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Din amintirile

generalului
Traian Grigorescu
despre tatăl său,

generalul Eremia
Teofil Grigorescu
 General de brigadă (r)
prof.univ.dr. Adrian STROEA [1]
Generalul Eremia Grigorescu

General Traian
Grigorescu
remembers his
father, General
Eremia Teofil
Grigorescu
Abstract
General Traian Grigorescu loved
and respected his parents enormously.
In all the notes he left to posterity, he
had only praiseworthy words about
them, about their thorough professional
training, about the exceptional human
qualities that characterized them. He
asserted with full conviction that they
were exceptionally superior beings.
Obviously, most of General Traian
Grigorescu's notes are about his
illustrious father, a person of great
public notoriety, remembered in the
national consciousness as the hero of
Mărășești and Oituz. General Traian
Grigorescu conducted a tireless activity
to present the personality of General
Eremia Teofil Grigorescu, revealing
unknown and less known aspects of his
life and achievements.
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Generalul Traian Grigorescu și-a iubit și respectat enorm
părinții. În toate însemnările sale lăsate posterității, nu a avut
decât cuvinte laudative despre ei, despre temeinica lor pregătire
profesională, despre calitățile umane de excepție ce i-au
caracterizat. Afirma despre ei cu toată convingerea că sunt „ființe
excepțional de superioare”[2]. În mod firesc, cele mai multe
consemnări ale generalului Traian Grigorescu sunt despre ilustrul
său tată, persoană de mare notorietate publică, rămasă în
conștiința națiunii ca eroul de la Mărășești și Oituz.
După prematura și neașteptata trecere în veșnicie a tatălui său
din 1919, generalul Traian Grigorescu a desfășurat până la
propria trecere în amintire, o neobosită activitate pentru mai buna
cunoaștere a personalității generalului Eremia Teofil Grigorescu,
relevând aspecte necunoscute și mai puțin cunoscute despre
viața și realizările sale. Printre altele, s-a afirmat ca apărător ferm
al onoarei părinților săi după divorțul acestora, fără a pronunța
niciodată public numele celei de-a doua soții a tatălui său, Elena
Negropontes. I-a contrazis totodată, cu toată convingerea, pe cei
ce au susținut că meritele victoriei în bătălia de la Mărășești i se
datorează nu numai tatălui său ci și strălucitului general de
artilerie Constantin Christescu.
Despre tatăl său, generalul Traian Grigorescu a consemnat în
însemnările sale că „a fost un om cu atâtea însușiri - cele mai
multe atât de dezvoltate și solide - încât ar fi greu de precizat în
ce măsură, cele cu care s-a născut se datorează moștenirii, în ce
măsură culturii și voinței, iar cele ce și le-a creat el sigur, în ce
măsură culturii și educației...”[3]. I-a relevat calitățile aproape
nefirești pentru un militar: „era de o duioșie mai ales cu copiii și de
o bunătate de care de multe ori îi era teamă să nu devină
slăbiciune. Foarte des repeta că bunătatea exagerată
degenerează în slăbiciune. Tăria lui de caracter și judiciozitatea îl
fereau de a trece acea limită. Când se apela la el într-o nevoie,
sau când vedea un om în nevoie făcea orice efort ca să-l poată
ajuta, de multe ori fără ca cel ajutat să știe că el a fost acela care
l-a scos la lumină”[4]. A consemnat cu bucurie că grija tatălui său
față de soldat nu era o simplă datorie, era mult mai mult de atât,
era un imbold de bunătate. „Nu rare erau cazurile în care un

soldat să vină acasă la el, comandant de regiment, ca
să-i expună o suferință, o nevoie sau o nedreptate și
chiar să-i confeseze sincer vreo greșeală făcută,
convins că va găsi în comandantul lui de regiment și
un părinte. După război, cum arăta Vasile Concicov
într-un articol scris la moartea lui, muncitorii, în
împrejurările cele mai grele, veneau la el ca la un
părinte căruia să-i ceară ajutor și sfat.”[5] A evidențiat
și devotamentul părintelui său față de familie, de soț și
tată iubitor, arătând că o dovadă convingătoare peste
timp o reprezintă scrisorile păstrate de la el.
Generalul Traian Grigorescu a evidențiat în
permanență că, pentru ilustrul său tată, „noțiunea de
onoare avea un conținut mai mare decât noțiunea de
cinste pe care o îngloba”[6]. Dezavua faptul că simțul
onoarei, de care se făcea atâta paradă în trecut,
cuprinde adesea exagerări ce-i imprimau „ceva
artificial”. De aceea, generalul Eremia Teofil
Grigorescu prețuia simțul onoarei format și cultivat din
convingere, peste care nu trecea chiar dacă „i s-ar
impune pentru asta o suferință”[7]. Ne-a mai adus la
cunoștință prin însemnările lăsate, că tatăl său a fost
mândru de faptul că „nu a fost favoritul nimănui și nu a
căpătat nimic prin măgulire sau favoritisme, nici în timp
de pace și nici de război. Toate multele sarcini mari și
de încredere ce i s-au dat pe timp de pace și
comandela (comenzile-n.a.) copleșitor de grele care i
-au adus ascensiunea și gloria în război s-au datorat
numai valorii lui care-l făcea indispensabil și îl
impuneau chiar dușmanilor lui...”[8] În acest sens,
generalul Traian Grigorescu a exemplificat, arătând că
prim-ministrul Ionel I.C. Brătianu, cel care la preluarea
guvernării (29 noiembrie 1918-26 septembrie 1919) de
la generalul Constantin Coandă, nu l-a menținut ca
ministru de război pe generalul Eremia Teofil
Grigorescu, eroul de la Mărășești și Oituz, la
ceremonia funerară din 19 iulie 1919 organizată pentru
general, l-a elogiat fără rezerve, afirmând printre altele:
„Se duce dintre noi în strălucirea slavei militară
curată!”[9] Spusele prim-ministrului au fost completate
de marele savant Nicolae Iorga care, inspirat a afirmat:
„...coboară în mormânt după ce a fost luminat de o așa
de curată glorie”[10]. Savantul a mai arătat că spre
deosebire de alții, care au fost promovați fără a fi cei
mai buni, ca „în mai toate armatele unde au fost de
multe ori numiți comandanți nu cei mai capabili ci cei
mai favoriți, pentru a le creia o glorie ce se desena în
perspectivă și pe care o realizau uneori grație statului
major...”, generalul Eremia Teofil Grigorescu a fost pe
deplin îndreptățit să ocupe înalte demnități militare și
toate realizările sale s-au datorat exclusiv calităților de
excepție. A mai evidențiat că cinstea generalului era
convingător relevată de faptul că deși a fost artizanul
principalelor achiziții de armament, acesta a murit
sărac.
Generalul Traian Grigorescu l-a perceput pe tatăl
său ca „omul datoriei pe care o împlinea totdeauna
adevărat, cu sfințenie”[11], care în timp de pace a
preferat necazurile, amenințările și chiar pedepsele
decât să se abată „de la calea datoriei și a adevărului”.
Generalul Traian Grigorescu s-a referit printre altele și
la presiunile pe care tatăl său le-a înfruntat pentru a
reprezenta demn interesul României în achiziționarea
unui fulmicoton (exploziv sau pulbere - n.a.) de
calitate, de la fabrica Bluman din Austro-Ungaria. În

Generalul Traian Grigorescu
însemnările sale a înserat o consemnare a tatălui în
jurnalul său, despre modul ferm în care și-a propus
să-i comunice generalului Schwab, directorul fabricii
mai sus menționată, că marfa propusă pentru achiziție
nu răspundea cerințelor și nu putea fi achiziționată de
partea română: „La 7.30 voi păși în fabrică, voi întinde
mâna generalului Schwab, și-i voi comunica cu
surâsul pe buze, cu privirea semnificativă, rezultatele
marfei (bonne pour l`orient) ce mi-a dat spre analiză.
Voi vorbi cu el nemțește, sigur fiind că, el neamț, se
va încurca mai mult în limbă ca mine. Prevăd însă că
eu, omul foarte cunoscut în Austria și Ungaria – cum
ziceau acum trei săptămâni toate excelențele – voi
deveni un ilustru necunoscut, un profan în ale tehnicii
militare și în special un necunoscător al valorii
intrinseci a pulberilor austriece. Aștept în liniște să
văd cu ce fel de urechi va asculta ocârmuirea de la
București obiecțiunile și plângerile ce le va ridica
Ministerul austriac și cei interesați în contra mea. Am
deja măsura bunăvoinței a tot puternicului
„C” (probabil generalul Constantin Coandă,
inspectorul general al artileriei, responsabil de
procurarea fulmicotonului din Austro-Ungaria - n.a.):
drept recompensă că în 3 zile-prin experiențele mele
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am cruțat țara de a pierde 200 000 (două sute) mii lei
(o sumă foarte mare atunci - n.a.) – am primit 200
(două sute) de lei ca indemnizație de transport de la
București la Bluman și înapoi. Toate tentativele pe
care le-a mai încercat și data asta Fabrica Blauman,
de a eși din această situație au fost iluzorii. Deși
generalul Schwab directorul fabricii își dăduse deja
seama că acest maior român avea dreptate și nu
putea fi indus în eroare, că nimic, nici măgulirile, nici
grațiozitățile nu aveau nici o priză asupra lui, mai
spera că organele superioare din România îl vor face
să cedeze.”[12] Pentru că a refuzat achiziționarea
unei mari cantități de fulmicoton, chiar și când primul
ministru și ministrul de război i-au ordonat să-l
accepte, Eremia Grigorescu a fost schimbat de la
conducerea Pulberăriei „cu un om care a acceptat să
subordoneze interesele armatei, ale țării, unor
interese meschine”. Extrem de inspirat a fost
generalul Traian Grigorescu pentru păstrarea și
includerea în însemnările sale memorialistice a
acestor note ale ilustrului său tată.
A evidențiat și că, în timp de război, generalul
Eremia Grigorescu a înțeles să-și facă datoria
„punând în joc toată ființa lui fizică, intelectuală și
sufletească, nelăsându-se impresionat sau abătut din
calea pe care el o chibzuia că este cea bună, adesea
contrar părerilor și chiar ordinelor superiorilor săi. Așa
a putut realiza victoriile, în care pierderea miilor de
bravi luptători care și-au dat viața cu un eroism de
legendă ar fi constituit un sacrificiu inutil dacă el n-ar fi
chibzuit și acționat după judecata lui clară și nu ar fi
pus toată persoana lui în joc pentru a-și face toată
datoria [13]. I-a apreciat precocitatea și uimitoarea
capacitate de a prevedea ce l-a caracterizat atât în
timp de pace, cât și de război. De asemenea, a fost
fascinat de uriașul său spirit de intuiție. În însemnările
sale, a consemnat și că bravura și îndrăzneala
părintelui său, deși în general se pot evidenția la
comandații de subunități și unități, au rămas
legendare. „El însă a judecat și acționat nu după
tipicul obișnuit pentru un mare comandant de armată,
care trebuie să stea departe, la adăpost de foc, ci
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după ceea ce găsea că-i
necesar în bătălia ce o
ducea (care a avut un
caracter
cu
totul
excepțional). El a făcut
ceea ce au mai făcut
mari comandanți de oști
când vedeau că forța de
care dispun nu este
suficientă pentru victorie
și
o
amplificau,
completau prin persoana
lor, punând în joc toate
mijloacele psihice și
fizice
de
care
dispuneau. Numai că,
mai totdeauna, resursele
personale
ale
comandantului
s-au
petrecut
numai
în
momentele critice de
durată scurtă, cum a
făcut generalul Scobelev
la Plevna, pe când Eremia Grigorescu a făcut așa
ceva aproape permanent, forțele de care dispunea
fiind mai totdeauna inferioare inamicului...”[14].
Generalul Traian Grigorescu a evidențiat că tatăl
său a avut, în calitate de comandant, merite
excepționale, care l-au deosebit de alți comandanți de
mari unități, fiind singurul îndreptățit să fie decorat cu
ordinul „Mihai Viteazul”. „Când s-a discutat că trebuie,
pentru marii comandanți, în război, să se facă o
decorație specială, pentru merit, pentru acte de
comandament (activitate de comandament – n.a),
corespunzător ordinului „Mihai Viteazul” (care-i „pentru
acte de bravură în fața inamicului”) s-a găsit că
realmente, dintre comandanții de Corp de Armată în
sus, numai generalul Eremia Grigorescu trebuia să fie
decorat cu ordinul Mihai Viteazul”[15].
A apreciat perseverența părintelui său pentru a-și
îmbogăți permanent cunoștințele necesare unei culturi
generale superioare. A prețuit faptul că inclusiv la
Paris și-a „speculat” „timpul și resursele materiale
care-i mai rămâneau” pentru a folosi numeroasele
oportunități de studiu și documentare pe care capitala
Franței i le-a oferit. De aceea, „sobrietatea, fără
meschinărie, era cunoscută și admirată de tinerii lui
compatrioți cu care venea în contact și care găseau în
el totdeauna un sfătuitor și la nevoie, când putea, o
mână de ajutor”[16]. Referitor la relațiile sale cu
românii aflați în Paris, generalul Traian Grigorescu a
consemnat un aspect ce merită a fi cunoscut, care
relevă potrivit convingerii sale și ceva din structura
psihică a generalului Eremia Grigorescu. „Într-o zi, doi
compatrioți (unul Victor Lupescu devenit inginer și care
foarte des povestea aceasta) cu care avea uneori
contact i s-au adresat lui cu propunerea de a merge
împreună la operă, la care țineau ei, care se juca la
„Opera Comică”. Totodată, fiind la sfârșit de lună, au
apelat la el să le împrumute banii necesari pentru a
merge (ca în ajun de primirea subvenției) sus la
galerie. Cu toate că și el mai avea foarte puțini bani,
le-a spus că îi împrumută, însă el nu va merge la
spectacol. Acea operă îi plăcea, totuși, cu toate
insistențele lor, a refuzat numai pentru că nu se simțea

dispus să meargă și oferindu-le și costul biletului lui,
dar cu condiția să nu se ducă la galerie, ci jos la
parter. Cei doi români s-au dus în adevăr jos. În timpul
acelei reprezentații s-a produs celebrul incendiu care a
distrus „Opera Comică” și în care au pierit marea
majoritate a spectatorilor de la galerie. Prin refuzul lui
de a merge și înlesnirea ce le-a făcut cu banii care
trebuia să-i dea pe biletul lui, a salvat pe cei doi
compatrioți”[17].
Despre șederea tatălui său la Paris a consemnat că
acesta a avut șansa de a-l cunoaște pe marele
matematician francez Charles Hermite[18]. „Urmând
cursurile celebrului academician matematician Charles
Hermite, tânărul sublocotenent român Grigorescu a
fost remarcat de profesor și i s-a dat ocazia să stea de
mai multe ori de vorbă cu el. A avut, cum spunea el,
norocul să fie simpatizat de acest mare savant pe care
-l admira și să poată avea discuții din care lui i-au
rămas unele învățăminte pentru toată viața. El avea o
deosebită considerație pentru oamenii de știință,
pentru marii matematicieni. În Școala militară de
artilerie l-a avut profesor pe marele matematician
David Emanuel și i-a păstrat toată viața recunoștința
pentru ceea ce a putut învăța de la el și o adevărată
dragoste, pe care i-o manifesta în toate
ocaziunile”[19].
Generalul Traian Grigorescu a evidențiat că pe
timpul șederii la Paris, tatăl său a avut contacte cu
personalități și gânditori de valoare de la care a
desprins, într-o măsură mai mică sau mai mare, multe
învățăminte folositoare care au contribuit la conturarea
personalității sale de excepție, încă din tinerețe. El a
menționat că la revenirea în țară, tatăl său, deși avea
un grad mic, acela de locotenent, era foarte cunoscut
și apreciat în cazarma Malmaison, în care își
desfășurau atunci activitatea cinci regimente. Toți
vorbeau laudativ despre locotenentul Grigorescu, ca
fiind un tânăr ofițer complex, cu adevărat învățat, cult,
cu maniere fine deprinse inclusiv la Paris, cu calități
ostășești excepționale, pe care nu-l întrece nimeni,
care în plus, spre surprinderea celorlalți, încăleca orice
cal nărăvaș.
A arătat stăruința tatălui său în formarea
caracterelor la subordonați. „A căutat să insufle o
disciplină din convingere, fără teama și fără lașitățile
care se strecoară în sufletul multor ostași în relațiile de
la inferior la superior. De multe ori atmosfera de
camaraderie și de exprimare sinceră pe care el o
insuflase tinerilor sublocotenenți-elevi din Școala de
Artilerie, ca și elevilor, surprindea pe mulți ofițeri
(cadre), care erau obișnuiți ca orice dispoziție sau
cuvânt să fie admis fără nici o posibilitate de discuție
sau obiecție. Se interesa și studia situația din toate
punctele de vedere atunci când un elev sau ofițer se
găsea în vre-o greutate, când era, sau urma să fie mai
aspru pedepsit. Soluțiile pe care le dădea erau pentru
unii surprinzătoare și totdeauna de o judiciozitate care
finalmente satisfăcea pe cel mai neînțelegător și
sceptic prin rezultatele obținute. De exemplu: i s-a
raportat că unul din ofițerii elev este dezordonat în
cheltuieli și a făcut datorii pentru care este obligat de
multe ori să le amâne achitarea, ceea ce era
considerat ca o vină foarte mare. Deoarece ofițerul era
socotit ca un ofițer cu însușiri care putea să meargă
departe, cum a și ajuns, a dat ordin să i se prezinte.

După ce l-a ascultat și a vorbit, a chemat ofițerul cu
cazarmarea, ofițerul casier (financiar – n.a.) și
locotenent-colonelul ajutor. A dat ordin să fie cazat în
localul Școalei. Să mănânce totdeauna la popotă și
casierul să nu-i mai dea soldă decât 30 lei de
buzunar. Restul soldei, după ce i se achita popota, să
fie utilizat pentru achitarea datoriilor. Ofițerul care-și
luase angajamentul de a-și ordona viața în toate
sensurile s-a ținut de cuvânt și a ajuns până la gradul
de general.
Un caz similar s-a întâmplat cu altul, care urma să
fie dat în consiliul de reformă, care avea calități
superioare intelectuale. Pentru ceea ce prevedea el
că poate să iasă din acest tânăr a căutat să-l ajute, să
-l salveze și a ajuns mai târziu șeful Marelui Stat
Major. Pe toți cei pe care-i aprecia ca elemente de
viitor, căuta să-i încurajeze, să-i stimuleze și mai ales
să le formeze „curajul opiniei” în exprimare și
acțiune”[20] . Extrem de interesant acest aspect
consemnat de generalul Traian Grigorescu, despre
tatăl său. Întrucât nu a precizat numele ofițerului
menționat ca exemplu de sprijinire de către tatăl său,
într-un moment delicat al carierei acestuia, probabil că
cititorul ar vrea să știe, pentru că cel în cauză a ajuns
șef al Marelui Stat Major, cine a fost acesta. Având în
vedere fireasca diferență de vârstă dintre Eremia
Teofil Grigorescu și ofițerul în cauză și generalii de
artilerie ce au îndeplinit funcția de șef al Marelui Stat
Major, acesta poate fi unul dintre următorii: Florea
Țenescu (1939-1940), Alexandru Ioanițiu (19401941), Costin Ionașcu (1945-1947) sau Constantin
Popescu (1948-1950).
I-a evidențiat și alte aspecte ale activității meritorii
ale tatălui său, mai puțin cunoscute. De exemplu, în
vremea în care era comandant al Școlii de Ofițeri de
Artilerie și Geniu, a impus modificări la toate cursurile
preponderent sau exclusiv teoretice, pentru a îmbina
cât era posibil, teoria cu practica. În tabăra (poligonul)
de la Dadilov (Mihai Bravu) a organizat aplicații
întrunite cu detașamente de infanterie, artilerie și
cavalerie, constituite în ceea ce astăzi am numi
grupări tactice. A imprimat o amploare sporită
tragerilor reale cu artileria, ca parte practică a
studiului teoriei tragerilor. A avut ideea de a coopta
ofițeri de infanterie în activități de experimentare,
alegere și control a armamentului de infanterie,
deoarece până atunci aceste activități erau
desfășurate de ofițeri de artilerie. În acest sens, a
organizat cursuri de pregătire a ofițerilor de infanterie
selectați pentru desfășurarea de activități tehnice
pentru această armă. Prin urmare, generalul Eremia
Grigorescu a contribuit substanțial la ridicarea
nivelului de pregătire tehnică a ofițerilor de infanterie.
De la fiul generalului Eremia Grigorescu aflăm și
de uriașa dimensiune umană a personalității acestuia.
A respectat profund soldatul. Când venea acasă de la
serviciu. „înainte de a se așeza la masă întreba pe
soldații ordonanțe dacă mâncarea le-a plăcut și dacă
s-au săturat. Ca maior, la pulberărie avea un vizitiu (la
trăsura la care avea dreptul) Arsenov, mare de
statură , căruia nu-i ajungea pâinea de un kg. pe zi. A
dispus să i se dea rație dublă pe care o plătea el,
Arsenov mâncând realmente cu mâncarea 2 kg. de
pâine. Dar caii și trăsura erau îngrijiți cum nimeni altul
nu-i putea întrece”[21]. Generalul Traian Grigorescu a
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consemnat în însemnările sale că reușita în viață a
tatălui său s-a datorat în bună măsură agerimii minții
și judecății sale clare, calități ce i-au dat înclinare
pentru științele exacte, în general, și matematici, în
special. El a fost convins că acestea l-au ajutat enorm
pe front. A menționat că întrebat fiind de regele
Ferdinand I, cum reușește să fie un permanent
învingător în război, generalul i-a răspuns că „pune în
aplicare totdeauna legile mecanicii”[22].
A fost impresionat de sobrietatea tatălui. „Nu a
jucat niciodată cărți. Nu a fumat niciodată. Nu bea
decât ocazional, foarte puțin, doar pentru a nu face
notă discordantă. Se culca totdeauna devreme.
Socotea timpul ca ceva foarte scump, care nu trebuie
cheltuit decât cu mare chibzuială. Foarte rar mergea
la teatru, mai mult la concerte sau Operă. Îi plăcea
muzica și, el personal avea o voce de bariton cu un
timbru deosebit de plăcut. Nu i-a ajuns timpul și
mijloacele să învețe să cânte la un instrument, dar
pare să fi păstrat din familie ceva muzical, ceea ce a
transmis și uneia din fetele sale, Margareta, soția prof.
univ.dr. Mihăilescu, care a ajuns cea mai bună
harpistă a noastră și a cărei fată Doina Mihăilescu
Grigorescu, formată de ea, a ajuns artistă harpistă
concertistă de la vârsta de 8 ani (la Paris a primit
două premii pentru harpă)”[23].
A consemnat în însemnările sale faptul că „știa să
îndure, atât fizic cât și moral în împrejurări grele. Dacă
Moș Teacă al lui Bacalbașa spunea că soldatului nu-i
este foame, nu-i este sete, nu-i este somn, nu-i este
frig, nu-i este frică, nenorocirea armatei este că
soldatul se recrutează dintre civili și de aceea sunt
unii cărora le este foame, sete, etc...Partea întâi se
potrivește foarte bine pentru Eremia Grigorescu. El
era în stare să nu doarmă mai ales în război, 3-4 zile
stând cu mintea clară. Putea să meargă prin viscolele
cele mai mari, cum mergea noaptea din București la
Pulberăria Dudești, cu arma la el din cauza lupilor și
cum a umblat la Oituz toată iarna 1916-1917, etc.
Într-o scrisoare din Craiova către soția sa, din
septembrie 1903, a menționat că îl bucură știrea că
s-a verificat unul din loturile de fulmicoton respins de
el ca rău și admis sub ministru Sturza și pentru care el
Bibliografie:
[1] șeful promoției 1982 al Școlii Militare de Ofițeri de Artilerie,
fost comandant al Centrului de Pregătire pentru Artileriei Terestră
„Ioan Vodă”, fost inspector al Artileriei și fost comandant al Brigăzii
8 LAROM.
[2] Traian Grigorescu, Însemnări, Fond Arhivistic Grigorescu,
Serviciul Județean Prahova al Arhivelor Naționale, p.5
[3] Traian Grigorescu, Însemnări, Fond Arhivistic Grigorescu, I.
230, Serviciul Județean Prahova al Arhivelor Naționale, p.2
[4] Idem
[5] Idem
[6] Idem
[7] Idem
[8] Traian Grigorescu, Însemnări, Fond Arhivistic Grigorescu, I.
230, Serviciul Județean Prahova al Arhivelor Naționale, p.2
[8] Idem
[10] Idem
[11] Ibidem, p.3
[12] Traian Grigorescu, Însemnări, Fond Arhivistic Grigorescu,
I. 230, Serviciul Județean Prahova al Arhivelor Naționale, p. 6
[13] Idem
[14] Ibidem, p. 4
[15 ] Traian Grigorescu, Însemnări, Fond Arhivistic Grigorescu,
I. 230, Serviciul Județean Prahova al Arhivelor Naționale, p. 4
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a fost exilat la Craiova. Era sigur că se va găsi că a
avut dreptate, cum s-a și întâmplat. Spunea: cine nu
știe să sufere nu știe să trăiască. Voința lui era de fier,
se putea face și realiza prin voință, cultură și credința
lui că orice era posibil și uneori și ceea ce părea
imposibil. Voința și răbdarea lui i-au adus cele mai
mari foloase și izbânzi, atât în timp de pace cât și în
război”[24].
Generalul Traian Grigorescu nu a omis să
menționeze faptul că exprimarea tatălui său era una
corectă, clară, precisă și concisă. Acest aspect
datorându-se atracției sale față de limba și literatura
română, față de limba latină și pasiunii sale pentru
lectură. A fost preocupat de tânăr de citirea lucrărilor
de istorie și filozofie, fapt ce i-a permis formarea unei
viziuni cuprinzătoare și ample despre lume și viață. A
consemnat și faptul că generalul Eremia Teofil
Grigorescu a avut pentru politică o adevărată
idiosincrazie. „A fost solicitat din toate partidele, care
au căutat să-l coopteze și să-l târască în politică, dar a
rămas mereu la punctul lui de vedere de a rămâne
numai ostaș…”
Când era locotenent-colonel și generalul Averescu,
Ministru de război, venea în căsuța modestă a lui
Grigorescu și-i cerea sfatul.
Când a ieșit din minister (a fost demis-n.a.)
înscrierile vremii reliefează începerea unei campanii
de denigrare a activității lui Averescu. În situația asta,
tot la Grigorescu venea să se consulte și el l-a sfătuit
să nu intre în mocirla politică, cum o califica el, să
rămână soldat și să pună, să oblige pe politicienii care
l-au utilizat să polemizeze pentru el când știe că nu are
nimic să-și reproșeze. Nu l-a ascultat și a continuat să
se disculpe personal și pentru asta campania s-a
amplificat și el s-a încurcat și mai rău, ajungând să nu
mai știe cum să iasă din încurcătură. Sunt scrisori
adresate de Averescu lui Grigorescu prin care, de
câteva ori, el de la Turnu-Severin îi cerea să-i caute
unele care-i trebuiau ca să se disculpe de unele
acuzații.
În încheiere, nutresc speranța că prezentul articol a
trezit interesul cititorilor și a sporit respectul pentru
acești doi vrednici de laudă artileriști (tată și fiu). 
[16] Idem
[17] Idem
[18] Charles Hermite s-a născut la 24 decembrie 1822 la
Dieuze și a decedat la 14 ianuarie 1901, la Paris. A fost un celebru
matematician, profesor la Ecole Polytechnique Sorbona. A fost
membru al mai multor academii de științe din lume. A efectuat
cercetări privind teoria numerelor, formelor cuadratice, teoria invarianților, poligoamelor ortogonale, funcțiile eliptice și algebra. În
cinstea sa au fost numite: Polinoamele Hermite, Forma naturală
Hermite, Operatorul hermitic și curbele spline Hermite. A fost primul care a demonstrat că „e”, baza logaritmului natural, este număr transcedent. A fost profesorul marelui matematician Henri
Poincare.
[19] Traian Grigorescu, Însemnări, Fond Arhivistic Grigorescu,
I. 230, Serviciul Județean Prahova al Arhivelor Naționale, p. 5
[20] Traian Grigorescu, Însemnări, Fond Arhivistic Grigorescu,
I. 230, Serviciul Județean Prahova al Arhivelor Naționale, p. 8
[21] Traian Grigorescu, Însemnări, Fond Arhivistic Grigorescu,
I. 230, Serviciul Județean Prahova al Arhivelor Naționale, p. 6
[22] Traian Grigorescu, Însemnări, Fond Arhivistic Grigorescu,
I. 230, Serviciul Județean Prahova al Arhivelor Naționale, p. 6
[23] Idem
[24] Idem

200 de ani de la nașterea domnitorului Al. Ioan Cuza

Artileria română
în perioada domniei
lui Al. I. Cuza
 Oana ALEXANDRESCU
Centrul de Perfecționare Artilerie Terestră și Artilerie
Antiaeriană „Ioan Vodă” Sibiu
În primul an de domnie al lui Alexandru Ioan Cuza, anul
1859, artileria tânărului stat român ajungea la patru baterii cu
26 guri de foc:
»
o baterie de artilerie călăreață formată din 8 piese,
comandată de căpitanul Tobias Gherghely;
»
o baterie pedestră în Moldova, comandată de
căpitanul Enric Herkt;
»
o baterie călăreață sub comanda căpitanului
Gheorghe Manu;
»
o baterie pedestră comandată de căpitanul Nicolae
Haralambie.
Ultimele două baterii s-au constituit în primul divizion de
artilerie al Armatei Române, al cărui comandant a fost colonelul
Scarlat Ciocârlan.
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Materialul de artilerie era de proveniență diferită,
tunuri turcești de 4 și 8 livre, tunuri de 6 funzi și
obuziere de 7 funzi austriece, tunuri de 12 livre și
obuziere de 1/2 funzi rusești. Instrucția s-a
desfășurat, la început, cu instructori ruși, folosind
regulamente rusești.
În al doilea an al domniei sale, la 21 decembrie
1860, Alexandru Ioan Cuza, pe baza raportului
generalului Ion Emanoil Florescu a aprobat
înființarea primului regiment de artilerie.
Cu aceeași dată a fost avansat colonel și numit
comandant Tobias Gherghely, care a deținut funcția
până la 26 aprilie 1864, când a fost numit intendent
general al armatei. Tot atunci, domnitorul Cuza a
aprobat suma de 300.000 lei pentru amenajarea
cazărmii Sf. Gheorghe, unde urma să se instaleze
regimentul (comanda regimentului și un divizion, al
doilea fiind dislocat la Iași).
În raport, generalul Ion Emanoil Florescu
menționa: „Artileria până acum se află încă
împărțită. Rog pe Măria Voastră să binevoiți a da
Înalt ordin ca bateriile ce sunt astăzi pe conta
Moldovei și cele ce se află pe conta Valahiei să se
unească împreună și să formeze 1-iul Regiment de
Artilerie împărțit în 2 divizioane. Tot deodată rog
plecat pe Înălțimea Voastră, ca primind această
unificare să binevoiți a întări în posturile acestui
Regiment pe Maiorul Tobias Gherghely ca șeful
Regimentului, Maiorul Haralambie Nicolae ca
ajutorul șefului Regimentului, căpitanul Herkt Enric
șeful Divizionului 1-ul și căpitan G. Manu șeful
Divizionului al 2-leaˮ.
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 înființării unei fabrici de armament.
„Astăzi când înălțimea Voastră dorește ca armata
să ajungă scopul pentru care țara a creat-o, astăzi
când suntem în ajunul organizării unei capsulări și
fonderii de proiectile, dezvoltarea ce va lua prin
aceasta stabilimentele de material de artilerie nu
mai permite a le lăsa în starea în care se aflăˮ.
În consecință, ministrul de război propune
înființarea „Direcției stabilimentelor de material de
artilerie” care să se ocupe cu: construirea trăsurilor
de artilerie (chesoane și antetrene, pentru
transportul muniției), depozitarea și repararea
armelor, fabricarea de pulbere, depozitarea pulberii,
turnarea proiectilelor de artilerie.
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Este emis Înaltul ordin de zi nr. 254 pentru
centralizarea „atelierelor, fabricilor de pulbere,
capsulăria și fonderia din diferite părți ale țării, sub
numirea de Direcția stabilimentelor de material ale
artileriei”.
La 23 noiembrie 1861, în baza aprobării
domnitorului Al.I.Cuza, este emis Înaltul ordin de zi
nr. 344 prin care Direcția Stabilimentelor de material
de artilerie se organizează pe 3 secții: Pirotehnie,
Arsenalul de construcții al armatei și Fabrica de
pulbere.
La 10 februarie 1864 au mai fost înființate încă 2
baterii a câte 4 tunuri, cu țevi ghintuite, sistem
Belgian, md. 1863, cu încărcare pe la gura țevii,
astfel că Regimentul de artilerie a fost organizat pe 6
baterii, 4 pedestre și 2 călărețe. În aprilie, tunurile de
bronz turcești și rusești au fost înlocuite cu tunuri
belgiene md. 1863, cu țeava ghintuită și încărcarea
pe la gura țevii.
La 28 aprilie 1864, locotenent colonelul Nicolae
Haralambie (avansat colonel la 22 mai 1864) a fost
numit comandant al Regimentului de Artilerie, având
ca ajutor pe locotenent-colonelul Gheorghe Manu și
a deținut această funcție până la 11 februarie 1866,
când, alăturându-se conspirației care l-a detronat pe
domnitorul Alexandru Ioan Cuza, a devenit unul
dintre cei trei locotenenți domnești.
Un moment important în istoria de început a
artileriei l-a reprezentat anul 1865, când domnitorul
Alexandru Ioan Cuza a achiziționat din Franța tunul
de 4 livre „La Hitte” cu încărcare pe la gura țevii.
După 11 februarie 1866, comanda regimentului a
fost asigurată de locotenent-colonelul Gheorghe
Manu.
După detronarea lui Cuza, dezvoltarea artileriei
române și-a urmat cursul, cu achiziții de noi tunuri, în
special de producție franceză și cu înființări de noi
regimente și baterii, arma fiind considerată mai mult
sau mai puțin importantă, în funcție de viziunea celor
aflați la conducere. 
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Dănilă Olga, Enciclopedia Artileriei Române, Editura Centrului
Tehnic-Editorial al Armatei, București, 2014
Coord. Stroea Adrian, 165 de ani de existență a artileriei române
moderne, București, 2008

 Colonel George SAS
Regimentul 69 Artilerie Mixtă „Silvania”
În perioada 29 - 30 octombrie 2019, Regimentul 69 Artilerie
Mixtă „Silvania” a găzduit, în garnizoanele Zalău și Șimleu
Silvaniei, ediția de toamnă a seminarului de artilerie terestră.
Activitatea a fost organizată de Statul Major al Forțelor
Terestre și condusă de domnul colonel Daniel Condruz, șef de
secție în cadrul acestei structuri.
Au participat ofițeri din conducerea Diviziei 4 Infanterie
„Gemina”, din conducerea Brigăzii 8 LAROM „Alexandru Ioan
Cuza”, din Centrul de Perfecționare Artilerie Terestră și Artilerie
Antiaeriană „Ioan Vodă”, comandanți de regimente și batalioane
de artilerie din Forțele Terestre.
În prima zi, lucrările s-au desfășurat la Cercul Militar Zalău din
subordinea Batalionului 317 Sprijin Logistic „Voievodul Gelu”.
În deschiderea activității, domnul colonel Daniel Condruz a
prezentat o informare privind modul de soluționare a deficiențelor
reieșite din analiza capacității de luptă a structurilor de artilerie
terestră, activitate desfășurată la sediul Statului Major al Forțelor
Terestre în luna iulie 2019. Au fost punctate măsurile/activitățile
care au fost sau urmează a fi întreprinse și sarcinile care revin
structurilor de artilerie pentru remedierea acestora.
Au fost supuse apoi dezbaterii cerințele operaționale pentru
sistemul de angajare/lovire al artileriei terestre. Aici lucrările au

The Field
Artillery
Seminar
Abstract
Between 29.10 and 30.10.2019, the
69th mixed artillery regiment
„SILVANIA” hosted the autumn edition
of the field artillery seminar in the
garrisons of Zalău and Șimleul Silvaniei, which was attended by commanders
of artillery regiments and battalions
from the Land Forces.
Issues regarding the operational
requirements of the field artillery
engagement/strike system, guided
missile operators training on SPIKE LR
weapons system, and the training
needs through specialization/career
courses were brought into discussion.
Also, other topics were covered,
including the target acquisition
subsystem, the development of
t h e t a r g e t m a n a g em e n t
process, the role of the
command and control
subsystem of the field artillery
structures, the organization and
the functioning of the command
posts, the responsibilities of the
fire support coordinator at the
division/brigade level.
In the end, the guests took part
in a fire control exercise
conducted by military personnel
from
the
regimental
headquarters and from the
315th field artillery battalion.
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fost defalcate pe două ateliere care au lucrat
independent și, ulterior, au prezentat concluzii.
Acestea s-au referit la identificarea platformei pe
care va fi montat sistemul de lovire, identificarea
tipurilor de muniții care vor fi folosite, identificarea
nevoilor reale ale structurilor în funcție de
misiune, zona de responsabilitate și eșalon,
corelarea cu tendințele actuale în domeniu care
se manifestă pe plan internațional. A fost agreată
ideea ca, până la sfârșitul lunii ianuarie 2020, să
fie elaborată, la nivelul fiecărei divizii de
infanterie, o analiză detaliată a acestor criterii
care să fie înaintată spre Statul Major al Forțelor
Terestre.
În continuare, comandantul Batalionului 285
Artilerie „Vlaicu Vodă”, domnul locotenent colonel
Săndel Badea a prezentat aspecte privind instrucția
operatorilor RAD la instalațiile de lansare SPIKE LR
nou intrate în înzestrarea structurilor antiblindate.
A urmat prezentarea domnului colonel Daniel
Gheondea de la Centrul de Perfecționare Artilerie
Terestră și Artilerie Antiaeriană „Ioan Vodă” intitulată
„Fundamentarea nevoilor de pregătire prin cursuri de
specializare/carieră și transpunerea acestora în
Planul anual de pregătire”. A fost scoasă în evidență
și unanim acceptată necesitatea unei mai bune
colaborări și relaționări între instituția militară de
învățământ de artilerie și unitățile de artilerie
beneficiare.
În continuare, comandantul Batalionului 316
Asigurare Date ,,Guruslău” domnul locotenent colonel
Marius Ștefan Pop a prezentat considerații privind
subsistemul de asigurare cu date: stadiul tehnic
actual, tendințe care se manifestă pe plan
internațional, capabilități necesare la nivelul marilor
unități interarme și fluxul informațional. Apoi, domnii
colonei Vasile Muntean și Marius Hulpoi din comanda
Brigăzii 8 LAROM ,,Alexandru Ioan Cuza” au
prezentat un material referitor la desfășurarea
procesului de management al țintelor la nivel
componentă terestră, divizie și brigadă.
A urmat domnul colonel Sorin Balan, comandantul
Regimentului 52 Artilerie Mixtă ,,General Alexandru
Tell” cu prezentarea ,,Subsistemul de comandă și
control al structurilor de artilerie terestră: compunerea
elementelor de sprijin prin foc la nivelul marii unități
interarme; CIS și modalități de realizare a
compatibilității între sistemele existente în dotare și
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cele pentru care se derulează programe de achiziții;
realizarea interoperabilității cu structuri similare din
armatele NATO.
În continuare, domnul maior Mirel Niste, șef de stat
major al Batalionului 817 Artilerie ,,Petru Rareș” a
prezentat materialul „Considerații privind organizarea
și funcționarea punctelor de comandă la nivelul
batalionului de artilerie”.
La punctul următor, domnul colonel Daniel Condruz
a prezentat un material referitor la atribuțiile
coordonatorului sprijinului prin foc de la nivel divizie/
brigadă privind coordonarea instrucției și exercițiilor
structurilor de artilerie terestră din cadrul marii unități
interarme. Au fost subliniate, în antiteză, cele două
concepte: FSCOORD versus stat major de artilerie. S
-a ordonat ca, și în această privință, să fie înaintate
propuneri argumentate până la nivelul SMFT.
În încheierea lucrărilor din prima zi, domnul
locotenent colonel Cornel Titiliuc, comandant al
Batalionului 335 Artilerie ,,Alexandru cel Bun” a
prezentat aspecte privind încadrarea/transformarea
funcțiilor de șoferi/mecanici conductor pe mijloacele de
tracțiune ale pieselor de artilerie.
În cea de-a doua zi, lucrările seminarului de artilerie
s-au desfășurat în garnizoana Șimleu Silvaniei.
Pentru început, domnul colonel George Sas,
comandantul Regimentului 69 Artilerie Mixtă ,,Silvania”
a făcut o prezentare a marii unități. Ulterior, a fost
prezentat un exercițiu de conducere a focului la care
au fost implicați militari din comandamentul
regimentului și de la Batalionul 315 Artilerie ,,Simion
Bărnuțiu”. A fost apoi dezbătută și stabilită tematica
pentru următorul seminar.
În cuvântul de încheiere,
domnul colonel Daniel
Condruz a mulțumit celor
prezenți pentru participare,
pentru materialele pregătite și
prezentate și și-a exprimat
speranța unei mai bune
conlucrări și comunicări între
factorii de răspundere din
arma artilerie.
Activitatea s-a constituit, și de
această dată, într-un forum de
dezbatere a problemelor
actuale și de perspectivă cu
care se confruntă artileria
terestră.

 Locotenent Daniel SÂRBU
Locotenent Cătălin SIMION
Centrul de Perfecționare Artilerie Terestră și Artilerie
Antiaeriană „Ioan Vodă” Sibiu
Pregătirea în comun cu militarii din ţările membre NATO
reprezintă o premisă în asigurarea standardizării procesului de
instruire, un punct iniţial în demersul de punere în practică al
aceloraşi tehnici, tactici şi proceduri de instruire astfel încât,
atunci când situația o impune, militarii din ţările membre NATO
să poată acţiona ca un tot unitar.
În acest context, Centrul de Perfecţionare Artilerie Terestră
şi Artilerie Antiaeriană ,,Ioan Vodă” din Sibiu a iniţiat şi
organizat un nou curs de pregătire în comun cu militarii din
Marea Britanie. Astfel, în perioada 13-31.01.2020, în Centrul
de Perfecţionare Artilerie Terestră şi Artilerie Antiaeriană s-a
desfăşurat Instructor Training Course, organizat de British
Military Advisory Training Team, BMATT (CZ). Aflată la cea de
a doua ,,ediţie”, această formă de pregătire a pus la dispoziţia
cadrelor militare care încadrează funcţii de comandant piesă/
grupă, pluton/secţie, companie/baterie în centrele de
perfecţionare din subordinea Şcolii de Instruire Interarme a
Forţelor Terestre „Mihai Viteazul” Piteşti, tehnicile, metodele şi
instrumentele necesare transmiterii de cunoştinţe teoretice,
precum şi de formare a deprinderilor practice în procesul de
instruire a soldaţilor profesionişti.
Obiectivul principal al activităţii a fost familiarizarea celor 30
de cursanţi din ţara noastră cu metodele şi tehnicile utilizate de
partenerul britanic în vederea eficientizării procesului de
instrucţie şi creşterea nivelului de pregătire al instructorilor
privind: pregătirea şi planificarea şedinţelor de instruire cu
caracter teoretic, organizarea şi conducerea
şedinţelor practice şi dezvoltarea metodelor
de verificare a modului de însuşire a
cunoştinţelor transmise în cadrul procesului
de instruire.
Delegaţia britanică, compusă din 4 cadre
militare (un ofiţer şi trei subofiţeri) a făcut
probitatea unei vaste experienţe în domeniul
instruirii. Extrem de bine pregătiţi, aceştia au
asigurat transferul cunoştinţelor pe durata
cursului, prin participarea activă a
cursanţilor, dezvoltarea competenţelor
necesare, a spiritului critic, precum şi a
studiului
individual şi
a disponibilităţii

Joint Training
with
NATO Partners
Abstract
The Training Center for Field
Artillery and Air Defense Artillery „Ioan
Vodă” in Sibiu initiated and organized a
new joint training course alongside
military personnel from the United
Kingdom. Thus, between 13 and
31.01.2020, an Instructor training
course was conducted in the Training
Center for Field Artillery and Air
Defense Artillery, organized by the
British military advisory training team,
BMATT (CZ). Already at „the second
edition”, this form of training made
available to the militaries functioning as
gun/team commander, platoon/section
commander, company/battery
commander in the training centers
subordinated to the Combined Arms
Training School of the land forces
„Mihai Viteazul” Pitești, the techniques,
methods and tools necessary for
acquiring theoretical knowledge, as well
as for developing and training the
practical skills in the process of training
the professional soldiers.
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fiecărui cursant de a împărtăşi cunoştinţele şi
experienţele personale.
La activitate au participat comandanţi de
subunităţi şi instructori care, prin fişa postului, au
rolul de a instrui şi forma viitoarele generaţii de
ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri şi soldaţi gradaţi
profesionişti pentru Forţele Terestre, cadre militare
cu grade cuprinse între sergent major şi locotenent.
Aceştia au considerat activitatea ca fiind foarte utilă
deoarece instructorii britanici le-au pus la dispoziţie
metode, tehnici şi informaţii necesare pentru
îmbunătăţirea rezultatelor în procesul de instruire a
cursanţilor şi soldaţilor profesionişti.
A fost apreciată eficienţa în organizarea unei
şedinţe de instrucţie din punct de vedere al
structurii acesteia, precum şi antrenarea stimulilor
vizuali şi auditivi în procesul de învăţare, prin
utilizarea tehnologiei în procesul de transmitere a
informaţiilor.
De
asemenea,
cadrele
militare participante au
remarcat
atitudinea
pozitivă,
entuziasmul,
profesionalismul,
în cr e d e r e a
şi
stil u l
instructorilor britanici ca
fiind eficiente în procesul
de instruire, din punct de
ve d e r e
al
m o t ivă r i i
cursanţilor, precum şi
organizarea sistematică a
orelor de instrucţie, după
un plan foarte bine stabilit.
Nu în ultimul rând, la
ceremonia de încheiere a
cursului au fost invitați și
au participat: ataşatul
Apărării Marii Britanii în
România,
domnul
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comandor Neil James Thompson şi domnul colonel
Marian Bae, comandantul Şcolii de Instruire
Interarme a Forţelor Terestre. Ambii au adus
mulţumiri personalului din cadrul Centrului de
Perfecţionare Artilerie Terestră şi Artilerie
Antiaeriană ,,Ioan Vodă” pentru profesionalismul cu
care au organizat și desfășurat acest program de
pregătire şi i-au felicitat pe militarii care au absolvit
cursul.
În concluzie, activitatea a fost o reuşită, în sensul
de creştere a calităţii instrucţiei, iar implementarea
unui curs propriu pentru pregătirea instructorilor
militari din centrele de perfecţionare, similar cursului
organizat de British Military Advisory Training Team,
BMATT (CZ), în vederea uniformizării şi
standardizării procesului de instrucţie în Ministerul
Apărării Naţionale, ar fi un avantaj şi ar aduce un
plus de valoare calităţii procesului de instruire. 

Batalionul 316 Asigurare Date
„Guruslău”
15 ani în serviciul patriei
 Maior Cristian DANCIU
Batalionul 316 Asigurare date ”Guruslău” Șimleu Silvaniei
Batalionul 316 Asigurare Date „Guruslău” împlinește la 01 mai
anul acesta, 15 ani de la înființare, vârstă la care batalionul a
ajuns la maturitatea deplină, la fel ca personajul Dick Sand din
romanul de succes al lui Jules Verne „Căpitan la 15 ani”.
Unitatea a luat naștere în baza hotărârii Consiliului Suprem de
Apărare a Țării, sub denumirea de „Divizionul 316 Asigurare
Date”, subordonat Brigăzii 69 Artilerie Mixtă şi dislocat în
garnizoana Şimleu Silvaniei, județul Sălaj.
Batalionul a luat ființă „de la zero…”, atât ca organigramă cât și
ca încadrare cu personal. Efectivele unității au trecut printr-un
proces complex de evaluare și interviuri la eșaloanele superioare
pentru a încadra comandamentul și subunitățile acestuia.
În continuare, în baza ordinelor eșaloanelor superioare,
Divizionul 316 Asigurare Date a parcurs o etapă de reorganizare
structurală şi, începând cu 01.04.2006, s-a transformat în
Batalionul 316 Asigurare Date. Ulterior, la data de 27.09.2007, a
primit denumirea onorifică de ,,Guruslău”, ca o recunoaștere a
tradiţiilor de luptă ale marelui conducător al neamului nostru Mihai
Viteazul.
În baza prevederilor „Planului cadru privind continuarea
procesului de restructurare şi modernizare a Armatei României”,
începând cu 01.08.2008 batalionul se subordonează
Regimentului 69 Artilerie Mixtă „Silvania”.
Din 2005 și până în prezent, batalionul a participat la
numeroase exerciții naționale și multinaționale, unde a asigurat
informațiile necesare pentru desfășurarea unui proces continuu și
eficient de management al țintelor.
Ca recunoaştere a meritelor deosebite ale personalului unităţii
în îndeplinirea ireproşabilă a misiunilor, în obţinerea de rezultate
meritorii în procesul instruirii precum şi în promovarea imaginii
instituţiei militare, la data de 10.11.2011, în baza Decretului
Prezidenţial nr.597 din 20.06.2011, batalionului i-a fost acordat
Drapelul de Luptă. De asemenea, la data de 25 Octombrie 2014
i-a fost conferită Emblema de Onoare a Forţelor Terestre, iar la
1 Mai 2015 Emblema de Onoare a Statului Major General.

15 years
of serving
the homeland
Abstract
Our military unit was founded on 1st
May 2005, according to the decision of
the Supreme Council of National
Defence. Known as the 316th Field
Artillery Reconnaissance Surveillance
and Target Acquisition
Battalion
"GURUSLĂU" we are subordinated to
the 69th Joint Artillery Regiment and we
are dislocated in the Șimleu Silvaniei
garrison, Sălaj county.
Today, on the 15th anniversary of its
existence, our unit is a modern military
structure, where its staff endeavors to
maintain the fighting capacity and to
ac hiev e the integrat i on of its
reconnaissance subunits in the
information architecture of the
Romanian armed forces. Our
operational objective is to obtain data
from the battlefield, to analyze it and to
identify the information needed in the
target acquisition process.
Since 2005, 316th Field Artillery
Reconnaissance Surveillance and
Target Acquisition
Battalion
"GURUSLĂU" has been part of
numerous national and multinational
exercises, during which it has provided
valuable information for a continuous
and efficient target acquisition process.
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Dincolo de cifre, cei 15 ani de
existență ai batalionului au însemnat
efort, dăruire, sacrificii, asumarea
necondiționată a responsabilității,
determinare, perseverență, lucru în
echipă și camaraderie, toate aceste
trăsături definitorii ale personalului au
propulsat unitatea în elita structurilor de
asigurare cu informații.
Anul 2018 a venit cu o nouă
provocare pentru militarii batalionului,
ca urmare a primirii misiunii de a
genera și pregăti trei echipe de
consiliere și asistență Train Advise and
Assist Command în vederea participării
la misiunea „Resolute Support” în TO
Afganistan, din perioada februarie –
noiembrie 2019.
Personalul unității a reprezentat cu
succes imaginea instituției militare și,
implicit pe cea a batalionului și a garnizoanei Șimleu Silvaniei,
în misiunile desfășurate pe teritoriul național și în afara
acestuia.
În prezent, Batalionul 316 Asigurare Date „Guruslău” își
menține rolul și locul prin asigurarea informațiilor, acestea
reprezentând una din funcțiunile de luptă importante, facilitând
astfel, înțelegerea adversarului, a spațiului de luptă, a vremii și
a altor aspecte semnificative ale mediului operațional.
Privit în ansamblu, sistemul de asigurare cu date şi
informaţi este și va fi un complex de activităţi şi acţiuni prin
care se asigură planificarea, pregătirea, conducerea,
desfăşurarea şi evaluarea acţiunilor tuturor senzorilor, în
scopul optimizării eforturilor acestora pentru îndeplinirea
misiunilor specifice.
Astăzi, la aniversarea a 15 ani de existenţă, Batalionul 316
Asigurare Date „Guruslău” se prezintă ca o unitate modernă,
unde întregul personal depune eforturi în menţinerea
capacităţii de luptă și realizarea integrării subunităților de
cercetare pentru dezvoltarea arhitecturii de informații și
obţinerea informaţiilor necesare, analizarea acestora,
identificarea celor relevante în vederea validării, transformării şi
folosirii acestora în procesul de management al ţintelor. 
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Influențe ale
operațiilor militare
multi-dimensionale
asupra executării
targetingului

 Colonel Constantin TROCAN
Centrul de Perfecționare Artilerie Terestră și Artilerie
Antiaeriană „Ioan Vodă” Sibiu
Evenimentele din Crimeea necesită mai multă atenție asupra
doctrinelor proprii și asupra modului cum acceptăm operațiile
militare. Timp de mai multe luni forțele rusești au executat atacuri
cibernetice asupra guvernului ucrainean, armatei și populației. Au
reușit să exploateze succesul în domeniul cibernetic făcând
armata ucraineană să nu poată planifica și executa manevra, fără
a știi că sunt parte a unui conflict major. Efectele atinse de o forță
relativ mică au permis atingerea obiectivelor operaționale pentru
că au exploatat succesul peste domeniile luptei, au blocat ciclul
de luare a deciziei și au creat confuzie între pace și război. [1]
Un alt exemplu este cel din toamna anului 1940 când nu mai
era confuzie dintre pace și război. Armata germană tocmai a
executat Blitzkrieg-ul în vestul Poloniei și urma să implementeze
aceleași tactici asupra forțelor aliate franceze și britanice. Deși
armata germană era inferioară numeric și opera în teritoriu
inamic, ea a optat să evite apărarea principală franceză și să
execute încercuirea forțelor dinspre sud. Generalul francez
Maurice Gamelin a estimat greșit că forțele germane vor urma
același plan ca in 1914 și a organizat apărarea în jurul fortificațiilor
franceze. Armata germană a utilizat viteza, surpriza și înșelarea
pe câmpul de luptă pentru a face fortificațiile irelevante. [2]
Aceste două exemple demonstrează că o forță poate să-și
atingă obiectivele operaționale cu o putere de luptă redusă și o
utilizare abilă a efectelor pe mai multe domenii. Deși s-ar putea
percepe că acestea au fost simple succese, în esență s-a
desfășurat un proces mai profund, care reprezintă capacitatea
unui comandant de a identifica, afecta și dezintegra puterea de
luptă a inamicului. Aceasta este esența targeting-ului.
Pentru a explica operațiile multi-dimensionale am ales
exemplul prezentat de Generalul american James McConville.
Acesta a fost în 1991 pilot de elicopter pe AH-64 Apache care,
infiltrându-se la joasă altitudine cu elicopterul, a distrus radarele
irakiene si a deschis calea loviturilor aviației. În 2003 când
elicopterele Apache au încercat o lovitură în adâncime către
Karbala, fără suport aerian sau terestru, au fost descoperite de
trupele terestre irakiene, lovite si obligate să renunțe.

Influences
of the Multidimensional
Military
Operations
on Targeting
Abstract
New realities derived from MultiDomain Operations require a different
way of thinking about the targeting and
equipment involved. The integrations of
Military Decision-Making Process
(MDMP) with Intelligence Preparations
of the Battlespace (IPB), targeting
process and all the sources of ISTAR
(Intelligence, Surveillance,
Reconnaissance and Target
Acquisitions) should to be adapted to
Multi-Domain Operations.
For all kinds of operations but
especially for Multi-Domain Operations,
the commander’s ability to identify,
affect, and disintegrate an enemy’s
combat power represents the heart of
targeting.
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Figura nr. 1 - Army Multi-Domain Operations Concept,
December 2018
Lecția prezentată de general este următoarea:
dacă iei o unitate completă de elicoptere Apache, le
înarmezi ca o brigadă ușoară, ai șanse mici să îți
atingi obiectivele propuse; dar dacă trimiți forțele
terestre, sprijini cu forțele aeriene, adaugi avioanele
fără pilot și folosești artileria, vei obține armecombinate, zboruri –tip – joint (unind elicopterele de la
forțele terestre cu avioanele fără pilot de luptă și
aviația) prezentând multiple dileme pentru inamicul
care nu poate fi peste tot. Operațiile multidimensionale înseamnă în esență să atingi acel tip de
sinergie letală, explicat foarte bine în Figura nr. 1. [3].
Programele de înzestrare din armata americană și
o parte din cele care sunt derulare pentru înzestrarea
armatei române sunt încadrate în acest concept.
Acestea includ Long-Range Precision Fires – Sistem
lansator multiplu de rachete cu bătaie mare în armata
română și Future Attack Reconnaissance Aircraft – la
noi Avion multirol al Forțelor Aeriene, destinate să

Figura nr. 2 - Avion fără pilot cu radar de
supraveghere maritim și echipamente de
supraveghere vizuală

16

tragă sau să zboare la sute de kilometri. Ideea de bază
este că nu se promovează rachetele cu bătaie mare ca
înlocuitor pentru avioane sau elicoptere, ci ca un
supliment vital menit să distrugă radare și să deschidă
drumul pentru loviturile aeriene.
Tot în cadrul Long-Range Precision Fires este
Extended Range Cannon Artillery (ERCA)
modernizarea la M109A7 Paladin – obuzier
autopropulsat, ambele programe (inclusiv sistemul
lansator multiplu de rachete ) cu scopul declarat de a
recâștiga dominația în distanță, letalitate și achiziția
țintelor. Ultima variantă de Paladin, îmbunătățită cu
proiectil tip Excalibur, trage până la 30 de kilometri dar
este depășită de variantele similare de la chinezi și
ruși. Pentru noua variantă în dezvoltare se dorește ca,
prin înlocuirea turelei, muniției și a tunului, acesta să
tragă la primele încercări 70 de km iar în viitor, posibil
2023, la 120 sau 130 de km.[4]
În completare, sunt avioanele fără pilot tip ISTAR
sau de tip ISR care pot fi echipate cu o gamă largă de
senzori termici (infraroșu), radare sau sisteme de
achiziție a țintelor.
Am adus ca exemplu HERON 1, avion fără pilot
(AFP) de tip MALE, care poate fi echipat cu cameră
termografică, echipamente de supraveghere aeriană în
domeniul vizibil, sisteme de intelligence (COMINT și
ELINT) și diferite radare. Acesta a fost folosit în
operațiile militare din Gaza în 2008-2009 și în
Afganistan. În operația militară Cast Lead, fiecare
brigadă a fost întărită cu un
escadron de AFP tip Heron
și Hermes 450, fiind prima
operație militară desfășurată
de israelieni în care AFP,
elicopterele și aviația au fost
arondate forțelor terestre fără
să
existe
comandă
centralizată. Prin sarcinile de
intelligence desfășurate și
menținerea a cel puțin 12
AFP permanent în aer, s-a
reușit un grad înalt de
conștientizare situațională,
dar și o foarte bună abilitate
de a lovi țintele critice în timp
util.
În Figura nr. 2 este
prezentată
varianta

Figura nr. 3 - Calea Dr. Strange
de a determina
centrul de greutate

cumpărată de Forțele Aeriene din Singapore cu un
radar de supraveghere maritim și echipamente de
supraveghere vizuală.
Conform Ministerului Apărării, acest avion fără pilot
are sarcina de bază să ușureze cooperarea dintre
forțele terestre și aeriene, să detecteze, urmărească și
să supravegheze/angajeze mai multe ținte mobile.
Transmite informațiile în timp real către postul de
comandă din baza aeriană, care folosește Inteligența
artificială pentru aplicații de sprijin a deciziei, numite
Detecție Automata a Țintei și Căutare Ținta
Următoare. Totodată aceste sisteme permit achiziția
țintelor cu avioanele F15 SG și F 16C/D. [5]
Distanța de zbor este de 250 de kilometri, controlul
din satelit 1000 km în linie dreaptă, timp de până la 52
de ore, în funcție de încărcătură, înălțime până la 10
km cu o viteză de croazieră 110 - 150 km/h. O
formație de 12 avioane fără pilot de acest gen permite
monitorizarea unei zone de până la 200 kilometri și un
înalt grad de conștientizare situațională pentru forțele
proprii.
Operațiile multi-dimensionale vor influența
metodele și procedurile de întrebuințare în luptă a
observatorului înaintat (FO). În literatura de
specialitate întâlnim, pe lângă acest observator de
artilerie, specialistul de sprijin prin foc (FISTer),
observatorul înaintat pentru sprijin prin foc întrunit
(JFO), controlorul aerian înaintat (FAC) și controlorul
aerian pe poziție înaintată (JTAC). Diferența dintre
aceștia este dată de distanța față de contact și
mijloacele pe care aceștia le coordonează, în funcție
de fiecare armată (numai artileria sau unirea cu forțele
navale, artileria cu aviația și rachetele): FO observator
de artilerie și FISTer sunt de regulă poziționați până la
40 de kilometri cu rol asupra controlului focului de
artilerie și rachetelor, iar ceilalți sunt poziționați să
coordoneze focul rachetelor, aviației și forțelor navale
și sunt dispuși de la 40 de kilometri până la 400 sau
500 km în adâncime.
Prin această sinergie a focului și efectelor va fi
dificil de diferențiat controlul focului în ducerea luptei
între aceste posturi. Propunerea mea este de a îmbina
sarcinile tactice, astfel încât specialitatea militară să
înceapă ca observator înaintat, continuând cu JFO
care să se unească cu FAC, iar JTAC să fie aleși

dintre cei mai buni FO, rezultând
astfel un JTAC pe mai multe
niveluri (1, 2 și 3). Toate acestea
implică, bineînțeles, cursuri și
practică între gradele militare.
Integrarea observatorilor înaintați,
cu JFO, FAC, JTAC și mijloacele
ISTAR, ar reprezenta o soluție
pentru detecția și evaluarea din
cadrul procesului de targeting.
O altă implicație este dată de integrarea proceselor
la nivelul statului major, procesul de luare a deciziei
(MDMP)/planificării tactice, cu pregătirea informativă a
câmpului/spațiului de luptă IPB și a targetingului.
Există corelație între pașii de execuție ai MDMP și IPB
dar nu există targetingul în cadrul deciziei ca pas
separat sau să fie recunoscuți pașii din procesul de
targeting precum decide, detectează, distribuie,
evaluează (D3A).
Timothy P. Lewin a studiat în ultimii zece ani
diferite exemple la instrucție, în care statul major de
brigadă nu a reușit să integreze procesul de targeting
în cadrul MDMP. Acest lucru a permis forțelor
oponente să manevreze și să domine forțele proprii în
ciuda distribuției efectelor masive împotriva forțelor
adverse. Similar, unitățile operaționale alocă mari
cantități de unități de foc, dar la momente de timp
greșit sau împotriva unităților inamice care nu au fost
planificate inițial ca ținte.[6]
În ultimele conflicte, artileria terestră a avut un rol
secundar în suprimarea artileriei antiaeriene a
inamicului, foc de contra baterie și sprijin direct al
forțelor de manevră, asta și datorită importanței
operațiilor de pace în detrimentul operațiilor de tip
combat cu un oponent similar ca putere de luptă.
Forțele combatante trebuie să se întoarcă spre
rădăcinile tragerilor pe bază de efecte, concentrate pe
centrul de greutate al inamicului și puterea de luptă a
acestuia.
Colonel (USA, Retired) Dale Eikmeier a prezentat
analiza Dr. Strange prin care centrul de greutate al
inamicului este determinat de organizările
subordonate, platformele cheie sau entitățile tangibile
care îndeplinesc direct capabilitățile cheie în
organizarea pentru luptă. Această analiză, în fapt o
opțiune de viitor, prezintă conexiunea dintre IPB si
centrul de greutate al inamicului dar, indirect, ajută
procesul de targeting. (Figura nr. 3).
Odată identificat centrul de greutate, acesta se
poate include în cadrul procesului de luare a deciziei
în cadrul pasului 2, dezvoltarea planului de colectare
al informațiilor inițiale ca pas de plecare în procesul de
targeting. Planul de colectare va căuta să identifice
toate elementele de analiză ale centrului de greutate
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Figura nr. 4 Variantă propusă
de proces de
targeting integrată
cu procesul de
luare a deciziei

inclusiv vulnerabilitățile critice. Această analiză
combinată cu supravegherea permanentă a câmpului
de luptă (determinată de echipamentele ISTAR) poate
fi utilizată pentru localizarea elementelor centrului de
greutate, în mod special asupra elementelor critice.
Dacă comandantul decide că acestea pot fi anihilate,
echipa care lucrează la procesul de targeting poate
analiza efectele dorite și modul în care poate fi
distrus centrul de greutate inamic.
În caz contrar, planul de colectare poate continua
pentru identificarea vulnerabilităților critice ale
inamicului, cu posibilitatea de a face planul mai
flexibil, eficient și integrat.
O posibilă variantă de integrare a procesului de
targeting în procesul de luare a deciziei este
prezentată în Figura nr. 4; nu doresc să o detaliez, ci
numai să o prezint ca opțiune de lucru acolo unde

operațiile militare încep să combine dimensiunile cu
scop de sinergie.
Mulți vor argumenta că procesul de targeting
existent și echipamentele actuale sunt suficiente
pentru operațiile multi-dimensionale, dar pentru că
mediul operațional se schimbă, actualizarea
procedurilor este la rândul ei o necesitate. Mediul
operațional de mâine este în primul rând rapid,
complex, incert și mai ales volatil, iar la nivelul tactic și
operațional conducerea targetingului poate fi adăugat
ca pas și poate funcționa în paralel ca IPB, planul de
colectare a informațiilor și managementul riscului.
În concluzie, integrarea dimensiunilor a apărut ca o
adaptare la operațiile militare, iar modul cum integrăm
targetingul are nevoie de elemente noi, de căi de
apropiere diferite pentru a supraviețui într-un mediu
operațional volatil și rapid.
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Regimentul 60 Rachete Antiaeriene, Florești, Cluj

Introducere
Analiza ultimelor conflicte militare importante (Serbia, Irak,
Siria) relevă importanța tot mai mare a amenințărilor aerospațiale
în contextul războiului modern, iar acest rol este rezultatul unei
evoluții continue a mijloacelor tehnologice, care a permis
dezvoltarea capabilităților mijloacelor aeriene ”de a ataca rapid și
prin surprindere obiectivele vitale ale inamicului”.[1]
Atât aviația cât și artileria și rachetele antiaeriene sunt, prin
natura lor, arme tehnice și nu puteau să rămână în afara revoluției
tehnologice. Mijloacele aeriene moderne au cunoscut îmbunătățiri
semnificative în termeni de viteză, rază de acțiune, suprafață de
reflexie, posibilități de lovire, mutând bătălia aeriană până la limita
superioară a atmosferei sau chiar dincolo de aceasta.
Creșterea potențialului de luptă a forțelor aeriene a impus, în
aceeași măsură, necesitatea dezvoltării și modernizării sistemelor
de foc antiaerian. Noile caracteristici ale componentelor de lovire,
precum și perfecționarea continuă a procedeelor de acțiune
folosite, impun dezvoltarea unui set de capabilități de angajare a
sistemelor de apărare antiaeriană, pe de o parte, și a muniției
folosite, pe de altă parte.
În timp ce ameninţările aeriene tradiţionale, reprezentate de
avioane şi elicoptere, rămân o componentă importantă,
ameninţările noi, mai ieftine, reprezentate de vehiculele aeriene
fără echipaj, rachetele balistice, de croazieră și cele hipersonice,
se diversifică atât din punct de vedere calitativ cât și cantitativ.

Amenințarea balistică
Cea mai importantă direcție de dezvoltare a mijloacelor
aeriene este reprezentată de dezvoltarea și perfecționarea
rachetelor balistice, de croazieră și hipersonice, concomitent cu
creșterea razei de acțiune a aviației de bombardament și
întrebuințarea acesteia ca vector de transport al încărcăturilor
nucleare. Indiferent de distanța de acțiune și locul de lansare (de
la sol sau din aer), acestea sunt mijloace de atac redutabile
dirijate cu suficientă precizie pentru a produce daune mult mai
mari decât costurile producerii lor.
Rachetele balistice, cu raze de acțiune care pot ajunge până la
15.000 km, sunt extrem de periculoase, au o precizie destul de
ridicată, suprafeţe de reflexie mici și viteze foarte mari, ceea ce le
face foarte dificil de combătut. În plus, acestea au posibilitatea de
a transporta arme de distrugere în masă. Testele cu rachete
balistice efectuate periodic de Coreea de Nord, au produs
îngrijorare în rândul comunității internaționale tocmai datorită
posibilității acestora de a reprezenta vectori de transport a

Air and Missile
Defense
in the Context
of Diversified
Types of Air
Threats
Abstract
The analysis of the latest major military conflicts (Serbia, Iraq, Syria) reveals the increasing importance of the
air threats in the context of modern warfare, and this role is the result of a continuous evolution of the technological
means, which has allowed the development of the capabilities of air platforms
„to conduct quick and surprise attacks
on the enemy key objectives”.
Both aviation and air and missile
defense artillery are, by their very nature, technical arms and could not be
left out the technological revolution. The
modern aerial systems have been significantly improved in terms of speed,
range, radar cross-section, striking capabilities, moving the air battle to the
upper limit of the atmosphere or even
beyond it.
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Racheta Avangard
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încărcăturilor nucleare. Literatura militară de
specialitate clasifică rachetele balistice astfel:
- Rachete balistice tactice (50-110 km);
- Rachete balistice cu rază mică de acțiune/
SRBMs (<1000km);
- Rachete balistice cu rază medie de acțiune/
MRBMs (1000-5500m);
- Rachete balistice intercontinentale (5500 –
15000km)
Rachetele balistice tactice 9K720 ISKANDER-M
(NATO: SS-26 Stone), amplasate de Federația Rusă
în regiunea Kaliningrad și posibil și în Peninsula
Crimeea, au o rază de acțiune de peste 400 km și pot
fi echipate cu focoase convenționale sau nucleare.[2]
Perspectivele privind perfecţionarea rachetelor
balistice au în vedere creşterea preciziei, a razei de
acţiune, a performanţelor sistemelor de propulsie
precum și posibilitatea unei mai bune dirijări pe ultima
porţiune a traiectoriei.
Rachetele hipersonice sunt arme revoluționare
rapide, eficiente, precise, cu o manevrabilitate fără
precedent, care pot zbura cu viteze foarte mari
(începând de la Mach 5, dar pot depăși și până la de
15-20 de ori viteza sunetului) și au o precizie
impresionantă, împotriva cărora, până în acest
moment, nu au fost create mijloace sigure de apărare.
Rachetele hipersonice modifică, astfel, paradigma
de ducere a luptei aeriene, datorită, pe de o parte,
vitezei operaţionale foarte mari, care le permite să
străpungă apărarea anti-rachetă crescând gradul de
vulnerabilitate al unor platforme de luptă redutabile,
iar pe de altă parte, din cauza faptului că ele nu fac,
deocamdată, obiectul niciunui tratat internaţional.
Anunțate în anul 2018, două sisteme de rachete
hipersonice au intrat în înzestrarea forțelor armate ale
Federației Ruse în perioada 2018-2019. În primul
rând este vorba despre sistemul de rachete
Avangard, primul regiment care are în dotare acest
sistem devenind operațional în luna decembrie a
anului trecut[3].
„Avangard” (cunoscut și sub denumirea de Objekt
4202, Yu-71 și Yu-74) este un vehicul hipersonic care
poate fi lansat cu ajutorul unei rachete balistice
intercontinentale - UR-100UTTKh și ulterior de ICBMs
"Sarmat" (NATO code RS-28) - și, conform
informațiilor oferite de Federația Rusă, poate atinge
viteza Mach 20, putând transporta focoase
convenţionale ori nucleare. La 1 martie 2018 a fost
prezentat de președintele Vladimir Putin ca unul dintre
cele șase noi arme strategice rusești.
Al doilea sistem de lovire hipersonic este
reprezentat de rachetele Kinzhal, care pot fi lansate
de pe platforme aeriene. Kinzhal este o rachetă
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balistică aer-sol, cu o rază de acțiune declarată de
peste 2.000 km și o viteză de 10 Mach, care
echipează avioanele de vânătoare MIG-31, respectiv
avioanele de bombardament Tu-22M3. De asemenea,
este luată în considerare posibilitatea instalării de
rachete Kinzhal pe avioanele de bombardament Tu160, ceea ce ar permite îmbarcarea a cel puțin 12
rachete pe o singură platformă aeriană, față de o
singură rachetă care poate fi instalată în prezent pe
avionul de vânătoare MiG-31K sau 4 rachete care pot
fi instalate pe avioanele de bombardament Tu-22M3.
În prezent, în Regiunea Militară Sud se află în
exploatare experimentală o escadrilă de astfel de
avioane dotate cu rachete hipersonice Kinzhal.[4]
Interesul pentru dezvoltarea acestui tip de rachete
a devenit foarte mare, dovadă stând faptul că, în anul
2018, Congresul SUA a emis un act legislativ ce
prevede ca o armă hipersonică americană să fie
operațională până în octombrie 2022, iar în anul 2019
administrația americană a propus un buget al Apărării
ce include alocarea a 2,6 miliarde de dolari pentru
arme hipersonice.[5]
Rachetele de croazieră sunt rachete de mare
precizie, autodirijate. Detecţia lor se face cu mare
greutate, deoarece sunt programate pentru a zbura fie
la înălţimi foarte mici sau la înălțimi mari, pentru a evita
zonele cu o densitate mare de mijloace de apărare
antiaeriană. Acestea pot fi, de asemenea, purtătoare
de încărcături chimice, biologice sau chiar nucleare.
Federația Rusă a folosit, în premieră, în Siria,
racheta de croazieră Kh-101, executând lovituri
aeriene asupra unor obiective de la bordul
bombardierelor Tu-160 și TU-95MS. Racheta are o
rază de acțiune estimată de 5000 km, utilizează
sistemul de navigație prin satelit GLONASS și lovește
țintele cu o acuratețe de 5-6m.[6]
Perspectivele în ceea ce privește rachetele de
croazieră sunt de a mări numărul acestor tipuri de
rachete concomitent cu creşterea razei de acţiune, a
preciziei precum și reducerea amprentei radar.
Tot aici, merită amintite și rachetele antiradiolocaţie
lansate de pe aeronave, ghidate pe amprenta
electromagnetică a radarelor de la sol, care reprezintă
o amenințare directă pentru sistemele de apărare
antiaeriană, precum și pentru echipamentele de
comandă-control ale aviaţiei, comunicaţii, radiolocaţie
şi radarele artileriei.
Avantajele folosirii rachetelor balistice, hipersonice
și de croazieră constau în faptul că protecția împotriva
lor se poate asigura doar pentru o zonă terestră
limitată, timpul de reacție este mult restricționat (de
multe ori de ordinul secundelor sau cel mult al zecilor
de secunde), iar interceptarea este dificil de realizat
datorită suprafeței efective de reflexie mici și vitezelor
mari pe ultima parte a traiectoriei.

Sisteme aeriene fără pilot (UAV/ UAS)
Chiar dacă avioanele și elicopterele vor reprezenta
în continuare ameninţări aeriene importante, evoluţia
tinde către proliferarea sistemelor fără echipaj uman, o
tendință care este dictată de costurile mijloacelor,
condiţiile de antrenament și factorii operaţionali. În
viitor se vor putea obţine un număr semnificativ mai
mare de vehicule aeriene fără echipaj la acelaşi preţ
cu cel a 1÷2 avioane moderne, fără a avea costuri

semnificative legate de instruire, mentenanţă, baze,
eliminând și riscurile pierderilor de vieţi omeneşti.
UAV/ UAS reprezintă atât platforme de transport
pentru senzorii de supraveghere aeriană care execută
misiuni de supraveghere, obținere a imaginilor în timp
real din zonele de interes, evaluare a evenimentelor,
coordonare a acțiunilor forțelor, descoperirea
aeronavelor și obiectivelor, executarea unor misiuni de
război electronic, cât și, din ce în ce mai mult,
platforme de tragere și lovire din aer a obiectivelor.
Orlan-10 este un sistem aerian fără echipaj,
aparținând Federației Ruse, folosit în conflictele din
Ucraina și Siria. Are o durată maximă de zbor de 16
ore și poate evolua până la o altitudine de maxim
5000m.[7] Federația Rusă a folosit în conflictul din
Siria aproximativ 80 de vehicule aeriene fără pilot, care
au efectuat peste 14.000 de zboruri pentru
monitorizarea zilnică a teritoriului sirian.[8]
Importanța acestui tip de mijloace aeriene este în
continuă creștere. Astfel, în luna februarie a acestui
an, la baza militară din Sigonella, Italia, NATO a
recepționat primele două dintre cele cinci drone de
supraveghere și recunoaștere terestră de la mare
altitudine, de tip Global Hawk din componența
sistemului Alliance Ground Surveillance (AGS) al
alianței. [9]
Dacă, deocamdată, cele mai multe dintre misiunile
executate sunt, încă, cele de culegere a informaţiilor,
se estimează că sistemele aeriene fără pilot vor fi
utilizate în viitor, „din ce în ce mai mult, pentru
executarea unor atacuri terestre sau maritime,
neutralizarea apărării antiaeriene a inamicului (SEAD –
Supress Enemy Air Defense), ori acţiuni de inducere în
eroare.”[10]
Cea mai recentă dovadă în acest sens este atacul
cu un roi de drone din luna septembrie a anului trecut,
care au avut drept ţinte două instalaţii de procesare a
petrolului din Arabia Saudită, afectând jumătate din
producția de petrol a statului arab, ceea ce a dovedit
dificultăți în asigurarea apărării antiaeriene a
infrastructurilor critice împotriva unor astfel de sisteme
aeriene puțin sofisticate, dar foarte eficiente.[11]

Tendințe în dezvoltarea avioanelor și
elicopterelor de luptă
Ameninţările aeriene tradiţionale vor exista şi în
viitor. Elicopterele vor continua să fie o ameninţare
letală pentru Forţele Terestre, în timp ce avioanele,
chiar dacă foarte scumpe, sunt considerate, în
continuare, sisteme cu posibilităţi deosebite. Mijloacele
aeriene tradiționale devin, pe zi ce trece, vârful de
lance al implementării celor mai noi descoperiri ale
revoluției tehnologice, având un rol esențial în
perioada inițială a războiului modern.
Tendințele de dezvoltare în acest domeniu sunt
orientate către dezvoltarea avioanelor multirol invizibile
„the fifth generation”, prin folosirea tehnologiilor stealth
și dezvoltarea elicopterelor de atac cu rază cât mai
mare de acțiune, dotarea acestora cu mijloace de
navigație moderne și muniții de mare precizie
acționate de la distanțe mari pentru a crește siguranța
în luptă a acestora.
Avioanele de luptă multirol sunt capabile să
desfăşoare o varietate de acţiuni de luptă având
posibilitatea să lovească obiective care sunt dispuse la
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distanţe apreciabile în zona de operaţii.
La începutul anului 2018, China a introdus în
dotarea Forțelor Aeriene noul avion multirol de
generația a V-a, cu capabilități stealth, J-20.[12]
Vitezele avioanelor de luptă moderne pot ajunge
până la 3,5-4,5 Mach, cu înălțimi de zbor până la
limita troposferei (aproximativ 30 km). Majoritatea
avioanelor multirol (Su-30, F-22, F-35, Eurofighter)
sunt echipate cu aparatură de bruiaj pentru
neutralizarea comunicațiilor și au caracteristici de zbor
și sisteme de armament de bord care fac din aceste
avioane un adversar periculos, manevrier, rapid și
dificil de doborât.
Direcțiile de dezvoltare a avioanelor multirol sunt
de îmbunătăţire permanentă a sistemelor de avionică,
a performanţelor sistemelor de propulsie pentru a
dezvolta viteze superioare care să le permită
creșterea razelor de acţiune și consumuri scăzute de
carburanţi.
Sukhoi Su-57 (PAK-FA) este un avion de luptă
multirol de generația a cincea, dezvoltat de către
Rusia, care este preconizat să intre în serviciu în anul
2020, după ce producția de serie a început în anul
2019. Costul estimat al avionului de vânătoare este
de cca. 50 milioane $, având un fuzelaj construit în
principal din materiale compozite pentru invizibilitatea
radar, o viteză de croazieră de 2 Mach, operând la o
altitudine de până la 20km.[13] Avioane de tipul
Sukhoi-57 au fost dislocate de către Federația Rusă și
la baza aeriană Khmeimim din Siria.[14] Recent,
Complexul Militar Industrial din Federația Rusă a
produs un prototip experimental al unei rachete
hipersonice sol-aer de mici dimensiuni, care va fi

UAV Orlan-10
(Sursa: www.deagel.com)
21

amplasată în interiorul fuzelajului avionului de
vânătoare Su-57[15].
Într-un stadiu incipient este derularea unui proiect
inițiat de către Franţa, Germania şi Spania - Future
Combat Air System (FCAS) - privind realizarea unui
avion de generația a 6-a care ar trebui să înlocuiască
avioanele multirol Dassault Rafale şi Eurofighter
Typhoon. Proiectul are ca obiectiv construcţia, până
în 2026, a unui demonstrator tehnologic al avionului
de luptă european de nouă generaţie, denumit ''New
Generation Fighter'' (NGF).[16]
Elicopterele de luptă sunt mijloace aeriene
versatile care pot fi utilizate într-o gamă foarte variată
de misiuni pe timpul pregătirii şi executării operaţiilor
militare. Elicopterele sunt utilizate atât în misiunile de
sprijin aerian pe timpul operaţiilor forţelor terestre Close Air Support sau Close Combat Attack - precum
și pentru misiuni de sprijin (transport, SAR, evacuare
etc). Modernizarea elicopterelor, în viitor, va avea în
vedere îmbunătăţirea posibilităţilor de a acţiona în
condiţii atmosferice variate, creșterea preciziei
armelor şi muniţiilor de la bordul acestora, precum și a
siguranţei aparatelor prin reducerea amprentei
termice.

Organizarea apărării antiaeriene și
antirachetă în țările membre NATO în
contextul noilor amenințări aeriene
Proliferarea și perfecționarea tehnologiilor și a
armelor sofisticate pentru lovirea din aer a forțelor și
obiectivelor va continua și în viitor. În acest context,
importanţa sistemelor de apărare antiaeriană a
crescut în ultima perioadă, atât în ceea ce privește
utilizarea lor pentru protecţia forțelor, obiectivelor şi
populaţiei împotriva loviturilor aeriene executate cu
diferite mijloace (rachete balistice, de croazieră,
hipersonice, aeronave, rachete aer-sol cu diferite
destinaţii), cât şi pentru combaterea unor elemente
teroriste care ar putea avea acces la tehnologii
militare şi pot lansa vectori echipaţi cu arme de
distrugere în masă.
Pentru a face față noilor amenințări, în special a
celor balistice, este necesară suplimentarea
componentei de apărare antiaeriană cu capabilități
antirachetă, fapt care a avut un impact deosebit în
modernizarea concepțiilor strategice și tactice din
majoritatea statelor lumii, dar și asupra înzestrării
acestora cu sisteme tehnice care să asigure astfel de
capabilități pe termen mediu și lung. Un semnal în
privința necesității de dezvoltare a capabilităților
antirachetă a fost dat și de conceptul NATO de
apărare aeriană NATINAMDS (Nato Integrated Air
and Missile Defence System), care include, începând
cu summit-ul de la Lisabona din anul 2010, în cadrul
apărării aeriene cu baza la sol (SBAD) o componentă
de apărare antirachetă (BMD – Balistic missile
defence). [17]
O apărare antiaeriană zonală presupune realizarea
unei acoperiri pe întreaga fâșie de dispunere a forțelor
de manevră și la toate altitudinile. Este evident că
sistemele de apărare antiaeriană cu bătaie mică din
dotarea statelor membre NATO (Rapier, Starsteak,
Crotale, VL Mica, Chaparral, Roland, ADATS) precum
și cele cu bătaie apropiată (Javelin, Mistral, Roland,
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Avionul multirol rusesc Sukhoi-57
(Sursa: www.wikipedia.org)

Avionul multirol J-20
(Sursa: www.ainonline.com)
Stinger, Avenger) sunt necesare, în continuare, dar nu
și suficiente. Este necesar ca vulnerabilitatea sau
dezavantajul unui anumit tip de sistem să fie
completate de avantajele altui sistem, iar o apărare
antiaeriană eficientă necesită o combinație de tipuri de
sisteme MANPAD, VSHORAD, SHORAD, HIMAD,
respectiv mixarea acestora și cu sisteme de rachete
antiaeriene cu capabilități antirachetă. Apărarea
antirachetă se poate realiza cu ajutorul sistemelor care
pot acționa pe faza terminală a zborului balistic, adică
rachetele sol-aer cu bătaie mare, capabile să
intercepteze componentele de luptă balistice la
reintrarea lor în troposferă. În categoria sistemelor de
rachete sol-aer performante cu bătaie mare amintim
sistemul de rachete antiaeriene Raytheon MIM 104
Patriot cu variantele de rachete cu bătaie medie și
mare PAC-2, PAC-3 (Patriot Advance Capabilities),
PAC 3 MSE și sistemul Eurosam Land / SAAM-AD cu
rachete ASTER cu bătaie medie și mare al
producătorului european MBDA.
Cele mai importante cerințe pe care este necesar
să le îndeplinească sistemele de rachete sol-aer cu
bătaie mare sunt: radare multifuncționale în variante
multicanal (pentru ținte aeriene și pentru rachete) care
să permită urmărirea/combaterea simultană a mai
multor ținte, subsisteme de conducere tactică
containerizate interfațate cu sisteme de management a
spațiului aerian, legături de comunicații prin cablu,
radio, radioreleu la distanțe mari, mobilitate și/sau
posibilitatea transportului pe cale ferată, naval sau pe
calea aerului (cu aeronave de tipul C-5, C-130),
posibilitatea utilizării semnalelor GPS, rachete cu
manevrabilitate mare, cu viteze peste 3 Mach, cu

distanțe de zbor de peste 30 km și la înălțimi mai mari
de 20 km, prevăzute cu componentă de luptă cu
fragmentare (BF-Blast Fragment) pentru distrugerea
țintelor aerodinamice sau componentă perforantexplozivă (hit-to-kill) împotriva țintelor balistice și, din
ce în ce mai important, posibilități de a fi întrebuințate
în medii electromagnetice complexe.
Ca variante complementare la posibilitățile de luptă
ale sistemelor de rachete sol-aer cu bătaie mare, la
distanțe și înălțimi mici se pot utiliza și sistemele de
rachete cu bătaie medie, respectiv Raytheon MIM23
HAWK cu variantele modernizate HAWK XXI sau
HAWK AMRAAM cu capabilități de tragere antibalistice (TBM) respectiv sistemul NASAMS dezvoltat
de Kongsberg-Hughes Aircraft cu rachete AIM-120A.
Complexul de rachete antiaeriene PATRIOT, care
face parte din programul de înzestrare esenţial „Sistem
de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)” pentru
realizarea „Capabilităţii de apărare aeriană cu baza la
sol”, este un complex mobil destinat pentru protecția
forțelor, obiectivelor și elementelor de infrastructură
împotriva mijloacelor aeriene (avioane, elicoptere,
vehicule aeriene fără pilot) dar și a rachetelor balistice
tactice, cu rază scurtă de acțiune și a rachetelor de
croazieră lansate de pe sol sau din aer. Complexul are
avantajul de a fi combat-proven, dovedindu-și
capacitatea operațională în campaniile din Irak (1991,
2003) și asigură compatibilitatea cu sistemul de
rachete antiaeriene HAWK, dezvoltat de același
producător american, aflat în dotarea Forțelor Aeriene
Române.[18] Primul complex de rachete antiaeriene
PATRIOT este așteptat să între în dotarea Forțelor
Aeriene în acest an.
Sistemul de rachete PATRIOT, ca parte a
sistemului de apărare antiaeriană și antirachetă, va
acţiona independent şi / sau integrat cu sisteme
SHORAD/ VSHORAD pentru îndeplinirea misiunii; de
asemenea, vor putea integra acţional alte sisteme de
supraveghere aeriană / apărare aeriană cu baza la sol
pentru îndeplinirea unei misiuni temporare. Datorită
caracterului de interoperabilitate, sistemul PATRIOT
poate fi pus la dispoziţia NATO, în vederea îndeplinirii
angajamentelor asumate de România
în cadrul
Alianţei.
Achiziționarea sistemului PATRIOT reprezintă un
prim pas în realizarea apărării antirachetă, care
asigură combaterea rachetelor balistice tactice. Pentru
realizarea unui sistem antirachetă multistratificat pe
altitudine, următorul pas ar putea fi combinarea
acestuia cu sistemul antirachetă THAAD (Terminal
High Altitude Area Defence) cu o rază de acțiune de
200 km și care poate combate ținte aeriene până la
altitudini de 150 km, perspectivele de modernizare
vizând o triplare a razei de acțiune a complexului
(THAAD-ER) dar și contracararea amenințărilor
reprezentate de vehiculele hipersonice.
THAAD este un sistem unic de apărare antiaeriană
și antirachetă datorită faptului că poate intercepta
rachete balistice atât în atmosferă terestră cât și în
zona extraatmosferică cu rachete care ating viteze de
până la 8,2 Mach.[19]
Din punct de vedere tehnologic, nevoile de
dezvoltare vizând precizia identificării, urmăririi și
combaterii rachetelor balistice, hipersonice, de
croazieră, a avioanelor de ultimă generație,

Complexul de rachete antaeriene PATRIOT
(Sursa: www.rfi.ro)
elicopterelor și dronelor rămân ridicate. „Competiția”
între marile puteri producătoare de tehnologie
balistică și antibalistică este una din ce în ce mai
acerbă și se aseamănă din ce în ce mai mult cu un
principiu specific Războiului Rece - „armă contra
armă”.
Astfel, Defense Advanced Research Projects
Agency (DARPA), agenția Pentagonului care se
ocupă de dezvoltarea noilor tehnologii pentru US
Army, a alocat companiei Northrop Grumman suma
de 13 milioane de dolari pentru cercetarea și

Sistemul antirachetă THAAD
Sursa: www.nationalinterest.org
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dezvoltarea unui sistem de apărare împotriva
rachetelor hipersonice, în cadrul programului denumit
Glide Breaker.[20]
Lupta în domeniul cercetării se duce nu doar la
îmbunătățirea parametrilor sistemelor de apărare
antiaeriană și antirachetă ci și la dezvoltarea unor
tehnologii complet diferite care oferă noi perspective
și principii de funcționare ale acestora. Este cazul,
spre exemplu, sistemului antiaerian laser dezvoltat de
companiile Rafael Advanced Defense Systems şi Elbit
Systems, aflat momentan în faza de testare. Sistemul
utilizează laserul electric și poate intercepta toate
tipurile de amenințări aeriene, inclusiv proiectile antitanc, drone, precum şi rachete cu rază medie şi lungă
de acţiune și urmează a completa sistemul de apărare
aeriană israelian Iron Dome. O astfel de tehnologie ar
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putea reduce drastic costurile operării unui asemenea
sistem, de vreme ce combaterea mijloacelor aeriene
se poate face fără a fi lansat efectiv un proiectil de
orice fel, ci doar prin utilizarea energiei electrice.[21]

Concluzii
În contextul prezentat anterior, acela al dezvoltării
accelerate a amenințărilor în spațiul aero-cosmic,
precum și ca urmare a folosirii pe scară largă a
spațiului aerian în conflictele desfășurate la sfârșitul
secolului trecut și începutul secolului XXI,se impune
reconsiderarea rolului și locului pe care îl ocupă, în
cadrul unei operații militare, apărarea antiaeriană și
antirachetă - acela de componentă activă și nu de
măsură de asigurare a acțiunilor și protecție a forțelor.
Pe cale de consecință, devine imperios necesară
înzestrarea cu complexe antiaeriene care să înglobeze
subsisteme complexe de automatizare a conducerii
focului, pentru reducerea timpilor de reacție împotriva
unui inamic din ce în ce mai versatil și surprinzător,
subsisteme de execuție cu posibilități de lovire a
țintelor aeriene care evoluează la distanțe și cu viteze
foarte mari, având amprentă electromagnetică și
termică redusă și, nu în ultimul rând, ușor dislocabile
(atât autopropulsat, cât și transportabile) pentru a
putea însoți permanent și asigura apărarea antiaeriană
și antirachetă a forțelor și obiectivelor de apărat.
Nu în ultimul rând, instruirea rachetiștilor și
artileriștilor antiaerieni capătă noi valențe, fiind
necesară însușirea cunoștințelor și formarea
deprinderilor necesare operării cu măiestrie a tehnicii
în contextul exacerbării amenințării balistice.
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Sistemul de rachete de artilerie de înaltă mobilitate M142
HIMARS este un echipament de artilerie reactivă autopropulsat,
care a fost folosit în luptă și care a dovedit că poate fi întrebuințat
eficient în multiple operațiuni, în orice condiții meteo. Sistemul
HIMARS este montat pe un șașiu de camion de 5 tone cu
tracțiune 6x6, propulsat de un motor Caterpillar C7, cuplat la o
cutie de viteze cu transmisie automată cu 7 viteze Allison
3700SP, cu cabină cu blindaj sporit pentru protejarea echipajului
împotriva gurilor de foc de calibru mic și a schijelor, fiind destinat,
în special, brigăzilor de artilerie terestră.
HIMARS a fost dezvoltat în Statele Unite ale Americii, în anul
1996, de către Lockheed Martin Missiles & BAE Systems Fire
Control, în cadrul unui program avansat de demonstrație
tehnologică, cu scopul de a angaja în luptă și de a neutraliza
artileria terestră și artileria antiaeriană inamică, mijloace de
transport, transportoare blindate inamice, puncte de comandă,
personal și alte mijloace de foc ale inamicului. De asemenea, este
conceput pentru a sprijini operațiunile de tip JOINT, oferind sprijin
direct sau indirect prin forță letală tactică, având abilitatea de a
lansa rachetele și de a părăsi poziția de tragere rapid, înainte ca
forțele inamice să îi poată detecta poziția și să îl angajeze cu foc.
M142 HIMARS (lansatorul) este format dintr-un transportor
(partea auto) și un sistem de control al focului (FCS) care
calculează toate datele misiunii de foc și modul de lansare și de
încărcare (Launcher-Loader Module - LLM), care efectuează toate
operațiunile necesare pentru a executa misiuni de foc primite.
Sistemul HIMARS transportă containerul de lansare al
rachetelor care poate conține 6 rachete 227 mm M270 ghidate
MLRS (GMLRS), acestea putând atinge distanțe de peste 70 km
sau o rachetă tactică MGM-140 (Army Tactical Missile System ATACMS) care poate atinge distanța de 300 km. Atunci când se

The High-Mobility
Artillery
Rocket System
HIMARS
Abstract
The high-mobility artillery rocket system M142 HIMARS is a self-propelled
reactive artillery equipment, which has
been used in combat and has proven
that it can carry out multiple operations,
under any weather conditions, 24/7.
HIMARS was developed in the United
States of America in 1996 by Lockheed
Martin Missiles & BAE Systems Fire
Control, as part of an advanced technological demonstration program, intended to engage and defeat enemy
field artillery and air defense artillery,
trucks, armored carriers, command
posts, enemy personnel and to conduct
counter-battery fire. It is also designed
to support JOINT-type operations by
providing direct or indirect support
through lethal tactical force, having a
shoot-and scoot capability, that is
launching rockets and leaving the firing
position quickly before being detected
by the enemy forces.
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execută trageri cu rachetele ghidate (GMLRS), se
angajează ținte în condiții de pagube colaterale
scăzute, existând astfel posibilitatea de a executa foc
în apropierea trupelor proprii aflate la contact (distanță
minimă de 200 m), pentru a le sprijini în luptă. De
asemenea, datorită preciziei, pot fi angajate în luptă
ținte de interes în mediul urban, câmp deschis sau alt
mediu de luptă complex.
HIMARS poate fi transportat cu avionul de
transport militar C-130 Hercules și poate fi dislocat în
zone inaccesibile altor lansatoare de rachete mai
grele. De asemenea, încorporează caracteristicile de
încărcare autonome, care au făcut ca sistemul de
rachete de artilerie MLRS să fie cel mai practic și cel
mai fiabil din lume. Sistemul de conducere a focului
permite executarea misiunilor de foc atât în regim
automat cât și manual, incluzând sisteme video,
sisteme de control din tastatură și sisteme de
poziționare prin satelit.
Specificații tehnice:
» greutate - 16.253 kg;
» lungime – 7 m;
» lățime – 2,4 m;
» înălțime – 3,2 m;
» raza de acțiune – 480 km;
» bătaia maximă – 300 km;
» viteza maximă de deplasare – 85 km/h;
» echipaj – 3 militari;
» cost/unitate – 5.1 milione $.
HIMARS este unul dintre cele mai fiabile sisteme
de sprijin prin foc testate şi utilizate în misiuni reale de
Forţele Terestre şi Corpul de Infanterie Marină ale
SUA şi oferă o capabilitate de luptă superioară,
asigurând structurilor militare un avantaj substanţial,
oferind comandanţilor opţiuni pentru succesul misiunii
în operaţiile specifice. A fost utilizat în conflictele
armate din Iraq, Siria și Afghanistan.
În prezent, sistemul se află în dotarea armatelor
SUA, Singapore, Emiratele Arabe Unite și Iordaniei.
Mai multe țări și-au arătat interesul pentru
achiziționarea acestuia dintre care menționăm
România, Spania și Polonia.
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Orice conflict armat începe cu activităţile de recunoaştere /
cercetare. Experienţa a demonstrat că fără recunoaşteri nu pot
exista informaţii, fără informaţii nu sunt posibile comanda şi
controlul, iar fără comandă şi control, obţinerea victoriei este
imposibilă.

Teoria implementării: sistemul de cercetare-tragere
Uniunea Sovietică, iar în prezent Rusia, s-a concentrat
îndelung asupra dezvoltării a două concepte referitoare la
descoperirea şi distrugerea ţintelor importante într-un timp cât mai
scurt – aproape în timp real. Tocmai pentru aceasta a fost creat
Complexul de cercetare-lovire (RYK), în scopul întrebuințării
coordonate a sistemelor de lovire de înaltă precizie, cu bătaie
mare şi a sistemelor de asigurare cu date în timp real, asigurate
de un centru integrat de informaţii / targeting şi conducere a
focului.
Complexul de cercetare-lovire acționează pe întreaga
adâncime operativă a zonei de operaţii, folosind sisteme de
rachete sol-sol şi sisteme de lansare a muniţiilor „inteligente” aersol. Complexul de cercetare-lovire reprezintă echivalentul tactic al
acestui sistem. Acesta asigură legătura dintre sursele de
informaţii, targetingul de precizie, centrul de conducere a focului şi
subunităţile de lovire de nivel tactic, în scopul angajării ţintelor
importante, aproape în timp real. Sovieticii au făcut mari progrese
în dezvoltarea ambelor sisteme, înainte de prăbuşirea Uniunii
Sovietice. După o perioadă de haos şi incertitudini, Rusia a
revenit puternic în scenă în ceea ce priveşte modernizarea
forţelor armate. O parte din această modernizare o constituie
introducerea în dotarea forţelor armate a unor sisteme funcţionale
şi redenumite: sistemul de cercetare-lovire (RYS) şi sistemul de
cercetare-tragere (ROS). Sistemul de cercetare-tragere este în
întregime operaţional şi testat în luptă. Sistemul de cercetarelovire (RYS) cuprinde atât artileria ghintuită şi rachetele, cât şi

Operations
Abstract
Armed conflict begins with
reconnaissance. Experience shows that
without reconnaissance there is no
information, without information –
command and control is impossible,
and without command and control –
victory is impossible.
The Soviet Union, and now Russia,
have long worked on the development
of twin concepts for the detection and
assured destruction of high-value
targets in near -real time. The
Reconnaissance-Strike Complex was
designed for the coordinated
employment of high-precision, longrange weapons linked to real-time intelligence data and precise targeting
provided by a fused intelligence and fire
-direction center.
Perhaps the most interesting aspect
of how the Russians organize Fires is
how they conduct the command and
control of their artillery assets. In
garrison, artillery assets are assigned to
their respective units, as typically
depicted in standard line-block charts,
but when engaged in combat, Russian
units typically form „Artillery Groups”.
Artillery Groups can be formed at the
Army group, through regimental-level
and consists of the unit’s organic
artillery, in addition to attachments from
higher, but minus detachments to lower
echelon units.
Artillery groups are a doctrinally
defended asset, and are typically
protected by air defense and electronic
warfare assets. In terms of command
and control, the unit’s deputy
commander for artillery or senior
artillery unit commander typically
commands the artillery group
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Figura nr. 1 - Sistemul de recunoaștere tragere unde (în partea de sus) datele de recunoaștere furnizate de o
varietate de radare și UAV-uri sunt transmise comandamentului brigăzii de manevră
rachetele balistice şi cele de croazieră, aviaţia care
asigură sprijinul aerian apropiat şi sistemele de
artilerie navale şi de coastă. Acest sistem centralizat
asigură şi permite executarea tragerilor la toate
nivelurile, de la artileria din primul eşalon tactic, până
la loviturile în adâncime ale aviaţiei şi rachetelor cu
bătaie mare, în toată adâncimea zonei de operaţii –
atât la nivelul tactic, cât şi operativ. Dacă Sistemul de
cercetare-tragere (ROS) se dovedește a fi
implementat cu succes, în ceea ce priveşte ansamblul
sistemelor de recunoaştere / cercetare, comandă,
control şi comunicaţii, Federaţia Rusă va dobândi o
capabilitate semnificativă de conducere a focului atât
la nivelul tactic, cât şi la cel operativ. Grupul de
armate de care aparţine brigada transmite, de
asemenea, date şi informaţii de la avioanele de
recunoaştere şi sateliţii săi către brigada subordonată
(Figura nr. 1). Brigada procesează aceste date şi
informaţii şi le transmite către batalionul de artilerie
(nivelul de jos) pentru deschiderea imediată a focului
asupra ţintei. Batalionul de artilerie dispune, de
asemenea, de propriul radar şi de sisteme aeriene de
recunoaştere fără pilot (UAV), de la care obţine date
şi informaţii în timp real.

Organizarea pentru misiune şi sistemul
grupării de artilerie
Probabil cel mai interesant aspect al modului în
care Rusia îşi organizează sprijinul prin foc este
modul în care aceştia execută comanda şi controlul
mijloacelor de artilerie. În garnizoane, pe timp de
pace, mijloacele de artilerie se găsesc în organizarea
unităţilor respective, aşa cum este reprezentat în orice
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organigramă, dar odată cu angajarea în luptă, unităţile
de artilerie ruseşti formează, de regulă, „Grupări de
Artilerie”. Grupările de Artilerie se pot forma de la
eşalon Grup de Armate (armate interarme, armate de
tancuri şi corpuri de armată), până la nivel regiment şi
cuprind artileria organică a unităţii şi unităţi / subunităţi
de artilerie de la eşaloanele superioare, fără detaşări
la eşaloanele inferioare. Grupările de Artilerie
reprezintă un concept extrem de important la nivel
doctrinar şi sunt apărate de importante mijloace
antiaeriene şi de război electronic. În ceea ce priveşte
comanda şi controlul, locţiitorul comandantului pentru
artilerie al marii unităţi / unităţii de manevră, sau
comandantul unităţii de artilerie cea mai mare din
cadrul grupării este comandantul Grupării de Artilerie.
Comandamentul Strategic Întrunit dispune de unităţi
tactice de artilerie (MLRS grele) dar acestea nu se
constituie în grupări de artilerie, ci sunt trimise către
Gruparea de Artilerie a Armatei (AAG) sau către
Gruparea de Artilerie a Diviziei (DAG) / Gruparea de
Artilerie a Brigăzii (BrAG), în cazul în care nu se
constituie Gruparea de Artilerie a Armatei (AAG). Ca o
regulă generală, unităţile de artilerie sunt trimise către
primul eşalon inferior. O excepţie de la această regulă
o reprezintă unităţile de Iskander-M (SS-26 Stone /
SSC-7) – rachete balistice sau de croazieră – care nu
fac parte din grupările de artilerie. Aceste mijloace
extrem de importante reprezintă rezerva specială a
comandantului grupului de armate, astfel că nu sunt
trimise sub comanda şi controlul grupării de artilerie.
De asemenea, bătaia / raza de acţiune a rachetelor
Iskander-M – 500 km – permite desfăşurarea acestora
mult în spatele dispozitivului de luptă, astfel că nu

există necesitatea dispunerii acestora împreună cu
celelalte unităţi de artilerie, iar riscul angajării lor de
către inamic este foarte scăzut. La eșaloanele tactice
de nivel brigadă şi regiment, unele unităţi / subunităţi
de artilerie sunt plasate sub controlul direct al
comandanţilor batalioanelor motorizate sau de tancuri,
în sprijinul direct al acestora. Sistemul „Grupării de
Artilerie” este esenţial pentru înţelegerea sprijinului
prin foc la nivel tactic şi operativ al Rusiei, deoarece
acesta explică modul în care sunt subordonate
unităţile de artilerie.

Conducerea şi controlul focului artileriei la
nivelul Grupului de Armate
Sistemul de cercetare-tragere (ROS) integrat al
armatelor interarme este echipat cu sisteme avansate
de tragere, sisteme de recunoaştere / cercetare,
sisteme automatizate de comandă şi control şi sisteme
de sprijin pentru executarea sprijinului prin foc la nivel
operativ şi tactic.
Toate acestea pot fi integrate într-un sistem comun,
unic, automatizat de comandă şi control al forţelor
interarme, un Sistem hibrid de cercetare-distrugere
(RPS) destinat pentru angajarea şi lovirea eficientă în
timp real a inamicului. Sistemul de cercetare-tragere
(ROS) al artileriei forţelor armate dispune de o
configurare modulară în cadrul forţelor interarme.
Modulul cuprinde elemente de comandă şi control şi
forţe capabile să îndeplinească, relativ independent,
misiuni de angajare / de sprijin prin foc asupra ţintelor
inamicului. Modulele Sistemului de cercetare-tragere
(ROS) la fiecare nivel al comandamentelor de forţe
interarme (armate interarme, armate de tancuri,
corpuri de armată, divizii, brigăzi, grupuri tactice de
nivel regiment sau batalion) cuprind un punct de

comandă al artileriei, legat de un punct de comandă al
recunoaşterilor sau de un punct de comandă al
recunoaşterilor / cercetării de artilerie şi un centru de
comandă şi control al Sistemului de cercetare-tragere
(ROS). Toate aceste elemente sunt conectate la
Sistemul Strelets de recunoaştere / cercetare,
comandă, control şi comunicaţii (KRUS), care va fi
detaliat mai jos.
Toate unităţile – atât cele organice cât şi cele
aflate în subordonare temporară – sunt conectate la
Sistemul Strelets de cercetare, comandă, control şi
comunicaţii (KRUS). Punctul de comandă al
Sistemului de cercetare-tragere (ROS) este inclus în
punctul de comandă al şefului artileriei forţelor
interarme, la fiecare nivel sau eşalon. Misiunile sale,
în timp real, cuprind:
- primirea şi analizarea datelor şi informaţiilor
despre ţinte, a informaţiilor despre elementele forţelor
subordonate, a informaţiilor despre teren, a
informaţiilor despre condiţiile hidro-meteorologice din
zona ţintelor şi a altor informaţii necesare pentru
executarea misiunilor;
- planificarea şi coordonarea acţiunilor forţelor şi
mijloacelor de angajare – artilerie;
- comanda şi controlul angajării ţintelor şi
executării misiunilor de foc.
În acelaşi timp, forţele şi mijloacele unităţilor de
artilerie organice şi aflate în subordonare temporară
sunt integrate pe orizontală (între ele, la acelaşi nivel
de comandă şi control în cadrul modulului) şi pe
verticală (între forţele şi mijloacele aflate la diferite
eşaloane de comandă şi control, între modulele
diferitelor elemente ale forţei interarme), formând
astfel sub-sisteme de cercetare, de comandă şi
control, de lovire şi de sprijin ale Sistemului de
cercetare-tragere (ROS) al forţelor luptătoare. Aceste

Figura nr. 2 - Modulul tactic al sistemului de recunoaștere-tragere al artileriei (ROS) în cadrul sistemului de
recunoaștere distrugere (RPS)
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forţe şi mijloace, care aparţin de Sistemul de
cercetare-tragere (ROS), trebuie să fie integrate cu
forţele şi mijloacele similare din alte arme şi
specialităţi ale armelor luptătoare / de manevră, printro interconectare în Sistemul de cercetare-distrugere
(RPS) al tuturor categoriilor de forţe. Propunerile
referitoare la dispunerea subsistemelor şi a modulelor
Sistemului de cercetare-tragere (ROS) sunt foarte
importante în conceperea configurării acestuia;
acestea descriu compunerea şi structura, modul de
combinare a elementelor şi modul de stabilire a
legăturilor dintre ele. În Figura nr. 2 este prezentată
aranjarea modulelor tactice ale Sistemului de
cercetare-tragere (ROS), incluse organizatoric în
cadrul Sistemului de cercetare-distrugere (RPS). Tot
aici se poate observa integrarea informaţiilor
provenite de la diferite surse de recunoaştere şi
cercetare, cum sunt sateliţii, aviaţia, UAV-urile tactice
şi operative, radare, echipamente de comunicaţii şi de
interceptare a semnăturii şi alţi senzori. Datele şi
informaţiile integrate asigură o imagine integrată a
ameninţărilor, care facilitează comandanţilor de la
diferite eşaloane atât determinarea ameninţării celei
mai periculoase, cât şi angajarea acesteia în timp
real, sau sistematic. Sistemelor de arme tactice şi
operative le sunt asigurate informaţiile de targeting,
informaţiile meteorologice şi prioritatea de angajare a
ţintelor identificate. Analiza post-angajare şi evaluarea
efectului la ţintă sunt asigurate prin recunoaşteri /
cercetări direcţionate. Aprovizionarea cu muniţie se
execută în poziţiile de tragere nou ocupate, la nevoie.
Această descriere diferă de cea din Figura nr. 1,
deoarece este o propunere care să asigure ca ambele
sisteme – Sistemul de cercetare-lovire (RYS) şi
Sistemul de cercetare-tragere (ROS) – să aibă acces
la aceeaşi imagine integrată a ameninţării şi că nu
există ţinte importante ignorate din cauza lipsei
suprapunerilor şi a priorităţilor diferite la planificarea la
nivel tactic şi operativ. Figura nr. 1 reprezintă o
descriere a Sistemului de cercetare-lovire (RYS) la
nivel tactic. Figura nr. 2, pe de altă parte, nu face
referire la integrarea aviaţiei şi a rachetelor strategice
în cadrul structurii Sistemului de cercetare-distrugere
(RPS) propuse. Nu este prezentat „cine” şi „ce”
stabileşte evitarea suprapunerii mijloacelor de lovire
pe o ţintă – şi astfel risipa de resurse – în situaţia în
care planificatorii de la nivel operativ şi cei de la nivel
tactic decid în acelaşi timp atacarea aceleaiaşi ţinte,
în timp real. Principalul subsistem al Sistemului de
cercetare-distrugere (RPS) propus va fi Sistemul de
cercetare-tragere (ROS), datorită preponderenţei
misiunilor de nivel tactic şi a prezenţei ameninţărilor
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multiple, detectate şi imediate. Pe baza experienţei
istorice, artileria va executa 50-70% sau chiar mai mult
din totalul misiunilor de foc. În cadrul unei armate
interarme, Sistemul de cercetare-tragere (ROS)
cuprinde sistemele elementelor / unităţilor interarme
subordonate. De exemplu, Sistemul de cercetaretragere (ROS) al unei armate interarme, al unei armate
de tancuri sau al unui corp de armată cuprinde
Sistemele de cercetare-tragere (ROS) ale diviziilor şi
brigăzilor subordonate. În schimb, fiecare Sistem de
cercetare-tragere (ROS) al artileriei diviziei interarme
cuprinde câteva Sisteme de cercetare-tragere (ROS)
ale regimentelor diviziei respective. Din punct de
vedere structural, Sistemul de cercetare-tragere (ROS)
al unei forţe luptătoare sau forţe interarme conţine
următoarele module:
- sistemul de cercetare-tragere (ROS) al grupului
de armate (armate interarme, armate de tancuri şi
corpuri de armată) – modulul grupului de armate şi
câteva module de la divizii, brigăzi, regimente şi
batalioane;
- sistemul de cercetare-tragere (ROS) al artileriei
diviziei – modulul diviziei şi câteva module de la
regimente şi batalioane;
- sistemul de cercetare-tragere (ROS) al artileriei
brigăzii (regimentului) – modulul brigăzii (regimentului)
şi câteva module ale batalioanelor.
Analiza organizării actuale a grupărilor de artilerie
şi a modernizării forţelor armate sugerează faptul că
Sistemul de cercetare-distrugere (RPS) va deveni
operaţional abia după 2020-2025. În acel moment,
capabilitatea Sistemului de cercetare-tragere (ROS) va
fi deplină şi acesta va fi total integrat. De aceea, în
prezent, pot fi create module de tranziţie pentru
Sistemul de cercetare-tragere (ROS). Sistemul de
control automat va cuprinde doar acele elemente ale
artileriei echipate cu sisteme de lovire avansate şi de
ultimă generaţie şi sisteme de echipamente
automatizate de comandă şi control. Pe timpul fazei
iniţiale, pentru modulul de nivel operativ, următoarele
elemente vor fi incluse în cadrul sistemului automatizat
de comandă şi control: brigăzile de rachete
Iskander-M, brigăzile de lansatoare multiple de rachete
Smerch şi Tornado-S şi elementele de cercetare ale
artileriei armatei. În viitor, modulul operativ va putea
angaja ţinte inamice situate până la 500 km de
aliniamentul de contact, cu rachete de precizie. De
aceea, pe lângă mijloacele de cercetare ale artileriei –
care pot acţiona până la 70 km în adâncimea
dispozitivului inamic – vor funcţiona în cadrul acestui
modul şi mijloacele de cercetare aeriene ale Forţelor
Aerospaţiale – cu o acţiune de 150-500 km în
adâncimea dispozitivului inamic. Pe măsură ce şi alte
sisteme noi de artilerie şi rachete vor intra în dotarea
armatei, acest proces va suporta modificări şi
îmbunătăţiri.

Creşterea capabilităţilor de sprijin prin foc
ale artileriei la nivelul Grupului de Armate
Capabilităţile artileriei Grupului de Armate, cu
excepţia mijloacelor care fac parte din diviziile şi
brigăzile de manevră, sunt reprezentate de brigăzile
de rachete Iskander-M şi brigăzile de artilerie. În mod
normal, brigada de artilerie nu dispune de sistemele

care se regăsesc şi în cadrul diviziilor şi brigăzilor de
manevră, dar acestea asigură o putere de foc mai
mare. Sovieticii au introdus în dotarea forţelor piese de
artilerie de calibru mare, cum sunt aruncătorul cal. 240
mm 2S4 Tyulpan şi obuzierul cal. 203 mm 2S7 Pion,
pentru: distrugerea liniile de comunicaţii, distrugerea
punctelor de comandă ale inamicului, a armelor tactice
care utilizează muniţie nucleară, a zonelor de
dispunere a elementelor sistemului logistic şi a altor
ţinte importante, distrugerea forțelor inamicului dispuse
în zone urbane şi a fortificaţiilor de campanie. Însă,
după sfârşitul Războiului Rece, Federaţia Rusă a
trecut cea mai mare parte a acestui arsenalul de
artilerie de calibru mare la conservare pe termen lung,
în depozite. La acel moment, acest lucru a fost privit
cu sensibilitate, deoarece sistemele de artilerie de
calibru mare erau considerate a fi destinate pentru
executarea tragerilor atât cu muniţie nucleară, cât şi
convenţională. Sfârşitul Războiului Rece a însemnat și
faptul că sistemele de lansare a muniţiei nucleare la
distanţe mari nu mai erau necesare.
Mai mult, sistemele mai noi şi mai bune de artilerie
ghintuită şi de rachete, cum sunt: platformele MLRS
cal. 300 mm, sistemul de rachete Iskander-M şi
obuzierul cal. 152 mm 2S19Msta-SM, au permis
Rusiei îndeplinirea multor sarcini care erau până
atunci executate de vechile sisteme de artilerie, de
calibru mai mare. Federaţia Rusă a scos, în prezent,
de la depozitare, acele piese de artilerie de calibru
mare, le-a modernizat şi le-a introdus în dotarea
Brigăzii de Artilerie Grea şi a brigăzilor de artilerie ale
Grupurilor de Armate. De regulă, sistemele de artilerie
de calibru mare sunt organizate pe batalioane, fiecare
având 8-12 piese, organizate în 2-3 baterii şi folosesc
aceleaşi sisteme de comandă şi control – cum ar fi
Sistemul de Conducere a Focului Artileriei 1V12M
Kharkov – care se găseşte şi în batalioanele de
artilerie standard. Interesant este faptul că, deşi s-a
discutat foarte mult despre capabilităţile pieselor de
artilerie de calibru mare, nu s-a menţionat nimic
despre motivul reintroducerii lor în dotarea forţelor
armate. Deoarece este un interes scăzut pentru
sistemele de artilerie care execută trageri cu muniţie
nucleară şi se fac eforturi pentru echiparea sistemelor
de tragere cu muniţii dirijate prin laser, este posibil ca
acestea să fie destinate pentru distrugerea zonelor
urbane şi a fortificaţiilor, sarcini dificile pentru piesele
de artilerie de calibru 122 şi 152 mm.
O altă ipoteză pentru care s-ar fi reintrodus aceste
piese de artilerie o constituie numărul de rachete din
depozitele ruseşti. Cu toate că sistemele de artilerie
reactivă, cum sunt Iskander-M şi platformele MLRS
cal. 300 mm, dispun de o bătaie şi o precizie mai mare
şi sunt capabile de a îndeplini sarcinile specifice mult
mai bine decât 2S4 sau 2S7, capacităţile industriale şi
resursele financiare ale Rusiei, de a produce rachete
sofisticate şi scumpe la scară mare, sunt incerte.
Producerea loviturilor pentru obuzierele 2S4 şi 2S7
este mult mai rapidă şi mai ieftină decât producerea
oricărei rachete.
Pe scurt, noile sistemele de artilerie reactivă pot fi
mai performante, însă 2S4 şi 2S7 asigură
planificatorilor Rusiei o variantă mai sustenabilă şi mai
economică de executare a sprijinului prin foc la scară
largă, iar utilizarea lor va permite artileriei reactive –

rachetelor – să fie folosită pentru angajarea ţintelor de
mare valoare.

Conducerea focului artileriei la nivelul
brigăzii
Marile unităţi/unităţi de manevră au, de obicei, un
locţiitor al comandantului pentru artilerie. Bateria
comandă de la nivelul brigăzii este comandată de
acest ofiţer. Aşa cum era de aşteptat, bateria
comandă dispune de mijloace pentru detectarea
ţintelor în câmpul tactic, determinarea coordonatelor
acestora, transmiterea datelor şi a comenzilor de
tragere. Configuraţia tipică pentru bateriile comandă la
nivel brigăzii include următoarele structuri: pluton
asigurare date, organizat pe posturi de observare
mobile de artilerie, dotate cu vehicule de cercetare
blindate auto-propulsate PRP-4A Argus, pluton radare
având în dotare radarele de cercetare 1RL232-2M
SNAR-10M1, care au ca misiune localizarea ţintelor
terestre aflate în mişcare precum şi a celor de pe
suprafaţa apei şi radarele de contra-baterie 1L219M
Zoopark-1, pluton cercetare sunet cu posturile de
ascultare, plutonul topografic şi cel de transmisiuni.

Creşterea capabilităţilor de artilerie la
nivelul diviziei şi brigăzii
Capabilităţile de artilerie la nivel divizie, respectiv
brigadă, ar putea creşte în curând. Rusia a anunţat
planurile pentru dezvoltarea şi introducerea în serviciu
a unui Iskander-M de „buzunar”, un sistem de lansare
de mici dimesiuni, cunoscut sub numele de Sistem de
Rachete Tactice Ghidate cu Precizie (VTRK). La fel
cum comandantul grupului de armate (armate
interarme, armate de tancuri şi corpuri de armată) are
la dispoziţie un sistem Iskander-M, comandanţii de
divizie şi de brigadă vor avea un VTRK. VTRK este
destinat să ofere comandanţilor diviziilor şi brigăzilor
capabilități sporite de a comanda şi conduce loviturile
de artilerie în adâncimea dispozitivului adversarului pe
toată întinderea tactică (aproximativ 100 km). În
prezent, mijloacele de artilerie organică ale acestor
mari unităţi (obuziere şi MLRS cal.122 mm) pot lovi
ţinte aflate la aproximativ 20-60 km, în funcţie de
tipurile de armament şi de posibilitatea utilizării
muniţiilor cu rază de acţiune mărită. Spre deosebire
de Iskander-M, care este montat pe un şasiu greu cu
mai multe osii, VTRK va fi montat pe un vehicul utilitar
cu două osii similar cu un Humvee din S.U.A. Având
în vedere că UAV-urile cu o rază de acţiune de 120
km se găsesc deja în organizarea marilor unităţi de
nivel brigadă şi divizie, pot furniza VTRK datele şi
informaţiile necesare pentru deschiderea focului,
creând astfel o capabilitate substanţială de lovire.
Implementarea acestui sistem la nivel divizie şi
brigadă demonstrează încrederea Rusiei în integrarea
pe verticală, în ambele sensuri, a sistemelor de
cercetare-tragere şi abilitatea acestora de a comunica
într-un mediu de război electronic şi cibernetic din ce
în ce mai complex.

Conducerea focului artileriei la nivelul
batalionului
Sistemele ruseşti şi occidentale de comandă şi
control a focului artileriei diferă. În sistemul rusesc,
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comandantul batalionului de artilerie şi comandanţii
bateriilor se dispun, în mod obişnuit, alături de
comandantul unităţii de manevră sprijinite pentru a
transmite cererile de foc sistemelor de lovire, sau se
află pe câmpul de luptă, cerând foc pe ţinte de
oportunitate.
Comandanţii structurilor de artilerie au la dispoziţie
posturi de comandă-observare (PCO), dispuse pe
vehicule cu mijloace de comunicaţii, navigaţie şi
echipamente de observare corespunzătoare pentru a
îndeplini această funcţie. PCO de nivel batalion este
în mod obişnuit interconectat la postul de comandă al
şefului artileriei eşalonului superior. Interesant este
faptul că, conducerea efectivă a focului pentru
unităţile de artilerie nu este atributul comandantului
unităţii, ci a şefului de stat major pentru batalioane şi
al locţiitorului comandantului bateriei (comandantul
plutonului 1 tragere) pentru baterii. Aceşti ofiţeri se
dispun în zona de manevră a sistemelor de lovire,
fiind responsabili de conducerea focului. Aceştia
augmentează centrul de conducerea focului (CCF)
pentru a îndeplini această funcţie. Vehiculele CCF
sunt echipate în mod similar cu vehiculele PCO, dar
sunt proiectate să funcţioneze ca CCF-uri şi, de
obicei, au mai puţine sau chiar niciun echipament de
observare, având în schimb mai multe echipamente şi
instrumente de conducere a focului şi pot fi pe un
şasiu mai potrivit pentru a funcţiona ca CCF, decât un
PCO care execută activităţi de recunoaştere pe
câmpul de luptă.
Batalioanele ruseşti de artilerie funcţionează în
mod normal ca parte a unei Grupări de Artilerie de
Divizie, Grupări de Artilerie de Regiment sau a unei
Grupări de Artilerie de Brigadă, dar dezvoltă
capacitatea de a deveni un sistem de cercetaretragere temporar în sprijinul eşalonului superior. Ruşii
dezvoltă acum un sistem în care batalioanele de
artilerie pot deveni sisteme de cercetare-tragere

temporare atunci când sunt dotate şi conectate
corespunzător. Forţele armate ruseşti utilizează o
varietate de sisteme de conducere a focului artileriei,
dar toate acestea au la bază sistemul de conducere a
focului artileriei 1V12 Kharkov.

Sistemul de conducere a focului artileriei
1V12 Kharkov
Sistemul de conducere a focului artileriei Kharkov
1V12, prezentat în Figura nr. 3, este montat pe un
şasiu MT-Lbu (transportor amfibiu blindat multi-rol)
fiind iniţial conceput pentru a deservi unităţile de
obuziere autopropulsate. La nivelul unui batalion de
artilerie este necesar un complex din opt vehicule: trei
vehicule 1V13 MT-Lbu pentru CCF-urile (Centrul de
conducere a focului) bateriilor, trei vehicule 1V14
pentru PCO (Post de comandă observare) ale
bateriilor, un vehicul 1V15 pentru PCO-ul batalionului
şi un vehicul 1V16 pentru CCF-ul batalionului. O
versiune modernizată a 1V12 Kcharkov este sistemul
de conducere a focului artileriei 1V12M Faltset, iar
vehiculele sale constitutive urmează aceeaşi convenţie
de denumire ca şi sistemul 1K12 Kharkov, cu excepţia
sufixului „M” (IV13M, IV14M, IV15M şi IV16M).
Vehiculul IV13 are funcţia de CCF pentru baterie şi
este condus de locţiitorul comandantului de baterie (de
regulă, comandantul plutonului 1 tragere); are
comunicaţii radio directe cu PCO-ul bateriei (IV14),
PCO-ul batalionului (IV15) şi cu CCF- ul batalionului
(IV16).
Vehiculul IV14 funcţionează ca şi PCO de baterie,
se dispune în mod obişnuit alături de PCO-ul
comandantului unităţii de manevră sprijinite, astfel
încât ţintele pot fi transmise de la unitatea sprijinită la
subunităţile de angajare sau se află pe câmpul de
luptă transmiţând cereri de foc. Acesta are comunicaţii
radio directe cu CCF- ul bateriei (IV13), PCO-ul
batalionului (IV15) şi cu CCF- ul batalionului (IV16).

Figura nr. 3 - Sistemul de conducere a focului artileriei 1V12 Kharkov
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Vehiculul IV15 funcţionează ca şi PCO de batalion,
se dispune în mod obişnuit alături de PCO-ul
comandantului unităţii de manevră sprijinite, astfel
încât ţintele pot fi transmise de la unitatea sprijinită la
subunităţile de angajare sau se află pe câmpul de
luptă transmiţând cereri de foc. Acesta are comunicaţii
radio directe cu CCF-ul bateriei (IV13), PCO-ul bateriei
(IV14) şi cu CCF- ul batalionului (IV16).
Vehiculul IV16 funcţionează ca şi CCF pentru
batalion şi este condus de şeful de stat major al
batalionului; are comunicaţii radio directe cu CCF-ul
bateriilor (IV13), PCO-urile bateriilor (IV14) şi cu PCOul batalionului (IV15).

Implementarea Sistemului de cerectaretragere
În practică, Sistemul de cercetare-tragere este
implementat prin intermediul Sistemului de
recunoaştere, comandă, control şi comunicaţii Strelets
(KRUS). Acest sistem a fost dezvoltat în 2007, însă a
fost introdus în serviciu abia începând cu anul 2011. A
fost supus unor modificări şi îmbunătăţiri hardware, iar
utilizarea acestuia de către forţele ruseşti din Siria este
foarte bine mediatizată. Componenta de „management
a ţintelor” a acestui sistem este folosită în primul rând
de forţele terestre, infanteria navală şi aeropurtată, dar
şi de forţele de operaţii speciale şi constă dintr-un
computer comprimat mic care poate fi purtat pe o
vestă tactică.
Sistemul Strelets, care funcţionează probabil cu
sistemul de operare Linux, se presupune că se poate
interfaţa cu echipamentele ruseşti de colectare a
informaţiilor şi cu o varietate de senzori care
echipează avioanele fără pilot.
Următoarea generaţie de radare portabile de
recunoaştere cu rază scurtă de acţiune, 1L277
Sobolyatnik şi 1L111 Fara-VR, pare să fi fost
proiectate încă de la început pentru a se integra cu
sistemul Strelets. De asemenea, acest sistem este
proiectat a se integra şi cu alte sisteme automate de
comandă şi control ruseşti, precum cel al forţelor de
apărare aerospaţiale, a aviaţiei de vânătoare, a forţelor
aeropurtate şi, nu în ultimul rând, cu sistemul
automatizat Andromeda-D.
Se presupune că acest sistem permite operatorului
să marcheze poziţia unei ţinte pe hărţile digitale
introduse în sistem. Coordonatele ţintelor sunt apoi
transferate în timp real la posturile de comandă,
artilerie şi aviaţie, reducându-se astfel la jumătate
timpul alocat angajării acestora.
Sistemul Strelets are mai multe niveluri de
echipare, varianta de bază fiind destinată pentru
fiecare individ, până la comandantul de echipă / grupă/
piesă. Următorul nivel de echipare este destinat
comandanţilor de plutoane şi companii / baterii, având
un calculator puternic şi tastatură multifuncţională.
Pachetul de echipare de cel mai înalt nivel este
destinat pentru comandanţii de batalioane şi de
brigăzi. Strelets are o capacitate de comunicare
organică, pentru a comunica cu alte sisteme de acelaşi
tip aflate până la 1,5 kilometri şi poate retransmite
comunicaţiile de la alţi emiţători Strelets. Probabil,
acesta poate fi integrat în reţelele de comunicaţii
existente pentru comunicaţii la distanţe mai mari.

Strelets are, de asemenea, un receptor organic de
navigaţie GLONASS pentru navigare şi poate utiliza
probabil şi semnale GPS din S.U.A. şi are o
capacitate de navigaţie inerţială care este activată
automat în mediile de navigaţie cu semnal slab sau
fără semnal.
Poate că cea mai interesantă caracteristică a
acestui sistem este sistemul de recunoaştere „AMICINAMIC”. Strelets trimite o interogare obiectului
nerecunoscut; în cazul în care obiectul este un
„AMIC”, atunci operatorul aude o notificare sonoră în
cască. În cazul în care nu va primi nicio notificare
sonoră, sistemul defineşte obiectul ca fiind „INAMIC”.
De asemenea, au existat rapoarte care au prezentat
utilizarea sistemelor Strelets în scopuri de evacuare
medicală (MEDEVAC).
Iniţial, Strelets a fost proiectat doar pentru
conducerea focului artileriei şi a aviaţiei, însă sistemul
a fost actualizat pentru a permite şi conducerea
tragerilor navale folosind rachete din următoarele
grupe: Kh-35 Zvezda, 3M-54 Kalibr, P-800 Oniks şi
probabil viitoarea rachetă de croazieră hipersonică
anti-navă 3M22 Tsirkon. Valoarea reală a acestui
sistem este semnificativ mai mare decât simpla
existenţă a unui computer care permite lovirea rapidă
a ţintelor. Valoarea reală a Strelets constă în
infrastructura acestuia, care creează condiţiile pentru
un sistem C4ISR bazat pe reţea, care integrează cu
succes operatorii, mijloacele de cercetare, elementele
de comandă şi sistemele foarte variate de tragere,
precum artileria ghintuită, lansatoarele multiple de
rachete, rachetele balistice şi de croazieră, aviaţia de
vânătoare şi sistemele de artilerie navale şi de coastă.

Concluzie
Progresele tehnologice în domeniul tehnologiilor
informatice şi a comunicaţiilor au permis, în cele din
urmă, Rusiei să dezvolte un adevărat Sistem de
cercetare-tragere, aşa cum a fost imaginat în perioada
sovietică. În cazul în care Sistemul de recunoaştere /
cercetare, comandă, control şi comunicaţii Strelets va
fi implementat, Federaţia Rusă va dobândi o
capabilitate sporită de conducere a focului, atât la
nivelul tactic, cât şi la cel operativ.
În plus, această arhitectură ar trebui să
consolideze semnificativ gradul de conştientizare a
situaţiei pentru comandanţii ruşi şi să crească
încrederea acestora în succesul acţiunilor întreprinse,
deoarece majoritatea senzorilor sunt conectaţi în
reţea. În trecut, dacă „ochii” batalionului de artilerie
erau neutralizaţi, batalionul de artilerie ar fi fost „orb”,
acum acest batalion de artilerie ar putea teoretic să se
sprijine / să utilizeze alţi senzori – aparţinând forţelor
terestre sau ai aviaţiei – aflaţi în zona de desfăşurare
a operaţiei, pentru a angaja adversarul.
În concluzie, deşi este încă în curs de dezvoltare,
sistemul de cercetare-lovire este o capabilitate
emergentă demnă de atenţie şi studiu ulterior.

Bibliografie:
http://sill-www.army.mil/firesbulletin;
https://www.dvidshub.net/publication/issues/47477;
https://www.wikidata.org.

33

„Never tell people how to do
things. Tell them what to do, and
they will surprise you with their
ingenuity.” - George S. Patton,
War As I Knew It (1947)
"Reflections and Suggestions"

Mission
Command
- between
Theory and
Practice
Abstract
The concept of mission command
can be defined as a command style that
combines centralized intent with
decentralized execution, promoting
speed, freedom of movement and
initiative within defined constraints. The
concept of mission command seems to
be the Holy Grail from a doctrinal point
of view. What can be better than an
army that can adapt to any situation,
acting as a unitary force for the
achievement of a common objective?!

Moltke the Elder
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Comanda prin misiune
- între teorie şi practică  Locotenent-colonel Doru COBZARU
Centrul de Perfecționare Artilerie Terestră și Artilerie
Antiaeriană „Ioan Vodă” Sibiu
Ca şi concept, comanda prin misiune a apărut la sfârşitul
secolului XIX, fiind văzută ca o formă de a contracara
impredictibilitatea inerentă a războiului. Moltke the Elder, şeful
de stat major al Prusiei în cea de-a doua jumătate a secolului
XIX, şi unul din artizanii conceptului, obişnuia să spună
că niciun plan de luptă nu supraviețuiește contactului cu
inamicul.[1] La acel moment, conceptul de comandă prin
misiune stipula asigurarea libertăţii de mişcare până la nivelul
diviziei. În timp, conceptul a evoluat pe parcursul Primului
Război Mondial, iar primele rezultate notabile au apărut pe
parcursul celui de-al Doilea Război Mondial. Mulţi analişti au
pus eficacitatea iniţială a armatei germane pe seama modului
în care comandanţii de la toate nivelurile reuşeau să pună în
aplicare aşa numita comandă prin misiune[2].
Astăzi, conceptul de comandă prin misiune poate fi definit
ca un stil de comandă, care combină intenţia centralizată cu
execuţia descentralizată, promovând rapiditatea, libertatea de
mişcare şi iniţiativa în limite definite. Subordonaţilor, care
înţeleg intenţia comandantului, misiunea proprie în contextul
misiunii eşalonului superior, li se specifică ce efect va avea
îndeplinirea misiunii şi motivul pentru care acesta trebuie atins.
Aceştia vor decide, în limitele delegate de comandantul
eşalonului superior, cum să-şi îndeplinească misiunea primită.
Astfel, ordinele pun accent pe furnizarea intenţiei, a măsurilor
de control şi a obiectivelor, permiţând subordonaţilor o liberate
mai mare de mişcare.[3] În ADP 6-0 Mission Command, sunt
stipulate şase principii care stau la baza conceptului de
comandă prin misiune: coeziunea şi încrederea reciprocă între
comandanţi şi subordonaţi, cunoaşterea situaţiei la toate
nivelurile, stipularea clară a intenţiei comandantului, iniţiativa,
utilizarea ordinelor axate pe misiune şi acceptarea prudentă a
riscurilor.
La prima vedere, cel puţin teoretic, conceptul de comandă
prin misiune, pare a fi Sfântul Graal din punct de vedere
doctrinar. Ce poate fi mai bun decât o armată care se poate
adapta oricărei situaţii neprevăzute, acţionând ca un tot unitar
pentru îndeplinirea unui scop comun. Totuşi, studiile recente
au arătat că acest concept, deşi simplu de explicat şi de
înţeles, nu este aşa simplu de aplicat.
O primă provocare pentru acest concept este reprezentată
de evoluţia tehnologică a sistemelor de comandă-control. Să
nu uităm că necesitatea conceptului de comandă prin misiune
a apărut datorită imposibilităţii de a controla toate eşaloanele
subordonate. Practic, tehnica militară avea mobilitate, se
puteau acoperi zone de operaţii mari, dar nu exista încă la
scară largă tehnologia de comunicaţii necesară controlului.
Astăzi, în schimb, asistăm la o explozie de tehnologii (blue
force tracking, streaming video, fuziune senzori, sateliţi,
radare, etc.) capabile să pună la dispoziţia tuturor eşaloanelor
o imagine operaţională comună detaliată. Astfel, a apărut
tendinţa eşaloanelor superioare de a interveni mai degrabă în
modul în care subordonaţii îşi execută misiunea, decât să

aştepte evoluţia situaţiei, afectând esenţa controlului
prin misiune – aceea de a le spune subordonaţilor
ce să facă, nu cum să facă.
A doua provocare este managementul riscului.
Cariera unui ofiţer poate fi iremediabil afectată de
un eşec. Practic, sistemul de evoluţie în carieră nu
permite comandanţilor să greşească. Sistemele de
selecţie
actuale
favorizează
promovarea
comandanţilor care nu greşesc, în detrimentul celor
care dau dovadă de iniţiativă.
Ca atare, aceştia vor încerca, pe cât posibil, să
urmeze cursul de acţiune cel mai puţin riscant. Ori
succesul conceptului de comandă prin misiune
presupune tocmai asumarea riscului, agresivitate şi
iniţiativă. Dat fiind faptul că delegarea de autoritate
nu presupune şi delegarea responsabilităţii (ceea ce
este normal), iar comandanţii sunt tot mai puţin
dispuşi
să-şi asume riscuri, s-a ajuns la situaţii în
care sarcini care până nu de mult erau repartizate
militarilor aflaţi la începutul carierei, să fie
repartizate militarilor cu grad mai mare. Totuşi, şi
dacă trecem peste modul în care cariera unui ofiţer
este afectată de un posibil eşec, nu putem să nu
luăm în calcul faptul că, la acest moment, un
comandant trebuie să ţină cont şi de intoleranţa
societăţii civile faţă de victimele şi daunele
colaterale inerente. Ca atare, comandanţii sunt
predispuşi să evite riscurile şi să fie precauţi pe
timpul operaţiilor. Nu trebuie să uităm că reducerea
riscului nu poate fi obiectivul principal al unei
operații tactice. O astfel de mentalitate doar va
prelungi conflictul și nu va genera niciodată operaţii
decisive.
O ultimă provocare, cel puţin din punctul meu de
vedere, este instruirea comandanţilor de la toate
eşaloanele. Un concept precum comanda prin
misiune nu poate fi pus în practică fără comandanţi
instruiţi şi cu experienţă de luptă. Practic aceştia
trebuie să fie caractere puternice şi să aibă o
pregătire tactică ireproşabilă.
Comandanţii de la toate eşaloanele trebuie să fie
destul de inteligenţi să realizeze momentul în care
un plan deja stabilit nu va funcţiona şi destul de
instruiţi să fie în măsură să conceapă un nou plan
care să funcţioneze chiar dacă nu pot cere aprobare
pentru acesta. Instruirea unui asemenea comandant
necesită, pe lângă o selecţie riguroasă, timp şi
resurse materiale considerabile. În plus, ţinând cont
de faptul că în ultimii ani armatele au fost implicate
preponderent în operaţii de stabilitate şi sprijin, va fi
foarte greu să avem comandanţi cu experienţă în
operaţii specifice luptei armate.
Se pune problema dacă, în contextul evoluţiei
tehnologice actuale, conceptul de comandă prin
misiune se pretează oricărei armate şi dacă va mai
fi util în viitorul apropiat. Evoluţia tehnologică a

diminuat incertitudinea pe câmpul de luptă, noile
tehnologii crescând capacitatea de a evita surpriza
dar şi aptitudinea de a surprinde.[4] La prima
vedere, s-ar putea trage concluzia că un concept
precum comanda prin misiune va deveni cât de
curând perimat. Să nu uităm însă că un volum
prea mare de informaţii, coroborat cu posibilitatea
adversarului de a difuza informaţii false, va impune
păstrarea intactă a capacităţii de analiză şi de
decizie a viitorilor comandanţi.
Indiscutabil, conceptul de comandă prin misiune,
aduce cu sine mai multe lucruri pozitive decât
negative. Deşi vor exista întotdeauna voci care vor
blama acest concept (uneori pe bună dreptate),
personal, consider că dacă vom reuşi să
selecţionăm şi să instruim actualii şi viitorii ofiţeri în
spiritul acestuia, nu vom avea decât de câştigat. În
principiu, trebuie să fim în măsură să facem
diferența între o greșeală nevinovată și
incompetență, să avem curajul de a lăsa
subordonații să acționeze independent și să
acceptăm că putem fi responsabili personal de
greșeli pe care nu le-am făcut. Astfel, vom avea
comandanți îndrăzneți fără a fi iresponsabili, care
vor avea capacitatea de a rezolva probleme
complexe și conștienți de faptul că cea mai
importantă resursă la dispoziție este resursa
umană. Până la urmă, aşa cum spunea generalul
american Douglas MacArthur, „A general is just as
good or just as bad as the troops under his
command make him”.

Note:
[1]„No battle plan ever survives contact with the enemy”
[2] „Auftragstaktik”
[3] Storr, Jim (2003). "A command philosophy for the information
age: The continuing relevance of mission command". Defence
Studies
[4]Marc-André Ryter - A patra revoluţie industrială şi impactul
său asupra forţelor armate
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Considerații
privind
evoluția amenințărilor
aeriene
 Maior Nicu AFETELOR
Centrul de Perfecționare Artilerie Terestră și Artilerie
Antiaeriană „Ioan Vodă” Sibiu

Considerations
on
the Evolution
of Air Threats
Abstract
The spectrum of air threats has
been constantly expanding, the main
reason being the proliferation of
weapons systems and numerous
technological innovations in both
aviation and air defense systems. The
spectrum of threats changes with the
technological evolution. The new
methods or means of attack and the
increased uncertainty about the
capabilities of a potential opponent
imply the need to develop capabilities
and to adapt the procedures and
measures to the specificity of these
new types of attacks. The need to
implement an integrated anti-aircraft
and missile defense system that can
protect the [western] European
airspace both independently and as a
component of the protection „dome”
currently provided by the US, may be a
topic of major importance on the agenda of Europe's decision-makers.
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Spectrul amenințărilor aeriene este din ce în ce mai larg,
principalul motiv fiind proliferarea sistemelor de armament și
inovațiile tehnologice numeroase, atât în domeniul aviației, cât și
în cel al sistemelor antiaeriene. Prezentul articol aduce cu sine
reliefarea câtorva aspecte care determină necesitatea reanalizării
modului în care forțele armate moderne, fie ele naționale sau
membre ale Alianței Nord-Atlantice, abordează problematica
apărării antiaeriene.

1. Putem vorbi de sfârșitul supremației aeriene a
țărilor vest-europene (…sau chiar a NATO)?
Supremația aeriană este o condiție esențială pentru succesul
operațiilor militare. Aceasta este necesară pentru a limita la
maximum amenințările rezultate ca urmare a acțiunii avioanelor
de vânătoare sau a altor tipuri de mijloace aeriene. De la sfârșitul
războiului rece, țările membre NATO s-au bucurat, fără echivoc,
de supremație aeriană în toate conflictele la care au luat parte,
fiind capabile să anihileze mijloacele aeriene și structurile de
apărare antiaeriană adverse încă din primele faze ale operațiilor.
În mod subsecvent, absența amenințărilor aeriene considerabile
au determinat țările membre NATO să diminueze din ce în ce mai
mult, cel puțin din punct de vedere cantitativ, capabilitățile de
apărare antiaeriană.
Cu toate acestea, datorită proliferării sistemelor de armament
și dezvoltării tehnologice galopante din ultimii ani, putem constata
faptul că atacurile aeriene pot fi realizate de la distanțe tot mai
mari și cu o intensitate din ce în ce mai mare. În consecință,
NATO trebuie să își regândească modul de abordare a
amenințărilor aeriene și, implicit, strategia de dezvoltare a
sistemelor de apărare antiaeriană.
În ceea ce privește proliferarea mijloacelor de atac aeriene,
putem observa faptul că un număr tot mai mare de țări dețin tipuri
variate de aparate de zbor și rachete care reprezintă amenințări
aeriene considerabile. Evoluția amenințărilor aeriene trebuie
analizată având în
vedere și următoarele
patru aspecte:
–
implementarea
inovațiilor din domeniul
tehnologiei informațiilor
la mijloacele aeriene
existente;
– avioanele fără
pilot / UAV pot fi

considerate o nouă categorie de amenințări
aeriene, acestea făcând posibilă
ex ec utarea
m ult
mai
r apidă
a
recunoașterilor, precum și angajarea
promptă a țintelor. Mai mult, UAV-urile pot fi
achiziționate/dezvoltate de către un număr
mare de state în timp scurt și cu ușurință;
– spațiul aerian, din punct de vedere
militar, este strâns legat de un mediu relativ
nou – cel informațional;
– datorită disponibilității pe piața liberă a
UAV-urilor și a aplicațiilor informatice
aferente, accesul unor entități ”rău
intenționate”, cum ar fi organizațiile
teroriste, la aceste elemente de noutate în
domeniul amenințărilor aeriene, este unul
facil.
Apariția elementelor noi, amintite
anterior, sunt determinate de schimbările
semnificative din ultimele decenii ale economiei
mondiale care, în mod evident, au repercusiuni și
asupra domeniului militar. Apariția noilor tehnologii
este determinată în primul rând de nevoile comerțului
internațional. Spre deosebire de influențele pieței
globale, programele [naționale] de înzestrare cu
armament par să aibă o influență tot mai redusă
asupra dezvoltării tehnologice. Pe de altă parte,
succesul industriei de armament în cazul statelor în
curs de dezvoltare, determină prezența a tot mai multe
mijloace de luptă aeriene pe piața globală.
Transformările mai sus menționate determină
anumite provocări tehnologice la toate nivelurile de
acțiune militară – strategic, operativ și tactic.
La nivel strategic, răspândirea mijloacelor de
bombardament strategice (avioane, UAV clasificate ca
făcând parte din categoria ”strategic”) dotate cu
capabilități ”stealth” și apariția sistemelor de armament
cu viteze de deplasare hipersonice duce la crearea
unei stări de instabilitate în relațiile interstatale. Cu cât
rachetele (indiferent de ce categorie vorbim –
intercontinentale, balistice, de croazieră) devin mai
rapide și mai greu de detectat, cu atât rămâne mai
puțin timp pentru reacția sistemului politic în cazul
raportării unui potențial atac. Situația devine și mai
complicată în cazul în care în ecuație intră și state
care dețin tehnologie nucleară. Spre exemplu, în cazul
uni atac între SUA și Rusia, rachetele care se
deplasează la viteze hipersonice, reduc intervalul de
timp dintre momentul lansării și impact, de la circa 30
de minute la 6 minute. Acest aspect determină o
presiune suplimentară asupra procesului politic de
luare a deciziei și, implicit, duce la adoptarea unor
doctrine agresive care pot prevedea activarea
măsurilor defensive și lansarea de contraatacuri de la
prima avertizare cu privire la detecția unei potențiale
lansări de rachetă.
La nivel operativ, acțiunile militare sunt afectate în
primul rând de dezvoltarea tehnologiei utilizate în
vederea realizării capabilităților de tip ”stealth” și
dezvoltarea unor viteze de zbor mai mari pentru
avioane și rachetele de croazieră, precum și de
proliferarea munițiilor de mare precizie. În acest sens,
statele vest-europene, și nu numai, sunt obligate să
dezvolte noi concepte militare cu privire la mobilitate,
protecție, dislocare, deplasare și sprijin logistic.

La nivel tactic, se impune ca și subunitățile să
dispună de capabilități de apărare antiaeriană pentru
a răspunde oportun la numărul tot mai mare de UAVuri utilizate de către forțele adverse, în special pentru
corectarea focului artileriei, pentru perturbarea
comunicațiilor sau chiar și pentru executarea de
atacuri - în cazul utilizării de UAV-uri purtătoare de
sisteme de armament.
Mai mult, atacurile cibernetice și mijloacele de
război electronic pot afecta procesul de luare a
deciziei la oricare dintre nivelurile anterior menționate,
alterând buna exercitare a funcțiunii de comandă și
control. Spre exemplu, UAV-urile pot distorsiona
transmisia de date între diferite componente ale
sistemului de comunicații, dar acestea pot interfera și
cu controlul și transmisia de date la/de la alte UAV-uri.
Europa și NATO trebuie să recunoască faptul că,
cel puțin la momentul de față, nu mai dețin
superioritatea aeriană. Faptul că multe țări NATO încă
sunt de părere că dețin supremația aeriană ar trebui
să determine o analiză mai atentă a amenințărilor
aeriene existente și a tendințelor evolutive ale
acestora și, implicit, determinarea capacității de ripostă
și a viabilității mecanismelor de apărare existente.

2. Putem afirma că nivelul actual al
amenințărilor aeriene se află sub semnul
incertitudinii?
În viitor, tot mai multe entități, fie ele statale sau
non-statale, vor avea acces la avioane de luptă de
ultimă generație, rachete balistice precum și alte
mijloace aeriene precum UAV-urile. Acest proces de
proliferare a mijloacelor de atac aerian va pune în
dificultate capacitatea de reacție a forțelor Alianței.
Putem spune așadar, că nivelul amenințărilor aeriene
este dificil de determinat.
Extinderea capabilităților în sectorul aviației
militare contribuie la proliferarea amenințărilor aeriene
precum avioanele de luptă sau dronele echipate cu
sisteme de armament. Puteri economice în dezvoltare
precum China, India, Coreea de Sud, Brazilia și
Turcia tind să adere la grupul țărilor producătoare de
avioane de luptă precum SUA, țările vest-europene și
Rusia. Tehnologia ”stealth” și sistemele aeriene fără
pilot uman la bord sunt cele mai importante inovații
tehnologice în domeniul aviației. Toate țările anterior
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menționate au în derulare în momentul de față
programe de dezvoltare de avioane de luptă moderne.
În ultimele decenii a fost dezvoltată semnificativ și
tehnologia rachetelor cu bătaie mare. În timp ce
atenția politicienilor se îndreaptă în mod deosebit
asupra țărilor care amenință cu dotarea rachetelor cu
încărcături nucleare (ex. Iran sau Coreea de Nord),
trebuie avut în vedere și faptul că aceeași inovație
tehnologică poate crește semnificativ raza de acțiune
și puterea de distrugere a rachetelor echipate cu
încărcături convenționale.
În viitor, rachetele cu rază mare de acțiune vor fi
capabile să traverseze ”nevătămate” zone acoperite
de sisteme moderne de apărare antiaeriană. De
asemenea, valoarea din punct de vedere militar a
rachetelor balistice va crește în următoarele decenii,
odată cu introducerea planoarelor hipersonice ca
mijloace alternative de transport a încărcăturilor de
luptă. Mult mai ușor de manevrat în comparație cu
rachetele balistice existente la momentul de față,
planoarele hipersonice vor fi mai eficiente în evitarea
sistemelor de apărare antirachetă.
De evidențiat este și faptul că în prezent există mai
multe țări care dețin rachete de croazieră dotate cu
mijloace tehnologice moderne, în comparație cu
numărul mic al țărilor care dețineau asemenea
capabilități cu doar câțiva ani în urmă. Rusia și-a
demonstrat progresul realizat în acest domeniu în
cadrul războiului civil din Siria, când rachetele lansate
de pe nave ancorate în Marea Caspică și-au atins
țintele siriene după ce au traversat spațiul aerian al
Irakului și Iranului. Principalul aspect ce va fi
îmbunătățit la rachetele de croazieră va fi reducerea
la maximum a posibilității de detectare a acestora și
ridicarea vitezei de zbor a lor până la viteze
hipersonice.
Sistemele aeriene fără pilot creează oportunități
noi atât actorilor statali cât și celor non-statali.
Armatele moderne pot desfășura acțiuni de
recunoaștere la distanțe mari și pot folosi – în cazul
dronelor dotate cu sisteme de armament – informațiile
obținute în vederea deschiderii focului asupra
inamicului identificat. Pentru cele mai multe forțe
armate, cu excepția celor aparținând SUA și Israelului,
sistemele aeriene fără pilot reprezintă o capabilitate
nouă, având în vedere modul anterior de executare a
recunoașterilor pe baza unor fotografii aeriene ce
trebuiau atent analizate. Spre deosebire de UAV-uri,
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avioanele echipate cu aparatură de
recunoașteri pot efectua doar zboruri
scurte deasupra zonelor de
recunoscut, datorită autonomiei de
zbor mult mai reduse în comparație cu
UAV-urile.
Tot mai multe armate folosesc UAVurile, iar cel puțin 90 de țări au în
dotare UAV-uri destinate pentru
misiuni de recunoașteri. În jur de 30 de
țări, dintre care 9 state membre NATO,
dețin UAV-uri dotate cu sisteme de
armament sau au în derulare
programe de echipare a UAV-urilor cu
guri de foc.
Având în vedere folosirea unui număr
semnificativ de UAV-uri de către
forțele separatiste susținute de Rusia în conflictul din
Ucraina, putem afirma că mijloacele aeriene fără pilot
reprezintă o capabilitate de mare valoare și pentru
entitățile non-statale. În timp ce nu se poate confirma
intenția Rusiei de a utiliza UAV-uri de dimensiuni mari
în conflictele în care este implicată, cert este faptul că
forțele sale armate au dezvoltat noi tactici, tehnici și
proceduri ce implică utilizarea de UAV-uri pentru
observare, ceea ce demonstrează păstrarea tacticilor
”tradiționale rusești” de utilizare pe scară largă a
focului artileriei și a rachetelor cu bătaie medie. În
acest fel, artileria poate fi folosită mult mai eficient,
având la dispoziție date precise, transmise în timp real
de către UAV-uri de mici dimensiuni. Asemenea tactici
pot fi incluse în categoria tacticilor de război hibrid
utilizate de Rusia: acțiunile de război electronic și
campaniile informaționale desfășurate sub
coordonarea Moscovei sunt direcționate către
exploatarea dependenței excesive a SUA de sateliți și
de benzile de frecvență asigurate de statele vesteuropene.
Forțele armate care dispun de un buget redus pot
considera întrebuințarea UAV-urilor ca pe o alternativă
mai puțin costisitoare la o structură de forțe aeriene
propriu-zisă. Exemple în acest sens pot fi: utilizarea
UAV-urilor dotate cu sisteme de armament de către
forțele armate Nigeriene pentru a ataca depozitele de
provizii ale Boko-Haram în 2016 sau utilizarea unor
UAV-uri programate să se autodistrugă la impact, pe
timpul conflictului din Nagorno-Karabakh, în același an.
Cele mai mari avantaje ale utilizării UAV-urilor par
să fie de partea actorilor non-statali. Aceștia pot utiliza
UAV-urile pentru executarea recunoașterilor aeriene,
coordonarea atacurilor sau ”dirijarea” atacatorilor
sinucigași către țintele lor. Având costuri de achiziție
reduse, fiind disponibile pe piața liberă și fiind relativ
ușor de utilizat, UAV-urile au devenit una din ”armele”
favorite pentru actorii non-statali. Acestea nu implică
eforturi logistice mari în ceea ce privește exploatarea și
întreținerea, nu au nevoie de spații foarte mari pentru
depozitare, nu au nevoi de un timp îndelungat pentru
punerea în funcțiune – aspecte de ale căror avantaje
au devenit conștienți mulți dintre actorii non-statali
precum Statul Islamic, grupări extremiste din Filipine
sau carteluri de droguri din Mexic.
Pe deasupra, UAV-urile au și un efect psihologic
semnificativ, indiferent dacă sunt dotate cu sisteme de
armament sau nu. Asemănător modului în care teama

de zonele minate afectează libertate de
mișcare a forțelor armate sau a
populației civile, teama de atacurile prin
surprindere executate cu UAV-uri
afectează succesul operațiilor militare. În
luptele desfășurate în perioada 20162017 în Mosul, trupele Irakiene au fost
puse în pericol de UAV-uri, chiar și în
cazărmile împrejmuite cu ziduri,
determinând schimbarea procedeelor de
deplasare și ridicarea nivelului de alertă
chiar și în zonele considerate a fi sigure.
Se poate spune că tehnologia UAVurilor este încă la începuturile sale.
Versiunile viitoare cu siguranță vor
depăși limitările curente legate de viteză
redusă și amprentă radar mare. De
asemenea, se prevăd și alte elemente
de noutate cum ar fi utilizarea tacticilor
de tip „swarming” [roiuri], în vederea
contracarării sistemelor de apărare antiaeriană
convenționale. Utilizarea ”roiurilor” [swarm] de UAV-uri
va suprasolicita sistemele antiaeriane prin simplul fapt
că acestea vor reprezenta un număr mai mare de ținte
decât pot fi angajate simultan. Așadar, utilizarea
tehnicii „swarming” poate crește semnificativ succesul
operațiilor în comparație cu utilizarea mijloacelor
aeriene care acționează în formații mici sau
independent. Redundanța capabilităților în cadrul
formațiilor de tip ”swarm” permite ca rolul unui UAV
distrus să fie imediat preluat de un altul funcțional.
Datorită noii interdependențe dintre domeniul
aerian și cel de comunicații și informatică, putem
afirma că digitalizarea creează noi vulnerabilități
pentru forțele armate proprii și, implicit, noi capabilități
pentru adversar. Rusia a utilizat UAV-uri pentru a
”bombarda” soldații ucraineni cu SMS-uri de
intimidare. Această nouă versiune a proiectilelor cu
manifeste evidențiază posibilitățile multiple de
întrebuințare a UAV-urilor. Pe lângă utilizarea UAVurilor ca mijloace de război electronic în Ucraina în
perioada 2016-2017, Rusia a bruiat cu succes
numeroase UAV-uri americane în Siria, în pofida
modului criptat de transmitere a datelor de către
acestea și a măsurilor anti-bruiaj pe care le foloseau.
S-au vehiculat de asemenea și relatări cu privire la
situații în care SUA a fost total incapabilă să-și
folosească mijloacele de supraveghere și
recunoaștere.
Digitalizarea intensivă crește exponențial
vulnerabilitatea sistemelor de comunicații,
a sistemelor de navigație sau a celor de
avertizare timpurie. Bruierea sau folosirea
în interes propriu a unor asemenea
sisteme poate influența în mod decisiv
succesul operațiilor aeriene – în octombrie
2007, Israelul a accesat cu succes
sistemele informatice ale apărării
antiaeriene Siriene, reușind să modifice
reprezentarea locației avioanelor
Israeliene. În acest fel, Israelul a reușit să
evite detectarea avioanelor sale pe timpul
unei operații desfășurate în spațiul aerian
sirian. Sabotajul sistemelor informatice
(denumit în anumite surse de profil și

”cyber-sabotaj”) nu reprezintă o amenințare doar
pentru sistemele de apărare antiaeriană ci și pentru
tehnica militară ”supra-digitalizată” cum ar fi avioanele
de luptă moderne.
Concluzia este evidentă. Odată cu evoluția
tehnologică se schimbă și spectrul amenințărilor.
Noile metode sau mijloace de atac, creșterea
incertitudinii cu privire la capabilitățile pe care le
deține un potențial adversar implică necesitatea
dezvoltării capabilităților și adaptarea procedurilor și
măsurilor la specificul noilor tipuri de amenințări.
Necesitatea implementării unui sistem integrat de
apărare antiaeriană și antirachetă care să poată
proteja spațiul aerian [Vest-]European atât
independent, cât și ca element component al „cupolei”
de protecție asigurată în momentul de față de SUA,
poate reprezenta un subiect de importanță majoră pe
agenda ”mai marilor” Europei.
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Considerații privind locul și rolul
resurselor umane în sistemul
educațional militar

Considerations
on the Place
and the Role
of Human
Resources
in the Military
Educational
System
Abstract
The development of human capital,
investment in education, training and
health aims to prepare the professional
and scientific human resources
available. Adapting human resources to
the structural changes of the economy
imposed by scientific and technical
progress is a necessity for all
educational institutions.
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Introducere
Managementul instituțiilor de învățământ include adesea
formularea unor obiective clare, proiectarea rețelei
instituționale, dezvoltarea conținutului învățării, asigurarea
cadrului legislativ-normativ, formarea inițială și modul de
gestionare și instruirea personalului, stabilirea unor tehnici
de evaluare, permițând progresul și procesul de optimizare
educațională. Necesitatea managementului este atingerea
eficacității obiectivelor educaționale, nu numai pentru
asigurarea unui control eficient al resurselor, ci și a
activităților.
Managementul resurselor umane constă în realizarea
tuturor activităților destinate securizării, dezvoltării, motivării
și menținerii resurselor umane în cadrul organizației pentru
a obține o eficiență maximă cu obiectivele și nevoile
angajaților. În ceea ce privește dezvoltarea organizațiilor
educaționale, acestea trebuie să se ocupe de o serie de
aspecte esențiale ale managementului resurselor umane.
Managerii creează un plan de atragere și reținere a
persoanelor cu abilitățile pe care le are organizația.
Implementarea planului implică recrutarea, selecția,
integrarea, instruirea, recompensarea, alegerea celor mai
adecvate beneficii și evaluarea continuă a performanței
pentru
a
evalua
dacă
sunt
atinse
obiectivele
organizaționale. Aceste activități reprezintă componentele
managementului resurselor umane.
În general, se creează un plan de resurse umane în
conformitate cu planul strategic al organizației. Întrucât

organizația identifică oportunitățile de dezvoltare
disponibile, este necesar să le coreleze cu
abilitățile care vor fi necesare pentru a le acoperi.
Programele
de
recrutare,
formare
și
recompensare sunt create în scopul atragerii,
dezvoltării și menținerii persoanelor cu abilitățile
necesare.
Dezvoltarea resurselor umane în educație
implică un proces de instruire a oamenilor pentru
a îndeplini sarcinile necesare în școală. Problema
constă în recunoașterea tipului de formare de
care au nevoie angajații. Toate deciziile de
instruire trebuie să țină seama de angajatul care
face obiectul motivării formării. Organizațiile
școlare sunt în continuă creștere și, prin urmare,
trebuie să se determine metodele de găsire a
locurilor de muncă pentru persoanele care dispun
de competențele necesare. Acest lucru se
reflectă, de obicei, în planificarea resurselor
umane. Orice aspect al activității organizației este
determinat de abilitățile, motivația și eficiența
organizației. Dintre toate sarcinile de conducere,
componenta umană este cea mai importantă
deoarece depinde de cât de bine este făcut totul
într-o
organizație. Resursele umane
ale
organizației sunt deseori numite "cel mai valoros
mijloc", deși nu apar în conturi. Succesul
organizației depinde totuși de cât de bine își
îndeplinesc membrii săi obiectivele; de aceea
capacitățile și calitatea resurselor umane sunt
esențiale pentru rezultatele organizației.

Managementul sistemului educațional
militar în noul context de securitate și
apărare
Caracteristica dominantă a acestui început de
mileniu în care trăim este schimbarea,
manifestată permanent şi pretutindeni, cu
implicaţii majore asupra evoluţiei omenirii.
Transformările şi mutaţiile din mediul economic şi
social, produse cu o rapiditate incredibilă,
afectează, în mod evident, organizaţia începutului
secolului al XXI-lea şi implicit managementul
acesteia.
Armata României şi-a căpătat în ultimii ani
recunoaşterea internaţională a participării cu
succes la misiunile în sprijinul păcii, printre care
se evidenţiază participarea în cadrul aliat la
acţiuni militare „non Articol 5/Tratatul de la
Washington”. Aceste realizări atestă că România
dispune de un sistem coerent de gestionare a
resurselor de securitate.[1]
Din cadrul acestui domeniu cu multiple faţete,
resursele umane se remarcă drept una din cele
mai importante, în Strategia Militară a României
precizându-se că principalul „element generator
de forţă şi tărie al Armatei este factorul uman.
Aptitudinile native de luptător ale poporului român
reprezintă o garanţie pentru profesionalizarea în
timp scurt a armatei.”[2]
În ceea ce privește transformarea Armatei
României, acesta este proiectată în conexiune cu
procesul de transformare a Organizaţei NordAtlanice. „În condiţiile transformării forţelor,

conceptelor şi capabilităţilor, «Strategia de
transformare a Armatei României» reprezintă
viziunea pe termen mediu şi lung referitoare la
dimensionarea, pregătirea şi înzestrarea Armatei
României pentru a participa la operaţiile viitoare.
Aceasta, pune la dispoziţia factorilor de decizie o
viziune militară consolidată, asupra viitoarei
configuraţii a structurii de forţe şi a capabilităţilor
necesare îndeplinirii viitoarelor misiuni de către
Armata României. Conceptele şi capabilităţile
adoptate şi proiectate, vor fi transpuse în cerinţe
şi planuri prin intermediul procesului de
planificare a apărării în consens cu standardele
NATO.”[3]
Optimizarea
managementului
sistemului
învăţământului militar constituie o componentă
esenţială a transformării (reformei) Armatei
României. În mod normal, orice sistem
educaţional îşi înnoieşte continuu managementul
în acord cu evoluţiile cunoaşterii, ale științei şi
tehnicii, cu noile solicitări (presiuni).
Astfel, un management performant al
sistemului de învățământ militar oferă condiţii
(garanţii) hotărâtoare implementării reformei
sistemului, asigură transformări radicale în
conţinuturile instruirii, tehnologiile şi logistica
didactică, dar şi în sistemul de selecţie, evaluare
şi promovare. De asemenea, cercetarea
pedagogică are implicaţii deosebite pentru
asigurarea succesului transformării sistemului de
învățământ militar.
Putem spune că organizaţia militară
reprezintă un mediu educaţional specific ce
reiese din faptul că armata pregăteşte generaţiile
de tineri pentru ducerea războiului, dar şi ca buni
cetăţeni, cu respect faţă de legi, bine, adevăr şi
dreptate.
Factorii educaţionali din armată îşi sprijină
efortul pe trăsăturile specifice tinereţii, pe
exuberanţă, dăruire, inventivitate, sacrificiu,
dorinţă de afirmare etc.
Ca instituţie cu rol educativ, armata pregăteşte
tinerii pentru integrare şi adaptare la cerinţele
societăţii. Cu cât trec mai mult prin situaţii limită
sau momente apropiate de acestea, tinerii se
integrează mai uşor.
Am putea spune că potenţialul organizaţiilor
militare şi a celor de tip educaţional de a se
adapta la cerinţele de perspectivă depinde, în
mare măsură, de evoluţia unui nou model de
management centrat pe valorile cunoaşterii şi ale
cercetării ştiinţifice, ale dezvoltării durabile,
protecţia mediului, libertate, diversitate culturală,
ale dezvoltării civilizaţiei umane care asigură
accesul larg la informaţie, potenţând evoluţia
globalizării economice, dar şi a globalizării
securităţii naţiunilor şi, de asemenea, la
creşterea coeziunii sociale.

Concluzii
Astăzi, mai mult ca niciodată, suntem martorii
unui proces de regândire a sistemelor
educaționale din întreaga lume.
Resursele umane sunt factorul cheie al
reformei învățământului. Ele pot compromite totul
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sau pot salva totul. Pentru a avea o resursă
umană de calitate în educație, managerii trebuie
să ia următoarele măsuri: creșterea substanțială
a remunerației legate de cerințele sporite față de
performanța
academică;
creșterea calității
formării inițiale și continue; profesionalizarea
carierei
ma nag erial e
în
învăț ă mânt ul
preuniversitar și universitar.
Investiția în resurse umane ar trebui să
conducă la îmbunătățirea calității și eficacității
sistemelor educaționale, facilitând accesul la
sistemele de învățământ și formarea profesională.
Altfel spus, resursele umane pot fi una dintre
cele mai importante investiții ale oricărei
organizații, ale cărei rezultate pot deveni mai
evidente în timp. Organizațiile cheltuiesc sume
importante de bani pentru instruirea angajaților și
nu numai din cauza costurilor legate de
remunerarea
personalului.
Consider
că
angajarea, reținerea și dezvoltarea personalului
reprezintă una dintre cele mai evidente investiții
în resursele umane. Investiția în oameni s-a
dovedit a fi cea mai sigură cale de a garanta
supraviețuirea unei organizații sau de a asigura

competitivitatea și viitorul pe
piață. Resursele umane
reprezintă partea creativă,
activă și coordonatoare în
cadrul organizațiilor, afectând
astfel eficiența resurselor și
informația
financiară.
Sublinierea rolului resurselor
umane nu înseamnă o
subestimare a altor resurse.
Dimpotrivă, proiectarea unei
dezvoltări economice și
financiare implică abordarea
factorului uman legat de
resursele
materiale
și
financiare, pe baza unor
obiective fundamentale ale
căror realizări pot concura
împreună.
Resursele umane includ un
mare potențial uman care
trebuie să fie înțeles, motivat și implicat pe deplin
în atingerea obiectivelor organizației. Pentru
aceasta, deciziile de management al resurselor
umane trebuie să fie întotdeauna adaptate la
trăsăturile de personalitate ale angajaților.
Fiecare organizație se bazează pe dezvoltarea
capitalului uman și promovarea internă: angajații
care dezvoltă noi competențe, identifică
potențialul și modelează sprijinul pentru viitorii
manageri, cu o expunere ridicată la noile tendințe
ale pieței muncii.

Note:
[1] Prin resurse de securitate (RS) înţelegem atât totalitatea
capabilităţilor naţionale de cercetare, proiectare, realizare,
valorificare, consultanţă în domeniul intelectual şi material,
reclamate de implementarea Strategiei Naţionale de Securitate, cât
şi resursele atrase ca efect al apartenenţei României la diferite
structuri colective de securitate.
[2]***, Strategia Militară a României, Bucureşti, 2007, p. 18-19.
[3]***, Strategia de transformare a Armatei României, Bucureşti,
2007, p. 4.
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Maeştrii
traiectoriilor
precise şi primii
militari români
care au consiliat
vestul
Afganistanului
 Căpitan Bogdan Iuliu COSMA
Batalionul 316 Asigurare date „Guruslău” / Regimentul 69
Artilerie Mixtă „Silvania”
Anul 2019 a venit cu noi provocări pentru militarii Regimentului
69 Artilerie Mixtă ,,Silvania” şi anume Batalionul 316 Asigurare
Date ,,Guruslău” din cadrul regimentului, acesta primind misiunea
de a genera echipele de consiliere şi asistenţă Train Advise and
Assist Command – South (TAAC-S) rotația 7, Train Advise and
Assist Command – North (TAAC-N) rotația 8 şi Train Advise and
Assist Command – West (TAAC-W) rotaţia 1 la misiunea Resolute
Support în TO Afganistan (martie – noiembrie 2019). Această
activitate a reliefat două aspecte relativ noi pentru Armata
României: primele misiuni de consiliere cu durata de 9 luni în
teatrul de operaţii şi prima echipă de consilieri care au fost
încadraţi în comandamentul de vest al Afganistanului, TAAC-W,
sub comanda forţelor armate Italiene, care au dislocată câte o
brigadă prin rotaţie la fiecare 6 luni. Din cadrul Train Advise and
Assist Command – West (TAAC-W) au făcut parte 10 militari
români, cu misiunea de a consilia pe linie de operaţii, sprijin prin
foc, logistică, CIMIC şi ISR comandamentul corpului 207 ANA
(Afghan National Army) şi Comandamentul Poliţiei Afgane,
ambele având sediile în oraşul Herat.
Provocarea pe linie de specialitate de artilerie a constat în
consilierea comandamentului Corpului 207 ANA şi a centrului
acestuia de monitorizare şi coordonare a operaţiilor OCCR-W
(Operational Coordination Center Regional West) pe linie de
sprijin prin foc de către subsemnatul, comandantul Bateriei 70
Sprijin a Regimentului 69 Artilerie Mixtă ,,Silvania”. Pe timpul
misiunii am fost încadrat într-o echipă mixtă de consiliere condusă
de un comandant aparţinând forţelor armate italiene ESERCITO
şi din care au mai făcut parte 5 consilieri italieni şi doi consilieri
maghiari. Misiunea principală a echipei a reprezentat consilierea
pe linie de operaţii a centrului de monitorizare şi coordonare a
operaţiilor OCCR-W (Operational Coordination Center Regional
West), centru ce răspundea de întreaga activitate de monitorizare
şi coordonare a operaţiilor corpului 207 ANA. Operaţiile pe linie
de sprijin prin foc erau coordonate şi monitorizate din acest centru
de către 3 căpitani de artilerie ANA, personal cu care mă
întrevedeam săptămânal.
Piesa de artilerie de bază pentru sprijinul prin foc a forţelor
ANA (Afghan National Army) este încă faimosul obuzier sovietic
D-30 cal. 122 mm adaptat la cerinţele şi standardele NATO.
Împreună cu cei 3 parteneri afgani, am reuşit să dispunem
strategic, în puncte de trecere cheie, poziţii fixe ale D-30 cu care

AFGHAN
OCCR-W
Operational
Coordination Center
Regional West
Abstract
The OCCR-W (Operational
Coordination Center Regional West), as
JOINT UNIT, facilitate, supervise and
centralize the capabilities of the
country’s defense and security forces
for coordinated performance in the
operations and collecting intelligence
information against the threats. OCCRW key tasks is to maintain awareness
of events and force dispositions in the
respective Region, Corps, Police and
adjacent areas in order to provide a
Common Operational Picture. Another
task is to coordinate cross border
activities between adjacent Regions,
Corps and police, receive, de-conflict,
conduct limited analysis on and
distribute intelligence and significant
event reports from National, Regional,
corps and police level HQs and OCCPs
(Operational Coordination Center
Provincial). OCCR has also to maintain
communication channels with RS
(Resolute Support) and submit requests
for RS (Resolute Support) support from
OCCPs and ANDSF(Afghan National
Security Forces) formations once the
provincial or regional resources are
deemed insufficient to cope with the
incident originating the request.
All in all OCCR is an important unit
that has to facilitate joint and combined
planning (deliberate and hasty) within
the Regional, Corps and Zone area.
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era asigurat sprijinul prin foc al operaţiilor curente
ANA. Pentru perfecţionarea deprinderilor de tragere,
am participat cu cei 3 căpitani şi la exerciţii de tip LFX
în poligoanele omologate de lângă baza Camp Arena
din Herat. Pe timpul tragerilor, observările spargerilor
se transmiteau direct prin coordonate fixe din dronele
care supravegheau zona, motiv pentru care reglajul
focului era foarte eficient.
Lucrul cu partenerii afgani era unul destul de dificil
datorită faptului că aceştia au obiceiuri şi tradiţii
diferite faţă de noi europenii. Provocarea cea mai
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mare a reprezentat-o faptul că întrevederile erau
posibile doar prin intermediul interpreţilor care erau, la
rândul lor, afgani cu obiceiuri şi tradiţii afgane. Pentru
a parcurge distanţele dintre baza NATO Camp Arena
şi unităţile afgane, consilierii erau escortaţi de plutoane
de protecţia forţei din cadrul brigăzii italiene. Toate
misiunile din exteriorul bazei cereau purtarea
echipamentului balistic şi armamentului complet, motiv
pentru care întrevederile cu partenerii erau destul de
delicate. Nu de puţine ori, se ajungea la situaţii
tensionate deoarece partenerii afgani nu respectau
măsurile de protecţie impuse de plutoanele
de ,,Guardian Angels”. Totuşi, pe parcursul a 9 luni de
zile, relaţiile personale dintre consilier şi ofiţerii afgani
de artilerie s-au îmbunătăţit considerabil, astfel încât
lucrul cu aceştia a devenit foarte eficient, aceştia dând
dovadă de profesionalism şi încredere în coaliţie.
O zi de consiliere începea cu pregătirea
personalului referitoare la protecţia forţei pe timpul
deplasării şi pe timpul activităţilor ce urmau a fi
desfăşurate în unităţile afgane, deplasarea cu
autoturismele blindate de tip Lince până la locul de
instruit care era, de cele mai multe ori, TOC-ul OCCRW (Operational Coordination Center Regional West) şi
desfăşurarea efectivă a şedinţelor de consiliere. În
TOC atmosfera era destul de agitată deoarece, de
fiecare dată, personalul responsabil trebuia să ţină
legătura cu militarii din teren implicaţi direct în
operaţiile curente. Dar de fiecare dată se găseau
câteva momente de destindere
pentru a putea savura un ceai
împreună cu partenerul afgan şi în
tot acest timp să fie aduse la
cunoştinţă problemele apărute şi
dezbaterea modalităţilor de
rezolvare ale acestora.
Lucrul în echipa internaţională mixtă
și cooperarea cu cei 3 căpitani de
artilerie afgani au reprezentat o
experienţă unică şi de neuitat pentru
mine, în sensul că am reuşit să
câştig încrederea partenerilor afgani,
militari surprinzător de bine pregătiţi,
atât din punct de vedere
profesional, dar şi din punct de
vedere al conduitei morale.

 Locotenent Mirela PLOSCARU
Centrul de Perfecționare Artilerie Terestră și Artilerie
Antiaeriană „Ioan Vodă” Sibiu
Centrul de Perfecționare Artilerie Terestră și Artilerie
Antiaeriană ,,Ioan Vodă” este instituția responsabilă de formarea
și specializarea inițială în armă, precum și dezvoltarea
profesională continuă prin cursuri a ofițerilor, maiștrilor militari,
subofițerilor, gradaților și soldaților profesioniști în armele artilerie
și rachete și rachete și artilerie antiaeriană.
În perioada noiembrie 2019 – martie 2020, la Centrul de
Perfecționare Artilerie Terestră și Artilerie Antiaeriană ,,Ioan
Vodă”, din Sibiu, s-a instruit o nouă generație de soldați
profesioniști, armele artilerie și rachete și rachete și artilerie
antiaeriană, aceștia parcurgând cele 2 module specifice:
,,Pregătire militară generală” și ,,Modulul instrucției individuale de
specialitate”.
În modulul de ,,Pregătire militară generală”, obiectivele de
instruire au vizat formarea și dezvoltarea personalității militare a
individului prin creșterea încrederii în forțele proprii și însușirea
noţiunilor teoretice și practice specifice instrucției de bază în
vederea parcurgerii ulterioare a etapei instrucției individuale de
specialitate.
În prima perioadă a modulului de specialitate, instructorii din
Batalionul Instrucție și Asigurare Învățământ au fost preocupați ca
militarii să-şi însuşească noţiunile teoretice necesare formării
specialistului militar în armele artilerie și rachete și rachete și
artilerie antiaeriană, autonom, motivat și
eficient, bun cunoscător al armamentului
și a tehnicii din dotare, capabil să-și
îndeplinească misiunea în cadrul
subunității sau independent, pentru
realizarea cerințelor specifice funcției, în
orice condiții de timp, anotimp și stare a
vremii. De asemenea, s-a avut în vedere
formarea și dezvoltarea capacităților
fizice și psiho-morale necesare militarilor
pentru îndeplinirea misiunilor în condițiile
extreme de efort și stres, specifice
situațiilor de criză, precum și a
deprinderilor şi abilităţilor necesare
exploatării, întreţinerii, verificării şi
menţinerii în stare operativă a
armamentului şi tehnicii din dotare.

A New
Generation of
Professional
Soldiers
Serving the
Romanian
Artillery
Abstract:
A new generation of soldiers has
been trained in the ,,Ioan Vodă” Field
Artillery and Air Defence Artillery
Training Centre. The purpose was to
form military specialists in field artillery
and air defence artillery branches, that
are able to fulfill their missions and
assignments within their subunit or to
act independently in order to fulfill the
specific requirements of their post.
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Cunoştinţele acumulate pe timpul şedinţelor
teoretice au fost puse în practică în cadrul exercițiilor
tactice cu trageri de luptă desfășurate în poligoanele
Cincu și Cârțișoara, în cadrul cărora tinerii artilerişti,
au primit „botezul focului”.
Baza materială necesară desfăşurării instrucţiei a
asigurat instruirea militarilor în concordanţă cu
cerinţele fiecărei specialități în parte. În cadrul
procesului de instruire, o contribuție deosebită au avut
– o și instructorii militari asociați din cadrul
următoarelor unități militare: Batalionul 285
Artilerie ,,Vlaicu Vodă” – Brăila, Batalionul 325
Artilerie ,,Alutus” – Caracal, Batalionul 345
Artilerie ,,Tomis” - Medgidia, Batalionul 335
Artilerie ,,Alexandru cel Bun” – Botoșani și Batalionul
817 Artilerie „Petru Rareș” – Prundu Bârgăului, care
prin pregătirea și abilităţile lor au condus şi au
desfăşurat procesul de instruire, în deplin acord cu
obiectivele stabilite pentru fiecare ședință în parte.
Testul final al procesului de instruire a fost reliefat
de tragerile cu muniție reală din poligoanele Cincu și
Cârțișoara, trageri în cadrul cărora fiecare soldat
profesionist a încadrat o funcție de servant, în funcție
de specialitatea avută și a executat o misiune de foc
în cadrul echipei de servanți.
Scopul exercițiilor din poligoanele Cincu și
Cârțișoara a vizat evaluarea nivelului de instruire atins
de către soldații profesioniști pe funcțiile de servanţi și
dezvoltarea deprinderilor de mânuire a tehnicii de
diferite calibre, demonstrarea capabilității operaţionale
şi a capacităţii de foc şi de lovire ale mijloacelor de
luptă din dotare.
Misiunile de foc s-au executat cu obuzierul calibrul
152 mm., aruncătorul calibrul
120 mm., tunul antitanc calibrul
100 mm. și tunul de artilerie
antiaeriană calibrul 2x30 mm.,
militarii trăind şi simţind cu
maximă intensitate, pentru prima
dată în viaţă, zgomotul exploziilor
şi vibraţiile pământului produse la
plecarea proiectilului sau a
bombei din ţeavă.
În cadrul tragerilor de instrucție
s-au aplicat noile procedee de
reglaj prevăzute în manualele de
artilerie și s-a pus accentul pe
utilizarea eficientă a tehnicii din
dotare, manipularea corectă și
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regulamentară a acesteia, precum și
respectarea strictă a măsurilor de
siguranță în poligon. Tragerile reale
sunt examene dure și extrem de
necesare. Acolo, în praful poligonului,
fiecare comandant, servant sau
ochitor află care este locul său în
profesie, nivelul de pregătire și ce are
de îmbunătățit. Acolo, procesul de
instruire își arată cu adevărat roadele.
Tragerile din poligonul Cincu s – au
executat prin ochire indirectă, în teren
accidentat, fără ca servanții care
lansează proiectilele sau bombele să
poată vedea direct locul în care
acestea lovesc ținta. În astfel de
situaţii, artileriştii folosesc un post de observare
înaintat, din care militarii urmăresc ţintele, transmițând
corecții şi corectând focul din aproape în aproape.
Totul pentru ca ţintele să poată fi lovite cât mai precis
şi într-un timp scurt.
Proiectilele au o zonă de impact bine determinată,
aşa că, de fiecare dată, este nevoie de hărţi şi calcule
matematice precise, pentru ca proiectilele să lovească
cu precizia dorită, de la distanţe chiar şi peste 5
kilometri pentru aruncătorul de 120 mm, respectiv 17
kilometri pentru obuzierul cal. 152 mm.
La polul opus, s-au situat tragerile din poligonul
Cârțișoara. În acest caz, soldații profesioniști au avut
satisfacția de a vedea cum proiectilele trase au lovit
țintele, misiunile de foc fiind îndeplinite cu succes.
La final de curs și început de carieră, militarii se vor
îndrepta spre unitățile militare la care au fost repartizați
cu noțiuni de pregătire militară generală și de
specialitate specifice luptătorului și specialistului militar
în armele artilerie și rachete și rachete și artilerie
antiaeriană (servant la obuzierul cal. 152 mm., servant
la tunul antitanc cal. 100 mm., servant la aruncătorul
cal. 120 mm., servant la tunul antiaerian 2x30 mm.),
dar și cu calități specifice oricărui militar, precum
disciplina, încrederea în forțele proprii, spiritul de
echipă.
Am convingerea că tinerii artileriști vor păstra în
amintire zilele de instrucție petrecute în poligoane și pe
terenurile de instrucție din cadrul Centrului de
Perfecționare Artilerie Terestră și Artilerie
Antiaeriană ,,Ioan Vodă” și își vor aduce un aport
substanțial la creșterea nivelului de instruire al
structurilor de artilerie din care vor face parte.

Cursul pentru
observatori de
conducere a focului
la USAFE Air to Ground
Operation School
 Sublocotenent Georgel STROE
Batalionul 285 Artilerie ”Vlaicu Vodă” Brăila
În Armatele NATO, Joint Fires Observer reprezintă pasul
următor în pregătirea profesională a unui Forward Observer
(FO). Pentru aceasta, un FO trebuie să urmeze un curs, cu
o durată de două săptămâni, ca acesta să își obțină
certificatul de acreditare ca JFO. Certificatul are o
valabilitate de 6 luni, iar pentru obținerea acestuia, de-a
lungul cursului sau a recertificării, JFO trebuie să participe
la rezolvarea unui număr de 12 situații tactice/trageri în
poligoane.
Pentru a urma acest curs, este necesar atât un bagaj de
cunoștințe teoretice în domeniu, cât și deprinderi practice
cum ar fi: observarea și reportarea pe hartă a țintelor din
teren, completarea unei cereri de foc etc. Cursul are ca
obiectiv consolidarea cunoștințelor și deprinderilor avute și
introducerea unor noi informații care să stea la baza
deprinderilor pe care cursantul să le dezvolte în timp.
În ciuda lipsei unei vaste experiențe în domeniu, am avut
marea oportunitate de a fi admis pentru a participa la cursul
JFO de la USAFE Air to Ground Operation School (AGOS),
Einsiedlerhof Air Station, Kaiserslautern din Germania.
În prima zi am făcut cunoștință cu colegii din grupă și am
avut plăcerea să interacționez cu militari din diferite țări, cu
grade de la fruntaș la locotenent, toți cu dorința de a ne
perfecționa ca și specialiști în domeniu. În scurt timp ne-au
fost prezentați instructorii,
adevărați specialiști în
domeniu,
care
ne -au
prezentat
modul
de
organizare al instruirii,
st r uc t ur a
c ur s ul ui
și
activitățile practice și de
instruire prin simulare. Țin
să
precizez
că,
atât
diversitatea
disciplinelor
predate, cât și volumul
mare al informațiilor cu
caracter de noutate, m-au
luat pe nepregătite și am
început să îmi fac griji că
nu voi absolvi acest curs,
lucru care a constituit
pentru mine o motivație
suplimentară.
A doua zi mi s-a
confirmat că acest curs nu
va fi unul ușor și că mă va

Course
for Fire
Control
Observers
at
USAFE Air
to Ground
Operation
School
Abstract
Joint Fires Observer (JFO) is a
qualified and certified Service member
who can request, adjust, and control
surface-to-surface fires, provide
targeting information in suport of type 2
and type 3 Close Air Support (CAS)
Terminal Attack Control (TACs) and
perform Terminal Guidance Operation
(TGO) in conjunction with a Joint Terminal Attack Controller (JTAC) or
a Forward Air Controller (Airborne)
(FAC(A)).
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solicita dacă voiam să îmi îndeplinesc obiectivul
stabilit, acela de a deveni JFO. Cum am intrat în
sală am fost întâmpinați de prima testare rapidă
(quizz) din materia predată în ziua precedentă,
continuată de predarea materiei, iar după aceea
am fost împărțiți pe echipe și am început practica
pe simulatoare (SIM 0), ceea ce a fost destul de
dificil, având în vedere diferența dintre aparatura
de artilerie cu care eram obișnuit și cea din sălile
de instruire prin simulare puse la dispoziție de
organizatori.
În ceea de a treia zi am început probele
eliminatorii, acestea constând în simulări ale
unor situații tactice des întâlnite în teatrele de
operații. Pentru a putea absolvi era obligatorie
rezolvarea cu succes a 4 din cele 6 simulări (SIM
1-6), iar dacă un cursant eșua la mai mult de
două, era imediat eliminat de la curs.
În zilele următoare, programul nostru a
constat în participarea la ședințe teoretice,
aproximativ două ore în fiecare dimineață,
urmate de pregătirea pentru simularea din ziua
respectivă, în care ne era prezentată situația
tactică a simulării. În cadrul acesteia eram
instruiți privind pașii, modalitatea de rezolvare a
situației, ordinea corectă de trimitere a
rapoartelor către instructor, modul de folosire a
diferitelor echipamente necesare pe parcursul
simulării, totul sub directa îndrumare a
instructorilor noștri. După ce toți cursanții
terminau exercițiul simulat, începeam proba
eliminatorie, în care instructorul nu mai avea
posibilitatea să te îndrume, iar dacă exercițiul nu
continua conform cerințelor, instructorii te opreau
și îți explicau unde ai greșit, urmând corecturile
de rigoare. Fiecare simulare avea un timp maxim
de rezolvare de 50 de minute, iar finalizarea cu
succes a acesteia presupunea îndeplinirea
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cumulativ a cerințelor pe două direcții: una
academică (fiecare simulare avea un număr de
credite- J-medals, acestea fiind acordate în
funcție de ce etape ai îndeplinit pe parcursul
simulării) și una militară (de exemplu –
nerespectarea unor măsuri de coordonare a
sprijinului prin foc, în special a celor restrictive).
Cursul s-a încheiat cu două evaluări finale: una
teoretică, în penultima zi de curs și una practică,
în ultima zi a cursului. La aceste două evaluări ai
la dispoziție câte două încercări pentru fiecare.
Majoritatea cursanților au trecut cu succes din
prima încercare evaluarea teoretică, însă la
evaluarea practică unii cursanți au eșuat.
Evaluarea practică (SIM 7) a constat într-o
simulare la care nu ai acces la informațiile
necesare pentru a te pregăti sau să-ți creezi o
modalitate de rezolvare a situației tactice. Toate
informațiile erau primite în sala de evaluare și
aveai 5 minute la dispoziție să îți identifici
informațiile cheie și să îți creionezi pașii de
rezolvare a situației tactice și a rapoartelor
nesecare pentru aceasta. După această perioadă
de acomodare se pornește cronometrul și ai la
dispoziție 50 de minute să rezolvi problema
primită. Dacă reușești să treci de toate aceste
probe, primești acreditarea ca și JFO. Spre
marea mea satisfacție eu am reușit!
Din punctul meu de vedere, acest curs este
unul util pentru observatorii înaintați din Armata
Română deoarece îți dezvoltă pregătirea
profesională individuală și, totodată, dovedește
necesitatea instrucției intercategorii de forțe
(întrunită). Nutresc speranța ca pe timpul unor
exerciții în teren viitoare, alături de un JTAC,
să pot pune în practică cunoștințele și
deprinderile acumulate. 

Pagină rezervată CTEA

1

Revista Artileria Modernă Română
http://www.cpataa.ro

