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Jumătate de secol
de la reînființarea
Școlii Militare de
Ofițeri Activi de
Artilerie
Half a Century
since the Reestablishment
of the Military
School
for Active
Artillery
Officers
Abstract
The re-establishment of the Military
School for Artillery Officers, on
December 1, 1970, is one of the
milestones in the history of artillery
education. This event marked the
rebirth of one of the oldest and most
prestigious Romanian education
institutions. It was beneficial not only
the re-establishment of the school but
also its direct subordination to the
Artillery Command, an exceptional
command structure of the Romanian
Army. This measure provided a better
correlation between the educational
process and the realities and specific
requirements of the artillery units and
major units, with the evolutionary trends
of this branch, identified and included in
guidelines and manuals developed by
the Artillery Command. It should be
noted that the Training Center for
Artillery and Missiles in Ploiești
intended for the training of gunners had
already been subordinated to this
command.
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 General de brigadă (r) prof. univ.
dr. Adrian STROEA
Reînființarea Școlii Militare de Ofițeri de Artilerie, la
1 decembrie 1970, este unul din momentele de referință ale
istoriei învățământului de artilerie. Acest eveniment a
marcat renașterea uneia dintre cele mai vechi și
prestigioase instituții de învățământ românesc, creuzet de
servanți de nădejde ai artileriei, oștirii și națiunii române. A
reprezentat un act de justețe, de redobândire a identității
sale instituționale. Reamintesc că în urmă cu un deceniu, la
1 iunie 1961, în conformitate cu Ordinul Ministerului Forțelor
Armate C.L. 00700 din 13 mai 1961, Școala Militară de
Ofițeri de Artilerie a fost desființată, intrând în componența
nou înființatei Școli Militare de Ofițeri „Nicolae Bălcescu”,
destinată să formeze - inițial - ofițerii de infanterie, artilerie,
geniu, transmisiuni, chimie și intendență. De reținut că nou
înființata instituție de învățământ militar, a fost dislocată în
cazarma în care și-a desfășurat până atunci activitatea
Școala Militară de Ofițeri de Artilerie și că, în urma acestei
reorganizări a învățământului militar, fostul comandant al
Școlii Militare de Ofițeri de Artilerie, colonelul Ștefan Nazarie
a fost numit comandant al Școlii Militare de Ofițeri „Nicolae
Bălcescu”. Viitorii ofițeri de artilerie, 107 la număr, au fost
încadrați într-un divizion de elevi, constituit din 3 baterii,
câte una pentru fiecare an de studiu. În nou înființata
școală, spațiile alocate artileriei coincid cu cele în care
astăzi funcționează Școala de Instruire pentru Comunicații,
Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică.
Reînființarea, nouă ani mai târziu, a Școlii Militare de
Ofițeri Activi de Artilerie s-a produs în baza Hotărârii
Consiliului de Miniștri nr. 1500 din 26 octombrie 1970 și a
Ordinului Ministrului Forțelor Armate nr. M. 69 din 10
noiembrie 1970 (chiar de ziua artileriei). Reapariția școlii, ca
entitate distinctă în sistemul de învățământ militar românesc
a fost firească, pe deplin benefică îmbunătățirii procesului
de învățământ destinat formării viitorilor ofițeri de artilerie.
Benefică a fost nu numai reînființarea școlii, ci și
subordonarea sa nemijlocită Comandamentului Artileriei,
structură de comandă de excepție a Armatei României.
Această măsură a asigurat o mai bună corelare a procesului
de învățământ cu realitățile și cerințele specifice din unitățile
și marile unități de artilerie, cu tendințele de evoluție ale
acestei arme, identificate și incluse în instrucțiuni și
manuale de către Comandamentul Artileriei. De reținut că în
subordinea acestui comandament se găsea deja Centrul de
Instrucție pentru Artilerie și Rachete de la Ploiești, destinat
perfecționării pregătirii artileriștilor și rachetiștilor. Această

din urmă instituție de învățământ artileristic era
rezultatul comasării logice a Centrului de
Pregătire pentru Rachete de la Ploiești, cu
structura de perfecționare a pregătirii artileriștilor,
desprinsă din Centrul de Perfecționare a Ofițerilor
de
la
Făgăraș,
instituție
care
asigura
perfecționarea pregătirii cadrelor militare din mai
multe arme.
Toate aceste aspecte succint relevate,
evidențiază fără putere de tăgadă necesitatea
ineluctabilă de atunci a reînființării școlii și
subordonării sale logice comandamentului de
armă. De altfel, de-a lungul deceniului în care
formarea artileriștilor s-a făcut în cadrul Școlii de
Ofițeri „Nicolae Bălcescu”, cu precădere în ultimii
ani ai acestuia, liderii artileriei au desfășurat o
constantă activitate de convingere a factorilor
decidenți ai timpului de necesitatea imperativă de
reînființare a școlii. Un rol excepțional în acest
demers l-a avut generalul Ion Popescu care, din
anul 1969, se afla la comanda Comandamentului
Artileriei. Fără a fi fost unul dintre cei mai rasați
artileriști, generalul Ion Popescu are merite
excepționale în dezvoltarea artileriei române.
Grație eforturilor sale perseverente, în vremea în
care a fost comandantul Comandamentului
Artileriei, într-o perioadă favorabilă dezvoltării
industriei naționale de armament (după 1968), au
intrat în dotarea armatei cele mai numeroase
(majoritatea) tipurilor de guri de foc de artilerie de
producție românească. De asemenea, are meritul
de a fi influențat (re)apariția ca entități distincte a
celor două instituții de învățământ artileristic mai
sus amintite. Revenind la școală, este obligatoriu
a reaminti că nu numai reapariția acesteia ci și
dezvoltarea sa ulterioară, sub toate aspectele,
sunt legate de numele său. Prin hotărâre,
perseverență, grijă și rodnică exigență, generalul
Ion Popescu a contribuit decisiv la redobândirea
prestigiului școlii, a renumelui imprimat de-a
lungul timpului de mari personalități ale artileriei:
generalul Eracle Arion, generalul Alexandru Tell,
generalul Petre Vasiliu – Năsturel, generalul
Eremia Teofil Grigorescu, generalul Paul
Angelescu, etc.
Cu certitudine școala a fost unul dintre cele
mai dragi proiecte profesionale ale sale. Trebuie
apreciată inspirația sa în stabilirea momentului
favorabil intensificării eforturilor de convingere a
decidenților despre necesitatea reînființării școlii,
în argumentarea persuasivă a acestui proiect.
Astfel, în momentul subordonării Școlii Militare de
Ofițeri „Nicolae Bălcescu” Comandamentului
Infanteriei și Tancurilor, generalul Ion Popescu a
sesizat conducerea ministerului despre eroarea
acestei decizii, în sensul că acest comandament
nu avea expertiza necesară conducerii unei arme
complexe precum artileria, în cadrul căreia un loc
nou, aparte, îl ocupau rachetele, tehnică nou
introdusă în înzestrare. A relevat totodată
persuasiv că între timp, Școala Militară de Ofițeri
„Nicolae Bălcescu” devenise un colos, destinat
formării unui număr prea mare de specialități
militare (infanterie, grăniceri, tancuri, auto,
artilerie, geniu, transmisiuni, intendență, finanțe,

pompieri, trupe de securitate), cu posibilități
didactice și logistice sub nevoile reale.
Argumentația sa a avut ca efect nu numai
înființarea Școlii Militare de Ofițeri Activi de
Artilerie în anul 1970, ci și a Școlii Militare de
Ofițeri Activi de Transmisiuni și a Școlii Militare
de Ofițeri de Securitate în 1971, precum și a
Școlii Militare de Ofițeri Activi de Geniu în 1973.
De aceea, la aniversarea unei jumătăți de secol
de la reînființarea școlii se impune ca artileriștii în
activitate, rezervă și retragere să dea cuvenitul
onor al pioasei recunoștințe, generalului mereu
vrednic de laudă Ion Popescu.
Reînființarea școlii a impus părăsirea de către
personalul acesteia a cazărmii din centrul Sibiului
(în care astăzi funcționează Academia Forțelor
Terestre „Nicolae Bălcescu”) în care se mutase
de la Pitești în 1948, în altă cazarmă sibiană, pe
strada Avrig, nr. 2-4. În această locație se
desfășoară și astăzi învățământul artileristic, de
formare și perfecționare, în cadrul Centrului de
Perfecționare Artilerie Terestră și Artilerie
Antiaeriană „Ioan Vodă”, instituție ce poartă
tradițiile fostelor instituții de învățământ artileristic
și implicit ale Școlii Militare de Ofițeri Activi de
Artilerie „Ioan Vodă”. Această cazarmă a găzduit
înainte de realizarea României Mari, Școala de
Cadeți a armatei austro-ungare și mai apoi, de la
1 iulie 1920, Școala de Infanterie nr. 2, până în
anul 1953, când aceasta s-a unificat cu Școala
Militară de Cavalerie.
Comandant al Școlii Militare de Ofițeri Activi
de Artilerie a fost numit, la reînființare, colonelul
Niculae Pavelescu, cel ce avea să comande întrun mod admirabil școala timp de mai bine de un
deceniu, până la trecerea în rezervă. Colonelul
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Niculae Pavelescu a reprezentat o perfectă
îmbinare între profesionalism și moralitate.
Profesionalismul i-a fost imprimat de temeinica
pregătire militară generală și de specialitate,
dobândită la Liceul Militar din Chișinău, la Școala
Militară de Ofițeri de Artilerie din Pitești și la
Academia Militară Generală din București,
precum și de vasta experiență acumulată la
comanda eșaloanelor pluton, baterie și divizion și
de activitatea didactică ca șef de catedră artilerie
la Făgăraș și șef al secției învățământ și locțiitor
al comandantului în Școala Militară de Ofițeri
„Nicolae Bălcescu”. Înainte de a fi numit la
comanda reînființatei școli, a îndeplinit timp de 2
ani funcția de șef al Gărzilor Patriotice din județul
Sibiu. A rămas în memoria afectivă a tunarilor nu
numai
pentru
contribuția
consistentă
la
dezvoltarea învățământului militar, ci și pentru
faptul că a fost cel mai longeviv comandant al
instituției denumită generic, Școala Militară de
Artilerie, din 1970 până în 1981. Personalitatea
sa complexă, exprimarea profesională și
extraprofesională de excepție l-au așezat în
galeria marilor personalități și spiritelor alese ale
artileriei. Din nefericire, calitățile sale au stârnit nu
numai admirație și respect, ci probabil și invidia și
temerea șefilor săi care l-au perceput ca pe un
incomod contracandidat la propria lor evoluție în
carieră. Astfel, deși a fost 11 ani comandantul
școlii, funcție prevăzută cu gradul de general, nu
a trăit bucuria înaintării la acest onorant grad, nici
măcar la trecerea în rezervă. Cu certitudine, din
acest punct de vedere a fost un mare nedreptățit,
precum colonelul Barac Gheorghe, cel care a
deținut funcția de comandant a Centrului de
Perfecționare a Pregătirii Ofițerilor de Artilerie și
Rachete de la Ploiești din 1965 până în 1988,
fără a fi înaintat la cuvenitul grad de general...
Eforturile colonelului Niculae Pavelescu de
renaștere a școlii s-au îmbinat în mod fericit cu
cele ale personalului mutat din Școala Militară de
Ofițeri „Nicolae Bălcescu”, între care s-au regăsit
vrednici de neuitare coloneii Neamțiu Eugen,
Dobrovici Emil și Mităchescu Petru, precum și cu
cele ale personalului selecționat cu grijă, după
criterii riguroase, de Comandamentul Artileriei și
încadrat în școală.
Reînnodarea
tradițiilor
învățământului
artileristic a creat o puternică emulație în
comunitatea artileriștilor. Aceasta a fost relevată
din plin pe timpul desfășurării ceremoniei
reînființării școlii din date de 1 decembrie 1970.
La ceremonie a participat din partea Ministerului
Forțelor Armate locțiitorul ministrului, generalulcolonel Marin Nicolescu, strălucit ofițer de
artilerie. De asemenea au participat numeroși șefi
de direcții centrale din minister, comandanți de
mari unități și unități din teritoriu, comandanți de
instituții militare de învățământ, numeroși ofițeri,
maiștri
militari și subofițeri, precum
și
reprezentanți ai organelor locale de partid și de
stat.
După
desfășurarea
impresionantului
ceremonial militar, invitații au vizitat școala pentru
a cunoaște noile condiții de trai și de pregătire
asigurate elevilor. Apoi au vizionat reușitul
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Colonel Niculae Pavelescu
spectacol artistic, „Artileriști la datorie”, prezentat
de elevi.
Manifestările prilejuite de reînființarea școlii
s-au încheiat potrivit cutumelor ostășești cu
tradiționalul „ospăț al artileriei”, consacrat de
primul comandant al școlii, legendarul colonel
Eracle Arion, devenit mai târziu general. La
acesta au participat într-o atmosferă pe deplin
sărbătorească, de bună dispoziție, invitații,
personalul școlii și elevii acesteia.
Trebuie menționat că prima lună de existență
a școlii în noua cazarmă a fost marcată, pe lângă
festivitatea de redeschidere a școlii, de alte două
evenimente importante. Primul l-a reprezentat
înmânarea drapelului de luptă colonelului Niculae
Pavelescu
de
către
comandantul
Comandamentului Artilerie, generalul maior Ion
Popescu, la 21 decembrie. Al doilea eveniment
l-a reprezentat festivitatea de absolvire de către o
nouă promoție de ofițeri, la 30 decembrie, prima
după schimbarea duratei școlii, în urma
evenimentelor din 1968 din Cehoslovacia, de la 4
la 3 ani.
La redeschiderea școlii în noua locație din
strada Avrig nr. 2-4, pe cele aproximativ 10,9
hectare se găseau numai 4 clădiri, între care de
departe cea mai importantă, spațioasă și
impozantă era clădirea „comandament” în care
au fost dispuse birourile statului major al școlii,
ale catedrelor, sălile de clase, dormitoarele dar și

bucătăria și sălile de mese la subsol, respectiv
baia și o serie de magazii la demisol. Era evident
că această clădire monumentală, inaugurată la
24 octombrie 1906, ce până în anul 1918 a
găzduit Școala de Cadeți de Infanterie a armatei
austro-ungare, începând din 1 iulie 1920 Școala
Militară de Infanterie nr. 2, până în anul 1953
când această școală s-a unificat cu Școala
Militară de Cavalerie, nu oferea îndeajuns spațiu
nevoilor de funcționare a școlii.
Ca urmare, Comandamentul Artileriei a inițiat
demersurile de ridicare de noi pavilioane,
moderne, adecvate pe deplin nevoilor de cazare
și desfășurare a procesului de învățământ și de
reabilitare a celor existente.
Astfel, în anul 1973 a fost ridicat pavilionul
înscris în cartea tehnică a cazărmii sub indicativul
„A1” („clădirea cu ceas”), destinat cazării elevilor,
iar în 1974 pavilionul „A2” („clase”), destinat
sălilor de clasă și unor laboratoare.
Ulterior au fost ridicate și alte construcții între
care: centrala termică, laboratoarele pentru
cunoașterea tehnicii auto și artileristice, poligonul
redus și pavilionul magazii, ridicat în regim parter
și etaj. Tot în acei ani a fost betonat platoul de
adunare al școlii, inclusiv cu efortul elevilor, care
așa a rămas de atunci.
Prin eforturi susținute, Cazarma 700 a devenit
spațiul ideal al învățământului militar de artilerie,
sediul
„laboratorului artileristic”, creuzetul de
spirite alese devotate armei, oștirii și țării, fieful
de suflet al tuturor artileriștilor. Este locul drag

unde anual se reunesc la ceas aniversar promoții
de artileriști pentru a retrăi cu nostalgie emoțiile
din anii formării lor profesionale.
Toate aceste aspecte și nu numai, pledează
pentru necesitatea menținerii Cazărmii 700
exclusiv ca locație destinată învățământului
militar de artilerie. Dislocarea în acest spațiu a
unor
structuri
ale
recent
înfiin țatului
Comandament al Corpului Multinațional Sud-Est
și cedarea unor spații destinate învățământului
artileristic, nu este cea mai inspirată decizie. În
acest sens, consider că trebuie continuate
eforturile de promovare a tradițiilor acestei
instituții, iar viitoarele promoții de artileriști să se
mândrească că sunt absolvenți ai unei școli de
renume pe eșichierul învățământului militar
românesc.
În final, la ceas de sărbătoare îmi îngădui
să-mi exprim recunoștința față de această
instituție de învățământ în care m-am format, să-i
îmbrățișez cu gândul bun al recunoștinței pe toți
foștii comandanți și instructori care au contribuit
decisiv la formarea mea profesională.
Totodată, doresc să-mi confesez uriașa
bucurie pentru faptul că într-o vreme am avut
șansa de a fi fost comandant al instituției ce
poartă peste timp tradițiile instituției rămasă în
conștiința afectivă a tunarilor, de 139 de ani, sub
denumirea generică de Școala Militară de
Artilerie. De asemenea, le urez succes mai
tinerilor camarazi ce continuă onorant tradiția
învățământului de artilerie. 

Cazarma 700, Sibiu, înainte de 1916

Ceremonialul de predare-primire a drapelului
Şcolii militare de infanterie nr. 2 Sibiu,
între colonelul Cristea Vasilescu şi
colonelul Teodor Theodorean – 1 aprilie 1928,
Cazarma 700, Sibiu
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O promoţie de
învingători
Promoţia 1971 „Tudor

 Colonel (rt) Ovidiu LĂZĂROAIE

A Class of
Winners - Class
"Tudor
Vladimirescu
150 - 1971",
the First Class
of Graduates of
the Military
School for
Active Artillery
Officers Sibiu
Abstract
The young officers of this class, in
whom both the superiors and the commanders had great confidence, also
included important activities among
their preoccupations, such as: issues
related to drilling, alarm, mobilization,
equipment maintenance, and, last but
not least, caring for the people, both
enlisted and conscripts. They were concerned with organizing, conducting, and
directing the combat readiness process.
They would be highly demanding of
their subordinates, but at the same time
they showed patience and understanding towards them, which brought upon
them their esteem, respect and loyalty,
and allowed them to build cohesive and
united groups.
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Vladimirescu 150”,
prima promoţie a Şcolii
Militare de Ofiţeri Activi
de Artilerie Sibiu
Personal, sunt onorat de faptul că am avut posibilitatea și în
același timp onoarea ca, în calitate de elev în școala militară, apoi
camarad de arme, unora colaborator, altora șef sau subordonat,
să mă număr printre cei 167 de absolvenţi ai acestei promoţii.
Aveam să-i cunosc pe 89 din cei 180 de colegi ce aveau să ia
startul în anul de învăţământ 1968-1969, în vara anului 1968,
când am fost admis în Școala Militară Superioară de Ofițeri
„Nicolae Bălcescu” din Sibiu, arma Artilerie, iar pe ceilalți 90 în
toamna aceluiași an. Trebuie să fac mențiunea că a fost pentru
prima și singura dată când în Școala Militară Superioară de Ofițeri
„Nicolae Bălcescu” din Sibiu s-au organizat două sesiuni de
admitere. Una în vară și o alta în toamnă, la circa o lună după
începerea cursurilor, ca urmare a hotărârii conducerii Armatei
Române de înființare a unor noi unități și mari unități, hotărâre
luată în urma intervenției trupelor statelor membre ale Tratatului
de la Varșovia în Cehoslovacia, cu excepția României.
Inițial ne-am aflat la „punctul de origine” 180 de elevi, constituiți
în două baterii, respectiv Bateria 500, încadrată cu elevii admiși în
sesiunea din vară și Bateria 530 încadrată cu elevii admiși în
sesiunea din toamnă. Treisprezece din cei 180 de elevi aflați la
originea traiectoriei aveau să se piardă pe ramura urcătoare a
acesteia din cauze diferite, unii din motive disciplinare, alții din
cauze de inadaptabilitate la rigorile regimului de încazarmare sau
rațiuni de natură medicală, la punctul de impact având să ajungă
doar cei 167. Creșterea numărului de elevi din toate armele a fost
motivată de înființarea în 1968 și în anii ce au urmat, a mai multor
mari unități și unități militare care aveau să absoarbă cea mai
mare parte din numărul absolvenților.
Sporirea numărului de absolvenți nu trebuie privită ca un
„experiment” ci ca o necesitate obiectivă a momentului post ‘68.
Majoritatea covârșitoare a elevilor din cele două serii de „admiși”
în anul 1968 proveneau din rândul militarilor în termen și din
rândul foștilor studenți care din varii motive au renunțat la studiile
universitare în favoarea celor militare, pe de-o parte, și pe de alta,
că asistam la trecerea învățământului liceal de la 11 la 12 clase,
iar anul 1968 nu avusese promoție de absolvenți de liceu.
Activitatea didactică avea să dovedească că această serie de
elevi poseda reale calități militare, intelectuale și o oarecare
experiență, demonstrate ulterior, în practică, majoritatea acestora
fiind gradaţi, mulţi având absolvit cursul de comandanţi de
plutoane, aşa-numiţii ,,sergenţi cu diagonală”. În plus, cunoștințele
tehnice ale multora dintre ei, cu aplicabilitate pentru arma artilerie,
îi recomandau pentru această profesie. Toate îndoielile privitoare

la calitatea acestora de viitori ofițeri de artilerie au fost
în timp scurt spulberate, deoarece calitățile personale
ca exigența, în primul rând față de propria persoană,
dârzenia, perseverența, competența, puterea de
muncă și dorința de afirmare pentru a dovedi că
merită încrederea care li s-a acordat, au devenit
realități și au fost confirmate de rezultatele bune și
foarte bune obținute în toate domeniile procesului de
învățământ, chiar din primul an de studii, mulți dintre ei
fiind onoraţi cu titlul de „Elev de Frunte”.
La începutul anului III de studii, noi, artileriştii, neam ,,rupt” de Școala Militară Superioară de Ofițeri
„Nicolae Bălcescu” din Sibiu devenită şi ea Școala
Militară de Ofițeri Activi „Nicolae Bălcescu” întrucât, la
26 octombrie1970, a fost înfiinţată Şcoala Militară de
Ofiţeri Activi de Artilerie cu sediul la Sibiu, prin
Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1500, creându-se
astfel un nou cadru organizatoric necesar pregătirii
viitorilor ofiţeri de artilerie, noi elevii instituţiei militare
de învăţământ nou înfiinţată, fiind beneficiarii unui corp
didactic şi de comandă de excepţie. Am aflat despre
acest lucru pe 13 septembrie 1970 când am revenit
din concediu şi au fost organizate activităţile de
mutare în cazarma de pe strada Avrig din Sibiu. Când
am venit de la ,,Bălcescu” am nimerit pe loc aseptic,
adică în afara clădirilor nici microbi nu erau, darămite
bază materială, aceasta rămânând în proporţie de
circa 80 % la Școala Militară de Ofițeri Activi „Nicolae
Bălcescu”.
Comanda şcolii nou înfiinţate a hotărât crearea
unor colective de lucru pentru realizarea bazei
materiale de instruire şi amenajarea cazărmii, greul
căzând pe elevii anului III de studii ce aveau
experienţa primită la unităţile de instrucţie din care
proveneau. Organizaţi pe ,,căprării” cum se spunea,
concomitent cu desfăşurarea procesului de
învăţământ, în orele destinate pregătirii militare
generale, majoritatea covârşitoare a elevilor din anul
III provenind din rândul militarilor în termen, cu o bună
pregătire militară generală, colectivele în cauză au
participat la realizarea bazei materiale a pregătirii
militare generale şi de specialitate. Departe de mine
gândul de a minimaliza aportul colegilor din anii II şi I
de studii, care au participat cot la cot cu noi la
atingerea obiectivelor trasate de conducerea şcolii,
care au avut multe de spus în realizarea parcului de
artilerie si a celui pentru autovehicule.

Astfel, sub coordonarea colonelului Ioan
Voiculescu, locţiitorul şefului catedrei de
tragerile artileriei, care a coordonat activitatea
bateriilor 500 şi 530 pentru edificarea
poligonului redus de antrenament la tragerile
artileriei pe un teren din spatele cazărmii pe
care în afară de ciulini, nu se afla nimic, am
reușit ca într-o lună de zile să avem poligonul
construit „ca la carte”, pe deplin funcţional.
La începutul lunii octombrie, în numai 48 de
ore, ore în care odihna avea să fie „dată
uitării”, toată suflarea şcolii, sub coordonarea
colonelului Eugen Neamţiu, locţiitorul
comandantului pentru învăţământ, a fost
angrenată în betonarea tuturor aleilor şi
platourilor unităţii, rămânând „naturale” doar
peluzele şi spaţiile verzi. Maiorul Dumitru
Stan, comandantul Divizionului 3 Elevi s-a
ocupat nemijlocit, ajutat de căpitanul Ion Nanora,
comandantul Bateriei 500, cu o parte din elevii din
subordine, de betonarea platoului central, care era ca
suprafaţă aproape cât un teren de fotbal, în timp ce
Bateria 530, a căpitanului Ştefan Crăciun s-a ocupat
de aprovizionarea cu materiale şi prepararea
betonului, agregatele pentru acesta fiind aduse de pe
malul Cibinului, încărcarea şi descărcarea
autocamioanelor cu care erau transportate făcându-se
manual.
Elevii cu talent la desenul tehnic şi artistic, printre
care s-au numărat Ciocan Alexandru, Băltăreţu
Constantin, Paraschiv Marcel, subsemnatul şi
desenatoarea şcolii, salariat civil, conduşi de maiorul
Mihail Porojan din Catedra de armament, muniţii,
aparate de artilerie şi rachete au realizat planşele şi
machetele pentru trei săli de specialitate şi anume una
de pulberi şi explozivi, alta de construcţii guri de foc şi
cea de muniţii de artilerie.
Colonelul Vasile Raicu, şeful catedrei de tactică a
fost cel care a coordonat realizarea sălii de tactică şi
cercetare de artilerie, sală în care se găseau planşe
cu indicaţii şi modele sub formă de text şi grafic pe
hărţi şi scheme referitoare la întocmirea documentelor
de luptă de la nivelul specialist la cel al brigăzii de
artilerie, activitate în care au fost cuprinşi Pavel
Monoranu, Cornel Boştină, Dumitru Pleşan, Petre
Cătană şi alţii.
O atenţie deosebită a fost acordată sălii de
topogeodezie şi cercetare realizată sub conducerea
colonelului Anghel Stan şi a celei de cunoaştere a
tehnicii auto la realizarea căreia o contribuţie
deosebită a avut-o maiorul Leonard Pistol.
S-a depus un volum de muncă uriaş şi un efort fizic
şi psihic pe măsură, dar toată suflarea şcolii era
mulţumită de ceea ce s-a realizat într-un timp relativ
scurt, astfel că la 27 octombrie 1970 când
comandantul Comandamentului Artileriei Forţelor
Armate, generalul locotenent Ion Popescu a dat citire
Hotărârii Consiliului de Miniştri nr. 1500 din 26
octombrie 1970, prin care se înființa Şcoala Militară de
Ofiţeri Activi de Artilerie cu sediul la Sibiu, nouînfiinţata instituţie de învăţământ militar era în măsură
să funcţioneze la cei mai înalţi parametri impuşi de
cerințele de învăţământ şi ordinele organelor militare
ierarhic superioare. Ar fi multe de spus, s-ar putea
scrie romane despre cum Şcoala Militară de Ofiţeri
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Activi de Artilerie, pornind de la
aproape nimic, a devenit instituţie de
învăţământ militar etalon.
Personal, sunt mândru și totodată
onorat de faptul că am avut cinstea
ca, în calitate de elev în anul III al
acestei unități de învățământ militar,
să fac parte din promoția căreia i s-a
acordat favoarea și onoarea ca la 30
noiembrie 1970 să dea garda
drapelului în cadrul ceremonialului
prin care, în virtutea Decretului nr.
491 din 30 Noiembrie 1970 al
Consiliului de Stat al Republicii
Socialiste România, Şcolii Militare de
Ofiţeri Activi de Artilerie i-a fost
conferit Drapel de Luptă, din gardă
făcând parte subsemnatul, Constantin
Airoae şi Gheorghe Tuţă.
Drapelul de Luptă al Şcolii avea să
fie înmânat de generalul locotenent Ion Popescu,
comandantul Comandamentului Artileriei Forţelor
Armate, colonelului Niculae Pavelescu, numit la
comanda nou-înfiinţatei instituţii de învăţământ militar.
Pe baza rezultatelor obținute, an de an, prin
îmbunătățirea cunoştințelor militare de specialitate și
pe linia armelor întrunite, în anul 1971 toți cei 167 de
„cadeți” înscriși pe traiectoria profesionalizării în arma
artilerie au absolvit școala cu rezultate foarte bune și
bune, apreciindu-se în caracterizările de absolvire ale
fiecăruia că „ofițerul poate îndeplini funcții superioare
pe linie de comandă” iar unora, care încă de pe
băncile școlii au manifestat reale calități în domeniu,
adăugându-li-se „și de stat major”. Ca urmare, în anul
1971, la data de 21 august, tuturor li s-a acordat
gradul de locotenent în cadrul unei ceremonii militare
care s-a desfășurat în București. După un binemeritat
concediu de 20 de zile calendaristice, aveau să se
prezinte la unitățile cărora le-au fost repartizați,
participând activ la desfășurarea activităților pe linia
pregătirii pentru luptă, ordine și disciplină, alarmă și
mobilizare, a perfecționării și lărgirii bazei materiale
pentru instrucție precum și la îndeletniciri
gospodărești, care se desfășurau în cadrul
subunităților, în care proaspeții absolvenți aveau să fie
principalii organizatori.
Datorită experienței dobândite în funcția de
comandant de pluton sau baterie, a competenței
militare, mult îmbunătățite prin absolvirea cursurilor de
specializare comandanți de baterii ori divizioane și a
unor cursuri de profesionalizare în varii domenii,
cumulate cu calitățile personale, cu munca și dorința
permanentă de perfecționare și îmbunătățire a
acesteia, precum și datorită faptului că și-au atras
simpatia corpul de cadre pentru care aveau stimă și
respect deosebit, au reușit ca, încă din primul an de la
investirea în funcții de ofițer, să capete aprecierea
șefilor și încrederea subordonaților și să asigure o
înaltă capacitate de luptă, ordine și disciplină
superioare, în cadrul subunităților încredințate.
La aplicațiile tactice și la antrenamentele la care
aveau să participe, fie că erau conduse de
comandamentele de armată, de diviziei sau erau cele
din cadrul unităților organice din care făceau parte, au
demonstrat că știu să facă o analiză temeinică a
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situațiilor tactice, să desprindă concluzii și să propună
comandanților soluții juste la situațiile create,
manifestând dinamism și suplețe în gândirea tactică,
ordinele transmise și conducerea trupelor fiind menite
să ducă la îndeplinirea misiunilor primite, în timp scurt,
în mod organizat, cu forțe și mijloace puține.
Tinerilor ofițeri ai acestei promoții, în care atât
comandanții direcți, cât și cei nemijlociți, aveau mare
încredere și multora le dăduseră „mână liberă”, nu le
scăpau din preocupări activități importante ca:
problemele instrucției, de alarmă, de mobilizare, grija
față de bunurile din dotare, și, nu în ultimul rând, grija
față de oameni, atât cadre, cât și militari în termen;
organizarea, desfășurarea și conducerea procesului
pregătirii pentru luptă, organizarea și conducerea
ședințelor de pregătire a micilor comandanți, adică a
gradaților, și rezolvarea problemelor personale ale
subordonaților. Fiind aproape toți foști militari în
termen, care au gustat „deliciile” practicilor
neregulamentare, aveau să manifeste față de
subordonați o exigență sporită dar totodată se vor
purta cu ei cald și omenos, ceea ce le-a atras stima,
respectul și spiritul de angajare în muncă al acestora,
și le-au permis să constituie colective închegate și
unite.
Printre cei care au facilitat şi exercitat cu maximă
competenţă actul de comandă la nivel de unităţi, mari
unităţi şi comandamente din sistemul Artileriei Forţelor
Armate se numără peste 50 de ofiţeri de stat major,
promoţia în cauză dând armatei trei generali, 68 de
colonei, 44 de locotenenţi colonei şi 11 maiori, iar alţi
41 plecând prematur dintre noi cu grade de locotenent
major ori căpitan.
Pornind de la calitățile personale, voi sintetiza
unele din trăsăturile definitorii ale colegilor mei din
promoția 1971 „Tudor Vladimirescu - 150”. S-au
dovedit patrioți și s-au arătat ca lideri militari
desăvârșiți. Au dovedit inteligență, dăruire și putere de
muncă deosebită. Au manifestat seriozitate,
obiectivitate, verticalitate, moralitate, demnitate și bun
simț. Au dovedit disciplină personală și a muncii,
exigență față de sine și subordonați. Prin ceea ce au
făcut și realizat au manifestat dragoste față de
instituția Armată și cariera militară și și-au arătat
iubirea de Patrie, respectul față de cultura și istoria

poporului român, moștenit din familie și școală, și șiau educat familiile, copiii și nepoții în acest spirit. Ca
soți și părinți ideali, unii au fost greu încercați de
necazuri, dar nu au îngenunchiat și nu au abdicat în
fața greutăților, urmând cursul firesc al vieții.
Fără tendința de a-i uniformiza, am apreciat la
colegii din promoția „Tudor Vladimirescu - 150”- 1971
faptul că substanța trăsăturilor lor de caracter, validate
de viață și muncă de-a lungul carierei lor militare – așa
cum i-am cunoscut – și-au avut originea în
moralitatea, demnitatea și bunul simț, evaluate nu
numai prin prisma respectării legilor țării și
regulamentelor militare, ci și din perspectiva valorilor
morale și a celor general umane, precum dragostea
față de țară, cinstea, omenia, generozitatea și
altruismul, fără de care nici reglementările, cu toată
forța lor coercitivă și juridică, nu puteau avea efecte
pozitive.
Am avut și am convingerea - și acum când
redactez aceste rânduri - că ofițerii din promoția
„Tudor Vladimirescu - 150”- 1971, în toată cariera
militară a fiecăruia, pe toate treptele ierarhice, șiau format și au fost călăuziți de un cod
deontologic, de principii, reguli și norme în care
au încadrat întreaga lor activitate.
În viața și activitatea lor, ofițerii promoției
„Tudor Vladimirescu - 150”- 1971, aveau să se
ghideze și acționeze potrivit acestor principii, și,
totodată, nu au scăpat niciun prilej pentru a le
face cunoscute subordonaților. Au dorit să
constituie exemple de la care cei care și-au dorit
să aibă ce învăța.
Așa i-am cunoscut și i-am perceput pe colegii
mei din promoția „Tudor Vladimirescu - 150”1971: oameni cu suflet și de suflet, la care
puterea a izvorât din modestie, dovedind că toți
oamenii de mare calitate din istoria lumii au fost
și oameni modești. În activitatea lor au dovedit că
nu numai din cărți și proverbe transmise din
generație în generație, dar și din experiențele
trăite de fiecare descoperim că modestia este
izvor de forță în efortul de a te cunoaște, de a te
realiza si afirma, de a depăși și te autodepăși,

este punctul de legătură între tine și cei din rândul
cărora faci parte.
După o experienţă de peste 35 de ani în domeniul
militar, în care împlinirile, neajunsurile, sacrificiile,
plăcerile şi devotamentul tuturor absolvenților
Promoției „Tudor Vladimirescu - 150”- 1971 a Școlii
Militare de Ofițeri Activi de Artilerie „Ioan Vodă” din
Sibiu s-au îmbinat în permanenţă, cred că tot spre
aceeaşi specialitate mi-aş îndrepta paşii. Artileria şi
rachetele terestre este o armă de sprijin cu dublu rol,
atât defensiv, de apărare cât și ofensiv, de atac, cu
posibilități de lovire continuă și susținută până la
scoaterea agresorului din luptă. Comenzile specifice
armei „Gata de tragere”, „Văd obiectivul”, „Obiectivul a
fost distrus” nu fac decât să-ţi producă acele
sentimente de împlinire şi de sacrificiu pentru o cauză
nobilă: angajamentul tău liber consimţit pentru
apărarea Țării şi a Neamului românesc. 

Fotografii preluate din
albumul Sibiul de
altădată în colecția lui
Emil Fischer, N.D.
Ivănuș, Sibiu, 2007
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Air Defence
Artillery
104 years of
existence
Abstract
Every year on September 19, we
celebrate the Day of Air Defence
Artillery, a basic branch in today's
architecture of the Romanian Army,
established in the heat of Romania's
entering into battle in the Great War of
Unification. Year 2020 finds the air
defence structures in the midst of a
fundamental reform, materialized by
bold endowment programs with modern
combat equipment capable to meet the
requirements of the current security
environment.
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Rachetele și Artileria
Antiaeriană
la ceas aniversar
104 ani de existență
 Colonel dr. Ioan MUNTEANU
Locotenent colonel Andi ASANDEI
Regimentul 60 Rachete Antiaeriene, Florești, Cluj
În urmă cu 104 de ani, în luptele aprige ale Primului Război
Mondial, pe timpul executării manevrei de la Flămânda de către
Armata a 3-a, militarii români doborau, la data de 19 septembrie
1916, primul avion inamic, cu o baterie de artilerie înzestrată cu
tunuri antiaeriene calibru 75 mm Deport. Isprava militarilor români
reprezintă certificatul de naştere al armei Artilerie şi Rachete
Antiaeriene, iar spiritul faptelor de atunci reprezintă piatra de
temelie pentru generaţii întregi de rachetişti şi artilerişti
antiaerieni, care îşi găsesc şi astăzi înalte repere morale în
reușita înaintaşilor.
Evenimentul memorabil a fost precedat de apariţia, în anul
1916, în structura Armatei Române, a primelor entităţi
specializate în lupta contra aeronavelor, ceea ce a însemnat
întemeierea unui nou gen de armă, cu rol, misiuni şi structuri
specifice. Astfel, la 15 august 1916, s-a înfiinţat Corpul Apărării
Antiaeriene, destinaţia de atunci fiind apărarea antiaeriană a
Bucureştiului.
Situația de la acel moment a impus ca, după înfiinţare, militarii
acestei arme să fie angajaţi nemijlocit în luptele din anii grei ai
Primului Război Mondial, în Capitală şi în împrejurimile ei, pe
Valea Prahovei şi în Moldova. În operaţiile desfăşurate pentru
apărarea şi eliberarea teritoriului naţional în cele două războaie

mondiale, artileriștii antiaerieni au executat
numeroase misiuni și au contribuit la obţinerea unor
strălucite victorii rămase în cartea de aur a istoriei
României.
Dezvoltarea ulterioară a armei a fost legată de
evoluția și folosirea tot mai frecventă, în luptă, a
mijloacelor de atac aeriene şi, implicit, de nevoia
asigurării unei apărări împotriva acestora. Astfel, se
explică dezvoltarea rapidă a armei, materializată prin
întărirea cu mijloace noi a Corpului Apărării
Antiaeriene, stabilirea obiectivelor militare şi civile
care să fie apărate, repartizarea mijloacelor în funcţie
de importanţa strategică a obiectivelor de apărat
antiaerian.
Nu se poate vorbi despre istoria armei Rachete și
Artilerie Antiaeriană fără a aminti galeria
personalităților care au pus umărul la dezvoltarea
teoriei şi artei militare în acest domeniu, generalii Ion
Bungescu, Ştefan Burileanu şi Gabriel Negrei, de ale
căror nume se leagă apariţia primelor tunuri
antiaeriene şi a primului aparat de conducere a
focului în România.
Al Doilea Război Mondial, din perioada 1939–
1945, a determinat mutaţii profunde în domeniul
organizării, înzestrării şi întrebuinţării în luptă a
artileriei antiaeriene, determinate de evoluţia şi rolul
din ce în ce mai importante ale mijloacelor aeriene ale
adversarului în ducerea luptei. Astfel, unităţile de
artilerie antiaeriană au fost înzestrate cu tunuri de
calibru mijlociu şi mic, precum şi cu mitraliere
antiaeriene performante, toate produse de firme de
mare prestigiu (Vickers, Skoda, Rheinmetal etc) ori
fabricate în România sub licenţă.
În perioada postbelică a continuat procesul de
modelare a concepţiei privind apărarea antiaeriană,
ţinându-se cont de mutaţiile survenite în teoria şi
practica confruntării aerian-antiaerian. În anul 1949
s-a trecut la o nouă organizare a apărării antiaeriene,
s-au format noi unităţi de armă şi a crescut numărul
obiectivelor apărate antiaerian.
Începând din anul 1959, odată cu înfiinţarea primei
unităţi de rachete antiaeriene – echipată cu
complexele DVINA, destinată să apere antiaerian
municipiul București, importanța armei devine cu atât
mai semnificativă.
Astfel, în perioada ce a urmat, odată cu sporirea
numărului unităţilor de rachete antiaeriene, au avut
loc profunde transformări organizatorice, au fost
regândite principiile de întrebuinţare în luptă a marilor

unităţi şi a unităţilor, s-a reanalizat modalitatea de
conducere a acţiunilor de luptă în mod centralizat şi
independent, în strânsă cooperare cu aviaţia şi cu
radiolocaţia.
În contextul mediului de securitate volatil de la
începutul mileniului III, este de aşteptat ca principiile
apărării antiaeriene să rămână aceleaşi, fiind
necesară însă adaptarea la progresele tehnologice
fără precedent în direcția dezvoltării mijloacelor
aeriene. Apărarea antiaeriană va continua să
constituie o parte componentă a ripostei armate şi a
menţinerii suveranităţii asupra spaţiului aerian
naţional. Este cert că rolul rachetelor şi artileriei
antiaeriene va creşte, iar prin reorganizările aflate în
curs de desfăşurare se va asigura modernizarea
acestui gen de armă, cu o bogată şi îndelungată
tradiţie.
Sistemul de apărare antiaeriană este astăzi unul cu
organizare şi funcţionalitate specifice în cadrul Armatei
României, acţiunile sale de luptă integrându-se
în operaţiile de apărare a spaţiului aerian al României.
Arma Rachete şi Artilerie Antiaeriană reprezintă o
componentă de bază, cu rol şi misiuni specifice şi
complexe în apărarea obiectivelor, trupelor şi
populaţiei împotriva cercetării şi lovirii din aer.
Istoria recentă consemnează o creștere în
complexitate a misiunilor îndeplinite de către
structurile de apărare antiaeriană și totodată o atenție
sporită acordată înzestrării acestora cu tehnică nouă,
adaptată la provocările noului mediu de securitate.
Este de remarcat faptul că, în contextul integrării
României în structurile nord-atlantice, paleta de
misiuni a structurilor de rachete și artilerie antiaeriană
s-a lărgit. Astfel, începând cu anul 2014 a fost
operaționalizată prima structură de rachete
antiaeriene din organica Forțelor Terestre – Batalionul
1 Rachete OSA-Akm – care a fost pusă la dispoziția
NATO și UE. Aceeași structură a generat, pregătit și
dislocat în teatrul de operații Afganistan, în cadrul
misiunii Resolute Support, două rotații ale echipelor
de consiliere a personalului din cadrul instituțiilor de
învățământ ale Armatei Naționale Afgane, AIAT –
rotațiile a VI-a și a X-a.
Pe linia înzestrării cu sisteme de luptă moderne,
programul de investiții „Sistem integrat de arme
SHORAD-VSHORAD” este unul dintre cele opt
programe majore de înzestrare pentru care Ministerul
Apărării Naționale a solicitat și a obținut aprobarea
Parlamentului privind inițierea procedurii de atribuire.
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Nu în ultimul rând, poate
deloc întâmplător, în chiar
săptămâna în care arma
Rachete și Artilerie Antiaeriană
împ line ște 10 4 a ni d e
existență, la Centrul Național
de Instruire pentru Apărare
Antiaeriană
„General
Bungescu” Capu Midia, a avut
loc în data de 17 septembrie
a.c., recepția sistemului de
rachete antiaeriene Patriot,
unul dintre cele mai eficiente şi
mai bune sisteme de apărare
aeriană cu rază lungă de
acţiune din lume, un sistem
combat-proven, capabil de a
distruge aeronave, rachete
balistice şi de croazieră, dar şi
drone, pentru a îndeplini
întreaga gamă de misiuni în
zona de responsabilitate.
Rachete sol-aer Patriot, Capu Midia
Recepția
și
ulterior
operaţionalizarea primului
sistem Patriot este doar începutul realizării
unei capacităţi redutabile de apărare
antiaeriană și antirachetă, având în vedere
că va fi urmat de încă trei alte sisteme, care
vor intra în dotarea Forţelor Aeriene
Române, până la sfârşitul
anului 2022.
Odată cu intrarea în
dotarea Armatei Române a
acestui sistem, România intră
î n tr - o g a le r i e se le c t ă ,
devenind cea de-a 17-a ţară
din lume, a şaptea din rândul
ţărilor membre NATO și
primul partener din zona Mării
Negre care are în dotare o
astfel de capabilitate.
Astfel, Arma Rachete şi
Artilerie Antiaeriană se
prezintă, la 104 ani de
existenţă, ca o structură
dinamică
a
Armatei
României, aflată în plin
proces de reformă, ale cărei
misiuni se integrează cu cele
ale aviaţiei, radiolocaţiei şi
ale celorlalte genuri de armă,
în acţiunile de apărare a
spaţiului aerian românesc și
NATO. Perioada actuală de
modernizare a instituţiei
militare impune și structurilor
de apărare antiaeriană,
necesitatea de a creşte
permanent capacitatea de
reacţie şi de acţiune a
unităților și subunităților de
profil pentru a duce lupta cu
secundele și pentru a fi în
măsură să își îndeplinească
Tun antiaerian 2 x 30 mm, Bg. 15 Mc., Capu Midia
misiunile de luptă.
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Istoria
garnizoanei Bârlad
 Plutonier Emilian TOMA
Regimentul 52 Artilerie Mixtă „General Alexandru Tell” Bârlad
Tradițiile unităților de artilerie ale Armatei Române
se întrepătrund în timp cu istoria garnizoanelor în care
acestea au ființat. Unitățile militare care au activat sau
încă mai activează în garnizoana Bârlad nu fac
excepție de la această regulă. Astfel, în anul 1877,
când Principatul României participa la Războiul de
Independență, ia ființă în garnizoana Bârlad,
Regimentul 12 Dorobanți. Acesta recrutează ostași din
județele Tutova și Fălciu, este organizat în opt
companii, grupate în Batalionul 1 Tutova (cu reședința
la Bârlad) și Batalionul 2 (cu reședința la Huși).
Regimentul 12 Dorobanți participă la Războiul de
Independență, unde pentru merite deosebite, Drapelul
de Luptă al unității este decorat cu „Crucea Trecerii
Dunării”. În 1891 Regimentul va primi denumirea de
Regimentul 12 „Cantemir”. Un alt moment important
de care se leagă existența garnizoanei Bârlad, este
anul 1892 când începe construcția cazărmii.
După 3 ani, la 1 octombrie 1895, este dislocat în
garnizoana Bârlad, Regimentul 2 Roșiori, care în
Războiul de Reîntregire Națională scrie o pagină de
glorie în istoria armatei române, prin șarja de la
Prunaru.
În poate cea mai grea perioadă a istoriei moderne
a României, Bârladul devine adăpost pentru familia
regală, pentru politicieni și, nu în ultimul rând, pentru
conducerea armatei (inclusiv a misiunii franceze
condusă de generalul H.M. Berthelot). În contextul
evoluției frontului românesc, garnizoana Bârlad capătă
o importanță deosebită. Faptul că așezarea se afla în
proximitatea frontului, a dus la înființarea de spitale de
campanie și, tot aici, se afla o parte a rezervei Armatei
Române. În perioada noiembrie 1916 - martie 1917,
Marele Cartier General este dislocat la Bârlad, dar și
omologul său rusesc, pentru armatele aflate pe
teritoriul României.
Unitățile militare din garnizoana Bârlad participă la
efortul de război, fiind angrenate încă din primele zile
ale conflictului. Nu numai jertfele date de aceste unități
au fost enorme, dar și actele de bravură, colective
(șarja de la Prunaru) sau individuale, au rămas în
conștiința poporului român.
La 6 august 1917, Regimentul 51/52, respinge un
atac inamic, la cota 100 (La Răzoare), cu mari
sacrificii și pierderi. Aici cade la datorie căpitanul
Grigore Ignat, alături de camarazii săi din compania
de mitraliere pe care o comanda.
Regimentul 12 Infanterie „Cantemir” participă la
ofensiva Armatei a 2-a în Transilvania, ajungând până
la Biertan, jud. Sibiu. Luptă în retragere, cu pierderi
mari, în luptele de la Timișul de Jos. După
reorganizarea armatei române din vara anului 1917,
participă la luptele de la Mărăști. Regimentul ia parte
și la luptele de la Oituz. Participă la campania din

Ungaria, care începe la 20 noiembrie 1918 și se
încheie în noiembrie 1919. La 7 decembrie 1919,
Statul Major al Regimentului, cu Batalioanele 1 și 2,
s-au înapoiat în garnizoana de reședință.
Regimentul 51/52 Infanterie intră în luptă în 1916,
în Dobrogea (în satul Carali, la Cobadin). Este trimis
să lupte în bătăliile de pe Neajlov și Argeș. Participă,
în 1917, la luptele de la Mărășești.
Regimentul 2 Roșiori, la 18 august 1916, intră în
Transilvania, prin pasul Oituz, iar în noiembrie 1916,
este transferat în Muntenia la Drăgănești. Regimentul
execută șarja de la Prunaru, pentru a scăpa Divizia a
18-a din încercuire. În urma acestui act de vitejie,
Regimentul pierde 2/3 din efective, inclusiv pe
comandantul său, colonelul Gheorghe Naumescu.
Regimentul 3 Artilerie Grea, unitate cu vechi si
bogate tradiții, a armatei române, a luat ființă la 1
noiembrie 1915, cu sediul în fortul Chitila.
Participă la Primul Război Mondial, unde se face
remarcat în campaniile din 1916 și 1917. Pentru
pregătirea ofensivei de la Mărăști, cele patru baterii
ale regimentului vor participa la pregătirea de foc, care
a durat două zile, efectul asupra pozițiilor inamicului
fiind deosebit de eficace. Structuri din marea unitate
participă și în luptele de la Mărășești și Oituz. Pentru
aceste fapte, Drapelul de Luptă este decorat cu
Ordinul „Steaua României”.
Participă și la cel de-al Doilea Război Mondial,
unde luptă pentru eliberarea Basarabiei, la
operațiunea Odessa, eliberarea Transilvaniei, Ungariei
și Cehoslovaciei.
La 4 noiembrie 1950, Regimentul 3 Artilerie Grea,
se va muta în garnizoana Bârlad. În urma reorganizării
armatei (efectuate după 1948), la data de 1 mai 1961
se înființează unitatea militară 01458, unitate care va
prelua tradițiile de luptă ale Regimentului 3 Artilerie
Grea. Ulterior se înființează Brigada 17 Artilerie
Rupere, devenind cea mai mare unitate de artilerie
terestră din Armata Română.
În 1974, Drapelul de luptă al Brigăzii 17 Rupere a
fost decorat cu Ordinul „Tudor Vladimirescu” clasa
a 3-a. În 1976, unitatea primește denumirea de
Brigada a 17-a Artilerie. Cu ocazia împlinirii a 75 de
ani de la înființarea unității, Brigada a 17-a Artilerie,
primește denumirea onorifică de „General Alexandru
Tell”.
Preluând tradițiile Regimentului 3 Artilerie Grea,
artileriștii bârlădeni le duc mai departe cu mândrie,
așteptând cu nerăbdare noua tehnică care va intra în
dotarea Armatei Române. Conștienți de
responsabilitățile pe care le au și de vremurile tulburi
pe care le trăim, militarii Regimentului 52 Artilerie
Mixtă „General Alexandru Tell”, cred în deviza:
„ATITUDINEA DETERMINĂ ALTITUDINEA! ”
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General Alexandru Tell
între dragostea
de armă și condei
 Maior Marius TORCESCU
Regimentul 52 Artilerie Mixtă „General Alexandru Tell” Bârlad

General
Alexandru Tell
Torn Between
his Love
of Guns
and of Words
Abstract
General Alexandru Tell – between
passion for army and writing
General Alexandru Tell, son of
general Cristian Tell, was born on 18th
November 1846 and his carrier was
split between field artillery officer,
military publicist and educator.
As a field artillery officer, he was
staff officer and director of Special
Weapon Section (1868-1878), battalion
commander, artillery regiment
commander, artillery brigade
commander, chief of staff of army corps
and infantry division commander.
His main contribution to artillery
branch was writing the first artillery
regulation „Maneuver and evolution of
harnessed battery regulation” and
during his pedagogue carrier as
commander of Artillery and Engineering
School (1888-1889) and Infantry
Officers School (1893-1894). In his
speech, during graduating reception in
the summer of 1893, he wish to new
generation of officers ”to be honest in
the true sense of the word, meaning to
be loyal to the country, serving with
faith, to be honourable in society,
behave with dignity in any occasion, fair
with their subordinates, righteous and
kind, finally honest with themselves,
looking to do the things in order to gain
the respect of the others”.
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Născut la 18 noiembrie 1846 în Bucureşti, ca fiu al generalului
Christian Tell, care a jucat un rol important în Revoluţia din anul
1848, doar Alexandru, din cei 13 copii ai familiei, a îmbrățișat
profesia militară. Deși fiu al cunoscutului general Christian Tell,
artileristul nu și-a câștigat locul în istorie datorită rolului jucat de
tatăl său, ci prin propria-i contribuție la dezvoltarea din urmă a
artileriei. Acesta, împreună cu alți artileriști de frunte (precum
generalul Eracle Arion - primul comandant al Școlii de artilerie;
generalul Constantin Coandă - mult timp Inspector General al
Artileriei, dar şi matematician, diplomat şi politician; generalul
Henrik Herkt - stegar al artileriei române, cel mai implicat
comandant de artilerie în luptele de la Plevna, și alții ca ei) „a
contribuit la formarea artileriei încetul cu încetul. Astfel, în războiul
pentru întregirea neamului, artileria noastră s-a putut măsura cu
una dintre cele mai bune artilerii din Europa – cea
germană” (cuvântarea generalului de divizie Alexandru
Referendaru la moartea generalului Alexandru Tell, Revista
Artileriei, nr. 1/1925).
Alexandru Tell începe cariera militară la vârsta de 13 ani, când
a fost trimis să urmeze Școala Militară din Bucureşti. Cinci ani mai
târziu, acesta este înaintat la gradul de sublocotenent, la data de
10 iulie 1864, iar în luna august obţine concediu, pentru a merge
la studii în Franţa, la Politehnica din Paris şi la Școala Specială de
Artilerie şi Geniu din Metz, unde se perfecționează în arma
artilerie (1864-1868).
Ofițerul Alexandru Tell are o impresionantă carieră militară,
exercitând de-a lungul anilor o multitudine de funcţii. După
revenirea în țară, deține diferite funcții în Direcţia armelor speciale
(artilerie şi geniu) din Ministerul de Război (1868-1876), unde este
numit Director în perioada 1876-1877.
Un an mai târziu acesta este numit comandant de divizion în
Regimentul 2 Artilerie (1877-1878), participând în fruntea
bateriilor sale, la bombardarea Vidinului de la Calafat și la luptele
din jurul Plevnei, evidențiindu-se mai ales în luptele de
la Opanez din 28 noiembrie 1877, apoi la Vitbol și Nazir-Mahala,
Belarada, Novo Selo și Tatargic, precum și la toate acțiunile de la
sud de Vidin.
Dintre celelalte funcții ocupate de Alexandru Tell, amintim
funcția de director al Arsenalului şi Pirotehniei armatei (18811883), comandant al Regimentului 1 Artilerie (1885), Regimentului
4 Artilerie (1885), Regimentului 5 Artilerie (1886-1887) şi
Regimentului 7 Artilerie (1887-1888), şef de stat major al Corpului
1 Armată (1886) și Corpului 4 Armată (1895-1897), comandant al
Brigăzii 2 Artilerie (1889-1890) și Brigăzii 1 Artilerie (1891),
comandant al Şcolii Speciale de Artilerie şi Geniu (1888-1889),
comandant al Şcolii de Ofiţeri de Infanterie (1893-1894),
comandant al artileriei Cetăţii Bucureşti (1897-1899). Ultimele
funcții ocupate în domeniul armat sunt cele de comandant al
Diviziei 1 Infanterie (1902-1904) şi comandant al Diviziei 8
Infanterie între 1904-1907, când și demisionează din armată,
convins că, într-o armată mică, limita maximă de vârstă nu trebuie
să treacă de 60 de ani.

Generalul de divizie Alexandru Tell s-a remarcat
prin cele două pasiuni ale sale: arma și condeiul.
Acesta a rămas în conştiinţa afectivă a artileriştilor mai
ales datorită faptului că a fost comandant al Şcolii
Speciale de Artilerie şi Geniu în perioada 1888-1889 şi
director al Revistei Artileriei timp de aproape un sfert
de secol (1889-1913).
Alexandru Tell nu a fost doar directorul Revistei
Artileriei, ci și unul dintre inițiatorii și membrii fondatori
ai acesteia - revista luând naștere în anul 1887, la
inițiativa sa și a locotenent-colonelului Ion Argetoianu
(tatăl viitorului om politic Constantin Argetoianu). Cât
timp a fost sub directa îndrumare a lui Alexandru Tell,
politica editorială a revistei a contribuit la ridicarea
nivelului de pregătire artileristică al ofițerilor și tunarilor
armatei române.
Ce știm despre această revistă născută din
condeiul și dorința ofițerului Alexandru Tell este că era
o revistă de specialitate militară pentru arma artilerie
terestră. Revista a funcționat cu apariții lunare până în
anul 1952. Apoi a urmat o perioadă de 46 de ani în
care nu a mai văzut lumina tiparului. Dar, în 1998, la
10 noiembrie apare ultimul număr al acestei reviste,
sub denumirea sa inițială, fiind tipărit un număr
aniversar al acesteia – de Ziua Artileriei. De la această
dată se reia tradiția editării revistei sub numele de
„Artileria modernă română”. Articolele publicate
vizează azi, ca și atunci, teme de strategie, artă
militară, învățământ și instrucție, tendințe de
dezvoltare a artileriei, experiența artileriștilor
dobândită în teatre de operații și cursuri internaționale,
istoria și tradițiile armei.
Alexandru Tell îmbină în mod plăcut și util cariera
militară cu cea de publicist, în anul 1875 elaborând
primul regulament al artileriei române cu care avea să
se intre în războiul de la 1877 - „Regulamentul asupra
manevrelor şi evoluţiilor bateriilor înhămate”. Tot el
este cel care a realizat, în premieră, „Nomenclatura şi
inventarierea întregului material al artileriei din armată”
în anul 1876. De asemenea, a colaborat la realizarea
studiului „Organizarea artileriei în timp de pace şi de
război”, lucrarea marcând o etapă importantă în
istoricul artileriei române. În primul număr al Revistei
Artilerie sublinia complexitatea armei artilerie:
„cunoștințele armei noastre formează o știință proprie
care îmbrățișează tot felul de arme”.
Aminteam mai sus că Alexandru Tell a fost
comandant al Şcolii Speciale de Artilerie şi Geniu
(1888-1889) şi al Şcolii de Ofiţeri de Infanterie (18931894). Ca pedagog, acesta a excelat. Recomandările
făcute de el la sfârşitului anului şcolar de la Şcoala de
Ofiţeri de Infanterie din vara anului 1893, sunt la fel de

importante și în zilele noastre. Primind elevii în marea
sală de recepţie, după ce i-a felicitat, acesta le-a urat
să fie „cinstiţi în adevăratul sens al cuvântului, adică
să fie cinstiţi faţă de patrie, servind-o cu credinţă,
cinstiţi în societate, purtându-se cu demnitate în orice
ocazie, cinstiţi cu subalternii lor, fiind drepţi şi cu inimă
mare, în fine, cinstiţi cu ei înşişi, căutând a lucra
totdeauna astfel spre a fi respectaţi de toată
lumea” (Revista Armatei, nr. 13-14/ iulie 1893, p. 583).
A decedat în ianuarie 1925, fiind înmormântat în
cavoul familiei din Cimitirul Bellu Bucureşti. La
moartea sa, Revista Artileriei a publicat fotografia
cernită a generalului şi ştirea morţii sale: „S-a stins din
viaţă acela care a fost generalul Alexandru Tell.
Dispariţia acestei figuri impozante şi viguroase, care a
lăsat urme neşterse în Artilerie, lasă (...) un gol imens
prin tradiţia pe care o reprezenta” (Revista Artileriei,
nr. 1/1925).
Recunoscând contribuția și din dorința de a
menține trează amintirea marelui artilerist, la data de 1
noiembrie 1990, Brigada 17 Artilerie, cu prilejul
împlinirii a 75 de ani de la înființare, primește numele
onorific „General Alexandru Tell”. Astăzi, tradițiile
Brigăzii 17 Artilerie sunt duse mai departe de
Regimentul 52 Artilerie Mixtă.
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Rolul
observatorului
de dirijare a
focului întrunit
(JFO) în operațiile
militare moderne

The Role
of the Joint
Fires Observer
in Modern
Military
Operations
Abstract
In a combat situation, one of the
most motivating sounds a Soldier can
hear is fighter jets overhead and
artillery hitting its mark nearby. And the
one Soldier that can help make that
happen is the Joint Fires Observer
or JFO.

16

 Colonel Daniel GHEONDEA
Maior Daniel DAVID
Centrul de Perfecționare Artilerie Terestră și Artilerie
Antiaeriană „Ioan Vodă”, Sibiu
Secolul XXI aduce cu sine transformări de esență în ceea ce
privește planificarea și ducerea acțiunilor militare, acțiuni
influențate de dezvoltarea fără precedent a tehnologiilor militare,
făcând trimitere atât la noile tipuri de armamente și muniții
inteligente, cât și la tehnologiile informaționale moderne care pot
facilita succesul în diferite operații militare de tip întrunit sau
multinaționale. Astfel, asistăm la creșterea constantă a
capabilităților de colectare, procesare și transmitere/diseminare a
informațiilor, concomitent cu creșterea posibilităților de bruiere a
fluxului informațional al adversarului, cu implicații directe în
limitarea posibilităților de „răspuns” ale acestuia și evitarea
surprinderii.
Pornind de la aceste aspecte, putem evidenția rolul structurilor
de asigurare date, ca elemente esențiale în cadrul procesului de
planificare și ducere a acțiunilor militare de către structurile de
artilerie, structuri care furnizează date și informații necesare
executării unui sprijin prin foc eficient și eficace. Totodată, trebuie
subliniat faptul că în spațiul de luptă modern trebuie să analizăm
acțiunile structurilor de artilerie în context întrunit, alături de
acțiuni ale artileriei navale sau ale forțelor aeriene. Cu atât mai
mult, în operațiile întrunite multinaționale, acțiunile structurilor de
asigurare cu date trebuie să se ralieze standardelor aliate de
operabilitate, astfel încât să poată participa ca un tot unitar alături
de alte structuri aparținând diferitelor state NATO.
În acest context, observatorii de dirijare a focului (JFO / Joint
Fires Observer) au un rol bine determinat în operațiile întrunite la
care participă forțele terestre, în general, și unitățile și marile

unități de artilerie, în special. Acest
rol derivă din atribuțiile specifice ale
acestora, ei fiind instruiți pentru
îndeplinirea a trei sarcini principale:
solicitarea, controlul și reglajul
tragerilor sol-sol executate de artileria
ghintuită, aruncătoare și artileria
navală, asigurarea informațiilor
despre ținte către un JTAC sau
FAC(A) pentru executarea misiunilor
de sprijin aerian apropiat și
desfășurarea de operații de dirijare
finală a munițiilor dirijate aer-sol, prin
asigurarea informațiilor despre ținte
piloților aeronavelor, folosind orice
mijloace vizuale, de comunicații,
mecanice sau electronice.
Observatorul de dirijare a focului întrunit / JFO
provine, de cele mai multe ori, din rândul
observatorilor înaintați de artilerie, dar și din cadrul
structurilor pentru operații speciale, sau chiar din
rândul ofițerilor cu grade inferioare. Acești observatori
de dirijare a focului întrunit tind să devină o resursă
valoroasă aflată la dispoziția unităților de manevră din
forțele terestre, situându-se ca loc, rol,
responsabilități, nivel de pregătire și resurse necesare
instruirii lui – între observatorul înaintat de artilerie și
JTAC / FAC(A).
Spre exemplificare, pe timpul unei acțiuni care
necesită sprijin aerian apropiat, observatorul de
dirijare a focului întrunit / JFO este elementul din teren
care identifică țintele, transmite toate informațiile
necesare despre acestea către JTAC – atunci când
aceștia din urmă își desfășoară activitatea în centrul
de operații tactice, urmărind fluxul informațional. După
luarea deciziei de angajare a unei ținte, JTAC preia
controlul asupra desfășurării misiunii de sprijin aerian
apropiat, iar observatorul de dirijare a focului întrunit /
JFO trece la căutarea și identificarea altor ținte și de
sprijinire, la nevoie, a JTAC. Astfel, se reduce
considerabil timpul necesar executării mai multor
misiuni care implică sprijinul aerian apropiat și,
totodată, crește eficiența de angajare a unui spectru
larg de ținte, dispuse la distanțe din ce în ce mai mari.
Astfel, dotarea artileriei terestre cu noile sisteme
HIMARS, care pot angaja ținte la distanțe
considerabile, trebuie să aducă și o schimbare în ceea
ce privește descoperirea și angajarea țintelor dispuse
la aceste distanțe.
Primul curs de certificare a observatorilor de
dirijare a focului întrunit / JFO s-a
desfășurat în anul 2004 la o bază a
Forțelor Aeriene ale SUA, iar din
anul 2006 acesta s-a mutat la
Școala de Artilerie de la Fort Sill. În
cadrul acestui curs, într-o perioadă
de două săptămâni, cursanții își
însușesc cunoștințele și își
formează deprinderile de bază
necesare îndeplinirii misiunilor
specifice în cadrul unităților din
forțele terestre.
Observatorii de dirijare a focului
întrunit / JFO sunt considerați deja
un element extrem de important în

desfășurarea operațiilor întrunite, care tind să coboare
la eșaloane tot mai mici.
Din punct de vedere doctrinar, cadrul normativ
specific național reglementează în prezent doar modul
de instruire și luptă a JTAC și a observatorilor înaintați
din structurile de artilerie, dar poate fi completat/
adaptat și pentru această categorie de specialiști,
observatori de dirijare a focului întrunit (JFO). De
asemenea, considerăm ca fiind oportună introducerea
acestei categorii de specialiști în forțele terestre
române, precum și instruirea lor standardizată, ca o
necesitate pentru dezvoltarea unei capabilități de nivel
întrunit/Joint și asigurarea interoperabilității cu tot mai
multe state membre NATO care dețin această
capabilitate. De menționat și faptul că în prezent,
majoritatea statelor membre NATO și partenere își
implementează și dezvoltă acest concept de JFO, prin
specializarea și transformarea observatorilor înaintați
(FO) de artilerie.
Opinăm că dezvoltarea unor facilități de instruire/
certificare și calificare a JFO în cadrul Centrului de
Perfecționare Artilerie Terestră și Artilerie Antiaeriană
“Ioan Vodă” ar fi benefică atât din punct de vedere al
creșterii capabilităților de acțiune în mediu întrunit, cât
și din perspectiva participării la exerciții întrunite
multinaționale, alături de aliați. În prezent, centrul
dispune de personal instruit/certificat ca JFO în școli
europene acreditate, iar în unitățile militare de artilerie
din forțele terestre există personal instruit/certificat ca
JFO care ar putea participa ca instructori militari
asociați la dezvoltarea unui program național specific.
Dezvoltarea unor noi capabilități în viitorul apropiat
care să concure la creșterea posibilităților actuale de
angajare cu precizie a unui
spectru cât mai larg de ținte, cu
participarea tuturor categoriilor de
forțe armate, reprezintă un pas
înainte în atingerea țintelor de
interoperabilitate cu partenerii
NATO și adaptarea structurilor de
artilerie la noile cerințe impuse de
câmpul de luptă modern.
Bibliografie:
- www.en.wikipedia.org.
- www.army.mil;
- www.public.navy.mil.
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Provocări în controlul
sprijinului prin foc la nivel
întrunit și interoperabilitatea
digitală în cadrul NATO
Challenges
in Joint Fire
Support
Control and
Digital
Interoperability
within NATO
Abstract
Since the end of the Cold War,
interoperability has been at the heart of
a debate over the viability and
relevance of the NATO Alliance in a
new security environment. The shift of
focus from territorial defense to
multinational expeditionary missions
and the challenges encountered
executing them has demonstrated the
limits of Allied interoperability. While
some interoperability challenges
(sovereignty concerns, differing national
interests, cuts in defense spending,
support for local defense industries,
and disparities in technological
capabilities) can only be resolved by
politicians at the strategic level, there
are also numerous tactical challenges
to interoperability.
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NATO definește interoperabilitatea ca fiind capacitatea de a
acționa în sinergie pentru executarea sarcinilor primite. Chiar și
după mulți ani în care s-a scos în evidență importanța
interoperabilității și a acordurilor de standardizare NATO
(STANAGs), pentru a promova acest concept, misiunile recente
au arătat limitele interoperabilității. Recunoscând această situație,
liderii alianței au creat Inițiativa Forțelor Conectate (CFI). Scopul
acesteia este de a asigura că structurile NATO pot comunica,
instrui și opera în mod eficient împreună.
În prezent, Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO)
se confruntă cu o serie de amenințări din ce în ce mai mari la
adresa securității statelor membre, din partea unor forțe de nivel
aproape egal cu cele din cadrul statelor participante, care dețin
deja capabilități semnificative de sprijin prin foc la nivel întrunit și
care sunt interoperabile la toate nivelurile precum și capabile să
ofere sprijin prin foc în timp util și precis, în sprijinul operațiilor
forțelor de manevră.
Eforturile comunității de sprijin prin foc la nivel întrunit din
cadrul alianței se concentrează în continuare atât pe creșterea
interoperabilității sprijinului prin foc la acest nivel precum și pe
sincronizarea acestuia pentru a face față provocărilor unui
adversar din ce în ce mai capabil. În ultimii ani, atenția NATO s-a
mutat de la descurajare și asigurare la descurajare și apărare în
întregul spectru de operațiuni.
Pentru realizarea acestui deziderat, în ultima perioadă alianța
și-a concentrat atenția asupra instruirii de la un scenariu nonarticol 5 la un scenariu conform articolului 5 și anume acțiuni
decisive/majore convenționale de luptă. Astfel, comunitatea de
sprijin prin foc la nivel întrunit din cadrul NATO se concentrează în
special pe asigurarea unui sprijin prin foc în timp util și precis
pentru a descuraja și apăra forțele proprii împotriva unui adversar
identic ca și dotare.

În prezent, conform Doctrinei NATO pentru sprijinul
prin foc, în secțiunea dedicată Elementului de Sprijin
prin Foc la nivel întrunit (JFSE) se detaliază cerințele
JFSE la nivelul corpului de armată, în scopul realizării
comenzii și controlului (C2), precum și gestionării
modului de angajare a sistemului artileriei terestre în
luptă. Controlul sprijinului prin foc necesită existența
unui JFSE robust, capabil să ofere un proces C2
eficient. În prezent, structurile de forță NATO nu sunt
pe deplin capabile să asigure controlul sprijinului prin
foc la nivel întrunit necesar pentru angajarea unui
adversar convențional conform articolului 5. Acest
lucru se datorează în mare parte lipsei de personal
instruit corespunzător, instruire în comun și
echipamente interoperabile ceea ce împiedică
realizarea unui sprijin prin foc eficient, pentru
configurarea zonei operațiunilor din structura de forțe
NATO.
Astfel, primul corp germano – olandez (GNC), o
structură de forțe NATO, sprijină eforturile alianței de
realizare a interoperabilității digitale a sprijinului prin
foc precum și de a îmbunătăți propriile capacități de
foc pentru a-și îndeplini obiectivele militare
încredințate. Pentru a îndeplini aceste sarcini,
structura de sprijin prin foc și management a spațiului
aerian (FSAM) din cadrul GNC, de curând a planificat
și executat un exercițiu de interoperabilitate a

sprijinului prin foc la nivel întrunit pentru a demonstra
capacitatea GNC de a realiza interoperabilitatea
sprijinului prin foc, controlului executării focului și
imaginea operațională comună a sprijinului prin foc.
Scopul acestui exercițiu a fost să demonstreze
interoperabilitatea digitală, pe distanțe mari,
multinațională între sistemele de sprijin prin foc,
obiectivul viitor fiind includerea interoperabilității
sistemelor de sprijin prin foc la nivel întrunit. Pentru
aceasta, echipa de sprijin prin foc din cadrul
exercițiului a testat următoarele sisteme automatizate
de control a sprijinului prin foc: ADLER și AFATDS
(Advanced Field Artillery Tactical System Data) din
cadrul armatei germane și a diviziei capabilități a
armatei SUA. Pentru interconectarea celor două
sisteme s-a folosit interfața ASCA (Artillery Systems
Cooperation Activities), care este un program de
interoperabilitate operat de ambele sisteme, scopul
acestuia fiind de realizare a traficului de date în format
digital.
Acest exercițiu a contribuit la eforturile continue
ale comunității de sprijin prin foc la nivel întrunit din
cadrul alianței pentru a oferi tuturor structurilor de
sprijin prin foc din cadrul NATO un model de urmat
pentru a sprijini cu foc cât mai eficient forțele de
manevră. În general, primul exercițiu de control a
focului (FCX) al GNC a fost un succes, validând ideea

Fluxul de date în cadrul misiunii

Elementul de sprijin prin foc al GNC
19

Elementul de sprijin prin foc la nivel întrunit cu un comandament de artilerie
de bază a conceptului, dar nu a reușit să obțină
rezultate maxime la testele realizate. GNC a proiectat
și executat acest FCX pentru a verifica validitatea
interoperabilității digitale precum și a imaginii
operaționale comune a sprijinului prin foc.
Modalitatea principală prin care se transmit datele
digitale este reprezentată de două rețele locale
conectate prin intermediul primei conexiuni de satelit
organice GNC. Una dintre lecțiile învățate cu această
ocazie a fost ca toate țările participante să implice
personalul mai devreme pentru a se asigura de faptul
că nu sunt probleme cu accesul la informațiile
clasificate.
Deși organizatorii exercițiului consideră că acest
concept este valid, aceștia nu au reușit să testeze
conceptul în totalitate. Cu toate acestea, au reușit să
realizeze traficul digital între sistemele ADLER și
AFATDS printr-o rețea locală.
Următorul pas este conectarea completă a
sistemelor printr-o rețea de satelit dedicată, pentru a
verifica interoperabilitatea digitală, acesta fiind și
principalul obiectiv al următorului exercițiu.
Pe termen lung, la nivelul alianței va trebui creat un
mediu propice sau o rețea de misiune federată pentru
a transmite informații între sisteme cu clasificări
diferite în ceea ce privește accesul la informații.
Pentru a realiza acest lucru, NATO trebuie să
identifice cerințele de schimburi de informații, folosind
formatele de mesaje standard, pentru a transmite
informații printr-o „poartă” folosind programul de
interoperabilitate multinațională și seturi de reguli
convenite.
Acest mediu ar permite tuturor partenerilor să
partajeze informații despre executarea focului, să
efectueze controlul sprijinului prin foc precum și să
furnizeze o imagine operațională comună a sprijinului
prin foc la fiecare eșalon.
Următorul pas a fost testarea mijloacelor
alternative de comunicare și anume transmiterea radio
a datelor digitale printr-un satelit tactic. Presupunerea
inițială a exercițiului a fost că vor apărea multe
provocări în ceea ce privește conectarea prin radio a
celor două sisteme, respectiv ADLER și AFATDS,
datorită tehnicii radio disponibile transmisiilor prin
satelit.
Ultimul test de interoperabilitate (testarea planului
de contingență) a fost reprezentat de integrarea unui
20

sistem radio de înaltă frecvență în arhitectura
comunicațiilor digitale. Presupunerea a fost că,
interconectarea sistemelor AFATDS prin radio va avea
succes, deoarece unitățile din SUA fac acest lucru în
mod frecvent, dar testele practice au arătat că ar
putea exista o provocare pentru ADLER să se
conecteze la SUA prin radio HF (înaltă frecvență).
Deși pe toată perioada exercițiului a fost realizată o
legătură radio stabilă pe HF, sistemul ADLER nu a
putut să recunoască legătura HF furnizată de SUA,
dar a putut transmite date prin rețeaua locală către un
alt sistem AFATDS, care la rândul său transmite date
către un alt AFATDS prin radio HF.
Intenția pentru următorul FCX este conectarea unui
sistem ADLER (sau alte sisteme multinaționale de
conducere a focului) la AFATDS printr-o rețea locală și
apoi trecerea traficului digital prin HF. În plus, se
continuă cercetările pentru găsirea unei soluții care să
permită sistemului ADLER (sau a altor sisteme
automatizate de conducere a focului) să se conecteze
direct printr-o rețea radio HF furnizată de SUA,
eliminând astfel necesitatea unei conexiuni
suplimentare.
În prezent, structurile de forță NATO nu sunt
potrivite pentru a executa comanda și controlul focului
în configurația actuală a echipamentelor. În timpul
FCX-ului desfășurat, structura FSAM a elaborat o
serie de sarcini care abordează controlul actual al
focului și lacunele de interoperabilitate.
Viitorul pentru structura de forțe NATO și GNC
(precum și alte structuri asemănătoare) este
reprezentat de continuarea testării în cadrul exercițiilor
viitoare a conceptelor de sprijin prin foc la nivel corp
de armată pentru a demonstra capacitatea corpului de
a furniza o arhitectură de rețea interoperabilă robustă
(satelit și HF), de a planifica și executa operații de
modelare la nivel corp de armată, controlul focului
(ideal cu un FFHQ atașat) precum și crearea și
gestionarea unei imagini operaționale comune a
sprijinului prin foc, în format digital.
Așa cum am afirmat anterior, primul exercițiu de
control al focului GNC a fost un succes, validându-se
conceptul de control al sprijinului prin foc precum și
interoperabilitatea sistemelor de comunicații. Pe lângă
acestea, s-a stabilit o strategie viitoare pentru a
reduce decalajul nivelului de interoperabilitate în ceea
ce privește personalul, echipamentele și nivelul de

instruire. La începutul exercițiului se cunoștea faptul
că vor exista provocări mari în ceea ce privește
interoperabilitatea deoarece a fost prima dată în peste
un deceniu în care o structură de nivel corp și una de
forțe NATO, în general, au încercat să elimine mai
multe lacune de rețea în sprijinul interoperabilității
sprijinului prin foc. Acest exercițiu, precum și
viitoarele, vor stabili o cale de urmat pentru NATO și
partenerii aliați pentru dezvoltarea și îmbunătățirea în
continuare a controlului sprijinului prin foc la toate
eșaloanele.
Interoperabilitatea digitală între sistemele
multinaționale de comandă și control prin radio, satelit
și HF, este posibilă, dar domeniul trebuie reglementat
corespunzător și pus în practică în mod regulat.
Alianța, împreună cu partenerii multinaționali,
realizează necesitatea de a partaja informații prin
diferite rețele și sisteme, cu clasificări de securitate
diferite, într-un mediu propice schimbului de informații
care oferă o imagine operațională comună și permite
planificarea rapidă, sincronizarea și executarea
tragerilor la toate eșaloanele.
Exerciții precum Dynamic Front și pregătirea la
nivel național sunt oportunități excelente de la nivel
macro (exerciții multinaționale ample) până la nivel
micro (exerciții naționale) de testare a sistemelor
digitale de sprijin prin foc. GNC intenționează să
continue să desfășoare viitoare exerciții de control al
sprijinului prin foc cu partenerii multinaționali,
incluzând alte structuri ale forțelor NATO, USAREUR

(USArmyEurope) precum și Comandamentul de sprijin
prin foc din cadrul armatei regale olandeze, pentru a
crește capacitatea corpului de a gestiona o imagine
operațională comună și de a efecta controlul digital al
focului folosind sisteme de comandă control care
rulează protocolul ASCA.
Pregătirea în parteneriat permite ca GNC și, prin
extensie NATO, să planifice, să conducă și să
gestioneze operațiuni digitale de sprijin prin foc la nivel
întrunit și contribuie direct la extinderea capabilităților
NATO de sprijin prin foc întrunit. Eforturile constante
pentru creșterea interoperabilității digitale a sprijinului
prin foc permit NATO să continue să ofere avantajul
competitiv necesar pentru a asigura descurajarea și
să ofere un sprijin prin foc multinațional eficient în
cazul unor viitoare operații de luptă majore. Doar
acțiunile militare duse sub „cupola” interoperabilității,
se pot constitui în premise ale succesului în operațiile
militare viitoare, cu atât mai mult în condițiile existenței
unui mediu operațional în continuă schimbare.
Bibliografie:
***Fires, Mai-Iunie 2018
https://www.army.mil/article/183412/
dynamic_front_ii_linking_allied_artillery
https://www.ciodive.com/press-release/20171023-us-armyeurope-to-give-an-overview-of-asca-and-its-role-in-enabling-digital/
https://www.nato.int/docu/review/articles/2015/06/16/enhancinginteroperability-the-foundation-for-effective-nato-operations/
index.html

Sursă fotografii și grafice: https://sill-www.army.mil/fires
-bulletin-archive/archives/2018/may-jun/may-jun.pdf
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Protecția - funcție
a luptei și apărarea
antiaeriană
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Protection
– Function
of Anti
Aircraft
Combat and
Defence
Abstract
Protection vs survivability remains
one of the most assets in the battlefield,
one is safeguarding the force,
personnel and systems and the other
refers to the capacity, fitness, or
tendency to remain alive or in
existence.
Protection is analyzed in terms of
risk management together with METTTC resulting in the list of threats and
dangers as well as the probability of
their occurrence and then the principles
and forms of Protection will be
integrated with the other functions of
combat in military operations.
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Articolele scrise în perioada 2006-2008 despre protecție,
puterea de luptă și capabilități în cartea „Capabilitățile forțelor
de sprijin”, capitolul „Protecția individuală și colectivă - tipurile de
protecție (balistică, geniu, N.B.C., antiaeriană)” și articolul
„Capabilitatea și puterea de luptă” au explicat protecția din punct
de vedere tehnologic, dar și organizațional la nivelul de
cunoaștere al acelei perioade. Conceptul de putere de luptă avea
în compunere protecția (combinată cu manevra, puterea de foc și
leadershipul)[1] pe când funcțiile luptei nu abordau protecția ca
funcție de sine stătătoare, iar comandanții erau apreciați după
cum au distribuit puterea de luptă și după cum aceasta a fost
direcționată pentru îndeplinirea misiunii. Doctrinele românești
acceptau măsurile de asigurare și protecție comune fiecărei
operații care se dublau în sarcini la forțele de sprijin de luptă cu
sarcini și operații de apărare sau ofensivă, dar și în măsuri de
protecție sau siguranță (exemplu CBRN, geniu, AA).
Sursele pentru acest articol sunt centrate pe Field Manual
(FM) 3-37 - Protection care explică protecția în sprijinul operațiilor
în spectru complet, Army Doctrine Reference Publication (ADRP)
3-37 - Protection care explică protecția în sprijinul operațiilor
terestre unificate și Joint Publication JP 3 0 care prezintă definiția
protecției din punct de vedere al operațiilor Joint.
Ce este nou acum în aceste manuale? Puterea de luptă are 8
elemente: leadership, informații, comanda misiunii, mișcare și
manevră, foc, intelligence, protecție și susținere, iar funcțiile de
luptă conțin 6 elemente comanda misiunii, mișcare și manevră,
foc, intelligence, protecție și susținere, acestea fiind comune cu
cele din puterea de luptă.
Pentru a executa operații, comandanții conceptualizează
capabilități în termeni de putere de luptă. Comandanții aplică
puterea de luptă prin funcțiile luptei întrebuințând leadershipul și
informațiile.[2] Sunt mai multe modificări de sarcini prin această
reorganizare a funcțiilor luptei, iar cele mai multe sunt în ceea ce
este la noi artileria si rachetele antiaeriene (apărare antiaeriană și
antirachetă în FM 3-7). Apărarea antiaeriană a fost o
perioadă funcție a luptei/sistem de operare, pentru ca
ulterior ea să fie reorganizată. Astfel, sarcina de
coordonare apărare antiaeriană și antirachetă
protejează forța de atacul cu rachete, avioane și
supraveghere aeriană, este în cadrul funcției de luptă
Protecție, iar sarcina de conducere a apărării
antiaeriene și antirachetă este în cadrul funcției Foc.
Cea mai clară explicație din aceste manuale, în opinia
mea, este că traiectoria unui proiectil a fost împărțită în
două: defensiv pe traiectoria ascendentă (scop de
protecție) și ofensiv pe cea descendentă (scop de
distrugere/anihilare).
Totodată, prin noile sarcini din cadrul protecției ca
funcție a luptei, se mențin și multe sisteme în comun
cu apărarea antiaeriană, exemplu detecție (radar),
securitatea operației (angajare ținte), apărare pasivă,

activă, apărarea antirachetă, de aceea se regăsesc în
formele și principiile protecției.
Ca și definiție, a apărut o separare între protecție și
protecția forței în sensul că protecția este legată de
misiune, iar protecția forței de Departamentul apărării/
ministerul apărării:
» protecția
este păstrarea eficacității și
supraviețuirii personalului militar sau nemilitar,
echipamentelor, facilităților, informațiilor și
infrastructurii legate de misiune desfășurate sau
situate în interiorul sau în afara limitelor unei anumite
zone operaționale (JP 3-0 și FM 3-37). Funcția de
luptă de protecție păstrează potențialul de luptă și
supraviețuirea forței oferind protecție împotriva
amenințărilor și pericolelor. (FM 3-37)
» protecția forței reprezintă măsurile preventive
luate pentru a atenua acțiunile ostile împotriva
personalului Departamentului Apărării (pentru a
include membrii familiei), resurse, facilități și informații
critice (JP 3-0).
Doctrină română face trimitere numai la protecția
forței și ca atare am ales detaliile din FM 3 -37 pentru
a explica Protecția care a devenit mult mai complexă
față de normalitatea noastră (o specializare militară
este egal cu o armă militară). Această funcție conține
elemente de apărare antiaeriană, geniu, CBRN,
informații, poliție militară, medical, antiterorism,
securitate și sănătate în muncă și recuperarea
personalului.
În manualul F.M. 3-37 este recunoscut faptul că nu
a existat antecedent pentru sistemul de operare în
câmpul de luptă/funcția luptei Protecția, așa că
protecția este realizată în multe feluri. Pentru aceasta,
au introdus cinci forme și cinci principii, să ofere un
context pentru comanda bătăliei și un cadru pentru
distribuirea sarcinilor de luptă.
Formele de protecție sunt: descurajarea,
prevenirea, securitatea activă, apărarea pasivă și
atenuarea.
Descurajarea. Poziția unei persoane, a unei
formații sau a unei structuri poate avea un efect
descurajant asupra luării deciziilor de amenințare și
poate duce la protecție. Prezența unor trupe bine
instruite, echipate, disciplinate, vehicule blindate,
poate deseori descuraja confruntarea sau conflictul și
protejează succesul unei operațiuni sau organizații.
Prevenirea. Prevenirea implică abilitatea de a
neutraliza, anticipa sau reduce probabilitatea unui atac
iminent înainte de a se produce; se poate realiza prin
acțiune deliberată sau ca efect. Prevenirea nu
reprezintă în mod obișnuit o ofensivă, capabilitatea de
a lovi preventiv, dar poate utiliza alte măsuri
(implicarea informațiilor, afaceri civile și publice,
medicină preventivă).
Securitatea activă. Activitățile dinamice cu
capacitatea organică de a detecta, interzice, înlătura,
perturba, neutraliza sau distruge amenințările și
pericolele, menținând în același timp libertatea de
acțiune, pot oferi protecție operațiunii generale sau
forță. Un exemplu este reprezentat de firma
RHEINMETALL .[3]
Apărarea pasivă. Protecția poate fi realizată de
pozițiile de supraviețuire, fortificații și bariere fizice
care sunt concepute pentru a proteja forțele și
echipamentele de amenințări și pericole identificate
(cele care există în baze de informații).

Apropierea de amenințări și pericole, terenuri
exploatabile și caracteristici ale apei și infrastructuri
pot contribui la combaterea puterii potențiale prin
influențarea potențialului de protecție al unei zone
specifice. Utilizarea camuflajului sau a fumului asigură
protecție prin mijloace pasive.
Atenuarea. Atenuarea reprezintă activitățile și
eforturile care minimizează efectele sau gestionează
consecințele atacurilor și al urgențelor stabilite asupra
personalului, activelor fizice sau informațiilor,
păstrarea potențialului sau al capabilităților.
Decontaminarea CBRN este un exemplu în acest
sens.
Principiile protecției oferă militarilor profesioniști un
context pentru implementarea efortului de protecție,
dezvoltarea strategiilor de protecție și alocarea
resurselor. Acestea sunt: toate dimensiunile (full
dimension), integrarea, stratificarea, redundanța și
durabilitatea.
Toate dimensiunile (full dimension). Protecția nu
este o activitate liniară; este o activitate continuă și de
rezistență. Activitățile și efortul de protecție trebuie să
ia în calcul amenințările și pericolele din toate
direcțiile, tot timpul și în toate mediile. Un exemplu
este prezentat în fotografia de mai jos din Joint Vision
2010, care unește stratificarea cu protecția multi
dimensională.
Stratificarea. Capabilitățile de protecție trebuie
aranjate urmărind etajarea acestora pentru a oferi
forță și adâncime sistemului de protecție în ansamblu.
Integrarea. Protecția este integrată cu celelalte
activități, sisteme, eforturi și capabilități asociate cu
operațiile militare, iar integrarea este necesar să fie pe
orizontală și verticală în toate fazele operațiilor. Un
exemplu de integrare este reprezentat de firma
Raytheon.[5]
Redundanța. Asigură că activitățile specifice,
sistemele, eforturile și capabilitățile critice pentru
succesul protecției în ansamblu au un efect secundar
sau auxiliar care egalează sau îmbunătățește
capabilitatea. Capabilitățile redundante nu sunt doar
duplicative, ele amplifică suprapunerile în capabilități
fără precedent în postura protecției.
Durabilitatea. Protecția are o calitate durabilă care
face diferența dintre apărare și operații specifice de
securitate.
Prot ec ț ia
es t e
ana l i zat ă
di n
pris m a
managementului riscului împreună cu METT-TC
rezultând amenințările și pericolele precum și
probabilitatea acestora și după aceea se vor folosi
principiile și formele Protecției integrate cu celelalte
funcții ale luptei în operațiile militare.
Sistemele și sarcinile protecției vor fi detaliate
într-un articol viitor, fiind necesară o abordare mai
diferențiată față de organizarea și echiparea forțelor
proprii. 

Note:
[1] F.M. 3-0, Operations, p. 4-20, 2001, traducere
[2] ADRP 3-0/2012 Unified Land Operation, , traducere
[3] http://www.rheinmetall-defence.com/
[4] https://www.popularmechanics.com/military/research/
a27116586/heat-signatures-soldiers-tanks/
[5] https://www.janes.com/defence-news/news-detail/us-armyboomerang-shot-detection-system-integrated-into-mobile-networks
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The Training
Centers of
the Branches
between
Military
Education
Reform and
the Realities
of the Current
Society
Abstract
The military, and implicitly the
military education, cannot be
fundamentally different from the society
they are part of. Regardless of the
specific constraints of a military system
and the fact that it is however, more or
less a closed social system, like a
caste, the problems of the society will
practically be its problems as well. As
such, the same problems can be
identified in the military: policies that
are often inconsistent to say the least, a
chronic underfunding and especially a
crisis of the human resource (whether
we are talking about quality or, more
recently, its existence).
As the problems arising from the
inconsistency of the training policies are
generally valid in the military education
and not specific to the training centers,
we shall continue to focus only on the
other two identified issues:
underfunding and personnel crisis .
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Centrele de perfecţionare
ale armelor
între reforma
învățământului militar
și realitățile societății
actuale
 Locotenent-colonel Doru COBZARU
Centrul de Perfecționare Artilerie Terestră și Artilerie
Antiaeriană „Ioan Vodă”, Sibiu
Așa cum probabil se poate intui din titlu, voi începe prin a
spune că armata, și implicit învăţământul militar, nu poate fi
diferită fundamental de societatea în care trăim. Pur şi simplu,
indiferent de rigoarea specifică unui sistem militar şi de faptul că
acesta este totuşi, mai mult sau mai puţin, un sistem social închis,
o castă, problemele societăţii vor fi practic şi problemele sale. Ca
atare, şi în armată se pot identifica aceleaşi probleme: politici care
de cele mai multe ori se pot dovedi inconsecvente, o subfinanţare
cronică şi mai ales o criză a resursei umane (indiferent că vorbim
de calitatea sau, mai nou, de existenţa acesteia).
Deoarece problemele care decurg din inconsecvența politicilor
de instruire sunt general valabile în învăţământul militar şi nu
specifice centrelor de perfecționare, în continuare mă voi axa doar
pe celelalte două probleme identificate: subfinanţarea şi criza de
personal.
Paradoxal, problema subfinanţării, ar părea la prima vedere
rezolvată sau măcar în curs de rezolvare deoarece, cel puţin
teoretic, au crescut fondurile alocate pentru apărare. În realitate, o
subfinanţare cronică care a durat ani, dacă nu chiar zeci de ani,
nu poate fi suplinită rapid. Mai în glumă mai în serios, şi dacă
fondurile ar fi nelimitate, tot ne-ar trebui cel puţin un deceniu
pentru a ne reveni. În centrele de perfecționare, din punctul meu
de vedere, cea mai mare problemă este asigurarea bazei
materiale logistice didactice. Drept exemplu, artileria terestră, dar
mai ales rachetele şi artileria antiaeriană sunt genuri de armă care
necesită tehnică pentru instruire şi muniţie foarte scumpă,
mentenanţă permanentă şi costisitoare, poligoane specializate și
simulatoare complexe.
Din lipsă de fonduri, de fiecare dată când s-au făcut achiziţii de
tehnică de luptă nouă, centrele de perfecționare au fost scoase
din ecuaţie. Practic, în cadrul acestora, acolo unde ar trebui să fie
formaţi/specializaţi militarii nou intraţi în sistem, nu există în cele
mai multe situaţii „obiectul muncii”. Justificarea a fost întotdeauna
că prioritară este dotarea unităţilor operaţionalizate sau în curs de
operaționalizare şi abia după aceea, în limita fondurilor
disponibile, a centrelor de instruire. Pe de o parte, decidenţii au
dreptate deoarece avem angajamente deja asumate care sunt
urgente și au caracter de obligativitate dar, pe de altă parte, lipsa
unei instruiri de calitate în centrele de perfecţionare va duce pe
termen lung la scăderea nivelului de instruire tocmai în cadrul
acestor unităţi.
O soluţie a problemei ar fi operaţionalizarea structurilor de
asigurare a învățământului din cadrul centrelor de perfecţionare.
Practic aceste subunități ar trebui să fie dotate cu cea mai nouă

tehnică de luptă (aici ar trebui testate noile tipuri
de tehnică de exemplu), cel mai bine încadrate şi,
mai ales, cele mai instruite din cadrul forţelor
terestre. Am rezolva astfel ambele probleme:
centrele de perfecţionare ar avea tehnica și
personalul necesare pentru instruire, iar armata
nu ar cheltui bani suplimentar pentru
operaționalizarea unei alte unități. Nimeni nu te
opreşte ca în caz de criză să resubordonezi
această unitate/structură în funcție de nevoi. În
plus, prin punerea la dispoziţie centrelor de
perfecţionare a unor unități operaţionalizate vom
putea creşte calitatea pregătirii pentru
comandanţii de plutoane şi de baterii. Să nu
uităm faptul că la acest moment numim
comandanţi de baterii/plutoane care nu sunt
instruiţi în mod instituţionalizat să le conducă.
Având o unitate operaţionalizată la dispoziție,
dotată și încadrată corespunzător, am putea să-i
instruim pe timpul cursurilor de carieră mult mai
eficient. Mai mult, având această unitate la
dispoziţie, centrele de instruire care, să nu uităm
că trebuie să elaboreze manuale, tehnici şi
proceduri specifice, ar fi în măsură să le
experimenteze în poligoane înainte de intrarea
acestora în vigoare.
Cea de-a doua problemă, criza resursei
umane pe toate palierele nu poate fi rezolvată
rapid, ba mai mult, personal cred că se va
acutiza. La acest moment nu văd soluţii pe
termen scurt. Criza forţei de muncă din România
este poate cea mai gravă din istorie şi nu sunt
semne că această situaţie se va ameliora. Aşa
cum spuneam mai devreme, dată fiind
interdependenţa dintre societate în ansamblul ei
şi armată, este greu de crezut că noi, sistemul
militar, nu vom avea probleme. Din punctul meu
de vedere, la acest moment există doar o singură
rezolvare: utilizarea eficientă a resursei umane
deja existente. Din păcate asta ar presupune
reorganizări dureroase pentru personalul care
încadrează actualmente sistemul de învăţământ
militar (nu mă refer aici neapărat la disponibilizări
ci la redislocări și redimensionări). Ideea ar fi să
centralizezi toate facilităţile de instruire cu scopul
de a reduce componenta administrativă a
sistemului în ansamblul său.
Totuşi, istoria a demonstrat că de câte ori a fost
redislocată o unitate s-a pierdut experienţa acumulată.
De asemenea, există riscul de a nu duce lucrurile
până la capăt şi atunci faci mai mult rău decât bine. În
plus, decidentul trebuie să conştientizeze că această
reorganizare, deşi eficientă din punct de vedere
economic pe termen lung, iniţial va costa foarte mult şi
va cere timp. Nu este uşor să creezi o întreagă
infrastructură de instruire de pe o zi pe alta (indiferent
de fondurile alocate). Mai mult, inerent, iniţial vom
pierde instructori şi va dura ceva vreme până când
vom forma alţii. Partea bună este că foştii instructori
nu vor fi pierduţi de sistemul militar în ansamblu ci de
subsistemul de învăţământ militar (practic se vor
atenua problemele de personal din alte unităţi).
Vom vedea ce ne rezervă viitorul. Personal, cred
că suntem deja în întârziere şi dacă nu reacţionăm
rapid problemele actuale vor deveni cronice. Este

necesară o analiză rapidă a sistemului de învăţământ
militar şi găsirea urgentă a celor mai bune soluţii, fie
ele cele descrise mai sus sau altele mai bune. Întradevăr, așa cum este stipulat și în viziunea Statului
Major al Apărării privind modernizarea educației în
ministerul apărării în perioada 2021 – 2040 și în
perspectivă până în 2050, este necesară o abordare
cuprinzătoare, integrată și obiectivă a realităților
învățământului militar și a formării continue din armată
ținând cont de mediul internațional de securitate fluid,
complex și imprevizibil actual care să genereze în cele
din urmă absolvenți instruiți și competenți.
Pentru a încheia într-o notă optimistă, am
încredere că în viitorul apropiat, se pot rezolva aceste
probleme, iar centrele de perfecționare ale armelor pot
beneficia de o bază materială performantă, pe lângă
aportul unui corp de instructori militari care fac, în
prezent, probitatea unei pregătiri de specialitate
ireproșabile.
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Rolul artileriei
în războiul
hibrid
The Role
of the Artillery
in the Hybrid
Warfare
Abstract
„Hybrid warfare” (the
military institutions use the
term „hybrid threats”) is
defined nowadays as a
notion that refers to a wide
range of hostile actions in
which the military forces are
only part of a complex
strategy covering areas such
as
economics,
politics,
intelligence and military.
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 Locotenent-colonel Gelu PERJU
Batalionul 81 ROT „Maior Gheorghe Șonțu”, Focșani
„Războiul hibrid” (instituțiile militare folosesc termenul de
amenințare hibridă”) se definește a fi astăzi o noțiune care se
referă la o arie extinsă de acțiuni ostile în care forțele militare
reprezintă doar o parte dintr-o strategie complexă ce acoperă
domenii precum cel economic, politic, informațional și militar.
Conceptului de „război hibrid” îi este atribuit teoreticianului
militar și ofițer în armata țaristă Evgheni Messner, autor al
sintagmei „meatejevoina” („război de insurgență” sau „război
insurecțional”) și care oferea la
mijlocul secolului trecut o nouă
viziune asupra ducerii acțiunilor
militare, menționând faptul că „în
războaiele de până acum,
importantă era cucerirea de
teritorii. De aici înainte, cea mai
importantă va fi câștigarea minților
celor care se află în statul inamic”.
Definiția data de către Evgheni
Messner este susținută și de
profesorul universitar și analist
politic ucrainean, Yevhen Mahda,
în anul 2016, în cadrul unei
conferințe de securitate la
Chişinău, cu genericul „Summit-ul
NATO de la Varşovia”, menționând
faptul că: „specificul unui război

hibrid este că lupta se dă nu pentru teritorii, ci pentru
mințile și atitudinile cetățenilor altor state, iar
mijloacele de luptă sunt foarte sofisticate”.
Termenul de „război hibrid” denotă folosirea forțelor
militare convenționale folosind tactici, tehnici și
proceduri neconvenționale. În practică, aplicarea
„conflictului non liniar” este un exemplu de strategie a
războiului hibrid.
De menționat este faptul că, după 1991, cărțile lui
Evgheni Messner intitulate „Insurgența – numele celui
de Al Treilea Război Mondial” și „Războiul
insurecțional mondial” au început să fie studiate în
cadrul instituțiilor militare de învățământ din Rusia și
multe din ideile enunțate de către acesta au fost
incluse în strategia de război hibrid a Rusiei elaborată
în anul 2012 și prezentată de către Șeful Statului
Major General, Valeri Gherasimov la începutul anului
2013 în cadrul unei ședințe la Academia de Științe
Militare.
Ronald Reagan menționa, pe data de 12 octombrie
1983, în Directiva de Securitate Națională 108,
referitor la Uniunea Sovietică și la acțiunile acesteia
de camuflare, ascundere și inducere în eroare a
adversarului, următoarele:
„Uniunea Sovietică a dezvoltat o doctrină de tip
„maskirovka” care presupune folosirea camuflajului,
ascunderii și inducerii în eroare a acțiunilor militare. Ei
definesc „maskirovka” ca un set de măsuri pentru a
înșela sau induce în eroare un adversar fără a
modifica capabilitățile, acțiunile și intențiile strategiei
de securitate a țării. Aceste măsuri includ acțiuni de
disimulare, dezinformare și de mascare. Câteva
descoperiri recente au scos la iveală faptul că
„maskirovka” sovietică a avut un succes neașteptat și
ea reprezintă o nouă fază a ducerii acțiunilor militare” .
Implicarea Rusiei în alegerile din Statele Unite ale
Americii și în cele din Europa s-a făcut prin folosirea
unei campanii agresive de dezinformare, aceasta
provocând o serie de dezbateri controversate, cu
implicații politice, în media, pe posturile de radio și
televiziune, dar și în mediul online precum Facebook
și Twitter. Aceste acțiuni operative de tip „intelligence”
au pus la mare încercare gradul de răspuns și de
coeziune ale statelor afectate de efectele acestor
campanii.
Nu se poate spune că Rusia este implicată în toate
campaniile de dezinformare care au loc în Europa. În
unele din acestea, activitatea de dezinformare a
Rusiei este modestă sau absentă în comparație cu
manipularea media făcută de către partidele politice
locale. Spre exemplu, când compania Facebook a
spart 168 de conturi încercând să influențeze alegerile
din Republica Moldova, majoritatea conturilor erau
locale și nu rusești. De asemenea, la referendumul din
Macedonia, privind aderarea acesteia la UE și NATO,
din Septembrie 2018, deși s-ar bănui implicarea
Rusiei în balansarea rezultatului votului, nici un partid
politic nu a menționat despre acest lucru.
Astfel, la o scurtă analiză se poate constata, că în
acțiunile militare desfășurate, fie de forțe regulate sau
neregulate, au fost implicate și elemente de război
hibrid. Aceste elemente puteau să includă: angajarea
de companii private militare sau civile (mercenari)
pentru rezolvarea unor misiuni specifice, ducerea unui
război de insurgență sau contra-insurgență, acțiuni de

terorism îndreptate spre anumite obiective, precum și
folosirea la scară mare a războiul informațional pentru
influențarea situației economice și politice a
adversarului. Combinarea simultană a caracteristicilor
războiului hibrid cu cel convențional, în același mediu
operațional, este principala caracteristică a unui
„război hibrid”.
Obiectivul principal al acestui tip de război se
dovedește a fi propagarea panicii în mintea
adversarului, a neîncrederii în forțele proprii, în
conducători și nu în ultimul rând demoralizarea forțelor
proprii.
Imediat după conflictul din Ucraina, a devenit
cumva „la moda” a fi interpretat ca și un tip de conflict
de „tip hibrid”. Dincolo de dimensiunea politică și
militară a acestuia, ideea a mers mai departe de acest
concept transformându-l mai degrabă într-un război de
tip „compus” decât unul de tip „hibrid”; metodele și
mijloacele folosite sunt tipice perioadei post-sovietice,
combinate cu elemente noi de tehnici militare și
clasice specifice strategiei Războiului Rece.
Conflictul a demonstrat semnificația intervenției
forțelor terestre convenționale și a armamentului
militar, ca elemente de bază într-un conflict cu
influențe posibile pentru securitatea europeană. De
asemenea, a stabilit și un set de standarde pentru
declanșarea unor potențiale conflicte în regiunile postsovietice.
Conflictul „compus” își asumă această noțiune de
„hibrid” prin participarea în combinație a forțelor
neregulate, implicând direct populația civilă și sub o
formă mascată, ascunsă, intervenția forțelor regulate.
Această implicare complexă a fost văzută în iarna
lui 2014-2015 în bătălia pentru aeroportul Donetsk și
Debaltsevo din Ucraina. În această bătălie, armata
ucraineană s-a confruntat cu mai multe tipuri de
fracțiuni: forțe neregulate pro-ruse, „voluntari” de
naționalitate rusă și forțe regulate rusești de elită sau
forțe speciale rusești care luptau și sprijineau Partidele
Republicii Populare din Luhansk și Donetsk, în special
cu blindate, tancuri și artilerie.
De asemenea, acest tip de război „compus” a
presupus implicarea elementelor conflictului clasic cu
cel modern folosind metode și echipamente
rudimentare, învechite, combinate cu cele de ultimă
generație: avioane fără pilot (Unmanned Air Vehicles),
sisteme automatizate de comandă, control,
comunicații, supraveghere și informații, rachete
antitanc moderne, precum și rachete antiaeriene,
unități de tancuri și blindate sprijinite de artilerie.
Plecând de la această afirmație de „război
compus”, războiul hibrid se dovedește a fi astăzi cea
mai complexă formă de luptă, prin faptul că poate fi
purtat atât de state, cât și de actori non-statali, iar acel
inamic care în conflictul convențional clasic, venea pe
o anumită direcție, având anumite capabilități de
distrugere și aplicând o doctrină oarecum cunoscută,
este astăzi un inamic imprevizibil, cu o organizare
neconvențională, care poate ataca din orice direcție,
folosind toate mijloacele pe care le are la dispoziție.
Acest tip de conflict care poate fi definit și ca
„război de nouă generație” presupune desfășurarea
unor campanii militare agresive și concentrate,
concomitent cu utilizarea unor acțiuni în plan politic,
economic și informațional, acțiuni cu care se începe
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M-1 Abrams
de regulă un „război hibrid”, și care pot continua pe
toată durata ducerii operațiunilor militare.
Conflictul din Ucraina a fost unul cu adevărat hibrid
în prima parte a acestuia, până în vara lui 2014. Mai
târziu, intensitatea conflictului a crescut, iar conflictul
s-a transformat într-un mai mult așa zis război de
rutină, convențional prin folosirea la scară mare a
blindatelor și artileriei.
Conflictul ucrainean se definește a fi primul conflict
la scară largă, după cel de-al Doilea Război Mondial,
în care au fost folosite unități de tancuri și de infanterie
moto sprijinite de către aviație și, nu în ultimul rând, de
artilerie.
Evoluția conflictului din Ucraina într-un conflict de
tip „compus” și, în principal, un conflict „terestru”, a
convins Statele Unite și NATO că forțele terestre și
sistemul de artilerie joacă un rol important în
arhitectura contemporană a securității europene și
transatlantice.
Astfel, tancurile americane de tip M-1 Abrams care
au fost retrase din Germania în
toamna lui 2013, au fost
readuse pe continentul
european în primăvara lui 2014.
De asemenea, au fost
dislocate „temporar” unități
militare ale armatei americane
și au fost înființate structuri
armate multinaționale pe
teritoriul unor state din Estul
Europei, precum: Polonia,
România, Letonia, Estonia și
Lituania. Au fost planificate și
desfășurate o serie de exerciții
naționale și multinaționale cu
participarea numeroasă a
forțelor militare pe teritoriile
țărilor de la granița de est a
NATO.
Pregătirea forțelor terestre
reprezintă preocuparea majoră
și un element cheie pentru
A l i a n ț a N A T O . C r ea r e a
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structurii de tip VJTF – Very
High Readiness Joint Task
Force, exercițiile militare de
tip „JOINT” desfășurate de
către
Brigada
173
Aeropurtată,
marșul
demonstrativ al Regimentului
2 Cavalerie al SUA în estul
Europei și stabilirea unor
baze permanente în câteva
din țările membre NATO,
reprezintă o serie de măsuri
de descurajare și de apărare
a graniței de est a alianței, ca
răspuns la politica agresivă
dusă de către Rusia în ultima
perioadă.
După căderea Uniunii
Sovietice, forțele terestre
ruse au jucat un rol important
în structura forțelor armate
ale acesteia, fiind cele mai
convingătoare elemente ale armatei și cu o influență
strategică importantă asupra țărilor din vecinătatea
acesteia.
Pentru a ilustra această încredere pe care Rusia
continuă să o acorde forțelor sale terestre, în luna mai,
la Parada de Ziua Victoriei, la defilarea tehnicii din
dotarea armatei ruse, au fost scoase în evidență
tancurile T-14 și T-15, blindatele KURGANETS,
precum și sistemele de artilerie ca obuzierele
autopropulsate de tip KOALITSIYA și lansatoarele
multiple de rachete de calibru mare de tip TORNADOS și G pe care armata rusă le are în dotare.
În contextul actual al amenințărilor asimetrice,
Rusia continuă să ducă o politică de înarmare și, în
mod deosebit, de înarmare a forțelor terestre,
incluzând și sistemul propriu de artilerie.
Președintele Vladimir Putin a susținut cu diverse
ocazii și întâlniri oficiale că intenționează să
întărească capacitatea de luptă a structurilor din
compunerea forțelor terestre, precum și accelerarea

KOALITSIYA

TORNADO-S
punerii în stare de operativitate a Flotei Maritime de la
Marea Neagră și modernizarea capacitații nucleare a
acesteia.
Un alt exemplu al creșterii importanței forțelor
terestre este accelerarea înființării a trei noi divizii de
tancuri și blindate rusești: Divizia 2 Blindată –
Tamanskaya, Divizia 4 Tancuri – Kantemirovoskaya și
Divizia 10 Tancuri. Primele două divizii sunt cele mai
noi structuri înființate de către Rusia de la sfârșitul
Războiului Rece. Aceste structuri sunt subordonate
Districtului de Vest al Armatei Ruse și orientate în
principal spre Ucraina.
De cealaltă parte, forțele armate ucrainene și-au
dovedit, de asemenea, capacitatea combativă prin
profesionalism și mobilitate, acționând cu structuri de
forțe ușoare și mobile.
Aplicarea graduală a vectorului de putere,
acuratețea loviturilor și folosirea combinată a
mijloacelor de lovire au făcut ca armata ucraineană să
desfășoare acțiuni specifice și misiuni ce anterior ar fi
putut fi atribuite numai unor structuri mari de forțe.
Lecția identificată din conflictul ucrainean poate fi
proiectată și în alte conflicte post-sovietice, particular
în apropierea zonei Caucaz. O lecție poate fi aceea
că aviația de luptă, este posibil să nu mai joace
un rol decisiv în luptă, datorită eficienței apărării
antiaeriene. Conflictul din Ucraina sugerează o
creștere a importanței sistemelor UAVs, acestea
rămânând chiar principalul mijloc de a culege
informații și de a supraveghea spațiul aerian și
terestru inamic, mijloc mai eficient decât orice
mijloc de aviație.
De asemenea, o importanță majoră în
ducerea acțiunilor a fost reprezentată de către
ambele părți participante în conflict a sistemelor
de artilerie de calibru mare, de tipul Lansator
Multiplu de Rachete SMERCH și URAGAN,
precum și a rachetelor tactice de tip TOCHKA-U.
În contextul prezentat mai sus, nu mai poate
fi contestat „rolul sistemului de artilerie în
combaterea sau contracararea amenințărilor
războiului hibrid”.
Dacă într-un conflict regulat, rolul sistemului
de artilerie era acela de a sprijini, în principal,

forțele de manevră, un
sistem de artilerie actual
reprezintă un sistem
conectat la cerințele
câmpului de luptă modern,
având o capacitate sporită
de adaptare la situații
i m p r e v i z i b i l e ,
manevrabilitate, o precizie
mare datorată muniției
inteligente pe care o
întrebuințează și o putere
de foc raportată la
capacitatea combativă a
adversarului.
În asemenea tipuri de
conflicte, apare frecvent
următoarea întrebare: pot
aceste capabilități debitate
de către un sistem de
artilerie să influențeze
mentalitatea și moralul unui adversar fie el
neconvențional sau asimetric? Categoric, da.
Într-un război de tip hibrid, utilizarea artileriei pentru
descurajarea adversarului poate fi una din sarcinile de
bază ale acesteia, desfășurând acțiuni de tip „show of
forces”, combinate cu executarea de sarcini specifice
de hărțuire, neutralizare sau chiar de distrugere a unui
adversar prin aplicarea de lovituri cu o precizie
„chirurgicală”, de la mare distanță și cu evitarea
pierderilor colaterale.
Gândind într-o manieră mai sofisticată și
cuprinzătoare, sistemul de artilerie poate fi considerat
unul din principalele mijloace, dacă nu chiar cel mai
important mijloc de descurajare și demoralizare a unui
potențial inamic, atât în războiul convențional, cât și în
cel de tip hibrid.
Războiul, fie el vechi sau modern, hibrid sau nu,
rămâne tot timpul o formă complexă de manifestare,
care poate fi foarte greu de definit într-un singur
cuvânt.
O strategie eficientă prin folosirea capacității
combative a tuturor mijloacelor de luptă avute la
dispoziție rămâne principalul mijloc de contracarare a
amenințărilor.
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Apărarea antiaeriană
- provocări viitoare -

Air Defense
Future
Challenges
Abstract
The systems using laser technology
are the most effective systems against
current and future air threats. Considering that there is a need for extensive
survey capabilities in this regard, in addition to long-range missile systems,
the Romanian army must be equipped
with short-range air defense systems,
as comprehensive as possible, connected to radars that can acquire enemy threats from long distances, with
high jamming protection capabilities,
highly portable in the battlefield and
able to keep up with the dynamics of
the operations conducted in the modern
battlefield.
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 Căpitan Florin NEAGOE
Centrul de Perfecționare Artilerie Terestră și Artilerie
Antiaeriană „Ioan Vodă”, Sibiu
Din perspectiva ultimelor decenii, incidența conflictelor
armate a scăzut, războiul interstatal (războiul dintre state) a
devenit un eveniment tot mai rar și, în mod similar, conflictele
intra-statale (războaiele civile și violența politică conexă) au
scăzut constant timp de două decenii, înainte de a se observa o
creștere a conflictelor declanșată de războaiele din Siria și
Ucraina din 2014. Mulți factori au contribuit la declinul pe termen
lung al conflictului și majoritatea acestor factori îi identificăm în
Orientul Mijlociu. Dintre scenariile alternative viitoare care au
fost examinate, doar câteva au produs creșteri semnificative în
conflictele armate. Există, de asemenea, diferențe regionale
substanțiale în ceea ce privește incidența conflictelor armate, iar
tendințele globale nu reflectă neapărat aceste tendințe.
Aceste lucruri au reprezentat „imputuri” care au determinat
reanalizarea înzestrării cu tehnică nouă și o pregătire cât mai
temeinică a armatei României pentru a putea face față
posibilelor amenințări. O economie globală promite să pună la
dispoziție pe scară largă tehnologii de toate tipurile, ceea ce
înseamnă că armele sofisticate de ultimă
generație vor fi mai ieftine și mai ușor de
obținut. Din cauza acestor amenințări
armata română va fi în permanență
obligată să se antreneze și să se
înzestreze astăzi împotriva amenințărilor
de mâine. Acestea includ nu numai
rachete balistice tactice și rachete de
croazieră, dar mai ales vehicule aeriene
fără pilot (UAV).
Cercetători din cadrul programelor de
dezvoltare și apărare strategică ai NATO
au analizat mai multe strategii viitoare de
amenințări, atât aeriene, cât și
amenințările cu rachete cu care s-ar
putea confrunta alianța într-o serie de

situații geopolitice sau strategice, scopul fiind de
a determina prioritatea de înzestrare NATO,
alianță din care România face parte. În urma
analizei efectuate au rezultat 2 concluzii
principale: combaterea vehiculelor aeriene fără
pilot se poate face printr-o înzestrare temeinică
cu sisteme de rachete antiaeriene cu rază
scurtă de acțiune (VSHORAD) sau prin
achiziționarea de arme laser, luând în calcul
faptul că s-ar putea ca artileria și rachetele să
nu poată combate cu succes aceste tipuri de
ținte.
Deși rachetele s-au modernizat din punct de
vedere tehnologic, făcându-le din ce în ce mai
precise și mai greu de interceptat, o problemă
greu de rezolvat rămân UAV-urile. Acestea sunt cea
mai mare amenințare datorită modului versatil de
întrebuințare pe câmpul de luptă. Costurile mici de
achiziționare și întreținere, precum și capacitatea
acestora de a fi greu de detectat de către radarele
de cercetare reprezintă principalele avantaje în
utilizarea sistemelor UAV în mediul de luptă. Din
2005 și până astăzi rolul militar al sistemelor de
aeronave fără pilot a crescut într-un ritm foarte alert.
Atuul principal al UAV-urilor (dronelor) este lipsa
pilotului uman, acestea fiind ghidate fie de către un
pilot automat digital aflat la bordul său, fie prin
telecomandă de la un centru de control de la sol sau
care este situat în altă aeronavă, pilotată. Dronele
militare sunt folosite pentru recunoaștere,
supraveghere, spionaj sau în scop combativ. În
funcție de scop, ele au ca sarcină utilă aparatură de
recunoaștere sau/și arme. Pe lângă misiunile
obișnuite ale dronelor, misiuni ISR (Intelligence,
Surveillance and Reconnaissance) acestea pot
acționa și pentru îndeplinirea misiunilor aer-sol,
suprimarea sau distrugerea apărării aeriene a
inamicului și, nu în ultimul rând, asigurarea
suportului aerian apropiat, constând în atacuri aersol în sprijinul și în imediata apropiere a forțelor.
Deoarece dronele sunt principalele amenințări,
sistemele de apărare antiaeriană cu rază scurtă de
acțiune vor fi, de asemenea, necesare sistemului
integrat de apărare antiaeriană de ansamblu. Acolo
unde inamicul va întrebuința avioane convenționale
cu echipaj la bord și/sau UAV-uri, sistemele cu rază
scurtă de acțiune vor forța inamicul să zboare la
altitudini cât mai mari, diminuând probabilitatea
de îndeplinire a misiunilor.
Întrebarea finală este dacă aceste investiții,
în achiziționarea armelor de apărare antiaeriană
cu rază scurtă de acțiune, merită efortul
financiar sau Armata Română trebuie să se
orienteze către o altă strategie de apărare
antiaeriană. Așa cum a fost menționat mai sus,
în cel de-al doilea punct al concluziilor
specialiștilor NATO, o altă opțiune ar fi
achiziționarea de armament laser care se
presupune că are un randament mai bun în
combaterea UAV-urilor și rachetelor, cel puțin
din punct de vedere teoretic. În orice caz,
tehnologia laser este destul de imatură și va fi
nevoie de o descoperire majoră în acest sens și
nu de o inovație, lucru de care nu suntem siguri
că se va întâmpla.

Un lucru este cert. Armata trebuie să își îndrepte
atenția către apărarea împotriva rachetelor balistice,
rachetelor de croazieră, dar mai ales împotriva UAVurilor, indiferent cum va arăta lumea din punct de
vedere militar în următorii 20 de ani. Pentru a
asigura o apărare antiaeriană eficientă armata
trebuie să includă senzori foarte sensibili, montați pe
aeronave, care să poată detecta UAV-uri și rachete
de croazieră care zboară la altitudine mică și la
distanțe din ce în ce mai mari. Presupunând că
Forțele Navale sunt capabile să apere zonele
portuare ale țării, armata trebuie să își dezvolte
apărarea antiaeriană împotriva UAV-urilor,
rachetelor balistice și rachetelor de croazieră astfel
încât să asigure o protecție adecvată aeroporturilor,
cruciale în primirea sprijinului necesar din partea
alianței într-o eventuală acțiune ostilă pe teritoriul
național, dar și asupra nodurilor feroviare și auto de
importanță majoră.
Concluzionând, din punct de vedere teoretic,
sistemele bazate pe tehnologia laser sunt cele mai
eficiente împotriva amenințărilor aeriene actuale și
viitoare. Dat fiind faptul că este nevoie de o
descoperire majoră în acest sens, armata României
trebuie dotată, pe lângă sistemele de rachete cu
bătaie lungă și cu sisteme de apărare antiaeriană cu
rază scurtă de acțiune cât mai complete, conectate
la radare care pot intercepta amenințările inamice de
la distanțe mari, cu o protecție ridicată la bruiaj, cu o
portabilitate foarte ridicată în câmpul de luptă și care
pot ține pasul cu viteza de desfășurare a operațiilor
executate în câmpul de luptă modern.
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Sistemul
de rachete
antitanc
„SPIKE LR”
Spike LR
antitank
missile
Abstract
One of the most efficient weapon
against tanks or any other armoured
vehicles, Spike missile remains a „must
have” equipment if you want to
dominate the battlefield.
Being able to hit the target up to 25
km does not come cheap. The LR
version, which has a maximum range of
4 km cost approximate 100.000 euros,
but if you want to train your personell
properly you have to pay even more for
the Indoor trainer and for the Outdoor
trainer. Although is an expensive
equipment, once you buy the ODT and
the IDT the training comes cheap. You
only need a power source.
Even though we talk about
millions of euro if we want to buy some
missiles, the ODT and the IDT, being
able to insert a missile in a building
through a window from 25 km is
priceless.
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 Locotenent Vlad MAZILU
Regimentul 52 Artilerie Mixtă „General Alexandru Tell” Bârlad
Dezvoltate de compania israeliană Rafael Advanced Defense
Systems încă din 1997, rachetele Spike constituie unul dintre cele
mai eficiente sisteme antipersonal și antiblindate. De-a lungul
timpului, acest tip de armament a suferit modificări majore în ceea
ce privește modul de operare și dirijare, ajungându-se ca în
momentul de față ghidarea rachetei către țintă să se facă în mod
automat.
Deși există mai multe variate de rachete Spike (Short Range,
Medium Range, Long Range, LR II, Extended Range, ER II, Non
Line Of Sight și Mini Spike), România a achiziționat doar varianta
Spike LR. Lansatorul Spike LR este un sistem portabil, electrooptic, de lansare a rachetelor ghidate, antiblindate, aflat la
generația a IV-a, proiectat pentru lupta împotriva blindatelor,
având o rază de acțiune între 200 și 4000 metri. În plus, lansatorul
poate fi utilizat și pentru misiuni de observare, recunoaștere,
cercetare și strângere de informații prin oferirea de coordonate,
de distanțe și de gismente.
Având o greutate totală de 14,3 kg; lansatorul poate fi cărat cu
ușurință de o singură persoană, grație rucsacului de purtare
ergonomic care se ajustează în funcție de înălțimea și greutatea
fiecărui operator.
Dotarea unităților de artilerie cu acest nou sistem, ce dispune
de muniții performante, reprezintă un pas înainte în creșterea
capabilităților actuale. Rachetele care echipează acest sistem pot
fi lansate în 2 moduri: Fire and Observe sau Fire and Forget.
Legătura dintre rachetă și iCLU este asigurată de un cablu de
fibră optică care efectiv transmite comenzile de ghidare ale
operatorului de la instalație la rachetă.
Dacă operatorul nu poate ghida racheta în timpul zborului,
acesta va folosi modul FF. Trebuie doar să „blocăm” racheta pe
țintă, să executăm lansarea și racheta va urmări singură ținta,

indiferent dacă aceasta este
statică sau în mișcare. Pentru
transportul rachetei avem la
dispoziție un rucsac de
transport special realizat
pentru a transporta 1 sau 2
rachete. Acest rucsac are un
design similar cu cel de
transport al lansatorului Spike
LR. Sistemul de montare a
rachetei la iCLU este atât de
simplu de folosit încât, dacă
pe timpul tragerii operatorul
trebuie să angajeze două
ținte, operațiunea de înlocuire
a rachetelor pe iCLU nu
durează mai mult de 5
secunde.
Ce aduc în plus cei de la
Rafael Advanced Defense
Systems este posibilitatea
achiziționării sistemelor de antrenament. Deși achiziția
acestui sistem de rachete și a sistemelor de
antrenament este un proces costisitor, putem spune
că reprezintă o investiție pe termen lung. Dacă au fost
achiziționate cele 2 tipuri de sisteme de antrenament
(IDT – indoor trainer și ODT – outdoor trainer) acestea
au nevoie doar de o sursă de energie pentru a
funcționa. Totodată nu putem omite eficiența cu care
este realizat antrenamentul operatorilor.
Simulatorul de interior este compus din stația
instructorului, stația operatorului și un trepied special.
Stația instructorului este un calculator performant care
execută 2 operațiuni principale: creează și rulează
scenarii de luptă. Atunci când se creează un nou
scenariu utilizatorul poate să stabilească poziția
lansatorului, să insereze ținte fixe sau în mișcare, să
ofere obiectivelor în mișcare rute sau trasee, să
conceapă clădiri și forme de vegetație.
De asemenea, stația instructorului oferă
posibilitatea fiecărui utilizator de a-și crea un profil.
Toate tragerile executate sunt memorate într-o bază
de date, așa că putem afla foarte ușor câte lansări a
executat un anumit operator și care este procentajul
de lovire al utilizatorului respectiv.
Alte avantaje majore aduse de stația instructorului
sunt:
- simularea tragerii în condiții de vizibilitate redusă,
pe timp de zi sau pe timp de noapte;
- punerea în dificultate a operatorului și testarea
cunoștințelor și deprinderilor acestuia prin apariția
unor erori;
- tranziția neașteptată de la misiuni executate prin
ochire automată la misiuni executate prin ochire
manuală.
Deși simulatorul de interior oferă o experiență
similară cu cea a câmpului de luptă, anumite condiții
exterioare nu pot fi regăsite la acest tip de
antrenament, așa că pentru a oferi o experiență cât
mai completă a câmpului de luptă este necesară
folosirea simulatorului de exterior. Pentru a folosi
acest tip de simulator este nevoie să îl conectăm la o
sursă de energie mobilă.
Există însă 2 mari dezavantaje la acest simulator.
Primul constă în faptul că pentru a se putea utiliza

camera de noapte a rachetei este necesară atașarea
la simulator a unei butelii cu aer comprimat. Umplerea
buteliei se face doar cu o stație specială, stație pe
care Regimentul 52 nu a achiziționat-o. Al doilea
dezavantaj constă în faptul că instrucția militarului se
oprește atunci când acesta a apăsat butonul „FOC!”.
Cu alte cuvinte militarul nu mai poate corecta racheta
pe timpul zborului.
Însă avantajul pe care îl oferă acest simulator
constă în faptul că oferă posibilitatea operatorului să
execute transportul rachetei și al instalației în rucsacii
de purtare și să decidă alegerea poziției de lansare.
Deși este un sistem extrem de precis și de eficient
împotriva blindatelor nu trebuie omisă și capacitatea
sistemului de cercetare și supraveghere a câmpului de
luptă. Există tendința de a se uita aceste atuuri aduse
de sistem și de aceea se ține cont doar de puterea de
angajare de care dispune.
Cu toate că este un sistem destul de scump și
achiziția simulatoarelor este costisitoare, timpul de
instruire al personalului este unul relativ scurt (este
nevoie de aproximativ 3 săptămâni pentru a forma un
operator cu deprinderi medii), sistemul de rachete
antitanc SPIKE LR aduce o contribuție majoră pe
timpul misiunilor de luptă.

33

The
complexity
of training
artillery data
assurance
structure
Abstract
„Data assurance is planned, prepared, leaded, executed and evaluated
uninterrupted, actively and throughout
the period of execution of the planned
missions.
The role of the data assurance system is to provide data and information
for fire support and contributes to the
knowledge of the confrontation environment, the situation of the enemy and its
analysis, within the staffs of large artillery units and weapons assembled.
Data assurance has the role of providing the commander all the data necessary to understand exactly the situation and anticipate future courses of
action.”
Pe timpul taberelor de instrucție la
munte, militarii din cadrul subunității
desfășoară instrucție de specialitate:
lucrul cu harta, orientarea în teren, cercetarea unor obiective/porțiuni de teren,
precum și executarea instrucției și a
tehnicilor de deplasare pe schiuri.
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Complexitatea instruirii
structurii asigurare
date de artilerie
 Locotenent Ancuţa MARCU
Regimentul 52 Artilerie Mixtă „General Alexandru Tell” Bârlad
Structura asigurare date din cadrul Regimentului 52
Artilerie Mixtă execută pe parcursul anului de instrucție o
serie de activități specifice pentru antrenarea și
perfecționarea deprinderilor de la nivel individ până la nivel
subunitate/structură de asigurare date.
Activitățile de instruire pe care această structură le
desfășoară sunt specifice și complexe și se regăsesc în
toată perioada de instrucție de pe parcursul anului.
Misiunea principală a subunității de cercetare, pentru a
asigura precizia necesară tragerilor indirecte, precum şi
pentru obţinerea efectului solicitat asupra diferitelor categorii
de ţinte, este de a deservi tragerile executate de elementele
de sprijin prin foc și de a evalua efectul la țintă.
Pentru aceasta, structura de asigurare date se
instruiește la nivel teoretic în cadrul modulelor de instrucție
individuală și colectivă în săli de specialitate, precum și pe
platformele special destinate pentru instrucție.
Obiectivele principale care se urmăresc în urma instruirii
teoretice de specialitate sunt: însuşirea cunoştinţelor de
bază de specialitate și exploatarea și întreținerea aparaturii
artileristice; formarea deprinderilor de specialişti în cadrul
grupei și dezvoltarea capacităţii de rezistenţă la efort fizic şi
psihic prelungit.
Instrucţia se execută respectând principiul înlănţuirii
logice „de la simplu, la complexˮ şi „de la parţial, la întrunitˮ,
acordându-se suficient timp pentru înţelegere şi exersare.
Nu se trece la o nouă activitate până când, cea care o
precede în mod firesc, nu a fost finalizată.
În ceea ce privește instruirea practică de specialitate
sunt planificate o serie de activități de instruire în care
militarii transpun în practică volumul de cunoștințe teoretice

asimilate, execută lucrul cu aparatura artileristică
în cadrul grupei și își formează deprinderi
practice care să răspundă cerințelor de evaluare.
Subunitatea de cercetare participă la tabere
de instrucție specifice, planificate atât în sezonul
rece, cât și în cel cald, astfel: tabere de instrucție
la munte, respectiv la apă.
În cadrul instrucției specifice la apă, militarii se
instruiesc prin module de supraviețuire complexe,
unde învață să-și procure hrana, să-și filtreze
apa, să traverseze cursuri de apă și să-și
amenajeze adăposturi.
Modulele de instrucţie, care au ca obiectiv
formarea şi dezvoltarea deprinderilor necesare
supravieţuirii în condiţii precare, precum și
instruirea în teren muntos, se întrepătrund cu
activitățile de instrucție de specialitate.
Trimestrial, la sfârșitul etapelor de instruire,
militarii din structura asigurare date sunt evaluați
în cadrul unor exerciții în complex. Acestea
presupun executarea unui marș tactic, pe
parcursul căruia sunt instalate puncte de
verificare de specialitate, unde se evaluează
nivelul cunoștințelor și deprinderilor dobândite.
Totodată,
cadrele
militare,
pe
timpul
desfășurării instrucției în cazarma de dislocare la
pace, sunt instruite și evaluate de către ofițerii
superiori la problemele de tragerile artileriei întrun poligon redus, special amenajat, unde se
simulează/repetă activitățile din timpul unui
exercițiu tactic cu trageri de luptă dintr-un poligon
real.
Din punct de vedere al instrucției colective, se
execută evaluarea structurii de asigurare date,
practic, în teren, pe timpul exercițiilor cu trageri
de luptă, în Centrul de Instruire Smârdan, unde
are ca sarcină specifică primară, asigurarea cu
date despre ţintele care se găsesc în sectoarele/
zonele de cercetare ordonate, precum și

observarea spargerilor pe timpul angajării ţintelor
şi evaluarea efectului acestora.
Mai mult decât atât, la nivelul Diviziei 2
Infanterie „Getica” se organizează Concursul
„Roza Cercetașilor” etapele iarnă/vară, unde
participă toate structurile de cercetare de la
nivelul diviziei. Locul desfășurării concursului nu
este unul stabilit/fix, de-a lungul timpului fiind
organizat la: Babadag, Predeal, Buzău, Diham,
Prislop, Dunăvăț, Smârdan, fapt ce creează
oportunități echipelor participante de a-și adapta
modul de acțiune la clima, mediul și terenul în
care se găsesc la un moment.
Concursul presupune testarea rezistenței la
efort fizic și evaluarea cunoștințelor de
specialitate. Se stabilește un traseu de
aproximativ 30 de km, pe care militarii trebuie să-l
identifice, pe parcursul căruia se evaluează
nivelul de pregătire generală și de specialitate al
echipelor participante, în puncte de verificare
specifice pentru toate armele: infanterie, artilerie,
C.B.R.N, geniu, sprijin medical, comunicații.
La acest concurs, militarii Regimentului 52
Artilerie Mixtă s-au prezentat cu dorința de a
îmbunătăți performanțele anterioare și au fost de
fiecare dată apreciați de colegii din alte structuri
de cercetare ca fiind profesioniști în adevăratul
sens al cuvântului.
În concluzie, capacitatea militarilor din cadrul
structurii de asigurare date de a se găsi
permanent în acțiune, de a se adapta la mediul și
situațiile nou apărute este interconectată cu
misiunea de bază a acestora, de descoperire,
urmărire, supraveghere neîntreruptă a ţintelor, de
la momentul plecării în misiune până la obţinerea
efectului la ținte, în care obiectivul este atins
atunci când cercetașul raportează:
„Obiectiv acoperit cu spargeri, țintă
neutralizată”.
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Radarul
de contra-baterie

Counterbattery radar
Abstract
The counter-battery radar system is
designed to detect artillery projectiles
fired by one or more guns, howitzers
and rocket launchers, and from their
trajectory locates the field position of
the weapon system that fired the and
determines where the projectile will
land. The main purpose of a counterbattery radar is to locate enemy artillery
batteries and to transmit their location
to their own troops.

36

 Locotenent Marius PLOSCARU
Centrul de Perfecționare Artilerie Terestră și Artilerie
Antiaeriană „Ioan Vodă”, Sibiu
Mediul modern de luptă se schimbă rapid. Progresele
tehnologice în ceea ce privește microprocesoarele,
procesarea semnalului și formele de undă conduc la
dezvoltarea de noi tipuri de radare și sisteme de comunicații
tactice. Sistemul radar de contra-baterie este destinat
pentru detectarea proiectilelor de artilerie trase de unul sau
mai multe tunuri, obuziere, aruncătoare sau lansatoare de
rachete, iar din traiectoriile lor localizează poziția în teren a
sistemului de armament care l-a tras și determină locul
unde va cădea proiectilul. Principalul scop al unui radar de
contra-baterie este de a localiza bateriile de artilerie inamice
și mijloacele de angajare cu foc și de a transmite locația
acestora trupelor proprii.
Radarul de contra-baterie este cel mai eficient mijloc de
localizare al artileriei ostile. Odată cu dezvoltarea sistemelor
de artilerie, care puteau executa trageri prin ochire indirectă,
în Primul Război Mondial, s-au dezvoltat și procedeele de
localizare prin sunet și recunoașterile aeriene pentru
detectarea flăcărilor la gura țevii artileriei inamice. Radarul,
asemănător procedeelor de localizare prin sunet și
detectarea flăcărilor la gura țevii, are nevoie ca sistemul de
armament inamic să execute foc pentru a-și dezvălui poziția
în teren și pentru a putea fi localizat. Pentru a obține
coordonatele locațiilor sistemelor de armament inamice,
radarul de contra-baterie trebuie să-și cunoască cu precizie
propriile coordonate.
Tehnica de bază este de a urmări un proiectil pentru o
perioadă de timp suficientă pentru a se înregistra un
segment al traiectoriei acestuia. După captarea unui
segment de traiectorie, acesta poate fi apoi procesat pentru
a determina punctul său de origine pe câmpul de luptă.

Înainte de apariția bazelor de date cu hărți
digitale ale terenului, era necesară folosirea
hărților fizice pentru extragerea datelor și
transmiterea acestora către trupele proprii.
Dacă radarul de contra-baterie detectează
elementele inamice rapid și are sisteme de
comunicații
performante,
atunci
exist ă
posibilitatea de avertizare a trupelor proprii vizate
de proiectilele inamice. Cu toate acestea, multe
proiectile au un timp de zbor pe traiectorie foarte
scurt, ceea ce face dificilă avertizarea fără un
sistem de comunicații automatizat, cu excepția
cazurilor în care ținta se află în apropierea
radarului. Radarele de contra-baterie pot fi
folosite și pentru a observa focul artileriei proprii
și pentru a calcula corecțiile necesare executării
tragerii asupra obiectivelor inamice. Acestea pot
detecta proiectile la distanțe considerabile,
acelea de dimensiuni mai mari generând
semnale de reflectare mai puternice. Intervalele
de detecție depind de înregistrarea a cel puțin
câtorva secunde de traiectorie și pot fi limitate de
raza de acțiune a sistemului radar și de înălțimea
traiectoriei proiectilului. Pentru traiectorii non-

parabolice este, de asemenea, important să se
înregistreze o traiectorie cât mai aproape posibil
de sursa sa, în scopul de a obține precizia
necesară.
Cele mai performate sisteme de radar contrabaterie pot detecta proiectile de obuzier la
aproximativ 30 de km și rachete la peste 50 de
km, dar pentru a detecta ținta la aceste distanțe,
săgeata traiectoriei trebuie să fie suficient de
înaltă.
Ca și concluzie, putem afirma că radarul
contra-baterie reprezintă o necesitate în ceea ce
privește dotarea armatelor moderne și, în același
timp, o premisă de îndeplinire a misiunilor primite
în conflictele noului secol.
Bibliografie:
https://www.hensoldt.net/fileadmin/HENSOLDT_2019/Products/
Radar_IFF_Datalink/0407_15_Cobra_16S_EN.pdf
https://www.globalsecurity.org/military/systems/ground/counterbattery-radar.htm
https://military.wikia.org/wiki/Counter-battery_radar
https://defenseissues.net/2017/04/01/radar-in-counter-batteryrole/
https://www.lockheedmartin.com/en-us/products/tpq-53.html
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Scutul de foc

Fire Shield
Abstract
The interoperability of the military
units of several states, refers to the
ability of the forces to act together to
a c c o m p l i s h r ec e i v e d m i s s i o n s ,
representing an indispensable feature
of any military cooperation between
states for the success of the proposed
actions. The multinational military
exercise FIRE SHIELD has been taking
place since 2015, every year, in
partnership with the military of the
Republic of Moldova. The main purpose
of this exercise is to develop military
cooperation relations between Romania
and the Republic of Moldova, given the
common interest in regional stability
and security.
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 Locotenent Laurențiu POPA
Regimentul 52 Artilerie Mixtă „General Alexandru Tell” Bârlad
Începând cu anul 2015 până în prezent, ca urmare a
Legii nr. 75-2013 pentru ratificarea Acordului dintre
Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind
cooperarea în domeniul militar, are loc exercițiul
multinațional SCUTUL DE FOC. Principalul scop al acestui
exercițiu îl reprezintă dezvoltarea relaţiilor de cooperare
militară dintre România şi Republica Moldova, având în
vedere interesul comun pentru stabilitatea şi securitatea
regională.
De asemenea, exercițiul Scutul de foc are ca obiective
creşterea interoperabilităţii şi a capacităţii de acţiune
întrunită, îmbunătăţirea procesului de coordonare a
operaţiilor militare în cadru multinaţional, specific misiunilor
de menţinere a păcii, precum și antrenarea în comun cu
folosirea aceloraşi tehnici, tactici şi proceduri standard
NATO. [https://forter.ro/mapn/comunicate/exerci%C5%A3iul
-%E2%80%9Escutul-de-foc-201]
Pregătirea în comun s-a desfăşurat până în prezent
respectând principiul reciprocităţii, un exerciţiu la
Centrul de instruire al Armatei Naţionale a Republicii
Moldova – Bulboaca, următorul la Centrul Secundar
de Instruire pentru Luptă al Forţelor Terestre –
Smârdan.
Regimentul
52
Artilerie
Mixtă
„General
Alexandru Tellˮ din Bârlad a fost desemnat, ca în
perioada 2015-2019, să organizeze cooperarea
dintre cele două state, participând la exerciții în
comun cu partenerii moldoveni.
Încă de la început, militarii bârlădeni au fost
extrem de încântați de această cooperare, întrucât li
s-a oferit oportunitatea de a-și demonstra și confirma

capacitățile individuale și de grup în domeniul
militar, în mod special pe partea de specialitate.
Totodată, aceștia au avut ocazia să opereze
sisteme de armament cu care nu s-au mai întâlnit
în trecut (obuzierul cal. 152mm 2A36, autotunul
120mm 2S9 Nona, obuzierul cal. 152mm
M1955), dar și să coopereze cu militarii Republicii
Moldova în vederea creșterii interoperabilității
dintre cele două armate.
Ultimul an în care militarii Regimentului 52
Artilerie Mixtă „General Alexandru Tell” au
organizat și au participat la acest exercițiu a fost
anul 2019.
La Scutul de foc 19.2, ce s-a desfășurat în
Centrul de Instruire al Armatei Naţionale de la
Bulboaca, Republica Moldova, au participat
aproximativ 50 de militari din Forţele Terestre
Române (Regimentul 52 Artilerie Mixtă „General
Alexandru Tell” şi Batalionul 151 Infanterie
„Războieni” - „Lupii Negri” din Brigada 15
Mecanizată „Podu Înalt”), acesta fiind și primul an
în care militarii români s-au deplasat cu propria
tehnică de artilerie (aruncătoarele de bombe
calibru 82mm model 1977, precum și aparatură
de artilerie specifică lucrului în poziția de tragere)
dincolo de Prut.
La această activitate de instruire au participat
aproximativ 1.000 de militari (inclusiv militari ai
Statelor Unite ale Americii) și circa 150 de
sisteme de artilerie, tehnică de geniu, vehicule de
teren, camioane şi aparate de zbor.
În anul 2020, Regimentul 52 Artilerie Mixtă
„General Alexandru Tell” a predat ștafeta privind
cooperarea cu artileriștii moldoveni către
Batalionul 335 Artilerie „Alexandru cel Bun" din
Botoșani, dar în continuare sperăm că în viitorul
apropiat vom avea din nou ocazia să desfășurăm
exerciții în comun cu partenerii noștri.
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Surprise, because artillery
can fire without warning
over the whole of the
immediate battlefield

Principiul surprinderii în
executarea misiunilor de
foc cu artileria terestră

 Locotenent Mirela PLOSCARU
Centrul de Perfecționare Artilerie Terestră și
Artilerie Antiaeriană „Ioan Vodă”, Sibiu

În mediul actual de confruntare, obiectivul prioritar
al acțiunilor militare este de a obţine victoria cu
minimum de pierderi, cu forţe puţine şi un consum
relativ redus de resurse împotriva unui adversar
puternic. În condiţiile tipologiei actuale a conflictelor
acest deziderat ocupă un loc important în ducerea
luptei armate şi poate fi atins doar prin respectarea
principiilor luptei armate şi a diferiţi factori de succes.
Dintre principiile generale ale luptei armate, cel mai
înalt grad de aplicabilitate în executarea misiunilor de
foc cu artileria terestră, îl are surprinderea.
Surprinderea poate fi realizată în cadrul acţiunilor
de amploare diferite-strategice, operative sau tactice
şi este condiţionată de formarea anumitor deprinderi şi
luarea unor măsuri privind păstrarea secretului în
legătură cu tot ce priveşte pregătirea acţiunilor
militare, ascunderea ingenioasă a intenţiilor tactice,
operative şi strategice, precum şi abilitatea de a
induce în eroare adversarul, exploatarea situaţiilor
favorabile apărute în mod neaşteptat, stimularea
iniţiativei etc.
Artileria terestră constituie unul dintre cele mai
importante mijloace de sprijin prin foc direct și indirect
în operațiile de luptă terestră, iar prin întrebuințarea
corectă și eficientă în luptă, comandanții pot obține
surprinderea inamicului.
Factorii principali care contribuie la realizarea
surprinderii în executarea misiunilor de foc cu
sistemele de armament ale artileriei terestre sunt:
rapiditatea localizării poziției inamicului, dispunerea
forţelor în punctele decisive pentru executarea sau
ameninţarea cu executarea focului prin ochire directă
sau din poziţii de tragere acoperite și reducerea
mobilității acestuia.
Executarea focului cu bateria (plutonul/piesa)
asupra țintelor constă, de regulă, în reglajul tragerii și
40

tragerea de efect. Reglajul se execută în scopul
îmbunătățirii elementelor inițiale pentru a permite
trecerea la tragerea de efect, dar poate duce la
pierderea surprinderii, obținerea unui efect redus la
țintă, creșterea consumului de muniție și oferă
inamicului posibilitatea de a descoperi poziția forțelor
proprii.
Deschiderea focului într-un timp cât mai scurt și cu
o precizie cât mai bună, produsă în momente
neaşteptate, are efecte multiple asupra modului de
acţiune al adversarilor. Aşadar, imprevizibilul şi diferiţi
factori pot determina anumite efecte ce modifică
cursul situaţiei. O acţiune desfăşurată prin
surprindere, în momente, locuri şi mod de purtare
neaşteptate pentru inamic, poate modifica substanţial
raportul de forţe, favorizând realizarea libertăţii de
acţiune și obținerea efectului dorit în cadrul misiunilor
de foc.
Strâns legat de celelalte principii ale luptei armate,
principiul surprinderii inamicului, cel al evitării
surprinderii forţelor proprii şi contra-surprinderii
adversarului au o importanţă din ce în ce mai mare,
uneori chiar hotărâtoare în războiul modern.
Astfel, artileria terestră ocupă o poziție centrală în
atingerea acestor deziderate, cu implicații majore atât
în obținerea efectelor vizate, cât și în ceea ce privește
protecția forței.

Bibliografie:
Sun Tzî, Arta războiului, Bucureşti, Ed. Militară, 1976;
I. Şuţa, Conducerea trupelor în războiul de apărare a ţării,
Bucureşti, Ed. Militară, 1978;
https://www.beta-iatefl.org/788/blog-publications/field-artillery/
https://armypubs.army.mil/epubs/DR_pubs/DR_a/pdf/web/
ARN21932_FM_3-09_FINAL_WEB.pdf
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7 aprilie 2021 - 140 de ani de la înființarea primei Școli Speciale de Artilerie și Geniu
19 septembrie - Ziua Armei Rachete și Artilerie Antiaeriană
10 noiembrie - Ziua Armei Artilerie Terestră
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