităţile celor implicaţi în executarea acestei activităţi
foarte importante la nivelul unei baterii de artilerie. Însă pentru
realizarea unei manevre de succes, pe lângă înţelegerea
conceptuală a ceea ce este prezentat în manualele de luptă şi
procedurile de conducere a trupelor (TLP), este nevoie de o
abordare din punct de vedere tactic a acestei activităţi.
Conduita recomandată pentru recunoaşterea, alegerea şi
ocuparea unei poziţii de tragere/ lansare este compilată în 14 paşi
şi este prezentată într-o metodă iterativă. Execuţia acestei
activităţi poate necesita o abordare neliniară şi este întotdeauna
limitată de timpul avut la dispoziţie.
Următorii paşi prezentaţi mai jos, pot fi aplicaţi conceptual atât
pentru unităţile de artilerie tractate, cât şi pentru cele de rachete.

Pasul 1 - Primirea misiunii şi începerea TLP-urilor
Pe parcursul acestei etape, ordinul de executare a manevrei
poate fi primit de la eşalonul superior sau, dacă bateria execută
misiunea independent, acesta poate fi dat de către comandantul
de baterie, dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru a se deplasa
spre o nouă poziţie de tragere/ lansare. Comandantul de baterie
trebuie să dispună de toate instrumentele necesare executării
misiunii, care trebuie să includă hărţile din zona de operaţie,
informaţii, proceduri standard de operare (SOP) etc. De
asemenea, în această etapă, comandantul de baterie va pune în
situaţie tot personalul bateriei implicat. Deşi procedurile de
operare ale bateriei pot cuprinde componenţa grupului de
recunoaşteri, comandantul trebuie să ia în considerare
întotdeauna ameninţările inamice, variabilele misiunii etc., pe
timpul evaluării mediului operaţional.

Maintaining
Tactical
Sense during
Reconnaissance,
Selection and
Occupation
of the Firing
Position
Abstract
This article was written because it
was identified a critical gap in
knowledge – soldiers don’t know how to
maintain tactical sense, or it is not
practiced enough. Survivability through
passive and active measures is a
requirement to support the maneuver
c ommander ’s plan, but mor e
importantly, to win in a complex world.
Additionally, it can be used for a wide
variety of field artillery units from towed,
self-propelled rockets, to command
posts and more. In short, Gen. Bruce C.
Clark summarized it best, “A unit does
well those things the commander wants
done well”.
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Principala consideraţie pentru formarea grupului de
recunoaştere va fi timpul avut la dispoziţie de a
desfăşura activitatea de recunoaştere, alegere şi
ocupare a unei poziţii de tragere/ lansare într-un mod
amănunţit. Comandantul de baterie trebuie să decidă
ce vehicule şi sisteme de armament/ tehnică vor face
parte din grupul de recunoaştere. Cu toate acestea,
un alt aspect important este ameninţarea inamicului.
Ameninţarea inamicului va influenţa în mod direct
modul în care comandantul de baterie hotărăşte să
organizeze grupul de recunoaştere. În funcţie de
misiune, dacă ameninţarea inamicului şi posibilitatea
contactului cu acesta este ridicată, comandantul de
baterie poate decide să trimită un grup de
recunoaştere redus numeric, cu mai puţine vehicule,
pentru a diminua şansele ca inamicul să descopere
forţele proprii.
Apoi, comandantul bateriei trebuie să ia în
considerare misiunea. După stabilirea personalului şi
a echipamentelor care ar trebui să facă parte din
grupul de recunoaştere, comandantul de baterie va
emite un ordin de avertizare (WARNORD) pentru
subordonaţi.

Pasul 2 – Analizarea variabilelor misiunii
şi a terenului
Odată ce WARNORD-ul a fost transmis bateriei şi
grupul de recunoaştere începe pregătirea misiunii,
comandantul de baterie trebuie să analizeze
misiunea, inamicul, forţele proprii, terenul şi condiţiile
meteo, sprijinul logistic disponibil, timpul avut la
dispoziţie şi consideraţiile despre civili. În mod normal,
multe dintre aceste informaţii vor fi prezentate în
raportul compartimentului S2 al batalionului de
artilerie. Comandantul de baterie va trebui să extragă
din acesta informaţiile necesare executării noii misiuni.
Dacă o astfel de analiză nu este disponibilă de la
eşalonul superior, comandantul bateriei este
responsabil de executarea unei pregătiri informative a
câmpului de luptă pentru a stabili capabilităţile critice
ale inamicului şi impactul pe care mediul îl va avea
asupra misiunii bateriei.
Mai exact, comandantul de baterie va lua în
considerare următoarele aspecte:
» Care este schema de manevră a inamicului şi
cursul probabil de acţiune?
» Are comandantul de baterie libertatea de a
executa manevra în poziţia de tragere/lansare
viitoare?
» Care este cea mai probabilă ameninţare la
adresa bateriei? Se vor lua în considerare
următoarele aspecte: forţe de manevră, sisteme şi
capabilităţi de foc indirect ale inamicului, operaţiuni de
recunoaştere şi atac aerian, operaţii de contramobilitate şi posibile consideraţii despre civili.
» Care este misiunea bateriei?
» Dacă bateria nu va staţiona mult timp în
următoarea poziţie, este posibil să nu necesite
întărirea acesteia. Dimpotrivă, dacă bateria va
staţiona în poziţia de tragere/ lansare pentru o
perioadă substanţială de timp, apare necesitatea
elaborării unui plan de siguranţă nemijlocită şi apărare
apropiată mai detaliat.
38

» Schema de manevră a forţelor proprii - batalionul
de artilerie este responsabil de asigurarea unei
coordonări adecvate cu unităţile de manevră privind
dispunerea poziţiilor de tragere/ lansare ale artileriei
pentru a preveni planificarea acestora în zone care să
împiedice comandanţii unităţilor de manevră să îşi
poată îndeplini misiunea. Uneori, această
responsabilitate poate cădea pe umerii comandantului
de baterie.

Pasul 3 - Emiterea ordinului de executare
a recunoaşterilor
Ordinul de executare a recunoaşterilor va fi
structurat pe cele cinci paragrafe ale unui OPORD.
Informaţiile minime necesare pentru informarea
subordonaţilor constau în:
» Cine merge cu comandantul de baterie pentru a
executa recunoaşterea, alegerea şi ocuparea poziţiei
de tragere/ lansare?
» Care este termenul limită pentru executarea
recunoaşterilor şi ocuparea poziţiei de tragere/
lansare?
» Sarcini pentru subordonaţi pe timpul cât
comandantul de baterie este plecat; ce trebuie să
execute bateria în absenţa acestuia?
» Planul de urgenţă, inclusiv cum va acţiona bateria
în cazul unui contact cu inamicul sau dacă
comandantul de baterie nu se va întoarce în timpul
oportun. Dacă comandantul de baterie stabileşte că
absenţa inamicului în aria de operaţii îi permite să
deplaseze o secţie pe o poziţie înaintată, acesta ar fi
momentul oportun pentru pregătirea iniţială în vederea
executării deplasării. Cu toate acestea, deplasarea
sau repoziţionarea pieselor necesită respectarea
îndrumării comandantului de batalion. În eventualitatea
în care comandantul batalionului de artilerie solicită ca
în permanenţă o baterie să se afle în poziţia de
tragere/ lansare pregătită să deschidă focul (bateria la
dispoziţie), aceasta nu poate fi scoasă din luptă fără
ordinul expres al acestuia.

Pasul 4 – Pregătirea personalului grupului
de recunoaştere, a tehnicii, a
echipamentelor şi prezentarea unui
briefing pentru executarea deplasării
Deşi comandantul de baterie nu execută personal
inspecţia individuală a grupului de recunoaştere
înainte de începerea operaţiei, acesta trebuie să se
asigure că subordonaţii sunt pregătiţi din punct de
vedere tactic pentru deplasare şi execuţie.
Comandantul de baterie trebuie să se asigure,
înainte de a începe deplasarea, că personalul implicat
şi-a înţeles rolul şi îndatoririle pe timpul desfăşurării
recunoaşterilor. Pentru aceasta va executa un briefing
pentru executarea deplasării, oferind îndrumări
specifice fiecărui membru al grupului de recunoaştere.
Informaţia este mai bine transmisă şi înţeleasă în
acest mod de către
personalul grupului de
recunoaştere decât prin simpla utilizare a SOP-urilor
întrucât unele informaţii pot fi trunchiate.
Briefing-ul sau ordinul de plecare la recunoaşteri ar
trebui să descrie planul privind modul în care

comandantul de baterie doreşte să se execute
recunoaşterea itinerariului de deplasare, a poziţiilor de
tragere/ lansare de bază şi de rezervă, a celor
ulterioare precum şi acţiunile ce se vor întreprinde
pentru asigurarea/ securizarea acestora.
Ordinul de plecare la recunoaşteri trebuie să
combine un ordin de deplasare cu informaţiile specifice
necesar a fi colectate prin intermediul recunoaşterilor.
Deşi formatul ordinului poate fi prevăzut într-un SOP,
acesta trebuie să fie cunoscut de tot personalul
implicat. Cerinţele minime pentru ordinul de plecare la
recunoaşteri sunt prezentate mai jos:
» Itinerarul de deplasare spre poziţia de tragere/
lansare care poate include şi eventualele rute
alternative şi drumurile de rocadă;
» Coordonatele centrului raionului poziţiei de
tragere/ lansare şi GOB;
» Cum va fi cercetată şi securizată viitoarea poziţie
de tragere/ lansare ;
» Măsurile de protecţie CBRN pe timpul deplasării;
» Consideraţii tactice despre organizarea coloanei
(ordinea în coloană, intervale, etc);
» Cerinţele de informaţii prioritare sau alte cerinţe
specifice de informare pentru a sprijini eşalonul
superior;
» Ora de începere a deplasării;
» Modul de acţiune a grupului de recunoaştere în
cazul contactului cu inamicul şi apariţiei unor defecţiuni
la tehnică sau armament;
» Pe itinerarul de deplasare se stabileşte un punct
iniţial, mai multe puncte de coordonare, puncte de
joncţiune şi un punct final;
» Înlocuitorul la comandă;
» Planul de comunicare cu frecvenţe de bază,
rezervă şi de urgenţă;
» Se recomandă adăugarea unor măsuri de evitare
a eventualelor ameninţări ale inamicului.
După ce ordinul a fost transmis, comandantul de
baterie va emite recomandări pentru executarea
repetiţiilor. Repetiţiile ar trebui să se concentreze
asupra modului în care grupul de recunoaştere va
executa recunoaşterea şi asigurarea/ securizarea
poziţiei de tragere/ lansare, ca fiind cea mai mare

prioritate, urmată de modul de acţiune a grupului de
recunoaştere în cazul contactului cu inamicul.

Pasul 5 – Executarea recunoaşterilor
itinerarului de deplasare şi a poziţiei de
tragere/ lansare
Recunoaşterea itinerarului de deplasare începe din
momentul în care grupul de recunoaştere se află în
punctul iniţial stabilit anterior.
În continuare sunt prezentate considerentele
majore şi potenţialele cerinţe de informaţii prioritare
(PIR) la care grupul de recunoaştere trebuie să fie în
măsură să răspundă pe timpul executării
recunoaşterilor.
Manevrabilitate: Analizaţi toate podurile (Poate
bateria să treacă în siguranţă peste pod, este podul
capabil să susţină tonajul necesar?), tunelurile sau
alte obstacole generale de-a lungul itinerarului. Dacă
este necesar, ofiţerul specialist din structura S3 a
batalionului de artilerie colaborează cu ofiţerul de
geniu de la brigadă pentru a coordona recunoaşterea
din punct de vedere genistic. Ei reprezintă personalul
specializat în furnizarea de analize pe aceste tipuri de
obstacole. Dacă procesul de luare a deciziilor este
realizat conform standardului, aceste informaţii se vor
regăsi în ordinul de operaţie al brigăzii, mai exact în
Anexa E (Sprijinul de geniu).
Zonele posibile de executare a ambuscadelor:
Deoarece comandantul de baterie este cel care
identifică zonele în care este posibil să existe contact
cu inamicul de-a lungul itinerarului de deplasare,
acesta trebuie să decidă dacă va ocoli sau nu zonele
respective. Dacă se stabileşte în funcţie de timp sau
de alte considerente disponibile că zona nu poate fi
ocolită, comandantul de baterie ar trebui să execute o
recunoaştere a acelei zone pentru a confirma sau a
nega potenţiale ameninţări inamice.
Rute / trasee de ocolire: În cazul în care un
obstacol aflat de-a lungul itinerarului de deplasare ar
putea opri sau imobiliza corpul principal al bateriei
(cum ar fi forţarea unui râu sau traversarea unui curs
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de apă pe un pod instabil), comandantul de baterie va
stabili rute alternative sau ocolitoare pentru
subunitatea sa. Aceste rute alternative trebuie să fie
clar marcate şi transmise corpului principal al bateriei.
De
asem enea,
pe
tim pul planificării
recunoaşterilor, comandantul de baterie va identifica,
pe itinerarul de deplasare, eventualele drumuri de
rocadă. Aceste informaţii sunt utile atât grupului de
recunoaştere cât şi corpului principal al bateriei pe
timpul marşului către poziţia de tragere/ lansare
planificată. Înainte de a ajunge la marginea raionului
de dispunere sau punctul final, comandantul de
baterie ar trebui să efectueze o ultimă oprire, în teren
favorabil, de unde să poată observa viitoarea poziţie
de tragere/ lansare. Acest lucru îl ajută pe comandant
să conştientizeze potenţialele ameninţări la adresa
grupului de recunoaştere înainte ca acesta să se
angajeze în executarea detaliată a recunoaşterilor
poziţiei de tragere/ lansare. De asemenea, în acest
loc, comandantul de baterie poate să transmită
indicaţii precise referitoare la modul în care vor fi
executate recunoaşterile. Locul ultimei opriri trebuie
să fie o locaţie acoperită şi/ sau ascunsă, care să
ofere protecţie 360°. În acest loc comandantul de
baterie îşi va actualiza poziţia pe hartă şi va transmite
orientări specifice subordonaţilor (sarcini, condiţii,
standarde etc.) pentru recunoaşterea şi asigurarea
poziţiei de tragere/ lansare.

Pasul 6 – Stabilirea locului ultimei opriri
În situaţia în care nu s-a dispus de timp suficient
pentru recunoaşterea următoarei poziţii de tragere/
lansare, comandantul de baterie stabileşte locul/
coordonatele locului ultimei opriri doar pe hartă. Dacă
se dispune de timp suficient, grupul de recunoaştere
execută recunoaşterea în amănunt, inclusiv a acestei
zone, înainte de a intra în zona poziţiei de tragere/
lansare. Un element cheie în asigurarea supravieţuirii
grupului de recunoaştere este culegerea continuă de
informaţii despre noua poziţie de tragere / lansare, în
vederea ocupării acesteia. Unii paşi pot părea
redundanţi, însă aceştia îl ajută pe comandantul de
baterie să identifice potenţialele ameninţări încă
dinainte de a fi angajat.
Un inamic instruit şi profesionist va căuta să
exploateze punctele slabe ale forţelor proprii care pot
apărea pe timpul manevrelor / deplasărilor, indiferent
de experienţa lor. Comandantul de baterie este
responsabil de siguranţa acţiunilor tactice ale grupului
de recunoaştere şi ale subunităţii. Lipsa luării tuturor
măsurilor de siguranţă a forţelor proprii împotriva
posibilelor ameninţări poate duce la neîndeplinirea
misiunii şi la imposibilitatea sprijinirii operaţiei decisive
a comandantului forţelor de manevră.

Pasul 7 – Executarea recunoaşterii şi
asigurarea zonei poziţiei de tragere /
lansare
După ce comandantul de baterie stabileşte că
poziţia de tragere / lansare îndeplineşte condiţiile
necesare, acesta formulează precizările pentru grupul
de recunoaştere, sub forma sarcinilor, condiţiilor şi
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standardelor de îndeplinit pentru executarea
recunoaşterilor şi asigurarea zonei. Precizările trebuie
să asigure eliminarea fratricidului, prin măsuri de
control. Există câteva tehnici pentru coordonarea şi
realizarea siguranţei zonei; acestea se aleg în funcţie
de misiune şi de timpul la dispoziţie. În orice moment
poziţia tactică trebuie adaptată. Trebuie ţinut cont de
câteva considerente, pe lângă posibilitatea prezenţei
inamicului în zonă:
» CBRN: Înainte de realizarea siguranţei zonei,
comandantul verifică dacă zona este contaminată
CBRN; în situaţia în care se detectează substanţe
CBRN, comandantul de baterie raportează eşalonului
superior şi se deplasează spre altă zonă a poziţiilor de
tragere / lansare. Dacă forţele proprii sunt pregătite
pentru a acţiona în zone contaminate CBRN, iar
misiunea impune acest lucru, comandantul de baterie
trebuie să întocmească un plan de decontaminare şi
apoi să îl sincronizeze cu eşaloanele superioare.
» Minele: Tot înainte de asigurarea zonei,
comandantul de baterie trebuie să verifice dacă în
zonă există mine sau dispozitive explozive
improvizate. Dacă acestea există, comandantul de
baterie trebuie să caute o altă poziţie de tragere /
lansare, să raporteze eşalonului superior şi să ofere
informaţii structurilor de geniu pentru desfăşurarea
operaţiunilor de asigurare a mobilităţii.
După verificarea ameninţărilor pasive ale
inamicului, comandantul de baterie poate începe
asigurarea zonei. Acesta se concentrează pe
eliminarea posibilităţii existenţei prezenţei şi
ameninţărilor inamicului în acea zonă. Din cauza
faptului că grupul de recunoaştere este destul de mic,
nu se pot desfăşura şi alte sarcini până când zona nu
este asigurată. Neasigurarea completă a zonei poziţiei
de tragere / lansare duce la ameninţări neidentificate la
timp, ceea ce poate conduce la periclitarea misiunii.
După ce s-a executat asigurarea zonei, grupul de
recunoaştere continuă pregătirea poziţiei de tragere /
lansare.
Comandantul de baterie trebuie să aibă permanent
controlul elementelor care execută asigurarea zonei;
aceasta se poate face prin măsuri grafice de control:
linia de plecare (LD), punctul final (RP), linia de
restricţionare a focului (RFL), liniile despărţitoare dintre
unităţi şi limita de înaintare (LOA).
Ceilalţi paşi se pot executa concomitent, însă
comandantul de baterie trebuie să precizeze locul şi
modul de amplasare a pieselor, a centrului de
conducere a focului şi de dispunere a autovehiculelor.
La formularea acestor precizări, comandantul de
baterie trebuie să ţină cont de recomandările
specialiştilor din cadrul grupului de recunoaştere, dar
decizia finală referitoare la întrebuinţarea şi
amplasarea bateriei îi aparţine.

Pasul 8 – Stabilirea comunicaţiilor şi
locului centrului de conducere a focului
După asigurarea zonei (în funcţie de precizările
comandantului de baterie), grupul de recunoaştere
trebuie să asigure comunicaţiile cu eşalonul superior.
De această activitate se va ocupa specialistul în
comunicaţii din cadrul grupului, care va asigura

conectivităţile de comunicaţii necesare legăturii cu
eşalonul superior pentru următoarea poziţie planificată.
Reprezentantul centrului de conducere a focului
ocupă locul de dispunere, pe baza precizărilor
comandantului, având în vedere asigurarea acoperirii
şi ascunderii acesteia, existenţa vizibilităţii directe şi
alţi factori care să asigure comunicaţiile în bune
condiţii cu eşalonul superior. Imediat după
poziţionarea centrului de conducere a focului, se
instalează elementele de comunicaţii. Dacă nu se pot
asigura comunicaţiile cu eşalonul superior din acest
loc, comandantul de baterie va ordona mutarea
centrului de conducere a focului în alt loc. Sistemele
de comandă a misiunii asigură comandanţilor
posibilitatea verificării existenţei vizibilităţii directe, pe
timpul procesului de planificare.
Alte consideraţii pentru amplasarea centrului de
conducere a focului:
» Dispunerea la o distanţă suficient de mare de
locurile de dispunere de bază şi de rezervă, şi de
manevră a pieselor;
» Dispunerea în afara căilor de acces care permit
deplasarea cu viteză mare a forţelor – în special a
inamicului;
» Dispunerea în zone acoperite / ascunse –
măsurile de protecţie pasivă reprezintă principala
măsură de apărare a membrilor centrului de
conducere a focului;
» În funcţie de timpul la dispoziţie şi misiune,
dispunerea antenelor şi grupurilor de comunicaţii la
distanţă mare de centrul de conducere a focului,
pentru reducerea / eliminarea posibilităţii inamicului de
a descoperi punctul de comandă şi centrul de
conducere a focului.

Pasul 9 – Pregătirea poziţiei de tragere /
lansare
Acest pas se execută concomitent cu cel anterior –
amplasarea centrului de conducere a focului – iar
comandantul de baterie este cel care alege locul
fiecărei piese în parte. Acesta poate delega, totuşi,
această sarcină subordonaţilor atunci când nu se
dispune de timp suficient, dar trebuie să le precizeze
clar toate aspectele de care trebuie să se ţină cont
pentru ca poziţionarea pieselor să permită îndeplinirea

misiunii bateriei. Aspectele de care trebuie să se ţină
cont în stabilirea locurilor pieselor cuprind:
»asigurarea posibilităţilor de apărare a acesteia
pentru o scurtă perioadă de timp;
»situarea la distanţă de căile de acces care permit
deplasarea cu viteză mare a forţelor;
»asigurarea unei bune adăpostiri, protecţie şi
mascare;
»Să nu se afle în apropierea unor puncte cheie din
teren.
După identificarea locurilor pieselor, comandantul
de baterie trebuie să ia măsuri pentru observarea şi
controlarea “spaţiului mort” dintre piese, plutoane şi
de-a lungul căilor de comunicaţii. De cele mai multe
ori asigurarea siguranţei circulare nu este posibilă din
cauza lipsei de personal sau a situaţiei tactice.
Opţiunile pentru controlarea sau observarea “spaţiului
mort” vor fi discutate ulterior pregătirii poziţiei.
Stabilirea zonei de angajare se face de către
comandanţii de la nivelul tactic care desfăşoară
operaţia de apărare. Aceşti şapte paşi vor ajuta la
elaborarea planului de siguranţă nemijlocită şi apărare
apropiată al bateriei. Dacă comandantul de baterie nu
şi-a întocmit încă un plan de apărare, atunci alegerea
poziţiilor de tragere de bază şi de rezervă ale pieselor
îl vor ajuta în elaborarea acestui plan de apărare al
bateriei.
Stabilirea zonei de angajare cuprinde:
» Identificarea căilor posibilele de apropiere ale
inamicului. Ce căi de apropiere oferă inamicului
posibilitatea trecerii prin interiorul poziţiei de tragere /
lansare? De unde poate veni inamicul cu uşurinţă
pentru a întrerupe acţiunile bateriei? Căile de apropiere
includ văi sau creste? Urmele deplasării animalelor
indică posibile căi de apropiere ale inamicului.
» Identificarea schemei de manevră a inamicului –
cel mai probabil şi cel mai periculos curs de acţiune al
inamicului. Comandantul de baterie dispune de puţin
timp pentru planificarea şi executarea apărării.
Stabilirea securităţii perimetrale circulare într-un
mediu dinamic, cu constrângeri legate de timp şi
personal nu permite multe opţiuni pentru executarea
apărării; cel mai bine este să se ţină cont de cursurile
probabile de acţiune ale inamicului.
» Identificarea locului unde să se distrugă sau
angajeze inamicul. Scopul planului de apărare al
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bateriei este să asigure cât mai multe opţiuni posibile
pentru distrugerea inamicului. Una dintre opţiuni este
să se stabilească ţinte planificate / repere unde să se
lovească inamicului care se apropie, sau o alta este
să se execute manevra bateriei în altă poziţie de
tragere.
» Amplasarea obstacolelor. Comandantul de
baterie trebuie să ia în considerare ce mijloace de
geniu are la dispoziţie şi care este prioritatea de
acţiune a acestora; de exemplu, dacă are la dispoziţie
un buldozer, acesta trebuie să stabilească ce poziţie
trebuie să amenajeze în prima urgenţă. Ce obstacole
naturale pot fi folosite şi întărite cu obstacole create
pentru încetinirea inamicului? De multe ori, în timpul
operaţiilor cu tempo ridicat, mijloacele de geniu nu
sunt disponibile, sau sunt disponibile pentru o scurtă
perioadă; pentru aceasta, este necesară stabilirea
priorităţilor de lucru / de amenajare, astfel încât acele
mijloace să fie exploatate la maxim. Comandantul de
baterie trebuie să informeze subordonaţii despre
intenţia de a amenaja şi întări poziţia de tragere /
lansare.
» Integrarea tragerilor prin ochire directă.
Obstacolele create dar nesupravegheate şi
neacoperite cu foc nu ajută decât cel mult la o
întârziere a inamicului; pentru eficientizarea efectului
asupra inamicului, integrarea tragerilor prin ochire
directă cu obstacolele create reprezintă principala
metodă de asigurare a apărării apropiate a bateriei.
Pentru fiecare armă / sistem de tragere prin ochire
directă, şi pentru fiecare piesă se vor stabili repere şi
măsuri de control al tragerii prin ochire directă. În plus,
se vor amenaja locaşuri individuale de tragere, pentru
asigurarea sprijinului prin foc de reciprocitate; din
aceste poziţii pregătite şi întărite, militarii pot executa
trageri eficiente prin ochire directă, ceea ce duce la
creşterea capacităţii de supravieţuire a bateriei.
» Integrarea tragerilor prin ochire indirectă.
Comandantul de baterie trebuie să integreze tragerile
prin ochire indirectă şi tragerile de baraj în planul de
apărare al bateriei. Aceste trageri trebuie mai departe
planificate la nivelul batalionului şi brigăzii de artilerie,
pentru a asigura integrarea lor în planul / schema
tragerilor batalionului / brigăzii de artilerie.
» Executarea repetiţiilor. Orice plan bun, dacă nu
este exersat practic, riscă să nu fie pe deplin înţeles
de subordonaţii care trebuie să îl execute. În această
etapă a executării recunoaşterilor, comandantul de

baterie trebuie să stabilească tipul de repetiţie pentru
planul de apărare a bateriei şi modul în care se vor
desfăşura.
Comandantul de baterie trebuie să identifice
cerinţele pentru forţa de reacţie şi, dacă este nevoie,
să stabilească militarii care o compun. Pe timpul
execuţiei operaţiei, comandantul de baterie nu va
dispune de toate informaţiile necesare pentru a
contracara toate cursurile de acţiune ale inamicului.
Tocmai din acest motiv, identificarea şi stabilirea unei
forţe de reacţie îi va asigura comandantului flexibilitate
atât în planificarea apărării poziției de tragere / lansare
a bateriei, cât şi în alte situaţii tactice care pot apărea.
În final, comandantul trebuie să stabilească locul de
dispunere a vehiculelor, modalitatea în care
acţionează pentru apărarea poziţiei de tragere /
lansare a bateriei şi traseul de ieşire de bază şi de
rezervă din această poziţie. Dacă bateria trebuie să
părăsească în grabă poziţia de tragere / lansare,
aceste trasee de ieşire trebuie bine cunoscute de către
toţi militarii.
După îndeplinirea acestui pas, comandantul de
baterie transmite bateriei ordinul pentru ocuparea
poziţiei de tragere / lansare.

Pasul 10 – Începerea deplasării bateriei
pentru ocuparea poziţiei de tragere /
lansare
De regulă, începerea deplasării bateriei către noua
poziţie de tragere / lansare se execută după primirea
ordinului de la comandantul de baterie, ordin dat prin
reţeaua radio securizată. Alte modalităţi pentru
începerea deplasării bateriei din locul ultimei opriri sunt
deplasarea comandantului bateriei sau al unui
reprezentant al acestuia acolo, sau începerea
deplasării la un moment stabilit dinainte. Cea mai bună
metodă este prin comunicaţie radio între comandantul
de baterie – în noua poziţie de tragere / lansare – şi
înlocuitorul la comandă – în locul ultimei opriri. În
anumite situaţii poate fi necesară deplasarea
comandantului de baterie în locul ultimei opriri, însă
acest lucru implică întârzieri importante în activităţile
următoare. Foarte important este ca bateria să nu
înceapă deplasarea către noua poziţie de tragere /
lansare dacă aceasta nu a fost pregătită, deoarece ar
putea fi în pericol atât subunitatea, cât şi capabilităţile
de tragere ale ei.

Pasul 11 – Deplasarea
bateriei către poziţia de
tragere / lansare planificată
Înainte de începerea deplasării către
noua poziţie de tragere / lansare,
înlocuitorul la comanda bateriei
trebuie să desfăşoare un briefing, în
care să formuleze şi să transmită
ordinul de deplasare, similar cu
ordinul de recunoaştere, care să
cuprindă:
» Itinerarul de bază către noua
poziţie de tragere / lansare, itinerarul
de rezervă şi drumurile de rocadă;
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» Zona poziţiei de tragere / lansare,
coordonatele acesteia şi gismentul
direcţiei de bază;
» Modul de ocupare a poziţiei de
tragere / lansare;
» Măsurile de protecţie CBRN pe
timpul deplasării;
» Considerente tactice referitoare la
coloană: ordinea de încolonare,
intervale, viteză;
» Cerinţe prioritare de informaţii sau
alte cerinţe de informaţii specifice în
sprijinul eşalonului superior;
» Momentul începerii deplasării;
» Modul de acţiune în cazul
contactului cu inamicul, defecţiunilor apărute la tehnică
sau armament;
» Puncte / locuri de desfăşurare şi tragere în cazul
unor situaţii neprevăzute;
» Puncte de coordonare, puncte de joncţiune
punctul final;
» Succesiunea la comandă;
» Planul / măsuri de comunicaţii;
» Modul de coordonare cu forţele de manevră –
dacă este cazul.
Imediat după transmiterea ordinului de deplasare,
comandantul / şeful coloanei stabileşte momentul,
intervalul şi locul desfăşurării repetiţiilor; acestea
trebuie să cuprindă cel puţin: modul de acţiune la
contactul cu inamicul, modul de ocupare a poziţiei de
tragere / lansare şi modul de executare a misiunilor de
foc în situaţii urgente neprevăzute.

Paşii 12-14 – Ocuparea poziţiei de tragere /
lansare, pregătirea pentru tragere, lucrul
după ocuparea poziţiei
La ajungerea bateriei la marginea poziţiei
de tragere / lansare, un militar dirijează vehiculele
către poziţiile lor, pe cât posibil pe aceleaşi urme,
pentru a reduce numărul de urme de roţi / şenile
(multe urme – multe vehicule). După ajungerea
pieselor în poziţiile de tragere / lansare, acestea trec la
ocupare, pregătirea pentru tragere şi lucrul după
ocuparea poziţiei, pe urgenţe.

Lucrul după ocuparea poziţiei, pe urgenţe, asigură
îmbunătăţirea poziţiei de tragere / lansare. În
continuare este un exemplu de prioritizare a lucrului
după ocuparea poziţiei de tragere / lansare:
» Imediat: stabilirea măsurilor de siguranţă şi
instalarea posturilor de ascultare / posturilor de
observare pentru avertizare timpurie.
» Asigurarea comunicaţiilor între centrul de
conducere a focului şi toate piesele de artilerie.
» Amplasarea armamentului destinat apărării
apropiate a poziţiei de tragere / lansare.
» Pregătirea poziţiilor de apărare (în funcţie de
misiune şi timpul la dispoziţie).
» Mascarea pieselor, centrului de conducere a
focului, vehiculelor şi celorlalte echipamente.
» Alegerea şi pregătirea poziţiilor de rezervă.
» Desfăşurarea activităţilor de mentenanţă la
vehicule, echipament şi piese de artilerie.
» Stabilirea locurilor de repaus şi odihnă pentru
echipele de servanţi.
» Servirea mesei, desfăşurarea igienei personale a
militarilor.

Concluzii
Este foarte important ca activităţile de
recunoaştere, alegere şi ocupare a poziţiei de
tragere / lansare executate într-o manieră tactică să
fie dezvoltate prin tacticile şi tehnicile de acţiune ale
subunităţilor mici, care determină comandanţii
eşaloanelor mari să ţină cont de
modalitatea în care postura, planificarea şi
flexibilitatea bateriei este direct legată de
gradul de supravieţuire al acesteia pe
câmpul de luptă. Aceleaşi principii, sau
principii similare pot fi aplicate şi pentru
alte structuri care acţionează în diferite
situaţii. În condiţii optime, artileriştii nu vor fi
angajaţi direct de către un inamic cu mult
superior, care îi depăşesc capabilităţile
organice. Pierderile inutile în luptă pot fi
reduse prin instruirea în condiţii cât mai
realiste şi prin convingerea comandanţilor
să menţină simţul tactic în orice situaţie.

Bibliografie:
http://sill-www.army.mil/firesbulletin
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Pe Traiectoria Victoriei

On the
Trajectory
of Victory
Abstract
The 8th Brigade LAROM is a
deployable tactical task force, the main
combat support system and is designed
mainly to provide general fire support
within national, allied, or multinational
structures.
The history of the Brigade begins in
the troubled times prior to World War I.
1st heavy Artillery Regiment, 4th (later
becoming 5th) heavy artillery Regiment
and 2nd heavy artillery brigade were
established as part of a complex
process of preparing the Romanian
army to participate in World War I with
the purpose of national reintegration.
The past defined by blood sacrifice
binds the present to excellence and to
continuous training.

Dynamic Front II
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 Maior Floricel MIŞU
Brigada 8 LAROM, Focşani
Brigada 8 LAROM este o mare unitate tactică dislocabilă,
principalul sistem de sprijin de luptă şi este destinată, în principal,
pentru a executa sprijin general prin foc în cadrul unor structuri
naţionale / aliate / multinaţionale. Istoria brigăzii a început în
vremurile tulburi de dinaintea Primului Război Mondial.
Regimentul 1 Artilerie Grea, Regimentul 4 – devenit mai apoi 5 –
Artilerie Grea şi Brigada 2 Artilerie Grea au fost înfiinţate în cadrul
unui amplu proces de pregătire al armatei române pentru
participarea la Primul Război Mondial, în scopul reîntregirii
naţionale. Trecutul definit de jertfa de sânge şi sacrificiu, obligă
prezentul la excelenţă şi instruire continuă.
Astfel, militarii Brigăzii 8 LAROM, prin toate activităţile
desfăşurate caută să ducă mai departe aceste tradiţii glorioase şi,
fără îndoială, îndeplinesc standardele impuse prin faptele lor de
vitejie de către înaintaşi. Marea unitate a fost angrenată în ultimii
ani în majoritatea exerciţiilor majore desfăşurate la nivelul Statului
Major al Forţelor Terestre şi al Statului Major al Apărării, atât
naţionale, cât şi internaţionale, alături de artilerişti din peste 15
ţări.
Un detaşament format din 20 de militari aparţinând Brigăzii 8
LAROM Alexandru Ioan Cuza din Focşani a participat anul trecut
la exerciţiul multinaţional Dynamic Front II, desfăşurat la Centrul
de Simulare Multinaţional Întrunit (Joint Multinational Simulation
Center) din Grafenwoehr, Germania. La acesta au luat parte
aproximativ 1.400 de militari din Cehia, Franţa, Germania, Italia,
Lituania, Marea Britanie, România,
SUA şi Turcia. Pentru personalul
Brigăzii 8 LAROM participant la
exerciţiu a fost o experienţă unică,
datorată cooperării nemijlocite cu
personalul comandamentului unei
brigăzi de artilerie americane,
schimbului de cunoştinţe privind
întrebuinţarea artileriei la nivelul unui
comandament de corp de armată
NATO, respectiv al unei divizii
aeropurtate.
La începutul anului 2018, militari
aparţinând Brigăzii 8 LAROM au luat
parte la Dynamic Front 18, exerciţiu
condus de Forţele Terestre ale
Statelor Unite din Europa

(USAREUR) şi la care au luat parte
peste 3500 militari din state aliate şi
partenere, precum Cehia, Franţa,
Spania, Germania, Italia, Lituania,
Letonia, Polonia, Macedonia,
Bulgaria, Georgia, Marea Britanie,
România, SUA, Canada, Norvegia
şi Turcia. Unul dintre principalele
obiective ale exerciţiului a presupus
realizarea comunicaţiilor digitale. A
fost pentru prima dată când toţi
membrii ASCA (Artillery Systems
Cooperation Activities) au participat
la acest tip de exerciţiu, cu scopul
realizării interoperabilităţii
sistemelor proprii de conducere a
focului artileriei, fapt ce va conduce
la creşterea eficienţei sprijinului prin
foc. Exerciţiul a fost axat pe găsirea
soluţiilor optime în scopul stabilirii,
ridicării şi consolidării nivelului de
interoperabilitate şi pe antrenarea
personalului naţiunilor participante pentru prevenirea şi
descurajarea unei potenţiale crize regionale. Pentru
militarii Brigăzii 8 LAROM acest exerciţiu a reprezentat
o oportunitate excelentă de a coopera cu aliaţii şi
partenerii la nivelul unui corp de armată şi o
oportunitate de a-şi demonstra profesionalismul şi
disponibilitatea în scopul deservirii unui ţel comun,
acela de a contribui la asigurarea securităţii europene
regionale. De asemenea, acest exerciţiu se doreşte a
fi punctul de plecare în ceea ce priveşte armonizarea
principalelor concepte, definiţii şi tendinţe privind
sprijinul prin foc la nivelul unui corp de armată în
mediul multinaţional, aliat sau de coaliţie.
În luna iunie a anului curent, în poligonul Smârdan
s-a desfăşurat exerciţiul de comandament în teren cu
participarea tuturor unităţilor militare subordonate. De
asemenea, artileriştii Brigăzii 8 LAROM au desfăşurat
tragerile de instrucţie şi evaluare cu muniţie de război
care reprezintă concretizarea tuturor eforturilor depuse
de ofiţerii şi subofiţerii de artilerie terestră pe durata
unui an de instrucţie. Dovadă a acestor eforturi stau
orele de antrenament în poligonul redus de artilerie,
verificările teoretice executate în timpul evaluărilor şi
exerciţiile tactice executate în teren. Astfel, după
multitudinea de activităţi dedicate instruirii, antrenării şi
perfecţionării aptitudinilor de trăgător,
soseşte şi clipa evaluării efectelor
acestora prin executarea tragerilor de
evaluare, un adevărat examen de
performanţă şi maturitate. Cu fiecare
tragere de evaluare, artileriştii au de
învăţat ceva nou, se consolidează
cunoştinţele, se deschid noi orizonturi
de cunoaştere. Aici totul este modern,
computerizat, se lucrează cu sisteme
automatizate aplicându-se tacticile,
tehnicile şi procedurile standard
NATO, la fel ca în orice batalion dotat
cu sisteme de lansatoare multiple de
rachete (MLRS) al unei ţări membre
NATO, dar adaptat la realităţile
Sistemului Artileriei Terestre din
Armata României.

Dynamic Front 18
În luna iulie diferite subunităţi ale Brigăzii 8
LAROM au fost angrenate în GETICA SABER şi
SCUTUL DE FOC din cadrul exerciţiului multinaţional,
întrunit, interarme şi multieşalon SABER GUARDIAN
17. Brigada 8 LAROM Alexandru Ioan Cuza a fost
prezentă atât la Centrul Naţional de Instruire Întrunită
Cincu, unde s-au derulat exerciţiile de coordonare a
sprijinului prin foc şi cu trageri de luptă ale artileriei şi
blindatelor, cât şi la Centrul secundar de instruire
Smârdan, unde militarii s-au antrenat în comun, în
vederea realizării interoperabilităţii şi capacităţii de
acţiune întrunită a subunităţilor de artilerie terestră şi
mecanizate, folosind tehnici, tactici şi proceduri
standard NATO, specifice armelor.
Personalul Bg. 8 LAROM. îşi respectă blazonul de
apartenenţă la Armata României, în calitate de
componentă principală a sprijinului prin foc de nivel
tactic şi operativ şi este în măsură să acţioneze
eficient, continuu şi oportun conform misiunilor
ordonate.

Viam
Victoriae!

Saber Guardian 17
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Tragerile
de luptă din
poligonul
Cincu
 Maior Călin FELECAN
Batalionul 7 Aruncătoare Proiectile Reactive
,,GENERAL VASILE DANACU”, Floreşti

Live Firing
Exercises
at Cincu
Firing Range
–
Measurement
for a Year of
Training
Abstract
In order to conduct training under
the best circumstances and towards
reaching the intended objectives,
several stages must be covered: the
first one is the individual and collective
training, conducted at the beginning of
the training year. The training activities
throughout the stages of platoon and
battery training are designed for
achieving the following objectives:
acquiring knowledge, developing skills,
training subunits and assessing team
work. All the activities fall under a single
known scenario, so that the assessors
and the executants should have clear in
their minds all the time during training
the environment where they perform
activities, as well as the requirements
specific to each exercise and the
ultimate end state.
46

măsura
unui an de
instrucţie

În perioada 25.06-05.07.2018, Batalionul 7 Aruncătoare
Proiectile Reactive „GENERAL VASILE DANACU” a executat o
tabără de instrucţie în poligonul Cincu. Pe timpul taberei s-au
executat, pe lângă multiplele activităţi planificate, şi exerciţii
tactice cu trageri de luptă cu Bateria 1 APR şi trageri de instrucţie
şi evaluare cu cadrele de artilerie din unitate.
Pentru desfăşurarea exerciţiilor tactice în cele mai bune
condiţii şi pentru atingerea scopurilor propuse, s-au parcurs mai
multe etape: o primă etapă fiind cea a instruirii individuale şi
colective, desfăşurată anterior, de la începutul anului de instrucție,
pe timpul etapelor instrucţiei plutonului şi bateriei, prin toate
activităţile de instrucţie, urmărind acumularea de cunoştinţe,
dezvoltarea deprinderilor dobândite, antrenarea subunităţilor şi
verificarea închegării lucrului în echipă în cadrul exerciţiilor
desfăşurate, atât pe parcursul etapelor de instrucţie, cât şi la
evaluările de sfârşit de etapă. Toate aceste activităţi s-au pliat pe
un scenariu unic, cunoscut, astfel încât evaluatorii şi executanţii
să aibă clar determinat, pe toată perioada de pregătire, atât
mediul în care îşi desfăşoară acţiunile, cât şi cerinţele specifice
fiecărui exerciţiu, dar şi scopul final (nivelul de pregătire).
De asemenea, o subetapă importantă în pregătirea exerciţiilor
desfăşurate în poligonul Cincu, în special a tragerilor de luptă, a
constituit-o admiterea personalului şi tehnicii pentru tragerile de
instrucţie şi evaluare şi pentru exerciţiul tactic cu trageri de luptă
cu Bateria 1 APR. Atât la testul pe care l-au completat în vederea
verificării cunoştinţelor teoretice, cât şi în poligonul redus de
cameră, unde au avut de executat o misiune de foc cu mijloacele
de imitaţie din dotare, cadrele militare de artilerie au demonstrat
că stăpânesc principiile procedeelor de tragere şi că sunt în
măsură să obţină rezultatul cerut într-un timp cât mai scurt şi cu
consum redus de muniţie.
Instalaţiile de lansare au fost supuse verificărilor tehnice, atât
pe parte mecanică, cât şi pe partea electrică, în conformitate cu
reglementările de specialitate. Micile probleme apărute din cauza
uzurii unor componente ale tehnicii, au fost remediate în totalitate
de către maistrul de artilerie, tânăr, însă foarte implicat, priceput şi
cu dorinţă de perfecţionare. Rezultatele verificărilor au fost
consemnate în cărţile de exploatare, concluziile fiind că toate
instalaţiile sunt apte şi pot executa trageri de luptă în condiţii
normale. Tot cu această ocazie s-a executat întreţinerea tehnică
de către echipajele instalaţiilor în vederea executării tragerilor de
luptă, s-au înlocuit filtre, siguranţe, astfel încât pe timpul marşului
şi tragerilor să fie minimizat riscul de apariţie a unor defecţiuni.
Subunitatea de tragere a fost evaluată în cadrul unui exerciţiu
de conducere a focului, aceasta demonstrând că este în totalitate
pregătită pentru executarea tragerilor de luptă; fiecare militar

participant, de la servant la comandant cunoscându-şi
rolul şi sarcinile, cu precizie şi în timp scurt, făcând ca
întregul angrenaj să lucreze fără sincope de la
primirea misiunii şi până la raportarea îndeplinirii
acesteia.
Sinteza întocmită de către comisia de admitere la
trageri a consemnat la final că „subunitatea este
pregătită pentru executarea exerciţiului tactic cu trageri
de luptă, exerciţiului suplimentar cu Bt. 1 APR şi a
tragerilor de instrucţie şi evaluare cu cadrele de
artilerie. Subunitatea a fost admisă la trageri”.
Următoarea etapă, cea a execuţiei operaţionale, a
avut ca scop evaluarea capacităţii subunităţilor de a
îndeplini următoarele sarcini: pregătirea pentru
deplasare, deplasarea forţelor din garnizoana de
reşedinţă în Poligonul CINCU, capacitatea
subunităţilor de a se pregăti pentru luptă, stabilirea şi
menţinerea comenzii şi controlului, executarea,
conform planului tragerilor, a misiunilor de foc cu
muniţie de război, fără incidente şi cu încadrarea în
baremele de timp, consum şi precizie, deservirea
tragerilor şi asigurarea sprijinului logistic.
Prima subetapă, executarea deplasării şi pregătirea
tragerii, a început în prima zi a săptămânii, dimineaţa
devreme cu pornirea tehnicii, încolonarea acesteia
pentru deplasare, îmbarcarea ultimelor materiale
rămase şi a raniţelor cu lucrurile personale ale
militarilor. La ora stabilită, tot personalul participant s-a
adunat în formaţie pe platou, s-au făcut ultimele
precizări, s-a primit binecuvântarea preotului, iar apoi s
-a dat ordinul de marş. A urmat îmbarcarea conform
ordinii de încolonare stabilite şi apoi deplasarea sub
razele de soare plăcute ale dimineţii. Itinerarul, unul
relativ lung, trece prin localităţi sau, acolo, în zonele în
care există, pe porţiunile de autostradă.
La anumite intervale, în zonele stabilite, coloana se
opreşte, iar personalul profită de acest lucru, atât
pentru verificarea tehnicii, cât şi pentru odihnă. După o
deplasare de opt ore, conform planificării, coloana
ajunge în raionul poziţiilor de tragere. Şoferii şi-au
făcut datoria: au ajuns la capătul marşului fără
incidente şi fără probleme deosebite la tehnică (cu
toate că aceasta are acum o vârstă venerabilă, chiar
mai mare decât a unora dintre militarii care
o
deservesc) şi asta datorită modului în care,
în perioada premergătoare admiterii acesteia pentru
trageri, personalul, şi în special şoferii au
reuşit să o pregătească pentru marş.
Deşi marşul nu a fost unul lejer, nu mai este timp
de odihnă, de acum
începe treaba şi pentru
ceilalţi militari: ridicarea
taberei, pregătirea locului
pentru depozitul de
muniţie, recunoaşterea
poziţiilor de tragere,
luarea datelor de control,
stabilirea măsurile de
siguranţă a tragerii şi de
întocmire a hărţilor şi a
celorlalte
documente
care
se
prezintă
c om a n d a nt u l u i
poligonului
spre
aprobare. După ce

tabăra, cu toate elementele ei constitutive, este
instalată, urmează recepţionarea muniţiei, pregătirea
şi aranjarea acesteia pe loturi, repartiţia pe instalaţii,
comandanţii de subunităţi pregătesc documentele şi
ordinele pentru exerciţii, statul major stabileşte ţintele
şi verifică acurateţea legării topogeodezice a
dispozitivului de luptă. Astfel, activitatea de pregătire
se încheie, iar personalul abilitat confirmă că
activităţile de instrucţie se pot desfăşura în siguranţă.
În ciuda faptului că în primele zile vremea a fost
favorabilă, regula nescrisă a vremii din Cincu: „nicio
activitate fără ploaie” s-a respectat şi de data aceasta,
astfel că, imediat după instalarea taberei, ploaia şi-a
făcut simţită prezenţa, acest lucru constituindu-se întro constantă şi pe parcursul următoarelor zile.
O activitate importantă desfăşurată în tabăra de
instrucţie au constituit-o tragerile de instrucţie şi
evaluare executate de către artileriştii batalionului, cu
trăgătorii aflaţi în punctul de observare, în stilul clasic,
obişnuit, astfel că fiecare trăgător a făcut observarea
tragerii şi şi-a evaluat efectul la ţintă. Deşi vremea a
fost potrivnică şi a plouat aproape încontinuu, atât
trăgătorii, cât şi subunitatea de tragere s-au dovedit
prompți în rezolvarea sarcinilor şi le-au dus la
îndeplinire conform procedurilor însuşite anterior.
Fiecare trăgător, conform problemei de tragere
stabilite prin planul tragerilor, a primit misiunea în
teren şi a condus tragerea. Toţi trăgătorii au reuşit
îndeplinirea cerinţelor, tragerile executate au fost
precise, demonstrând astfel abilităţile trăgătorilor, cât
şi seriozitatea în pregătirea de specialitate. De
asemenea sunt de remarcat concentrarea şi
motivarea subunităţilor de tragere, astfel încât lucrul
în poziţia de tragere să meargă „şnur” şi tragerea să
iasă perfect. Deşi cei evaluaţi, în acest caz, au fost
cadrele militare de artilerie, subunitatea s-a străduit şi
a dat totul ca tragerea să decurgă fără probleme şi
asta în ciuda condiţiilor meteo nefavorabile.
Cu această ocazie s-au executat trageri reale,
pentru prima dată de către cadrele de artilerie din
unitate utilizând procedeele nou introduse în
manualele de luptă, cum ar fi reglajul cartezian,
tragerea îndeplinind aşteptările, fiind precisă, iar
rezultatul cerut fiind obţinut cu minimul de proiectile,
asta în condiţiile în care este ştiut faptul că lovitura
reactivă pentru APR are o împrăştiere relativ mare.
După zilele cu ploaie, norii au făcut loc soarelui,
astfel încât în data planificată pentru începerea
exerciţiului tactic cu trageri de luptă, condiţiile erau
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propice pentru demonstrarea nivelului de instrucţie
atins la un nivel foarte bun, acest exerciţiu
reprezentând încununarea muncii depuse de până
atunci, de la comandantul batalionului, în calitate de
conducător al exerciţiului, cu statul major, până la
bateria APR, în calitate de executanţi, şi implicit până
la ultimul servant din ordinea de bătaie.
Exerciţiul a fost planificat şi condus în scopul
perfecţionării deprinderilor comandamentului
batalionului în pregătirea, întocmirea şi conducerea
unui exerciţiu tactic cu trageri de luptă cu bateria de
APR; antrenării centrului de operații al P.C. al
batalionului în întocmirea şi transmiterea la
subordonaţi în timp operativ a dispoziţiilor şi ordinelor
necesare conducerii subunităţilor pe timpul pregătirii şi
ducerii luptei pentru asigurarea sprijinului prin foc;
perfecţionarea deprinderilor comandanţilor de baterie,
secţii şi instalaţii în conducerea forţelor pe timpul
operaţiei în concordanţă cu manualele pentru luptă,
regulamentele de specialitate în vigoare şi procedurile
de operare proprii; dezvoltarea
deprinderilor
trăgătorilor în pregătirea şi conducerea tragerii
respectând regulile prevăzute în manualele de
specialitate; dezvoltarea deprinderilor ofiţerilor în
aplicarea celor mai precise procedee de legare
topogeodezică a dispozitivului de luptă; dezvoltarea
rezistenţei fizice şi psihice a militarilor în condiţii de
timp, anotimp şi stare a vremii specifice perioadei de
desfăşurare a exerciţiului; dezvoltarea deprinderilor în
conducerea tehnicii de luptă în teren accidentat, în
condiţii meteo reale, ziua şi noaptea.
Scenariul exerciţiului a fost unul fictiv, adecvat
îndeplinirii obiectivelor stabilite şi a făcut referire la
evoluţia unei situaţii de criză către un conflict militar,
precum şi punerea în aplicare a măsurilor naţionale de
răspuns la criză, în cadrul apărării colective a NATO.
Activităţile desfăşurate pe timpul exerciţiului au
respectat calculul timpului, au fost transmise o serie
de evenimentele şi incidentele pentru ca subunitatea
să fie la curent, din punct de vedere tactic, cu evoluţia
acţiunilor de luptă şi pentru a urmări reacţia
subunităţii, modul cum au ştiut să pună în aplicare
manualele de luptă şi procedurile de operare.
Comandanţii de subunităţi şi-au însuşit foarte bine
situaţia tactică, aceştia au luat măsurile necesare
pentru asigurarea şi protecţia forţelor pe tipul
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executării manevrei şi au organizat oportun siguranţa
nemijlocită şi apărarea apropiată a poziţiei de tragere,
documentele de conducere a subunităţilor au fost
întocmite corect, legăturile au asigurat transmiterea
oportună a comenzilor de tragere şi informaţiilor în
cadrul poziţiei de tragere. Dispoziţiile pentru
conducerea forţelor au fost date la timp, pe timpul
desfăşurării s-au folosit semnele şi semnalele
prevăzute de regulamentele în vigoare. Ocuparea şi
părăsirea dispozitivului de luptă s-a executat la timp, în
condiţiuni foarte bune. Comandanţii secţiilor tragere
cunosc şi conduc bine activităţile, dau ordinele
necesare înţelegerii şi însuşirii misiunii, iar militarii îşi
cunosc atribuţiile funcţionale şi le-au aplicat bine în
practică. Militarii au dovedit că sunt foarte buni
cunoscători ai modului de acţiune în diferitele situaţii
tactice create de conducerea exerciţiului. De
asemenea, în cazurile simulate de risc C.B.R.N.
militarii au îmbrăcat în timp scurt completul de
protecţie şi masca contra gazelor.
Este de remarcat
că, în ciuda faptului că
subunitatea nu dispune de un sistem centralizat de
conducere a focului, care să sprijine executarea rapidă
a focului, cadrele militare din unitate, folosindu-se de
tehnica de calcul din dotare (laptop), au conceput baze
de date şi fişe de calcul care să ajute la obţinerea
instantanee a elementelor de tragere în urma
introducerii datelor iniţiale, scurtând astfel cu mult
timpul de execuţie a unei misiuni faţă de procedeul
clasic de calcul cu tabla de tragere, pixul şi hârtia.
Este de subliniat, de asemenea, şi aportul bateriei
stat major care, chiar dacă nu a fost evaluată, şi-a
adus o contribuţie importantă în cadrul desfăşurării
activităţilor în bune condiţii prin realizarea
comunicaţiilor în poziţia de tragere, cât şi între aceasta
şi punctul de observare, realizarea observării tragerilor
cu ajutorul cercetaşilor-observatori şi, nu în ultimul
rând, cu personalul care a asigurat deservirea
personalului din toate punctele de vedere.
În urma evaluării modului de desfăşurare a
exerciţiului tactic cu trageri de luptă, conform fişei de
evaluare a exerciţiului, a rezultat că activităţile
desfăşurate au respectat calculul timpului,
evenimentele şi incidentele au fost rezolvate în
totalitate, ocuparea şi părăsirea dispozitivului de luptă
s-a executat la timp, comandanţii au luat toate
măsurile pentru siguranţa nemijlocită şi
apărarea apropiată a dispozitivului de luptă al
bateriei, misiunile de foc s-au executat cu
precizie, iar documentele de conducere au fost
întocmite corect şi la timp, astfel că exerciţiul a
fost apreciat cu calificativul „EXCELENT”.
În concluzie se poate spune că tabăra de
instrucţie organizată în poligonul Cincu şi
activităţile practice desfăşurate în teren au fost
un succes, au arătat întregului personal nivelul
de pregătire la care se află, aspectele care mai
necesită îmbunătăţiri, dar, în primul rând, a
reprezentat cel mai bun mijloc de consolidare a
coeziunii colectivului din toate punctele de
vedere, începând de la dimensiunea militară şi
terminând cu cea personală; a fost, în câteva
cuvinte: “barometrul acumulărilor dintr-un an
de instrucţie”. 

PROIECTILUL
ŞI ŢINTA
deviza artileriştilor
din Batalionul 612
Artilerie Antitanc
„Maramureş”
 Căpitan Mihai Ovidiu POP
Batalionul 612 Artilerie Antitanc „MARAMUREŞ”, Baia Mare
În perioada 25 iunie – 05 iulie 2018, structuri din cadrul
Batalionului 612 Artilerie Antitanc „MARAMUREŞ” au executat în
Centrul de Instruire Întrunită ”Getica” din Cincu, exerciţiul tactic cu
trageri de luptă cu bateria antitanc şi trageri de instrucţie şi
evaluare.
Aceasta a fost prima ieşire a unităţii în poligonul de tragere cu
armamentul de artilerie din acest an, şi a reprezentat o ocazie
foarte bună pentru verificarea nivelului de instruire al militarilor şi
evaluării stadiului de realizare a coeziunii pentru luptă a bateriei.
Totodată, activităţile de organizare şi desfăşurare a tragerilor, au
constituit provocări pentru structurile de logistică şi mentenanţă
ale batalionului, în îndeplinirea sarcinilor specifice.
O altă valenţă a activităţilor din poligon, a fost aceea de a
verifica şi evalua nivelul de performanţă şi capabilităţile de care
dispune batalionul, atât din punct de vedere al conducerii forţelor,
cât şi din punct de vedere al executării unui sprijin prin foc eficient
în cadrul zonei de intervenţie antiblindate.
Obiectivele principale au fost: evaluarea capacităţii de reacţie
a subunităţilor pentru rezolvarea problemelor specifice în cadrul
scenariilor exerciţiilor, evaluarea coeziunii echipelor de servanţi în
executarea misiunilor de foc, întocmirea şi exploatarea
documentelor de luptă pe aliniamentele antiblindate.
Evaluarea subunităţilor s-a executat de către echipa de
evaluare condusă de comandantul batalionului, locotenent colonel
Dănuț-Gabriel DĂNILĂ, din care au făcut parte șeful de stat
major, maior Iulian BEJAN KRIZSANOSZKI, şeful modulului
operaţii şi instrucţie, maior Corneliu HERMAN, șeful modulului
comunicații și informatică Maior Cristian HAIDUC şi șeful
compartimentului conducere operaţii şi instrucţie din cadrul
modulului operaţii şi instrucţie, căpitan Mihai POP.
Pentru exercitarea actului de comandă şi control al forţelor
participante, comanda unităţii a urmărit, în mod deosebit
amenajarea în teren a punctului de comandă al batalionului, în
concordanţă cu prevederile manualelor în vigoare, precum şi
realizarea unui sistem de comunicaţii viabil, având ca finalitate
îmbunătăţirea procedurilor de operare pentru conducerea cu
eficienţă maximă a acţiunilor de luptă specifice luptei antiblindate
în operaţia de apărare.
La nivelul batalionului a fost realizată coeziunea necesară unei
funcţionări fluente şi coerente, lucru ce a determinat întocmirea în
timp oportun a documentelor de planificare şi conducere
concomitent cu o permanentă monitorizare a acţiunilor din teren
desfăşurate pe timpul exerciţiilor cu bateria de artilerie antitanc.
Exerciţiul cu trageri de luptă desfăşurat în Centrul de Instruire
Întrunită ”Getica” din Cincu a fost conceput de către comandantul

ONE SHELL,
ONE TARGET
The Motto the
612th Antitank
Artillery
Armour
Battalion
“Maramureş”
Abstract
Between 25th of June and 05th of
July 2018, structures within the 612
Antitank Artillery Battalion conducted
the combat tactical exercise with the
antitank battery and training and
evaluation drills in the Training Center
CNIÎ Cincu.
The activities carried out in the firing
range also provided an opportunity to
check the performance level and the
capabilities of the battalion, both from
the point of view of the leadership of the
forces and from the point of view of
execution, an effective fire support
within the intervention area.
The main objectives were:
evaluation of the response capacity of
the subunits to solve the specific
problems in the exercise scenarios,
assessing the cohesion of the teams in
the fire missions, drawing up an
exploiting the combat documents on the
antitank alignments.
The results obtained, mostly very
good, have demonstrated a good ability
to react, lead and coordinate to fulfill
the fire missions in short time and with
maximum precision.
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Batalionului 612 Artilerie Antitanc „MARAMUREŞ”,
astfel încât să corespundă scopului şi obiectivelor,
precum şi nevoilor de instruire ale bateriei pentru a
deschide focul în timpul cel mai scurt, cu precizie
maximă asupra ţintelor fixe şi în mişcare, pe timp de zi
şi de noapte, în orice condiţii de stare a vremii.
Personalul din cadrul comandamentului structurii a
exersat verificarea şi interpretarea datelor şi
informaţiilor referitoare la situaţia operativă, evaluarea
şi analiza spaţiului de luptă şi a ameninţărilor
adversarului şi prognozare a COA ale acestuia.
Pe timpul desfășurării exercițiului au fost asigurate
toate echipamentele de comunicaţii, astfel încât
subunităţile participante la trageri să beneficieze de
toate facilităţile necesare unui trafic radio normal şi să
existe un schimb permanent de informaţii între
participanţi. Exerciţiul a început prin prezentarea
situaţiei tactice, deplasarea tehnicii şi a militarilor în
poligon şi a continuat prin recunoaşterea şi ocuparea
aliniamentului antitanc din Valea Cincului. A urmat
apoi, rezolvarea unor situaţii tactice de către bateria
antitanc şi pregătirea poligonului pentru tragere de
către subunitatea de deservire.
Activităţile au culminat cu tragerile de luptă.
Misiunile executate au reconfirmat nivelul foarte bun
de pregătire al militarilor, majoritatea ţintelor fiind
distruse din primul proiectil. Impresionantă a fost
tragerea asupra unui grup de şase blindate în
deplasare, acestea fiind distruse într-un timp foarte
scurt cu focul bateriei.
Conform condițiilor problemelor de tragere
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planificate în poligon, pentru
executarea tragerilor au fost
instalate un număr de 42 de ţinte
care s-au dovedit a fi insuficiente
deoarece în cadrul batalionului s-a
menținut și la acest exercițiu
dev i za: “ PRO IECT IL UL ȘI
ȚINTA”.
Exercițiul tactic cu trageri de luptă,
desfășurat cu Bateria 1 Antitanc în
Centrul de Instruire Întrunită
”Getica” din Cincu, a fost apreciat
cu calificativul EXCELENT.
Coordonarea eficientă a
activităţilor comandanţilor de secţii
şi de tunuri de către comandantul
bateriei, căpitan Cristian
ANDREICA a determinat
angajarea oportună, eficientă şi eficace a ţintelor astfel
că rezultatele obţinute au demonstrat o bună
capacitate de observare şi de reacţie a ochitorilor de la
piese pentru îndeplinirea misiunilor de foc cu precizie
maximă.
În urma desfăşurării tragerilor de luptă,
comandantul Regimentului 69 Artilerie Mixtă
„SILVANIA”, colonel George Sas, prezent pe toată
durata executării tragerilor de luptă din poligon, a
apreciat pozitiv modul de angajare şi viteza de
distrugere a ţintelor. Acesta i-a felicitat pentru
calificativul „Excelent” obținut la evaluare pe ochitorii,
servanții și comandanții de piesă, secție și baterie,
precum şi pentru menținerea blazonului artileristului
antitanc: „PROIECTILUL ȘI ȚINTA”. Din rândul
personalului care a încadrat cele două secţii de
tragere ale bateriei, a remarcat în special pe
comandanţii de secţii, locotenentul Alexandru GABOR
şi plutonierul major Mugurel BÂRLEA, privind modul
de conducere a subunităţilor pentru îndeplinirea
misiunilor de foc, precum şi pe comandanţii de tunuri,
plutonierul Basarab ABRIHAN şi sergentul major
Robert TAMAȘI, respectiv ochitorii, caporalii
Alexandru LOVASZ şi Claudiu CIURTE, care s-au
ridicat la un nivel înalt de instruire.
Rezultatele obţinute, preponderent foarte bune au
demonstrat, o bună capacitate de observare, de
reacţie a ochitorilor şi o foarte bună conducere,
coordonare a comandanţilor de piese, secţii şi baterie,
pentru îndeplinirea misiunilor de foc în timp scurt şi cu
precizie maximă. 

Batalionul 325
Artilerie „ALUTUS”
la ceas aniversar
 Locotenent Laurenţia GRIGORE
Batalionul 325 Artilerie ”Alutus”, Caracal
În anul centenarului și la sărbătorirea a 175 de ani de la
înființarea Artileriei Moderne Române, Batalionul 325 Artilerie
”Alutus” se mândrește cu o experiență de peste 50 de ani, în
prima zi de octombrie a acestui an, împlinind o jumătate de veac
de existență.
Batalionul 325 Artilerie „Alutus” a preluat cu onoare tradițiile
Divizionului 325 Autotunuri, care s-a înființat la data de
01.10.1968 prin transformarea Bateriei 325 Autotunuri sub
comanda maiorului (artilerie și rachete) Nicolae Răgălie. Odată cu
înființarea, Divizionul 325 Autotunuri a fost dislocat în cazarma nr.
472, la 1 km sud de garnizoana Caracal, fiind subordonat Diviziei
2 Mecanizată „Mihai Viteazul” Craiova.
Prin Decretul Prezidențial nr. 187 din 12.03.1968, Divizionul
325 Autotunuri primește Drapelul de Luptă la data de 20.07.1969.
Unitatea astfel constituită și-a început activitatea și a reușit în timp
relativ scurt să realizeze un colectiv puternic, care și-a demonstrat
valoarea prin obținerea unor rezultate deosebite atât la aplicațiile
cu seriile de militari în termen, cât și la sprijinirea populației în
cazul dezastrelor naturale din vara anului 1970.
Anii 80 reprezintă o perioadă cu transformări majore pentru
Divizionul 325 Autotunuri, începând prin redislocarea unității din
cazarma 1231 în cazarma 1253, dispusă tot în Caracal și
culminând cu transformarea în Divizionul 325 Artilerie Antitanc la
data de 01.10.1985, prin dotarea acestuia cu tunuri antitanc cal.
100 mm model 1977. Divizionul era organizat din: comanda
unității, subunități de asigurare de luptă, 3 baterii antitanc, 1
baterie instrucție, subunități și formațiuni de servicii. Comandant
al Divizionului începând cu 17.03.1983 a fost Cpt. Dumitru Băluță.
O perioadă deosebită în istoria batalionului este reprezentată
de evenimentele din decembrie 1989. În acest an, în baza
ordinului A53 din 13 iulie este numit în funcția de comandant al
Divizionului 325 Artilerie Antitanc Cpt. (Art. Ra.) Ștefan Dincă.

Militarii Divizionului 325 Autotunuri (anii ‘70)

The 325th
Field Artillery
Battalion
“Alutus”
Anniversary
Time
Abstract
325th Artillery Battalion „Alutus”
celebrated fifty years of existence on
1st October 2018. The Battalion took
over the traditions of 325th Selfpropelled Cannon Battalion, founded on
1st October 1968.
During time the Battalion suffered
many transformations, has changed the
structure and also the guns they are
firing. Firstly, they used the Selfpropelled Cannon SU-100(1969), then
in the 1980s the battalion was
endowment with 100mm Antitank
Cannons (1977) and from 2004 until
now has also 152mm Howitzer(1981).
Nowadays, the 325th Artillery
Battalion is part of the Multinational
Brigade, assuring the firing support of it.
The Battalion develops the capabilities
during peace, crisis and war situations,
on the purpose of achieving and
maintaining the operational level
established, being capable to plan,
prepare, conduct, execute and evaluate
specifically military missions.
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De la data 18.12.1989, unitatea a acționat în
localitatea Caracal și împrejurimi, aducându-și un
aport deosebit la succesul acțiunilor militare din
această zonă. Unitatea a desfășurat o serie de misiuni
de scotocire a Pădurii Reșca, paza puțurilor şi
depozitelor de apă, a silozurilor din localitate și a
aerodromului „Deveselu”. De menționat faptul că
Divizionul nu a înregistrat pierderi, în ciuda condițiilor
impuse de starea de război.
În perioada ianuarie-mai 1994, în baza ordinului
Statului Major al Trupelor de Uscat nr. 0519/1993,
unitatea a experimentat noua structură de organizare
a unui divizion antitanc îndeplinindu-şi misiunea
încredințată cu rezultate foarte bune. Comandant al
Divizionului începând cu 15.12.1992 era maiorul
(artilerie și rachete) Dumitru Păun. În următoarea
perioadă, Divizionul trece prin două momente de
resubordonare, primul în 13.06.1995 când iese din
subordinea Diviziei 2 Infanterie Mecanizată „Mihai
Viteazul” și trece în subordinarea Brigăzii 7 Tancuri și
cel de-al doilea în 24.02.1996 când se întoarce în
subordinea Diviziei 2 Infanterie Mecanizată „Mihai
Viteazul”. De asemenea, organizarea Divizionului
suferă modificări în august 1995 trecând la statul de
organizare cu efective complete care cuprindea
comandamentul, baterie stat major, 3 baterii de
artilerie antitanc, subunități și formațiuni de logistică.
În baza OG. 44/ 10.03.1994 a Ministrului Apărării
Naționale se numește în funcția de Comandant al
Divizionului 325 Artilerie Antitanc, Lt. col. (artilerie și
rachete) George Ghiță.
La data de 25.10.1997 este înmânat noul Drapel
de Luptă al Divizionului 325 Artilerie Antitanc conform
Decretului Prezidențial nr. 295 din 03.07.1997.
Divizionul 325 Artilerie Antitanc este nominalizat în
compunerea Forței de Reacție Rapidă, pentru
realizarea interoperabilității cu armatele țărilor
membre NATO, în baza dispoziției Statului Major
General nr. S/SMG 14 din 08.04.1997.
În baza Ordinului Statului Major General nr. S/B
5/1824 din 12.04.2002, începând cu data de
01.06.2002 Divizionul 325 Artilerie Antitanc, în
organica Brigăzii 2 Infanterie Moto „Rovine”, trece la
noul stat de organizare având în compunere:
comandament, 3 baterii artilerie antitanc, 1 baterie
RATD, subunități de asigurare de luptă și o baterie
logistică, comandat începând cu 03.06.2002 de Lt.
col. Marius Poroineanu. Prin dotarea cu opt instalaţii
de lansare 9P148 KONKURS divizionul şi-a sporit
considerabil posibilităţile antitanc.
Transformările Divizionului continuă, începând cu
04.10.2004 prin preluarea a trei baterii de obuziere
cal. 152 mm model 1981 de la Divizionul 30 Artilerie
Craiova, devenind astfel Divizionul 325 Artilerie Mixtă
în subordinea Brigăzii 2 Infanterie Ușoară „Rovine”.
Aşadar, pe lângă componenta antitanc, unitatea și-a
mărit puterea de foc. Redimensionarea a presupus un
efort deosebit de dislocare a efectivelor și tehnicii și
de realizare a coeziunii divizionului.
Comandant al Divizionului 325 Artilerie Mixtă este
numit Mr. Gheorghe Țîrlea prin Ordinul Șefului Statului
Major al Forțelor Terestre nr. TU 265 din 01.04.2005.
Începând cu data de 01.08.2005, Divizionul 325
Artilerie Mixtă este redislocat din Cazarma 1253, în
Cazarma 1231, de pe str. Înfrățirii, unde funcționează
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și astăzi. În baza dispoziției S.M.G. nr. 35/S 481 din
01.03.2006 se efectuează modificări pe schema
statului de organizare și se schimbă denumirea
de ,,Divizion” în ,,Batalion”, urmând ca începând cu
01.03.2008 să se schimbe denumirea din Batalionul
325 Artilerie Mixtă în Batalionul 325 Artilerie, aflat în
subordinea Brigăzii 2 Infanterie ,,Rovine”. Unității i s-a
oferit denumirea onorifică ,,ALUTUS” și au fost
aprobate însemnele heraldice în baza aprobării
ministrului apărării pe raportul nr H5498 din
30.10.2008.
În anul 2009, comandant al Batalionului 325
Artilerie ,,Alutus” este numit lt.col. Neluș Dinu, prin
ordinul Șefului Statului Major al Forțelor Terestre nr.
FT 174 din 30.04.2009. Începând cu anul 2009,
batalionul a participat anual la diferite tipuri de exerciții
în poligoanele de instrucție, obținând rezultate foarte
bune, iar din anul 2014 se instruiește în mediu
multinațional alături de parteneri străini.
Începând cu 01.07.2016, comandant al Batalionului
325 Artilerie ,,Alutus” este numit lt. col. Ileana-Niță
Constantin.
În prezent, batalionul face parte din Brigada
Multinațională Sud-Est, fiind principala structură de
sprijin prin foc a acesteia. Batalionul dezvoltă
capabilitățile în situații de pace, criză și război, în
vederea atingerii și menținerii nivelului de
operaționalizare stabilit, fiind în măsură, din punct de
vedere structural și acțional, să planifice, pregătească,
conducă, execute și să evalueze dislocarea/
redislocarea, sprijinul prin foc și alte misiuni specifice
acțiunilor militare. În situații de urgență civilă, pe
teritoriul național, acționează pentru limitarea și
înlăturarea efectelor acestora.
Debutul în cadrul exercițiilor multinaționale la care
au
par t ic i p at
m il it a ri i
B at a l io n ul u i
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Artilerie ,,Alutus”a avut loc în anul 1997, prin
participarea cpt. Cheroiu Ion și cpt. Geaba Dănuț, la
Exercițiul ,,În spiritul parteneriatului pentru pace
Bulgaro-Amerirican 1997”, activitate desfășurată pe
teritoriul Bulgariei. De atunci și până în prezent,
batalionul a participat la numeroase alte exerciții, în
colaborare cu parteneri străini: “Cooperative
Determination 1999”, “Peace Maker 14”, “Scorpions
Fury 15”, “Scorpions Fury 16”, “Noble Jump 17”,
“Scorpions Fury 17”. De asemenea, numeroși militari
ai batalionului au participat alături de alte structuri ale
Brigăzii Multinaționale la misiuni în teatrele de operații
din Irak și Afganistan.

Getica Saber 17 în poligonul Cincu

Schimb de experiență cu
partenerii NATO în cadrul
exercițiului „Noble Jump 17”
Executarea tragerilor cu bateriile de
obuziere cal. 152 mm la exercițiul „Noble
Jump 17”

Componenta
multinațională
în exercițiile
Batalionului 325
Artilerie „Alutus”
 Locotenent Florin CIOLOCA

Multinational
Component
in the 325th
Field Artillery
Battalion
“Alutus”
Exercises

Batalionul 325 Artilerie „Alutus” , Caracal

Abstract
Mediul complex de securitate aduce noi provocări la
adresa securității României, în prezent căutându-se
dezvoltarea unor măsuri suplimentare de consolidare a
apărării și securității în zona Mării Negre.
Batalionul 325 Artilerie „Alutus” este parte componentă a
Brigăzii Multinaționale, înființată cu scopul de a sprijini
eficient acţiunile la care participă acesta, cât și de a
contribui la securitatea și stabilitatea regională. Acesta
asigură sprijinul prin foc al Brigăzii Multinaționale, fiind
capabil să execute misiuni în timp scurt și cu precizie
ridicată, atât din poziții de trageri acoperite, cât și
neacoperite.
Exercițiile multinaționale au scopul de a prezenta și a
îmbunătăți capabilitățile NATO pentru tot spectrul de misiuni
pe care le îndeplinește alianța. Acestea sunt relaționate
cerințelor operaționale curente și priorităților. În cadrul
exercițiilor sunt antrenate și evaluate forțele statelor
membre ce acționează împreună pentru a demonstra
capabilitățile militare.
Consolidarea interoperabilității între armatele Alianței
este esențială în obţinerea succesului acțiunilor, optimizarea
procesului de instruire prin exerciții cu trageri de luptă,
exerciții de comandament, toate fiind cheia realizării
interoperabilității.
Exercițiile multinaționale au ca obiectiv instruirea
personalului pentru a acționa cu succes într-un mediu
operațional multinațional, oferind posibilitatea antrenării atât

The complex security environment
brings new challenges for Romanian
security, now there are making efforts
to develop additional security measures
on the purpose of strengthen the
security in the Black Sea area.
Multinational exercises objective is
to display and improve NATO
capabilities for the whole spectrum of
alliance missions. They also offers the
possibility of training in a multinational
operational environment, commanders
and headquarters in planning and
conducting exercises and troops in
execution of missions together with
foreign soldiers for a better
coordination.
The experience gained after the
participation to multinational exercises
in planning, executing and evaluating
the exercise highlights the progress of
the 325th Artillery Battalion in adapting
the tactics and procedures to those
used by NATO partners. Also, the
interest in increasing the interoperability
with other states made overcoming the
technical and language barriers.
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a comandanților și statelor majore în
planificarea și conducerea operațiilor
militare, cât și a forțelor de a acționa
alături de militari ai altor state pentru o
coordonare eficientă pe câmpul de
luptă.
Începând cu anul 2014, Batalionul
325 Artilerie „Alutus” a participat la
numeroase exerciții multinaționale
alături de militari ai statelor partenere.
Caracterul multinațional, diversitatea
structurilor participante și misiunile
executate au adus, în ultimii ani, un
plus în pregătirea militarilor, depășind
barierele impuse atât de dotările
tehnice, cât și cele culturale și
lingvistice.
Seria exercițiilor SCORPIONS
FURY a reprezentat componenta
esențială a pregătirii militarilor Militari ai Bateriei Asigurare Date executând cercetarea câmpului de
luptă în cadrul exercițiului „Scorpions Fury 16”
batalionului pentru a acționa într-un
mediu întrunit și multinațional.
Antrenarea structurilor de asigurare cu date
exercițiului.
alături de subunitățile de manevră ale unor
Exercițiile multinaționale la care a participat
structuri de nivel brigadă românești sau aliate a
batalionul s-au desfășurat în mai multe etape:
constituit elementul de noutate și o mare
pregătirea exercițiului, dislocarea, executarea
provocare. Procedurile de cerere a focului și
exercițiilor asistate de calculator de către
executare a sprijinului prin foc în toate tipurile de
comandamentul batalionului, a exercițiului de
operații au fost intens exersate și adaptate.
antrenament în teren și a exercițiilor cu trageri de
Subunitățile de tragere din poziții de tragere
luptă și redislocarea.
acoperite au exersat, în principal, executarea
Pregătirea exercițiului s-a axat pe un proces
sarcinilor de sprijin prin foc pe ținte neplanificate,
de instruire gradual, pornind de la instrucția
accentuând schimbarea rapidă a pozițiilor de
individuală, continuată cu exerciții de rezolvare a
tragere în zona stabilită de manevră a artileriei.
unei situații tactice, exerciții asistate de calculator
Componenta
antitanc,
în
prezent
în
și exerciții de antrenament în teren de nivel
reorganizare și dotare cu instalații de lansare
batalion.
„SPIKE”, a exersat sarcini specifice pentru
De asemenea, s-a evaluat modul de acțiune al
ocuparea rapidă a aliniamentelor antiblindate
subunităților în contextul operațiilor întrunite
nepregătite și deschiderea cu mare precizie a
multinaționale, coordonarea subunităților pe
focului asupra țintelor în mișcare, în principal.
timpul executării manevrei și a sprijinului prin foc.
În urma participării la exercițiile multinaționale
Experiența căpătată în urma participării la
s-a constatat faptul că tehnicile, tacticile și
exercițiile multinaționale a evidențiat faptul că
procedurile
folosite
de
batalion
sunt
tehnicile și procedurile folosite de batalion sunt
standardizate cu cele ale aliaților privind sprijinul
asemănătoare cu cele ale partenerilor, privind
prin foc în operații și se urmărește armonizarea
sprijinul prin foc în operații, urmărindu-se
acestora.
armonizarea acestora. Cu toate acestea
Adaptarea continuă a procesului de instruire
Batalionul
continuă
acest
proces
de
prin armonizarea obiectivelor instrucției și
interconectare a elementelor structurale și
exercițiilor cu cerințele contextului multinațional în
procedurale prin planificarea altor exerciții la care
care își desfășoară activitatea batalionul au
să se implice structurile armatelor membre
condus la ridicarea nivelului de interoperabilitate.
NATO, astfel continuându-se instruirea alături de
Adoptarea
doctrinelor,
procedurilor
și
partenerii din NATO.
standardelor comune la nivelul NATO și
antrenarea în comun a forțelor este o cerință
esențială a Alianței.
Planificarea și conducerea operațiilor în acord
cu procedurile standard de operare NATO cu
scopul de a ridica capacitatea de răspuns,
întrunesc
cerințele
specifice
NATO
de
standardizare și cresc capacitatea de a coopera
eficient pentru îndeplinirea misiunilor. Structura
unui exercițiu multinațional cuprinde elaborarea
concepției
și
specificațiilor
exercițiului,
Executarea tragerilor cu bateriile tunuri antitanc cal.
planificarea exercițiului și emiterea documentelor,
100 mm în cadrul exercițiului „Scopions Fury 17”
desfășurarea exercițiului, analiza și raportarea
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Instruieşte-te
aşa cum
vei lupta
 Căpitan Paul Claudiu RUS

Train

Batalionul 817 Artilerie „Petru Rareş”, Prundu Bîrgăului
Utilizând această deviză, militarii bateriei 1 obuziere din cadrul
Batalionului 817 Artilerie „PETRU RAREŞ” Prundu Bîrgăului au
participat la exerciţiile multinaţionale SABER JUNCTION - 17 şi
COMBINED RESOLVE VIII desfăşurate în centrele de instruire
din Germania în perioada 20.04 – 02.07.2017 .
Principalele obiective de instruire au fost: dezvoltarea
interoperabilităţii şi a capacităţii de acţiune întrunită, antrenarea
pentru utilizarea în comun a tehnicilor, tacticilor şi procedurilor de
operare standard NATO, realizarea sprijinului logistic în context
multinaţional, armonizarea procedurilor şi capabilităţilor de
comunicaţii, precum şi perfecţionarea nivelului de pregătire
profesională.
Pe durata exerciţiilor, bateria 1 obuziere a fost integrată pe
rând în structurile de artilerie americane, la „SABER JUNCTION –
17” în cadrul FA 2CR (Field Artillery Squadron, 2nd Cavalry
Regiment ), iar la „COMBINED RESOLVE VIII” în cadrul FA 3-29
(3rd Battalion, 29th Field Artillery Regiment), unde am avut
oportunitatea să lucrăm împreună cu militari profesionişti care neau facilitat îndeplinirea obiectivelor mai sus menţionate, iar noi am
demonstrat că suntem o subunitate disciplinată, cu un nivel de
coeziune ridicat, unde fiecare militar îşi cunoaşte atribuţiile şi
poate face faţă cu succes unui mediu de luptă complex, indiferent
de teren, vreme sau adversar.

Aspecte de la
exercițiile
multinaționale SABER
JUNCTION - 17 și
COMBINED
RESOLVE VIII

As
You Will
Fight
Abstract
The 1st Battery from 817th FA BN
had two successful rotations in
Germany 2017 participating at SABER
JUNCTION 17 and COMBINED
RESOLVE VIII. Their main purpose
was to inc reas e the lev el of
interoperability between NATO allies
and to improve the firing battery
performance.
The battery encountered some
friction points but proved flexible and
agile enough to overcome the issues
and it demonstrated that it is are fully
capable to provide fire support for allied
forces.
The Romanian military were very
proud that they had the opportunity of
training and fighting alongs ide
American artillery soldiers managing
together to upgrade their TACSOP.
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Chiar dacă nu am executat trageri cu muniţie de
război, pe perioada executării exerciţiilor am avut
parte de o simulare perfectă a situaţiilor câmpului de
luptă, astfel încât odată intraţi în situaţie tactică, sub
ameninţarea continuă a forţelor adversarului
(OPFOR) se crea permanent impresia desfăşurării
unui conflict de dimensiuni reale. Principala
ameninţare şi provocare pentru noi au fost acţiunile
reale ale mijloacelor aeriene fără pilot folosite de
inamic, ale forţelor pentru operaţii speciale înfiltrate în
dispozitivul propriu, ale radarelor, toate cu sarcini
specifice pentru descoperirea poziţiilor de tragere şi
sprijinul focului de contrabaterie cu care inamicul
încerca să ne surprindă şi să ne scoată din luptă.
Militarii români au avut de asemenea ocazia să
exerseze şi procedurile medicale de acordare a
primului ajutor şi evacuare a răniţilor, având o medie
de 30 de minute pentru transportul acestora la
facilităţile medicale ROL 1.
Personal am fost foarte impresionat de modul
profesionist de executare a procesului de
planificare şi de luare a deciziei (MDMP) pe
timpul exerciţiilor, deoarece s-a pus accentul pe
foarte multe simulări şi repetiţii pe machete ale
terenului, menite să ofere participanţilor o
înţelegere detaliată a modului de acţiune în orice
situaţie, precum şi a imagine operaţională
integrată a întregii operaţii desfăşurate.
Analizele post acţiune executate atât pe
timpul desfăşurării exerciţiilor, cât şi cele de la
finalul acestora au evidenţiat faptul că toate
obiectivele de instruire propuse au fost atinse.
Acestea ne-au făcut să conştientizăm importanţa
identificării şi soluţionării problemelor apărute în
câmpul tactic, iar adaptabilitatea şi flexibilitatea
militarilor au fost foarte importante în rezolvarea
acestora. Militarii bateriei au apreciat pozitiv
modul de desfăşurare a exerciţiilor datorită
faptului că prin aplicarea procedurilor tactice de
operare (TACSOP) ale batalioanelor de artilerie
americane am reuşit să ne dezvoltăm şi să ne
perfecţionăm capacitatea de a acţiona într-un
mediu de luptă întrunit şi multinaţional. Totuşi,
lipsa din dotarea subunităţii a unor echipamente
esenţiale precum GPS-uri, ochelari de vedere pe
timp de noapte, staţii radio sau inexistenţa
sistemului automatizat de conducere a focului şi
de prelucrare a buletinelor meteo standard
NATO / US, a creat dificultăţi în desfăşurarea
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activităţilor. Cu toate aceste lipsuri şi
limitări, pe timpul exerciţiului SABER
JUNCTION, Bt. 1 Ob. cal. 152 mm / B. 817
Art. s-a ridicat la nivelul celorlalte 2 baterii
de obuziere tractate cal. 155mm US
(model M777) care erau şi dotate cu sistem
automatizat de conducere a focului, aspect
evidenţiat la analiza post acţiune. În urma
comparării timpilor de procesare a
misiunilor de foc, bateria românească s-a
situat pe locul 2 din cele trei baterii ale
batalionului . Pentru exerciţiul COMBINED
RESOLVE VIII, deşi bateria de obuziere şia îmbunătăţit performanţele obţinute, şi-a
adaptat procedurile de operare, a fost
aproape imposibil să intre în competiţie cu
bateriile de obuziere autopropulsate (M109 Paladin),
drept urmare nici nu s-au făcut astfel de comparaţii.
Relaţiile de colaborare, subordonare şi relaţionare
cu partenerii americani pe durata desfăşurării celor
două exerciţii au fost deosebite. Am încercat în
permanenţă să ne depăşim standardele de
performanţă pentru a face faţă provocărilor din câmpul
tactic, lucru evidenţiat de către parteneri prin cele două
certificate de apreciere primite la încheierea fiecărui
exerciţiu.
Apreciez că participarea structurilor de artilerie
româneşti la acest fel de exerciţii multinaţionale este
deosebit de benefică, atât pentru însuşirea şi aplicarea
unor proceduri tactice de specialitate standardizate,
cât şi pentru conştientizarea solicitărilor reale la care
artileria trebuie să răspundă cu promptitudine şi
eficienţă în situaţia unui tip de conflict contemporan. 

Prezenţa înaintată
consolidată în NE
Poloniei
Detaşamentul
de Apărare Antiaeriană
“LILIECII NEGRII” 09.2017-04.2018 /
Batalionul 228 ApAA
“PIATRA CRAIULUI”
 Căpitan Marius CHELMEA
Batalionul 228 Ap.A.A., “Piatra Craiului”, Braşov
Conform deciziei asumate în cadrul Summit-ului NATO de la
Varşovia armata României participă începând cu anul 2017 la o
misiune de consolidare a flancului Nord Estic al Alianţei cu un
detaşament de apărare antiaeriană din compunerea unui grup de
luptă aflat sub comanda Statelor Unite ale Americii.
Contingentul românesc, selecţionat să facă parte din cadrul
Grupului de Luptă din Polonia (eFP US Battle Group), a executat
un program de pregătire intensiv şi plin de provocări, toate
acestea pentru a fi în măsură să îndeplinească cu succes
viitoarele misiuni încredinţate.
Detaşamentul de Apărare Antiaeriană “Black Bats”, rotaţia a IIa este format din militari aparţinând Batalionului 228 Apărare
Antiaeriană “PIATRA CRAIULUI” dar şi din specialişti ale altor
unităţi de armă. Acest detaşament are în înzestrare tunuri
antiaeriene 2x35 mm Oerlikon, unităţi de conducere a focului
GSN şi radarul SHORAR - cu ajutorul căruia se pot descoperi
ţinte de până la 30 kilometri.
În perioada de pregătire, ofiţerii din cadrul comenzii
detaşamentului şi a bateriei de artilerie antiaeriană au desfăşurat
activităţi şi misiuni complexe în vederea atingerii nivelului
operaţional necesar desfăşurării misiunii în cadrul eFP US Battle
Group. Cu ajutorul şi sub îndrumarea comandantului de batalion
şi a ofiţerilor de proiect din cadrul Comandamentului Forţelor
Întrunite (CFI), şi respectiv Componentei Operaţionale Terestre
(COT), am reuşit să îndeplinim toate cerinţele esenţiale şi am
adaptat procedurile de operare astfel încât misiunea să se
desfăşoare ireproşabil şi fără incidente.
Din punct de vedere al pregătirii de specialitate nu au fost
noutăţi sau surprize, militarii având experienţă atât la exerciţiile şi
tragerile în garnizoana de reşedinţă, în cadrul exerciţiilor tactice,
tragerilor de luptă şi de instrucţie pe care Batalionul 228 Apărare
Antiaeriană le execută anual în Centrul National pentru Instruire şi
Trageri de Luptă cu artileria antiaeriană din Capu Midia Constanţa.
Profesionalismul şi experienţa s-au putut observa încă din
primele săptămâni ale perioadei de pregătire dar şi pe parcursul

Air Defence
Detachment/
GBAD “BLACK
BATS”
eFP US Battle
Group Poland 09.201704.2018 /
228th ADA
Battalion
“PIATRA
CRAIULUI”
Abstract
The Romanian contingent selected
to participate to eFP US Battle Group in
Poland conducted an intensive and
challenging training program, to be able
to efficiently accomplish the future
assigned missions.
Romania attends this mission of
enforcing the North-Eastern flank of the
Allianc e with one air defenc e
detachment, under US command.
The Air Defence Detachment “Black
Bats”, 2nd rotation, consists of
personnel belonging to the 228th ADA
Battalion “PIATRA CRAIULUI” and
specialists of other structures of the
Romanian Army. This detachment is
equipped with 35 mm twin air defence
artillery cannons Oerlikon, GSN fire
control units and the SHORAR system
– used for tracking targets up to 30
kilometers away.
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exerciţiilor cu trupe în teren şi tragerilor de
luptă cu armamentul uşor de infanterie. De
asemenea, în urma tragerilor de luptă din
Centrul Naţional pentru Instruire a Apărării
Antiaeriene Capu Midia, personalul implicat
a obţinut calificative foarte bune. Un factor
important în realizarea acestor cerinţe îl
constituie devotamentul de care au dat
dovadă în tot acest interval, inclusiv la
evaluările naţionale pe care detaşamentul le
-a susţinut.
Abilităţile organizatorice ale ofiţerilor din
comanda detaşamentului s-au evidenţiat în
etapa premergătoare dislocării prin
elaborarea, întocmirea şi completarea
documentelor internaţionale de transport
aerian, organizarea şi paletizarea
materialelor ce trebuiau transportate în zona
de misiune. Elaborarea planului,
organizarea şi executarea dislocării fiind un
ultim test pe care militarii l-au depăşit,
înaintea începerii misiunii. În cea de-a doua parte a
lunii septembrie, autoritatea asupra detaşamentului a
fost preluată de către Comandamentul Forţelor
Întrunite, iar cu sprijinul Forţelor Aeriene Române am
început dislocarea în zona de misiune.
După dislocarea în Polonia următoarea etapă a
constituit-o integrarea detaşamentului în structura
multinaţională complexă sub comanda americană.
Acest grup de luptă, împreună cu alte trei similare din
Estonia, Lituania şi Letonia, fac parte din măsurile
adoptate de Alianţa Nord Atlantică la Summit-ul de la
Varşovia din 2016, ca urmare a anexării Peninsulei
Crimeea de către Federaţia Rusă în 2014.
Misiunea principală a acestora este de a descuraja
posibile acţiuni militare ale Federaţiei Ruse pe
teritoriul Poloniei sau a Republicilor Baltice. În plus,
aceste structuri vor demonstra solidaritatea şi
hotărârea aliaţilor precum şi posibilitatea de a acţiona
prin declanşarea unui răspuns aliat imediat în faţa
oricărei agresiuni armate, conform principiilor şi
tratatelor în vigoare la care au aderat statele
participante.
Din cadrul acestei structuri (eFP US Battle Group
POL) fac parte militari din SUA, Marea Britanie,
Croaţia şi România. eFP US Battle Group POL
acţionează în strânsă legătură cu unităţile naţiunii
gazdă în cooperare cu Brigada 15 Mecanizată din
c a d r u l
A r m a t e i
P o l o n e z e .
Grupul de luptă este dislocat în nord-estul Poloniei, la
aproximativ 50 kilometri sud de enclava rusă
Kaliningrad şi aproximativ 40 kilometri vest de graniţa
cu Belarus, în localitatea Orzysz-Bemowo Piskie.
Forţele acestuia sunt în măsură să execute misiuni
independent, dar şi întrunit cu forţele naţiunii gazdă,
oferind mobilitate şi putere de foc mare. Are în
compunere peste 1000 militari cu elemente de
infanterie, artilerie terestră, cercetare, artilerie
antiaeriană, comunicaţii, logistică şi UAV-uri.
Misiunea a avut o importanţă deosebită pentru
B.228 Ap AA „PIATRA CRAIULUI” deoarece a
reprezentat prima misiune în afara graniţelor naţionale
a unei structuri din cadrul unităţii. Militarii batalionului
au mai participat şi la alte misiuni internaţionale în
Iraq, Afganistan, Balcani, Africa, ca sprijin pentru
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batalioanele de manevră ale Brigăzii 2 Vânători de
Munte “SARIMIZEGETUSA” sau în misiuni individuale,
însă participarea cu o structură care să execute
misiuni specifice de apărare antiaeriană a reprezentat
o onoare şi o premieră în istoria batalionului.
Având în vedere mediul multinaţional, multicultural
şi pluridisciplinar în care ne-am aflat, provocările şi-au
făcut apariţia în momentul integrării procedurilor de
operare proprii cu cele din cadrul Battle Group-ului,
pentru că sistemele noastre să poată executa
apărarea antiaeriană eficientă a dispozitivului de
luptă, a tehnicii, mijloacelor şi militarilor din grupul de
luptă.
Pentru ca procesul de integrare să se desfăşoare în
condiţii foarte bune, am desfăşurat şedinţe de
cunoaştere a armamentului şi tehnicii partenerilor
noştri, precum şi ateliere de prezentare a tehnicii din
dotarea detaşamentului românesc. Am participat la
şedinţe de coordonare la nivelul comandamentului
Battle Group-ului unde au fost expuse procedurile
noastre de operare. Am stabilit ofiţerii de legătură care
şi-au
desfăşurat
activitatea
în
cadrul
comandamentului, pe linie de operaţii şi pe linie de
logistică, ceea ce a facilitat comunicarea atât pe
verticală, cât şi pe orizontală, astfel încât să nu existe
lacune în executarea şi îndeplinirea ordinelor primite.
Factorii de decizie din cadrul detaşamentului au
executat recunoaşteri în cadrul zonei de operaţii şi a
planului de contingenţă, integrând tehnica noastră în
sistemul Battle Group-ului, contribuind cu informaţii şi
date la acest plan, acesta fiind actualizat după fiecare
exerciţiu important.
Integrarea sistemelor şi procedurilor naţionale a
fost un element prioritar, deoarece partenerii din Battle
Group nu au lucrat niciodată cu acest tip de structură.
Din acest motiv, s-au făcut vizite de lucru la unităţi de
apărare antiaeriană poloneze din subordinea brigăzilor
care aveau în dotare artilerie antiaeriană cât şi la nivel
superior unde existau în dotare radare şi rachete
antiaeriene. Factorii de decizie din cadrul structurilor
Battle Group-ului au participat la şedinţele noastre de
planificare a exerciţiilor pentru a înţelege modul nostru
de lucru. Totodată, am primit vizita de lucru a
reprezentanţilor structurilor de apărare antiaeriană

britanice ce executau exerciţii în Estonia. Schimbul de
experienţă a fost benefic deoarece în final a condus la
executarea cu succes a misiunilor de nivel întrunit.
Importanţa apărării antiaeriene în operaţiile militare
a oferit o responsabilitate foarte mare militarilor
români, deoarece a fost singura structură de artilerie
antiaeriană din acest Battle Group şi chiar singura din
toate cele patru. În contextul acţiunilor militare
moderne, mobilitatea şi viteza de reacţie a structurilor
de apărare antiaeriană este crucială iar procedurile
specifice trebuie cunoscute mai ales de factorii de
decizie, astfel încât aviaţia inamică să nu îşi
îndeplinească misiunea.
În cooperare cu apărarea antiaeriană a naţiunii
gazdă am reuşit să planificăm, să organizăm şi să
executăm exerciţiile şi acţiunile într-un mod eficient,
asigurând în bune condiţii continuitatea şi eficacitatea
operaţiei.
În cele aproape 7 luni de misiune din Polonia,
militarii Detaşamentului de Apărare Antiaeriană ,,Black
Bats”, au participat la o multitudine de exerciţii
simulând situaţii reale pentru a executa integrarea în
sistemul Battle Group-ului şi a sistemului naţional de
apărare. Aceste misiuni, exerciţii tactice, trageri de
luptă, au avut loc independent şi /sau întrunit cu forţele
partenere şi de asemenea, cu structuri de apărare
antiaeriană din armata poloneză.
Pentru menţinerea capacităţii operaţionale şi a
dezvoltării deprinderilor de militari, în etapa de
instrucţie individuală am executat trageri de luptă cu
armamentul individual de infanterie din dotare în
poligonul din „Bemowo Piskie”, etapă încheiată cu
succes şi cu calificative foarte bune. Conform planului
de acţiune şi de pregătire naţional am executat
săptămânal trageri de luptă cu armamentul uşor de
infanterie, AG7, grenade, activităţi în cadrul cărora au
participat şi reprezentanţi din toate contingentele
existente în bază, aceştia având doar aprecieri pozitive
atât privind modul în care s-au executat tragerile cat şi
pentru oportunitatea oferită. De asemenea, un număr
semnificativ de militari din cadrul detaşamentului au

beneficiat de o experienţă inedită executând şedinţe
de cunoaştere şi de tragere cu armamentul aliaţilor.
De asemenea, ne putem mândri cu faptul că
pentru prima dată în istoria batalionului, am executat
trageri de luptă antiaeriene şi antitanc cu tunul 2x35
mm Oerlikon în afara graniţelor ţării. Detaşamentul de
Apărare Antiaeriană a executat trageri de luptă cu
tunul antiaerian Oerlikon 2x35 mm în poligonul
Wierzbiny (aprox.10 km distanţă de baza militară).
Exerciţiul tactic cu trageri de luptă (LFX) s-a executat
în baza unui scenariu multilateral, complex, acesta
cuprinzând elemente de apărare antiaeriană ale
armatei poloneze, artilerie terestră americană şi
croată, iar sprijinul cu armamentul uşor de infanterie a
fost executat de către detaşamentul britanic. Aceasta
a fost primul dintr-o serie lungă de exerciţii cu trageri
de luptă la care militarii români au obţinut rezultate
excepţionale, impresionând cu viteza de reacţie a
tehnicii de artilerie, dinamismul acţiunilor şi
cunoştinţelor militarilor. Exerciţiile au fost un succes,
acest lucru fiind apreciat de către comandantul
Brigăzii 15 Mecanizată şi de invitaţii din cadrul
comandamentului SHAPE (Comandamentul Suprem
al Forţelor Aliate din Europa).
Au urmat etape de instrucţie de nivel grupă, pluton
şi baterie în cooperare cu Batalionul de Apărare
Antiaeriană polonez din Brigada 15 Mecanizată.
Exerciţiile de tip STX (Situational Training Exercise) şi
FTX (Field Training Exercise) au fost desfăşurate pe
întreaga suprafaţă a poligonului şi chiar în afara
poligonului până la o distanţă de 80 kilometri, atât pe
timp de zi, dar mai ales pe timp de noapte.
Obiectivul principal a fost verificarea structurii în
ansamblu, confirmarea coeziunii şi interoperabilitatea
forţelor de apărare antiaeriană româneşti şi poloneze
întrunit cu forţele de manevră. În urma exerciţiilor s-au
organizat briefing-uri identificându-se punctele forte şi
punctele slabe ale fiecărui element participant,
acestea fiind trecute la capitolul „ lecţii învăţate”,
finalizându-se cu implementarea în timp oportun a
acestora.
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La început de an au sunat sirenele de alertare,
bineînţeles de exerciţiu, iar militarii din Battle Group
pregăteau deplasarea în teren pentru o perioada de
72 de ore, la aproximativ 30 km de graniţa de est a
Poloniei. Exerciţiul începuse, iar toate forţele
disponibile ale eFP US Battle Group au ieşit în
raioanele de dispunere, conform planului de
contingenţă elaborat, planificat şi testat în prealabil.
Timp de 72 de ore au fost verificate liniile de
aprovizionare logistică, reacţia la eventualele
ameninţări antiaeriene, dar şi la atacurile infanteriei
inamice.
După cele trei zile de exerciţiu petrecute în
raioanele de dispunere a fost trasă o singură
concluzie, luată la unison cu ceilalţi comandanţi:
“Suntem pregătiţi să intervenim oricând!”
După câteva zile doar un nou exerciţiu a debutat, de
această dată fiind vorba despre un exerciţiu asistat pe
calculator, unde timp de 5 zile comandanţii şi
operatorii de calculatoare au exersat implementarea
procedurilor, s-au testat caracteristicile tehnico-tactice
ale categoriilor de armament din cadrul Battle Groupului, astfel încât să se armonizeze şi să se poată face
schimb de informaţii între membrii celor 4 contingente
care alcătuiesc această structură.
Luna februarie a culminat cu exerciţiul polonez
PUMA 18, exerciţiu de tip FTX şi LFX. La acesta au
participat forţele americane, britanice, croate,
poloneze şi nu în ultimul rând forţele de apărare
antiaeriană româneşti. In total peste 8000 de militari sau antrenat, au executat trageri de luptă cu muniţie
reală, trageri cu muniţie de manevră şi au desfăşurat
toată gama de activităţi specifice, de la planificare la
elaborarea planului de operaţii, executarea
recunoaşterilor, executarea de misiuni în comun întrun cadru cât mai apropiat de realitate, într-un mediu
multinaţional, conlucrând, testând şi evaluându-şi
capabilităţile. Exerciţiul a presupus dislocarea
întregului Battle Group pentru o perioada de 5 zile în
poligon iar pentru detaşamentul românesc a însemnat
şi executarea tragerilor reale cu tunul antiaerian
Oerlikon 2x35 mm., atât asupra ţintelor terestre, cât şi
asupra ţintelor aeriene.
Conform feedback-ului primit, exerciţiul PUMA 18 s
-a încheiat cu succes, primind aprecieri pozitive din
partea persoanelor oficiale prezente. De asemenea, în
urma analizei post acţiune s-a evidenţiat viteza de
reacţie a contingentului românesc şi modul exemplar
în care şi-a îndeplinit misiunea, cu inevitabilele limite
create de tehnica auto avută în dotare şi de terenul
foarte accidentat.
Ne-am demonstrat abilităţile în cele 7 exerciţii mari
de peste 72 h neîntrerupt fiecare (alerte, FTX-uri, LFX
-uri) unde am executat misiuni specifice procedurilor
de operare şi mandatului aprobat, sub comanda şi
îm preună
cu
î ntr e g
gr u p ul
de
lu pt ă.
In timpul misiunilor detaşamentul şi-a canalizat
acţiunile pentru a îmbunătăţi următoarele linii
importante de efort:
»Creşterea mobilităţii;
»Optimizarea sistemului de comunicaţii al
detaşamentului şi asigurarea fluxului informaţional
necesar C2 în cadrul Battle Group-ului, prin
asigurarea unei legături flexibile cu Centrul de Operaţii
al acestuia;
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»Creşterea interoperabilităţii în cadrul Battle Groupului a structurilor de apărare antiaeriană româneşti şi
cele ale armatei poloneze în vederea implementării
imaginii aeriene comune a zonei de operaţii;
»Implementarea unei linii logistice;
»Testarea planurilor întocmite de ofiţerii specialişti
conform MDMP (Procesul de luarea a deciziilor)
pentru maximizarea capacităţii operaţionale;
»Mascarea şi inducerea în eroare a inamicului, în
vederea protejării dispozitivul propriu;
»Procedurile de operare au fost actualizate
permanent în concordantă cu procedurile NATO şi cu
cele ale naţiuni gazdă;
»Executarea acţiunilor militare întrunit în condiţii de
risc CBRN, bruiaj şi război electronic.
Planificarea apărării antiaeriene s-a executat corect
şi eficient pentru întreg dispozitivul de luptă al Battle
Group-ului, iar dacă situaţia escalada şi impunea
adoptarea unor măsurilor defensive, detaşamentul era
capabil să execute foc eficace în vederea apărării
celorlalte structuri.
Am colaborat într-un mod excepţional, atât cu
comandamentul Battle Group-ului, cât şi cu unităţile de
apărare antiaeriană poloneze, accentuând importanţa
apărării antiaeriene apropiate, la înălţimi mici şi foarte
mici, efortul nostru fiind în a instrui forţele pentru a
adopta măsuri de apărare antiaeriană active şi pasive.
Aprecierile au fost pozitive, aliaţii fiind mulţumiţi de
modul de reacţie al structurii noastre şi de
profesionalismul demonstrat în toate aceste acţiuni.
Concomitent cu îndeplinirea sarcinilor specifice de
instruire şi de luptă detaşamentul a avut în atenţie şi
desfăşurarea unor acţiuni de vizibilitate publică. După
realizarea transferului de autoritate între Detaşamentul
“Blue Scorpions” al Batalionului 205 Apărare
Antiaeriană din Craiova şi militarii Detaşamentului
‘Black Bats” din Batalionul 228 Apărare Antiaeriană,,
PIATRA CRAIULUI” am participat cu tehnică şi
personal la o activitate de depunere a jurământului
militar a unei unităţi de militari polonezi, ocazie cu care
militarii români au executat un exerciţiu demonstrativ.
Prezenţa grupului de luptă era necesară pentru a
arăta, în special populaţiei, că alianţa este prezentă în
toate aspectele vieţii, iar drapelele naţiunilor partenere
sunt vizibile oricând. Această activitate a fost prima de
acest tip dintr-o serie lungă de prezentări de tehnică
adresate populaţiei poloneze, alături de parteneri din
Alianţă.
Acţiunile de promovare a Armatei României şi a
Alianţei în rândul populaţiei civile din Polonia, au
cuprins prezentări de tehnică, exerciţii demonstrative,
competiţii sportive. Pe lângă acestea, am participat la
campanii de donare de sânge şi de strângeri de
fonduri pentru diferite cauze umanitare - acestea fiind
iniţiate de militari din cadrul detaşamentului românesc
şi promovate la nivelul Battle Group-ului unde au fost
prim ite
cu
entuzias m
şi dis ponibilitate.
Nu au fost neglijate nici acţiunile caritabile, de
întrajutorare şi susţinere a unor cazuri sociale din zona
garnizoanelor din zona de responsabilitate şi acţiuni
de reprezentare a Armatei României în mediul civil
polonez. In toate situaţiile, militarii români au dat
dovadă de spirit camaraderesc, de iniţiativă socială şi
civică, aşa cum suntem obişnuiţi şi în ţara noastră.

Cu ocazia zilei Forţelor Terestre Române
detaşamentul a organizat activităţi festive la care au
participat peste 300 militari din cadrul Battle Groupului. S-au prezentat câteva momente semnificative din
istoria Armatei României şi au avut loc competiţii
sportive, testându-se nivelul de coeziune al structurii şi
de înţelegere mediului multinaţional.
De Ziua Naţională a României a fost adus un pios
omagiu ostaşilor români căzuţi la datorie sau în
lagărele de muncă, eroi care sunt îngropaţi în cimitirul
militar din Lidzbark Warminski alături de militari ruşi,
britanici, francezi, germani. In acest cimitir îşi duc
odihna veşnică 506 militari români decedaţi în
perioada 1916-1918, în timpul războiului pentru
reîntregirea neamului. Am omagiat acest sacrificiu prin
organizarea unei ceremonii de dezvelire a unei
plachete comemorative, activitate la care au participat
reprezentanţi civili şi militari din zonă. De asemenea,
am organizat o slujbă religioasă susţinută de un preot
polonez ortodox, în limba română. Această activitate a
fost foarte apreciată de autorităţile locale, fiind prima
oară când militari români vizitează cimitirul, dar şi de
comandantul Bg.15 Mc. poloneză.
Militarii detaşamentului au luat parte la peste 20 de
expoziţii de tehnică şi exerciţii demonstrative. Pe
timpul misiunii am primit vizita unor distinse
personalităţi militare şi civile, printre care: adjunctul
secretarului general NATO, comandantul SHAPE,
comandantul SACEUR, comandantul USAREUR,
Comitetul general NATO, ataşaţii naţionali la NATO,
ministrul apărării din Marea Britanie, ministrul apărării
din Croaţia, ministrul apărării din Polonia, Prim
Ministrul din Polonia, ambasadorii naţionali la NATO şi
UE, înalţi reprezentanţi militari şi civili din statele
partenere, toţi aceştia adresându-ne cuvinte
încurajatoare şi apreciind eforturile şi activitatea
militarilor din acest Battle Group.
Educaţia fizică militară a reprezentat o prioritate
fiind importantă pentru dezvoltarea aptitudinilor de
luptător şi a menţinerii sănătăţii. De aceea mulţi
camarazi au participat la numeroase competiţii
sportive de atletism (crosuri, semi-maratoane),
concursuri aplicativ militare, concursuri de orientare,
campionate de fotbal sau baschet, organizate atât de
reprezentanţi US Battle Group, Brigada 15 Mecanizată
şi de organizaţiile civile locale. In cadrul acestora
militari români au fost apreciaţi pentru rezultatele
obţinute, efortul, perseverenţa şi implicarea de care au
dat dovadă.
La finalul celor aproximativ 7 luni de misiune a venit
momentul predării responsabilităţii şi întoarcerii în ţară.
La sfârşitul lunii martie 2018, militarii
detaşamentului de apărare antiaeriană, rotaţia a III-a,
au început dislocarea în Polonia pentru realizarea
transferului de autoritate stabilit. Din acel moment
misiunea noastră s-a canalizat pe două obiective,
respectiv predarea-primirea patrimoniului şi
continuarea îndeplinirii sarcinilor încredinţate de
comanda Battle Group-ului. A fost întocmit un plan de
acţiune, astfel încât noul detaşament să fie în măsură
să preia misiunea în cele mai bune condiţii şi la cele
mai înalte standarde, sub îndrumarea comisiei de
rotire compusă din ofiţeri şi subofiţeri de la CFÎ şi COT.
Împreună cu factorii de decizie din noul detaşament
am executat recunoaşterile în zonele de

responsabilitatea şi în raioanele de contingenţă pentru
a se familiariza cu zona de misiune. Am avut întâlniri
cu ofiţerii de proiect şi comandantul Battle Group-ului,
iar în final cu comandantul Brigăzii 15 Mc. unde au
primit ultimele indicaţii pentru noile sarcini.
La ceremonia de predare-primire a autorităţii,
organizată în condiţii excelente în baza militară din
Bemowo Piskie, au participat atât membrii comisiei de
rotire cât şi comandantul eFP US Battle Group Pol,
comandantul Brigăzii 15 Mc. Poloneze, comandantul
Poligonului Forţelor Terestre din Bemowo Piskie,
comandantul batalionului de poliţie militară polonez.
Cu această ocazie s-au înmânat reciproc diverse
distincţii, decoraţii, diplome de merit, medalii ca
măsură a aprecierii tuturor activităţilor desfăşurate,
sprijinului mutual acordat, cât şi relaţiilor de stimă şi
prietenie legate pe parcursul întregii misiuni.
În prima decadă a lunii aprilie Detaşamentul de
Apărarea Antiaeriană “Black Bats”, rotaţia a II-a, şi-a
încheiat misiunea în cadrul eFP US Battle Group Pol
în condiţii foarte bune, activitatea fiind apreciată la cel
mai înalt nivel, iar redislocarea în garnizoana de
reşedinţă s-a executat fără probleme.
În concluzie, misiunea executată în cadrul grupului
de luptă multinaţional din Polonia a fost o experienţă
unică prin prisma cunoştinţelor dobândite, a
experienţei profesionale acumulate, a relaţiilor
interpersonale dezvoltate, a testării capacităţilor
sistemului antiaerian din dotare şi a procedurilor de
operare, ce necesită permanent a fi îmbunătăţite şi
actualizate.
De asemenea, nu este de neglijat imaginea
pozitivă pe care am dobândit-o în rândul partenerilor
din alianţă prin mult efort şi dăruire faţă de întreaga
gama de misiuni încredinţate.
Militarii
Detaşamentului
de
Apărare
Antiaeriană ,,Black Bats”/ Batalionul 228 Ap
AA ,,Piatra Craiului” au încercat să ducă mai departe
respectul de care se bucură Armata României în
rândul NATO, dovadă fiind aprecierile excepţionale
împărtăşite de comandantul Battle Group-lui şi a
comandanţilor contingentelor din UK, Croaţia şi a
naţiunii gazdă. Aprecieri cu atât mai valoroase cu cât
acest eFP US Battle Group este o structură nou
înfiinţată, care a presupus nenumărate provocări şi
necunoscute, pe care le-am depăşit, cu sprijinul
comandanţilor din ţară, a naţiunii gazdă, a partenerilor
de Alianţă şi nu în ultimul rând, cu ajutorul familiilor
care au rămas la peste 1700 km distanţă. 
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Guri de foc - artilerie grea

Un veteran al primului război - Schneider model
1897, cal. 75 mm, Regimentul 6 Artilerie Călăreaţă

Tun greu românesc în Ungaria

Observatori de artilerie 1941-1944
Soldaţii români deplasează un tun de artilerie Bofors
model 1936 spre o nouă poziţie de tragere

Tun de câmp Skoda model 1928 cal. 75 mm în marş
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Obuzier de munte Skoda
model 1939 cal. 105 mm în acţiune

La mulţi ani Artileriei Române!
La mulţi ani tuturor artileriştilor!

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

