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Ordinul

Șefului Statului Major al Apărării
privind aniversarea a 140 de ani
de la înființarea Școlii Speciale
de Artilerie și Geniu
ŞEFUL STATULUI MAJOR AL APĂRĂRII
General-locotenent Daniel PETRESCU
La 7 aprilie 2021, Centrul de Perfecționare Artilerie Terestră și Artilerie
Antiaeriană „Ioan Vodă”, continuatorul tradiţiilor Şcolii Speciale de Artilerie şi Geniu,
aniversează 140 de ani de învăţământ militar de artilerie.
Cu toate că a trecut prin numeroase transformări și reorganizări în aproape un
secol și jumătate de activitate neîntreruptă, instituția de învățământ artileristic, regăsită
de-a lungul timpului sub denumirea de școală, institut sau centru, a promovat cu
responsabilitate și profesionalism tradițiile Şcolii Speciale de Artilerie şi Geniu,
contribuind la modernizarea procesului de învățământ și la formarea unor generații
valoroase de artileriști.
Astăzi, Centrul de Perfecționare Artilerie Terestră și Artilerie Antiaeriană „Ioan
Vodă” este una dintre instituțiile militare de învățământ de prestigiu ale Armatei
României ce dispune de un corp valoros de instructori militari, profesioniști și
responsabili, care au demonstrat că sunt capabili să desfășoare un învățământ modern,
adaptat la permanenta dezvoltare a artileriei.
La ceas aniversar, apreciez în mod deosebit efortul întregului personal al
Centrului de Perfecționare Artilerie Terestră şi Artilerie Antiaeriană „Ioan Vodă”, spiritul
de echipă, responsabilitatea și perseverența acestuia în îndeplinirea tuturor misiunilor
încredințate și efortul lor de a duce mai departe tradițiile unei școli valoroase de artilerie.
Doamnelor şi domnilor ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri, soldaţi gradaţi
profesioniști şi personal civil contractual, instructori militari, dragi elevi și cursanţi,
Aniversarea la care participați astăzi vă onorează, dar în aceeași măsură vă
obligă să vă ridicați la forța și la valoarea înaintașilor care au format, de-a lungul celor
140 de ani de activitate neîntreruptă, nu numai specialiști militari desăvârșiți, ci și
oameni cu o educație excepțională și o înaltă ținută morală, care și-au pus viața în
slujba națiunii române.
Fiți mândri că vă desfășurați activitatea într-o instituție care s-a impus în cadrul
învățământului militar românesc prin calitatea actului didactic produs, prin
profesionalismul și valoarea personalului său, devenind o instituție respectată de elevi și
de cursanți – apreciată la nivelul Armatei Române, iar prin eforturile voastre să
continuaţi tradiţiile deosebite ale armei artilerie și rachete şi să slujiţi cu devotament
neamul românesc!
Cu prilejul sărbătoririi a 140 de ani de la înfiinţarea primei instituții de învățământ
de artilerie din țara noastră, vă adresez tuturor călduroase felicitări, urări de sănătate,
putere de muncă şi succese deosebite în întreaga activitate!

La mulți ani!
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Mesajul

Șefului Statului Major al
Forțelor Terestre cu ocazia
aniversării a 140 de ani de la
înființarea Școlii Speciale de
Artilerie și Geniu
ŞEFUL STATULUI MAJOR AL FORȚELOR TERESTRE
General-maior Iulian BERDILĂ
La 7 aprilie 2021, se împlinesc 140 de ani de existență a Centrului de
Perfecționare Artilerie Terestră și Artilerie Antiaeriană „Ioan Vodă”, instituție care continuă
tradițiile Școlii Speciale de Artilerie și Geniu, înființată în anul 1881 la București, prin Înaltul
Decret nr. 996 al regelui Carol I.
Pe parcursul celor 140 de ani de existență, instituția de învățământ artileristic a
trecut printr-o serie de transformări, dislocări și reorganizări, dictate de necesitățile și
oportunitățile vremurilor, întregul personal angajându-se exemplar în îndeplinirea
misiunilor ce i-au revenit, pregătind și instruind ofițeri, maiștri militari, subofițeri și
nenumărate serii de soldați și gradați profesioniști, cu o înaltă ținută profesională și
morală, care au slujit în timp, cu onoare și demnitate interesele armatei române.
Cu o tradiție bogată, centrul de artilerie este un reper al sistemului educațional
militar românesc, ce își păstrează direcțiile fundamentale ale devenirii sale, prin
organizarea și desfășurarea unei pregătiri de excepție a tuturor categoriilor de cursanți,
elevi sau studenți din armele artilerie și rachete și rachete și artilerie antiaeriană, grație
profesionalismului și devotamentului tuturor celor care-și desfășoară activitatea în slujba
învățământului artileristic.
În contextul de securitate actual, procesul de transformare a Armatei României a
căpătat un ritm alert, având în curs de derulare o serie de proiecte ambițioase privind
înzestrarea și modernizarea forțelor armate, în general și a artileriei, în special.
Dumneavoastră aveți o misiune nobilă, aceea de a pregăti viitoarele generații de artileriști,
care vor deservi noile sisteme de artilerie din dotarea Armatei Române. În acest sens, vă
cer să vă puneți în continuare în valoare cunoștințele de specialitate și abilitățile metodice
și să modelați viitori militari spre a fi mai performanți, mai profesioniști, mai dedicați
meseriei armelor.
Doamnelor şi domnilor ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri, soldaţi gradaţi profesioniști
şi personal civil contractual, instructori militari, dragi elevi și cursanţi,
Momentul festiv la care participați astăzi, îmi oferă plăcutul prilej de a vă transmite
întreaga mea considerație și de a vă asigura de respectul cuvenit pentru tot ceea ce
întreprindeți, zi de zi, în activitatea pe care o desfășurați.
Cu prilejul sărbătoririi a 140 de ani de la înființarea Școlii Speciale de Artilerie și
Geniu, vă felicit pentru activitatea desfășurată, vă urez sănătate, bucurie și împliniri alături
de cei dragi.

La mulți ani!
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Scurt istoric
al Centrului de Perfecționare Artilerie Terestră
și Artilerie Antiaeriană „Ioan Vodă”
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Comandanţii instituţiilor militare
de învăţământ de artilerie
Col. Arion Eracle (SA)
Col. Dumitrescu Maican (SA)
Col. Brătianu Constantin (SA)
Col. Poenaru Constantin (SA)
Lt.col. Cremineanu Vasile (SA)
Lt.col. Tell Alexandru (SA)
Lt.col. Grătunescu Constantin (SA)
Lt.col. Grămăticescu George (SA)
Lt.col. Vasiliu Năsturel (SA)
Lt.col. Mareş Gheorghe (SO. SA)
Lt.col. Stroescu Mihai (SO. SA)
Lt.col. Aronovici Ion (SO. SA)
Lt.col. Popovici Nicolae (SO. SA)
Lt.col. Rujinski Dumitru (SO. SA)
Lt.col. Grigorescu Eremia (SO. SA)
Lt.col. Ştefănescu Dumitru (SO. SA)
Lt.col. Referendaru Alexandru (SO. SA)
Lt.col. Vernescu Ion (SO. SA)
Lt.col. Georgescu Teodor (SO)
Col.adj. Angelescu Paul (SO)
Lt.col. Văsescu Gheorghe (SO)
Lt.col. Botez Mircea (SO)
Gl.bg. Răşcanu Ion (SO)
Col. Hentzescu Vasile (SO)
Lt.col. Brătuianu Romulus (SA)
Col. Skeletti Mihail (SO)
Lt.col. Orescovici Ştefan (SA)
Col. Skeletti Mihail (SO)
Col. Alexandrescu Gheorghe (SO)
Lt.col. Georgescu P. Ion (SO)
Lt.col. Buicliu Gheorghe (SA)
Lt.col. Potopeanu Gheorghe (SO)
Lt.col. Corlaonţ Ioan (SA)
Col. Mitrea Vasile (SO)
Col. Gheorghieş Alexandru (SO)
Lt.col. Gheorghescu Octavian (SA)
Lt.col. Şerbu Chirilă (SO)
Col. Stavres Gheorghe (SO)
Lt.col. Nicolau Alexandru (SA)
Lt.col. Mamoil Eugen (SO)
Lt.col. Platon Chirnoagă (SA)
Lt.col. Stănică Ioan (SO)
Col. Costescu Romulus (SO)
Col. Verdeş Constantin (SO)
Col. Butoi Iosif (SO)
Col. Buzdea Miltiade (SO)
Col. Bute Dumitru (SO)
Col. Popa Grigore (SO)
Col. Nazarie Ştefan (SO)
Col. Pavelescu Nicolae (SO)
Col. Sibianu Eugeniu (SO)
Col. Ioniţă Constantin (SO/IMAG)
Col. Lepădat Ioan (IMAG)
Col. Rotaru Neculai (SA)
Col. Popescu Eugen (SA)
Gl.bg. dr. Popescu Eugen (SA)
Col. dr. Stroea Adrian (CPAT)
Col. Afrim Constantin (CPAT)
Col. dr. Oprean Georgel (CIATAA)
Lt.col. Gheondea Daniel (CIATAA)
Col. Puiu Alexandru (CPATAA)

1881-1882
1882-1883
1883-1884
1884-1887
1887-1888
1888-1889
1889
1889-1892
1892-1893
1893-1895
1895-1896
1896-1901
1901-1904
1904-1907
1907-1910
1910-1911
1911-1912
1912-1915
1915-1916
1916
1916-1917
1917-1918
1918
1918-1920
1920-1921
1921
1921-1922
1921-1922
1922-1926
1926-1928
1926-1928
1928-1929
1928-1933
1929-1931
1931-1934
1933-1936
1934-1935
1935-1937
1936-1938
1937-1940
1939
1940-1942
1942-1944
1944-1945
1945-1947
1947-1948
1948-1951
1951-1956
1956-1961
1970-1981
1981-1990
1990-1996
1996-1997
1997-1999
1999-2002
2002-2005
2005-2007
2007-2008
2008-2017
2017-2019
2019-

Comandanţii Centrului de Instrucție
al Artileriei Terestre - Ploiești
Col. Sandu Vasile
Col. Barac Gheorghe
Col. Bratu Marin
Col. Rusu Ioan
Lt.col. Chiriţă Mihai

1962-1965
1965-1988
1988-1992
1992-1995
1995-1997

Șefii de promoție ai Şcolii Militare
de Ofiţeri Activi de Artilerie
Lt. (A) - Ungureanu C. Nicolae - 30 Dec. 1970
Lt. (A) - Monoranu T. Pavel
- 23 Aug. 1971
Lt. (A) - Paraniac I. Cornel
- 23 Aug. 1972
Lt. (A) - Cojocaru I. Costică
- 23 Aug. 1973
Lt. (A) - Purcărea C. Gheorghe - 23 Aug, 1974
Lt. (A) - Olaru E. Iordache
- 23 Aug. 1975
Lt. (A) - Dumitrescu I. Luigi
- 23 Aug. 1976
Lt. (A) - Chiriţă O. Mihai
- 23 Aug. 1977
Lt. (A) - Irimiea M. Mihai
- 23 Aug. 1978
Lt. (A) - Hampu N. Alexandru
- 23 Aug. 1979
Lt. (A) - Caraman N. Nicolae
- 23 Aug. 1980
Lt. (A) - Cristea N. Dănuţ
- 23 Aug. 1981
Lt. (A) - Stroea Gh. Adrian
- 23 Aug. 1982
Lt. (A) - Foamete V. Ioan-Ovidiu - 23 Aug. 1983
Lt. (A) - Georgescu D. Viorel
- 23 Aug. 1984
Lt. (A) - Ciocan N. Florian
- 23 Aug. 1985
Lt. (A) - Tibil I. Gheorghe
- 23 Aug. 1986
Lt. (A) - Marchidanu Gh. Marian - 23 Aug. 1987
Lt. (A) - Crăciun P. Vangheli
- 23 Aug. 1988
Lt. (A) - Arnăutu V. Ştefan
- 23 Aug. 1989
Lt. (A) - Ilău D. Valentin
- 27 Iul. 1990
Lt. (A) - Moro N. Nicolae
- 31 Iul. 1991
Lt. (A) - Ionescu Gh. Daniel
- 31 Iul. 1992
Lt. (A) - Nechita T. Ioan
- 31 Iul. 1993
Lt. (A) - Laţea V. Cristi Daniel - 31 Iul. 1994
Lt. (A) - Daşu F. Darie Mircea - 31 Iul. 1996
Lt. (A) - Bănuţă S. Marius
- 31 Iul. 1997

Șefii de promoție
ai Cursului de bază ofițeri
Slt. (A) - Maria I. Flavius-Ironim
- 1999
Slt. (A) - Pietic G. Ioan
- 1999
Slt. (A) - Luca C. Petre-Georgel
- 2000
Slt. (A) - Rodean C. Adrian
- 2000
Slt. (A) - Stănescu V. Vasile
- 2001
Slt. (A) - Retea T. Iulian
- 2002
Slt. (A) - Dan M.-T. Mircea-Adrian
- 2002
Slt. (A) - Șcarlii I. Gheorghe-Alin
- 2003
Slt. (A) - Obreja Ș. Codruț
- 2004
Slt. (A) - David V. Daniel
- 2005
Slt. (A) - Zaharia C. Laurențiu
- 2006
Slt. (A) - Toroi I. Ion-George
- 2007
Slt. (A) - Cercea Ș. Iulia-Caterina
- 2009
Slt. (A) - Toader I. Sorin
- 2010
Slt. (A) - Murariu V. Mihai-Adrian
- 2011
Slt. (A) - Marinescu S. Ionuț-Alin
- 2012
Slt. (A) - Bîscu I. Ana-Iuliana
- 2013
Slt. (A) - Gotcă V. Ciprian-Florin
- 2014
Slt. (A) - Rizea M. Florentin-Valentin
- 2015
Slt. (A) - Bercea C. Mădălina
- 2016
Slt. (A) - Sîrbu D.-I. Daniel-Dumitru
- 2017
Slt. (A) - Petrașciuc P. Mădălina-Geanina - 2018
Slt. (A) - Anghelea P.-I. Cătălina-Elena - 2019
Slt. (A) - Călugăru I. Silviu-Petru
- 2020
Slt. (A) - Văcărescu V. Răzvan Trifon
- 2021
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Reflecții la

Foto stânga: General Eremia Grigorescu
Foto mijloc: General Eracle Arion

140 de ani de existență
a Școlii Militare de Artilerie

Foto dreapta sus: Sediul Școlii din Calea
Griviței nr . 28, București

Reflections
th
on the 140
Anniversary
of the Military
School of
Artillery
Abstract

On April 7, 2021, the artillery
community celebrates the 140th
anniversary of existence of the
educational institution which trained
them to become professionals in the
science of timely and continuously
generating accurate trajectories of
projectiles, bombs and missiles and
where they have developed their virtue
of patriot citizens, dedicated body and
soul to the Romanian country and
nation. The name "Military School of
Artillery" is a generic one, with deep
emotional
resonance
for
the
artillerymen, because in its 14 decades
of existence, the institution designed to
train future artillery officers has had
many names, starting with the Special
School of Artillery and Military
Engineering and continuing today with
the Training Centre for Field Artillery
and Air Defense Artillery.
The first commander of the school
was
Colonel
Eracle
Arion,
a
distinguished artillery officer. The
classes organized by the school were
initially held in the establishment on 28,
Calea Griviței, where the Infantry and
Cavalry School was also located.
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 General de brigadă (r) prof. univ.
dr. Adrian STROEA

La 7 aprilie 2021, comunitatea artileriștilor în activitate, rezervă
și în retragere celebrează împlinirea a 140 de ani de la înființarea
instituției de învățământ în care s-au format ca profesioniști ai
măiestriei de a genera oportun și continuu traiectorii precise
proiectilelor, bombelor și rachetelor și și-au conturat profilul de
cetățeni patrioți, dedicați trup și suflet țării și neamului românesc.
Denumirea de „Școală Militară de Artilerie” – folosită în prezentul
articol - este una generică, cu profundă rezonanță afectivă pentru
artileriști - deoarece în cele 14 decenii de existență, instituția
destinată pregătirii viitorilor ofițeri de artilerie a purtat numeroase
denumiri, șirul acestora începând cu cea de Școală Specială de
Artilerie și Geniu și continuând astăzi cu cea de Centru de
Perfecționare Artilerie Terestră și Artilerie Antiaeriană.
În mod firesc, la ceas de sărbătoare se impune relevarea
câtorva aspecte, unele frânturi de istorie, definitorii pentru
perceperea corectă a ceea ce a fost și este această instituție. Ca
fost comandant al său într-o vreme, ca fost inspector al artileriei
române, dar și ca general „din artilerie”, îmi voi îngădui să exprim
și câteva considerații despre cum ar trebui să fie în continuare
instituția de învățământ a artileriei.
La câțiva ani după înființarea artileriei române moderne – la
10 noiembrie 1843 – a rezultat fără echivoc concluzia că soluția
de până atunci, a încadrării acestei arme cu ofițeri proveniți din
alte armate și cu români pregătiți în străinătate, era una depășită.
Astfel, a rezultat că este imperios necesar să se asigure formarea
ofițerilor de artilerie într-o instituție proprie, în țară. Caracterul
imperativ al înființării unei astfel de instituții era generat de
sporirea tot mai consistentă a numărului de structuri de artilerie și
implicit a nevoii de încadrare a acestora cu ofițeri. Prima încercare
de înființare a unei structuri de învățământ de artilerie a avut loc în
anul 1872 când, prin „Regulamentul Școalelor” decretat la 18 iulie,
în conformitate cu legea organică a armatei din acel an, s-a
prevăzut înființarea Școlii Speciale de Artilerie și Geniu, în același
local cu Școala de Infanterie și Cavalerie, ca secție a acesteia.[1]
Experiența nereușită a funcționării acestei secții a fost corectată
9 ani mai târziu când, generalul Gheorghe Slăniceanu, ministrul
de război, prin Raportul nr. 2967 din 1881, a solicitat domnitorului
Carol I să se înființeze „...chiar în acest an o școală specială de
artilerie și geniu în care ofițerii să poată primi instrucția teoretică și
practică în raport cu adevăratele cerințe ale acestor arme
speciale...”[2]. Prin Înaltul Decret nr. 996, Carol I a aprobat
înființarea unei „școli de aplicație pentru artilerie și geniu sub

denumirea de: Școala Specială de Artilerie și Geniu”.[3]
De asemenea, domnitorul a emis Înaltul Decret
nr. 997, prin care a legiferat reglementările necesare
organizării și funcționării școlii. Fără echivoc, Carol I,
cel ce a devenit primul rege al României în 1881, an în
care a fost înființată Școala Specială de Artilerie și
Geniu, este ctitorul acesteia, dovedind o implicare
afectivă puternică, ce a completat-o admirabil pe cea
formală, oficială. Ea s-a datorat sentimentului său de
apartenență la comunitatea artileriștilor români, ca
tunar ce a deprins în tinerețe tainele acestei nobile
arme în armata prusacă. Această afirmație a implicării
sale în buna funcționare a școlii este argumentată de
interesul constant pe care l-a manifestat față de
aceasta, față de programa școlară și modul de
desfășurare a procesului de învățământ, dar și de
vizitele sale în școală.
Primul comandant al școlii a fost colonelul Eracle
Arion, distins ofițer de artilerie, fost șef al Secției
Artileriei din Marele Cartier General în Războiul de
Neatârnare, care mai apoi, cu gradul de general, a
deținut funcțiile de inspector general al artileriei și pe
cea de comandant al Corpului 1 Armată din București.
Școala și-a început cursurile în localul din Calea
Griviței nr. 28, unde funcționa și Școala de Infanterie
și Cavalerie. Aceasta din urmă
a fost mutată într-o nouă
cazarmă, în Dealul Spirii, în
anul 1885. De reținut că cei ce
au pus bazele învățământului
de artilerie au fost înaintașii ce
și-au
probat
măiestria
artileristică în luptele pentru
neatârnare din 1877, cei ce au
rămas în sufletul românilor
sub denumirea de „vestitorii
independenței”, pentru tragerile efectuate de la Calafat
asupra cetății otomane de la
Vidin, înainte de declararea
începerii războiului, prefațând
prin bombardamentele artileriei declanșarea acțiunilor
militare
pentru
obținerea
neatârnării.
Școala a fost una specială
încă din anii de început ai săi
și datorită corpului profesional
de excepție de care a dispus.
Pentru a se asigura o
temeinică pregătire viitorilor
ofițeri de artilerie au fost
încadrați eminenți profesori
civili precum: Spiru Haret –
mecanica rațională, Ștefan
Hepites
–
fizica,
David
Emmanuel – calcul diferențial
și integral, Constantin Istrati
etc. Alături de aceștia au fost
implicați în procesul de
învățământ militari ce s-au
afirmat ca spirite alese ale
Oștirii și Țării, care au obținut
gradul de general, iar unii au
devenit demnitari ai statului
(prim-ministru, miniștrii etc):
colonel Dimitrie Dimitrescu
Maican,
maior
George
Grămăticescu, căpitan Petre

Vasiliu Năsturel – artilerie, maior Virgil Hepites,
căpitan George Mareș - științe aplicate, căpitan
Constantin Coandă – mecanică aplicată, căpitan
Eremia Teofil Grigorescu – algebră, căpitan Toma
Ghenea – mecanică și mulți alții. Această preocupare
ca învățământul în Școala Militară de Artilerie să fie
desfășurat de excelenți profesori și instructori, i-a
marcat de-a lungul timpului pe toți cei ce au coordonat
învățământul de artilerie, pe inspectorii generali ai
artileriei și pe comandanții Comandamentului Artileriei.
Acest minunat corp de profesori și instructori a impus
de-a lungul timpului școala în societatea românească
ca pe un autentic creuzet de spirite alese, de
profesioniști cu nemărginită dragoste de țară.
De remarcat că prima promoție a școlii, cea din
anul 1883, a fost constituită din 13 sublocotenenți de
artilerie și 10 de geniu. În primul deceniu de existență
școala a instruit/școlarizat 127 de „ofișeri”. În cea mai
mare parte, aceștia au avut cariere militare de succes.
Între numele cele mai rezonante din primele promoții
de ofițeri de artilerie îi amintesc pe: Nicolae Popovici,
viitor general și comandant al școlii și pe Basarabescu
Ion, viitor general și comandant al Diviziei 9 Infanterie
(ambii promoția 1883); Constantin Volvoreanu, viitor
general, comandant al Brigăzii 3 Artilerie și al artileriei
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Corpului 2 Armată (promoția
1884); Săpirescu George,
viitor general și comandant al
Brigăzii 5 Artilerie în Războiul
de Întregire (promoția 1885);
Eremia Teofil Grigorescu,
viitor general, eroul de la
Mărășești, viitor ministru și
Traian Găiseanu, și el viitor
general, comandant al Diviziei
12 în Războiul de Întregire
(ambii
promoția
1886);
Nicolae Rovinaru, viitor general, comandant al Brigăzii 10
Artilerie în Războiul de Întregire (promoția 1887); Radu
Toroceanu, viitor general,
șeful Serviciului Artilerie din
Marele Cartier General și șef
al Serviciului Geografic al
Armatei (promoția 1888);
Alexandru Referendaru, viitor
general, comandant al Școlii
de Artilerie, Geniu și Marină,
Artileria română în Primul Război Mondial
inspector general tehnic al
Sursa foto: https//www.rfi.ro
artileriei, Ion Jitian și el viitor
general și Ioan Popovici, viitor
general și comandant al
Corpului 1 Armată (promoția 1889); Teodor GeorDe o excelentă instruire și educație patriotică au
gescu, viitor general și comandant al Școlii de Artilerie
beneficiat și cei 2273 elevi ai Școlii de Ofițeri de
și Geniu (1890). Desigur enumerarea doar a acestor
Artilerie din perioada interbelică, când școala a
câtorva nume este implicit o nedorită lipsă de pietate
funcționat în garnizoanele Timișoara și Pitești. Nivelul
față de toți ceilalți absolvenți, la fel de merituoși în
ridicat de pregătire al ofițerilor de artilerie din acea
scrierea istoriei acestei arme și a Oștirii, îndeosebi în
vreme s-a datorat și exigenței din școală. Rigorile
izbânzile din prima conflagrație mondială și din
admiterii și intransigența corpului didactic față de cei
Campania din 1919, care au făcut posibilă realizarea
nesilitori era proverbială. Sugestive în acest sens sunt
României Mari. Și următoarele generații de ofițeri de
următoarele
date
privind
rezultatele
școlare
artilerie au fost cel puțin la fel de valoroase. Pentru a
în perioada în care școala a funcționat la Timișoara:
nu-i nedreptăți și pe alți iluștri artileriști înmatriculați de
în anul școlar 1925-1926 au fost 13 repetenți în anul I
-a lungul timpului la Școala Specială de Artilerie,
și 4 în anul II; în anul școlar 1927-1928 au fost 30 de
Geniu și Marină, voi aminti numai unul, de mare
repetenți în anul I și 32 în anul II; în anul școlar
notorietate mondială, savantul Henri Coandă, fiul
următor au fost înregistrați 107 corijenți în anul I, din care
generalului de artilerie Constantin Coandă, fost prim29 au rămas repetenți și 20 de repetenți în anul II;
ministru al României.
în anul școlar 1930-1931 au fost 97 de corijenți în anul I,
din care 28 au fost lăsați
repetenți etc.[4]
Calitatea învățământului din
școală era cunoscută și
apreciată și în mediul universitar. De aceea, institutele
politehnice îi înscriau în anul
III pe absolvenții școlii, obligați eventual să susțină 2-3
examene pentru disciplinele
neincluse în programul de
învățământ al școlii. Calitatea învățământului de artilerie din acea vreme a fost
probată din plin la cel mai
dificil și exigent examen din
carieră, în timpul celui de-al
Doilea Război Mondial, atât
pe frontul din Est cât și pe
cel din Vest. Profesionalismul și curajul artileriștilor au fost probate în timpul
războiului inclusiv de către
ofițerii din școală, participanți
Localul în care a funcționat Școala de Artilerie în Timișoara
pe front. Între cei ce merită
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peste ani recunoștința noastră
se numără și căpitanul GreGeneral Mihail Popescu
cescu Nicolae, primul ofițer
din școală căzut la datorie, în
data de 7 septembrie 1941.
De asemenea, merită amintit
locotenent-colonelul
Ioan
Iliescu, primul ofițer din școală
rănit în cea de-a doua
conflagrație mondială. Dar
vrednici de cinstire sunt și
foștii ofițeri ai școlii ce s-au
General Sorin Ioan
distins prin profesionalism și
curaj, decorați cu diferite
ordine și medalii pentru
riscul de a-i nedreptăți pe mulți, pe regretații valoroși
faptele lor de vitejie: căpitanii Gheorghe Vartolomei,
generali Mihail Popescu, considerat ca cel mai
Ion Iliuță, Dumitru Costeleanu, Mircea Alexandrescu și
apreciat și respectat șef al Statului Major General de
Novac Panaitache.
după evenimentele din 1989, Cornel Paraniac și Sorin
Mulți dintre absolvenții acelor ani au reușit să se
Ioan, pe respectații generali Neculai Rotaru, Gheorghe
impună în organismul militar, urcând pe cele mai
Dascălu, Eugen Popescu, Iordache Olaru, Ștefan
înalte trepte ale ierarhiei militare. Între cei vrednici de
Oprea, Dan Grecu și pe inconfundabilul general Mihai
amintire se numără generalul-locotenent Marin
Chiriță.
Niculescu (adjunct al ministrului apărării naționale),
Cu certitudine școala a avut șansa ca de-a lungul
generalul-colonel Constantin Smirnov (comandant al
timpului, de la primul comandant, legendarul colonel,
Comandamentului Artileriei), generalul Iosif Butoi
(comandant al școlii, comandant de divizie, de corp de
viitor general Eracle Arion și până la actualul
armată și al Academiei Tehnice Militare), generalul
comandant, colonelul Alexandru Puiu, să fie comanDumitru Panaitescu, generalul Ion Cupșa, generaluldată de ofițeri de excepție. Fac această apreciere fără
locotenent Gheorghe Lefter, generalul-locotenent
nicio urmă de subiectivism, cu deplină responsaOctavian Orban, generalul-colonel Nicolae Negulescu,
bilitate. Toți au avut cariere militare de succes, unii
generalul-colonel Constantin Șandru și mulți alții. O
ajungând pe cele mai înalte trepte ale ierarhiei militare
personalitate complexă, dar controversată și interesau în înalte demnități publice. Prin cariera de succes
santă, ce a fost școlită la Timișoara, a fost generalul
și inspirația în întreținerea spiritului de castă al
Emil Botnăraș, fost ministru al apărării în perioada
artileriștilor, generalul Eracle Arion nu va fi uitat
1947-1955. Din respect pentru adevăr trebuie amintit
niciodată, la fel ca inegalabilii generali Petre Vasiliucă acesta a fost un foarte bun artilerist, ce a absolvit al
4-lea școala în anul 1927 și a terminat ca șef de
Năsturel și Alexandru Tell, de al cărui nume se leagă
promoție Școala de Aplicație a Artileriei.
apariția revistei ce găzduiește acest articol. La loc
Și după cel de-al Doilea Război Mondial, cu toate
special în afectul tunarilor se găsește și se vor găsi
schimbările politico-ideologice produse, școala s-a
mereu locotenent-colonelul (viitor general) Eremia
manifestat ca un creuzet de profesioniști (cu nimic mai
Teofil Grigorescu, comandant al școlii în perioada
prejos iubitori de neam și țară decât înaintașii lor), ca
1907-1910, locotenent-colonelul Alexandru Refereno instituție în care
s-a făcut un învățământ
daru, viitorul apreciat inspector general al artileriei,
responsabil, de foarte bună calitate. Un merit aparte
colonelul adjutant Paul Angelescu, viitor ministru de
revine pentru aceasta Comanda-mentului Artileriei,
război, dar și generosul locotenent-colonel Gheorghe
structură ce a coordonat în cea mai mare parte a
acelei perioade (din 1970 până la
desființarea comandamentului după
evenimentele din 1989) învățământul de artilerie, cu multă responsabilitate, înțelepciune și inspirație.
La ceas aniversar trebuie amintit
numele
generalului-colonel
Ion
Popescu, fostul comandant al
Comandamentului
Artileriei,
de
numele căruia se leagă reînființarea
școlii în 1970, mutarea sa în localul
în care în prezent își desfășoară
activitatea Centrul de Perfecționare
Artilerie
Terestră
și
Artilerie
Antiaeriană „Ioan Vodă”, dezvoltarea
logisticii didactice și, nu în ultimul
rând, încadrarea cu personal de cea
mai bună calitate.
Faptul că școala a continuat să
fie un laborator de lideri militari de
prim rang este probat convingător de
Localul în care a funcționat Școala de Artilerie în Pitești
majoritatea absolvenților săi, dintre
care îmi îngădui să-i menționez, cu
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Cazarma 700, Sibiu. Clădirile în care funcționează în prezent Centrul de Perfecționare Artilerie Terestră și
Artilerie Antiaeriană „Ioan Vodă”

Văsescu care a găzduit o vreme, în timpul primei
conflagrații mondiale, școala pe moșia sa la Botoșani.
Cu iubire camaraderească va fi rostit întotdeauna
numele fostului comandant, colonelul devenit general
Pion (Pavel Ion) Georgescu, admirabil pedagog și
patriot, strălucit profesor universitar de matematică și
comandant al Corpului 7 Armată. Cu respect și lacrimi
vor pronunța artileriștii numele martirului colonel
Vasile Mitrea, vestit luptător în rezistența anticomunistă. Nu-i vor uita nicicând pe strălucitul
intelectual generalul Iosif Butoi și pe generalul Eugen
Sibianu și colonelul Constantin Ioniță. La foștii
comandanți ai școlii, ce încă se bucură de
binecuvântarea de a se putea ruga bunului
Dumnezeu, nu mă voi referi, nu pentru că nu ar fi pe
deplin vrednici de laudă ci pentru că spațiul atribuit
articolului este limitat. Dar nu voi încheia elogiul adus
comandanților școlii fără a exprima admirația față de
colonelul Niculae Pavelescu, cel ce este emblematic
pentru instituția de învățământ a artileriei, ce se
identifică cu aceasta pentru bună parte din anii săi de
la Sibiu. A fost un comandant cum rar se întâlnește.
Temeinic pregătit, extrem de exigent, dar foarte drept,
principial și responsabil. Cu toate aceste merite, cu
toate că 11 ani a deținut funcția de comandant al
școlii, prevăzută atunci cu gradul de general cu o stea,
nu a trăit bucuria înaintării la acest grad atât de
meritat. A fost un mare nedreptățit… Iar nedreptatea
ce i-a fost făcută, ce putea fi îndreptată într-o oarecare
măsură, este amplificată de modul incredibil în care
după decembrie 1989 a fost acordat, nu de puține ori,
acest grad.
Desigur, la ceas aniversar nu pot să nu-mi exprim
percepțiile, ce-i drept nu toate pozitive, despre
„școala” de astăzi, în fapt despre Centrul de
Perfecționare Artilerie Terestră și Artilerie Antiaeriană
„Ioan Vodă”. Din cauze obiective dar și subiective,
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centrul este substanțial diferit de „Școala Militară de
Artilerie”, asigurând formarea și perfecționarea atât a
artileriștilor tereștri cât și a artileriștilor și rachetiștilor
antiaerieni. Menționez că aceștia din urmă se
formează și perfecționează în două instituții similare,
atât în acest centru, cât și în structura specializată din
cadrul Forțelor Aeriene, deși fac parte din aceeași
armă și au aceeași specialitate militară. Centrul nu
mai asigură, ca școala de odinioară, doar formarea ca
artileriști a ofițerilor ci și a subofițerilor, maiștrilor
militari și a soldaților și gradaților profesioniști. În plus,
asigură și perfecționarea pregătirii de specialitate a
acestor categorii de personal. Prin urmare, noua
structură este mai mult decât o rezultantă a compilării
funcțiilor fostei Școli de Ofițeri Activi de Artilerie cu
cele ale fostului Centru de Perfecționare a Pregătirii
Cadrelor de Artilerie, asigurând și instruirea ca
artileriști a soldaților și gradaților profesioniști. Este
evident că în aceste condiții, ponderea pregătirii
teoretice a scăzut în detrimentul celei practicaplicative a instrucției. Au dispărut din procesul de
învățământ disciplinele ce-i imprimau odinioară școlii
caracterul „de specială” și asigurau pregătirii ofițerilor
un fundament științific solid, elitist: algebra superioară,
geometria analitică, calculul integral și diferențial,
geometria descriptivă etc... Probabil că se apreciază
că sunt inutile noului proces de învățământ bazat pe
standarde NATO și mai ales pe „tehnici, tactici,
proceduri”... Au dispărut de la catedră și eminenții
profesori de altădată, precum Spiru Haret, David
Emmanuel, Constantin Istrati etc. În schimb, au apărut
în catedre instructorii subofițeri. Un alt aspect care
trebuie relevat este acela că nici personalul centrului,
ca de altfel majoritatea celor din învățământul militar,
în pofida performanțelor profesionale, nu se mai
bucură de recunoașterea decidenților în promovarea
în carieră. Dacă în trecut ofițerii din școală (mai ales

comandanții) au ajuns în cele mai înalte demnități
militare, astăzi ei se pare că nu mai inspiră suficientă
încredere decidenților pentru a fi promovați… Adesea
sunt surclasați la comisiile de selecție de unii ce nu au
performat niciodată în instituțiile de învățământ
urmate, în evoluția în carieră, dar care au avut
inspirația de a participa la misiuni în teatrele de
operații, chiar dacă nu pe funcții de artileriști sau care
se bucură de aprecierile subiective ale decidenților...
Lipsește și coordonarea de specialitate a eșaloanelor
superioare, nemaiexistând structura inspectorului în
armă sau comandamentul de armă… Pentru mine nu
existența acestor disfuncții, semnalate sistematic când
eram în activitate, mă deranjează cât mai ales lipsa de
receptivitate la feedback a celor cărora le-au fost
transmise de-a lungul timpului, vremelnici și nu toți
vrednici decidenți...
În cei 140 de ani de existență, Școala Militară de
Artilerie și-a desfășurat activitatea în șase garnizoane.
În două dintre acestea, Iași și Botoșani, școala a
funcționat conjunctural, în timpul evacuării administrației în Moldova în timpul Primului Război Mondial, în
condiții de o impresionantă precaritate, iar pentru
perioade nu tocmai îndelungate de timp, de 19,
respectiv 8 ani la Timișoara și la Pitești. Dar fără
echivoc, garnizoana emblematică pentru învățământul
de artilerie este Sibiul. Mai bine de jumătate din istoria
acestei instituții de învățământ s-a scris în orașul de
pe Cibin, din 1948 până în prezent. A început în
cazarma în care astăzi funcționează Academia
Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” și din 1970 se
scrie în locația actuală din strada Avrig, cea care
ocupă un loc aparte în sufletul ofițerilor de artilerie. În
acest loc drag sufletului meu am avut privilegiul de a fi
fost părtaș, pentru o perioadă, nu numai la
desfășurarea și dezvoltarea învățământului artileristic,
ci și la unele manifestări aniversare, prilejuite de
împlinirea unui număr de ani de existență a școlii.
Prima manifestare de acest fel a fost cea care a
marcat împlinirea unui secol de existență. Atunci, ca
elev al școlii, am avut primul contact consistent cu
istoria sa, nebănuind că peste ani voi deveni unul
implicat în scrierea sa, contribuind la dezvoltarea
istoriei artileriei. Un moment important pentru mine din
perioada petrecută la Sibiu, în calitate de comandant
al Centrului de Pregătire pentru Artilerie Terestră „Ioan
Vodă” l-a reprezentat sărbătorirea a 125 de ani de
existență a Școlii Militare de Artilerie, ale cărei tradiții
centrul le purta peste timp. La manifestările aniversare
din urmă cu 15 ani au participat printre alții, distinșii
invitați: generalul Eugen Bădălan, șeful Statului Major
General, mitropolitul Ardealului, Laurențiu Streza,
senatorul Antonie Iorgovan, cel supranumit „părintele
Constituției”, actorul Ion Besoiu, cetățean de onoare al
Sibiului, numeroși invitați, ofițeri în activitate, rezervă
și retragere, reprezentanți ai autorităților locale etc.
La activitățile aniversare nu a participat însă, spre
dezamăgirea organizatorilor, primarul de atunci al
Sibiului, posibil din cauza agendei sale încărcate. De
altfel, aceasta se pare că de-a lungul exercitării tuturor
mandatelor de primar nu i-a permis să participe la
multe alte festivități militare sau la serbarea unor zile

cu semnificație pentru afectul național. Cu acel prilej
s-a dezvelit o placă aniversară, menită a aminti
generațiilor următoare că împlinirea a 125 de ani de
existență s-a făcut cu tot respectul cuvenit instituției de
suflet a artileriștilor. În același scop, cinci ani mai
târziu, la împlinirea a 130 de ani de existență a școlii
am organizat și desfășurat un ceremonial militar cu
ocazia dezvelirii unei plăci, amplasată pe clădirea din
capitală, din Calea Griviței nr. 20, în care a funcționat
pentru început școala și care găzduiește în prezent o
secție a Universității de Arte Plastice București. De
asemenea, cu același prilej am dat onorul
recunoștinței instituției în care m-am format, scriind
împreună cu colonelul (r) Marin Ghinoiu, bunul meu
prieten, cartea „Școala Militară de Artilerie. 130 de ani
de existență”.
În final îmi îndrept gândul recunoștinței către
toți cei știuți sau anonimi ce au trudit pentru
pregătirea profesională și cetățenească a atâtor
generații de artileriști și, o dată în plus, către cei ce
mi-au fost profesori, instructori, comandanți, dar și
subordonați.

La mulți ani,
Școala Militară
de Artilerie!

Note:
[1] Maior Ioan Popovici, Organizarea Armatei Române. Vol. I.
Schiță istorică a organizării de la 1870-1877, Roman, Tipografia
Leon Friedmann, Str. Ștefan cel Mare nr.192, p.285.
[2] Monitorul Oastei, nr. 25 din 6 iulie 1881, p. 538.
[3] Ibidem, p. 545.
[4]Constantin Petrovici, Școala Militară de Ofițeri Activi de
Artilerie „Ioan Vodă”, Editura Militară, București, 1976, pag. 95.

Placa aniversară
de pe clădirea din Calea Griviței, București, în care
a funcționat Școala Specială de Artilerie și Geniu
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Școala Specială (de Aplicație) de Artilerie

la aniversarea a 50 de ani de la înființare (1881-1931) [1]

The Special
School of
Artillery on its
50th Anniversary
(1881-1931)
Abstract

At the end of World War I and after
the reunification of Romania, a series of
measures were adopted for redistributing the large units, units and educational institutions on the national territory, depending on the new requirements
of defense and training the personnel
necessary to the army. The Ministerial
Decision no. 372 of June 9, 1920 set
the garrisons where the Military Preparatory, Special and Firing Schools will be
established, starting with school year
1920-1921. According to this decision,
signed by Brigadier General Ioan
Răşcanu, Minister of War, the Military
Preparatory School of Artillery would
continue to function in the garrison of
Bucharest in the same headquarters,
while the Special School of Artillery
would be established in the garrison of
Timişoara, and the Central School of
Artillery Firing in "Mihai Bravu" firing
range.
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Generalul Vasile Rudeanu
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Note bibliografice:
[1] Prezentul studiu este realizat pe baza datelor din Arhivele
Militare Naționale și prelucrat din cartea pe care am publicat-o în
anul 2000: Istoria Școlii de Aplicație pentru Artilerie și Rachete
„Ioan Vodă”, Casa de Presă şi Editură TRIBUNA Sibiu, 2000.
[2] Decizia Ministerială Nr. 372/9 Iunie 1920, art. I, alin. 3, 8, 10.
[3] Ibidem, art. III.
[4] Prin Decizia ministerială Nr. 220/04.03.1925, cu începere de
la 1 aprilie 1925 Comandamentul Şcolilor de Aplicaţie ale Artileriei
lua denumirea de Comandamentul Şcolilor Militare ale Artileriei,
având în subordine şi Şcoala Specială (de Aplicaţie) a Artileriei.
[5] Arhivele Militare Naționale, Registrul istoric al Şcolii de
aplicaţie a Artileriei, nr. inv.1070, p. 1. (în continuare A.M.N.,
RegApl).
[6] S-a prezentat la şcoală la 15 iulie 1920. În 20 august va fi
înlocuit de maiorul Gh. Petrescu, tot din arma geniului. Ibidem, p.1
verso (v).
[7] Ibidem, p. 4.

[8] RegApl., pp. 65-65v.
[9] RA, XLII, nr.5, mai 1929, pp. 423-430.
[10] Ibidem, p. 427.
[11] Ibidem, p. 428.
[12] Ibidem, p. 430.
[13] RegApl., pp. 72v-74v.
[14] Ibidem, p. 74v.
[15] Ibidem, pp. 76v-77.
[16] Ibidem, p. 78.
[17] Ibidem, p. 78 v.
[18] Conform Ordinului comandantului Şcolilor Militare de
Artilerie, nr.220 şi 579/1931. Ibidem, p. 79.
[19] Ibidem, pp. 81 v.-83 v, 87.
[20] Ibidem, p. 93.
[21] Ibidem, p. 95.
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Învățământul de artilerie
la începutul secolului XXI

The Artillery
Educational
System at
the Beginning
of the 21st
Century
Abstract

This year, on April 7 , we celebrate
140 years of artillery education in the
Romanian army, meaning 140 years of
effort and hard work from teachers,
lecturers, military trainers and auxiliary
teaching staff of the Artillery School
(generic name that shall be used
throughout this article, taking into
account the frequent changes of the
name of the educational institution,
which was over time either a school, an
institute or an artillery center), which
have been successful in training
specialists in the branch, in shaping
strong characters, in seeing the result
of their work in the future commanders
of units and subunits. At the same time,
it is worth mentioning that the Artillery
School can take pride in the fact that
many of its graduates have reached the
highest levels of their military careers,
from unit and large unit commanders to
chiefs of General Staff, ministers of
defense or prime ministers.
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Bustul domnitorului Ioan Vodă,
amplasat în interiorul Cazărmii 700

La mulți ani
tuturor celor care au slujit („vechea
gardă”, așa cum îi recunoaștem
pe aceștia) sau slujesc încă învățământul
de artilerie și să ne revedem oricând
cu bucurie, indiferent de generație,
pe platoul acestei instituții de elită
a învățământului militar, sub privirea
încruntată a domnitorului Ioan Vodă.
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Batalionul 81 Rachete Operativ Tactice

pe axa transformării către HIMARS

81st Battalion
on the
HIMARS
transformation
axis
Abstract

The year 2021 will be very important
for the Romanian field artillery as long
as during this year the first artillery
battalion will began the training with
HIMARS system. The 81st MLRS
Battalion
already
started
the
transformation process on 1st of
January 2020 when it received the new
battalion task organization. The most
important activities for this year
includes
the
HIMARS
system
components arrival in the city of
Focsani and the new equipment
training courses. All the activities will be
conducted in cooperation with the
manufacturer and U.S. Government
representatives.
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 Maior Cristian TELIMAN
Căpitan Daniel MARE

Batalionul 81 Rachete Operativ Tactice
„Maior Gheorghe Șonțu”, Focșani

Rachetă ATACMS
Sursa foto: https://www.pixelsquid.com

Rachetă PrSM
Sursa foto: https://www.inceptivemind.com
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Concepte noi în cadrul
sprijinului prin foc

Strategic Long-Range Cannon (SLRC)
Sursă foto: https://www.popularmechanics.com/

New
Concepts
in Fires
Support
Abstract
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În ultima perioadă, în literatura de specialitate au fost introduse
o serie de concepte noi care au stat la baza unor proiecte
revoluționare de echipamente militare, experimentări și chiar
reanalizarea conceptelor operaționale existente în prezent. În
acest sens, ambii coloși militari (SUA și Rusia) au inițiat demersuri
pentru modernizarea echipamentelor de artilerie care să poată
executa trageri la distanțe mari, în condiții de precizie ridicată.
Experimentările recente privind creșterea capabillităților
militare și analizele făcute de către globalsecurity.org privind tunul
autopropulsat rusesc 2S33 Msta-SM2 au arătat că acesta este
capabil să tragă la distanțe de peste 40 de kilometri,
reconfigurând focul de precizie la distanță mare ca și concept
operațional. Prin acest concept s-a dorit să se permită ca forțele
de atac mecanizate și infanteria angajată în operații pe poziții
avansate să fie protejate când duc operațiile la contact,
poziționate în afara distanței focului noului 2A79 152 mm. Astfel
s-a dorit protejarea forței de atac mecanizate și infanteriei pe
timpul operațiilor la contact.
Focul la mare distanță permite lovirea coordonată a țintelor
unui posibil inamic în mediul operațional, cum ar fi concentrări de
trupe, linii de aprovizionare sau echipamente esențiale, permițând
trupelor proprii să fie ferite de focul inamicului, în special de cel al
artileriei acestuia. Aceste calcule au plecat de la cerințele
operaționale ale echipamentelor, acestea fiind de asigurare a unei
bătăi de minimum 70 de kilometri.
În mediul de luptă modern, cu amenințări de tip „forțe egale”,
încălcări repetate ale tratatului INF (Intermediate-Range Nuclear
Forces Treaty), apariția unor noi sisteme de armamente de tipul S
500 și creșterea exponențială a dronelor de atac a obligat
Comandamentul Viitorului Armatei SUA (Future Army Command)
să accepte că au nevoie de noi capabilități de sprijin prin foc cu
bătaie mare destinate să distrugă ținte la distanțe mai mari de 500
de kilometri.
Primul concept este Extended Range Cannon Artillery (ERCA),
care reprezintă în esență un tun autopropulsat cu bătaie extinsă
(intenția fiind de 100 km), echipamentul de bază fiind M109A7

Paladin, dar cu îmbunătățiri substanțiale, cum ar fi o
țeavă mai lungă și un nou sistem de încărcare.
Al doilea concept este Precision Strike Missile
(PrSM) destinat să înlocuiască rachetele tactice Army Tactical Missile System (ATACMS) – fiind
destinate, în primă fază, să acopere distanța de 550
de kilometri impusă de Tratatul INF. Alt obiectiv al
acestor noi rachete este să aibă ghidare de precizie și
încărcături specializate, astfel încât să fie capabile să
distrugă o gamă largă de ținte, inclusiv nave militare
dispuse la distanțe mari.
Al treilea concept este Long-Range Hypersonic
Weapon (LRHW) care se dorește a fi o rachetă
balistică cu componentă de luptă hipersonică,
capabilă să distrugă ținte de tip centre de comandă,
baterii de apărare antiaeriană și de artilerie terestră/
rachete și centre de sprijin logistic dispuse la distanțe
mai mari de 1500 de kilometri.
Al patrulea concept Strategic Long-Range Cannon
(SLRC) se bazează pe un tun de mare calibru, capabil
să tragă un volum mare de muniții cu un cost redus al
proiectilelor la distanțe de 1500 kilometri sau mai mult.
Aceste 4 concepte au în comun faptul că, pentru
dezvoltarea lor, inițiatorii proiectelor s-au bazat pe
capabilitățile unor sisteme de armamente existente în
prezent, la care au augmentat tehnologii de nișă
revoluționare.
Armata SUA speră să aibă primele unități echipate
cu ERCA, PrSM și LRHW până în anul 2023, iar
primul prototip SLRC să fie gata în același an, cu
posibila achiziție a echipamentului la sfârșitul decadei
actuale.[1]
Inițial, toate aceste concepte au fost integrate în
Long-Range Fires (Foc la distanță mare) dar, ulterior,
conceptele s-au unificat în timp în Operational Fires.
Acesta a inclus munițiile supersonice cu bătaie medie
lansate de la sol, prin acest program urmărindu-se
mobilitatea tactică și performanțele unui sistem în
concordanță cu o rachetă sol-sol cu bătaie medie.[2]
O demonstrație tehnologică și industrială
europeană de această dată, făcută cu succes în acest
an, este LynkEUs, în cadrul proiectului de capabilități
„Dincolo de linia de vedere/vizibilitate” (Beyond Line
Of Sight - BLOS) al PESCO (Permanent Structured
Cooperation). Firma este MBDA Missile Systems, care
și-a propus prin acest proiect să înlocuiască rachetele
antitanc MILAN. Noua tehnologie presupune
realizarea binomului rachetă-dronă. Astfel, MBDA
Missile System a preluat racheta cu rază medie
antitanc franceză Moyenne Portée și a combinat-o cu
o dronă cu scopul de a detecta ținta (un tanc), a
determina coordonatele și a le transmite la trăgător
(până la 5 km), fără ca acesta să vadă ținta.
Alt concept dezvoltat de companiile israeliene este
cel de Loitering Munition (LM) – tradusă ca fiind
muniție survolantă cu căutare, capabilă să localizeze,
distrugă ținte sau să ofere prin sistemele de observare
electronooptice
supraveghere,
monitorizare
și
intelligence. În esență, acest concept este o
combinație dintre rachetă dirijată și dronă. Datorită
capabilităților de zbor rapide pot ajunge la zeci de
kilometri, cu 10 kilograme de muniție, în câteva minute
(spre exemplu, SkyStriker – produs de Elbit Systems).
Un alt model în cadrul aceluiași concept cu
capabilități de decolare și aterizare verticală este
ROTEM VTOL produs de Israel Aerospace Industries.

Altă companie israeliană - Rafael Advanced Defense
Systems - a prezentat în 2020 un echipament în
cadrul aceluiași concept dar cu alte capabilități Spike
Firefly Loitering Munition [3]. Acesta reprezintă o
grenadă (350 grame muniție) zburătoare (între 500 și
1000 metri) cu posibilități de observare (are
încorporată o cameră video) și anulare a opțiunilor
combatanților de a se ascunde/acoperi.
Dacă în limbajul de specialitate există DOTMLPF-P
(doctrine, organizări, instrucție, material, leadership,
personal, facilități și politici), conceptele care să le
aplice pe acestea în domeniul apărării și să le
dezvolte sunt la început de drum și unele chiar
neexplicate suficient sau fără o profundă analiză
pentru înțelegere.
Conceptele funcționale din Forțele Terestre pentru
Foc 2020 - 2040 prezentate în documentul 525-3-4 al
Comandamentului pentru Instrucție din SUA, descriu
capabilitățile viitoare de sprijin prin foc din perspectiva
a patru principii: focul trebuie să fie precis, să ofere
reacție rapidă, efectiv și multifuncțional.
Aceste principii sunt acceptate de către toate
armatele moderne, ceea ce arată aplicabilitatea și
utilitatea acestora, iar modul de integrare în cadrul
forțelor armate (indiferent de țară) a permis
ingeniozitatea, simplitatea și creativitatea firmelor de a
oferi răspunsuri planificatorilor militari.

Extended Range Cannon Artillery (ERCA)
Sursă foto: https://www.armyrecognition.com/
Note:
[1] Dan Gouré, https://www.realcleardefense.com/articles/
2020/12/02/armys_newest_longrange_fires_system_isnt_new_but_it_will_be_effective_651682.html
[2] https://www.spacedaily.com/reports /DARPAs_Operational_
Fires_Ground_Launched_Hypersonics_Program_Enters_New_
Phase_999.html
[3] Advanced Tactical Loitering Munition Exposed http://ihls.com/archives/77035?mc_cid=a475bfe160&mc_eid=9afe0528f7
Bibliografie:
Kris Osborn, https://www.foxnews.com/tech/new-army-artillerydoubles-attack-range-and-outguns-russian-equivalent
https://militaryleak.com/2021/01/21/successful-mmp-anti-tankguided-missile-firing-with-target-designation-made-by-a-novademdrone
Kelsey D. Atherton, Grenade drone promises an end-to-coverforever,
https://www.forbes.com/sites/kelseyatherton/2020/05/07/
grenade-drone-promises-an-end-to-cover-forever/?
mc_cid=edced73daa&mc_eid=9aef8f1a4e#2642b2c541ea
The U.S. Army Functional Concepts for Fires 2020-2040, http://
www.tradoc.army.mil/tpubs/pams/tp525-3-4.pdf" target="_blank">
Functional Concept for Fires
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Considerații tactice privind
acțiunile batalionului de artilerie
în operațiile ofensive

Tactical
Considerations
on the Actions
of the Artillery
Battalion in
Offensive
Operations
Abstract

The purpose of this article is to
provide a context for field artillery units
executing offensive operations in nonidentical training environments and is
splited into four areas of interest
consisting of: battalion operations,
battery
operations,
sustainment
operations and some radar employment
considerations. The primary audiences
for this article are field artillery battalion
staff oficers, battery and forward
support company commanders.
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Introducere

Statul major al batalionului de artilerie și centrul de conducere
a focului al bateriilor de artilerie au atribuții bine definite pe timpul
planificării și ducerii operațiilor militare, acestea reprezentând
elemente cheie pentru angajarea țintelor inamice în condiții de
eficiență și, în final, asigurarea succesului în aceste operații
militare la care participă. De asemenea, trebuie reliefat rolul
sprijinului logistic, esențial în orice tip de operații. Nu în ultimul
rând, dotarea cu radare performante a subunităților de artilerie va
avea drept consecință angajarea precisă a țintelor, într-un timp
scurt de la descoperirea acestora.
Acest articol este structurat pe patru zone de interes, astfel:
activitățile desfășurate de statul major al batalionului de artilerie,
procedurile de conducere a subunităților de nivel baterie de
artilerie, sprijinul logistic și câteva considerații privind utilizarea
radarelor de contrabaterie. Prima dintre acestea evidențiază
sarcinile statului major al batalionului de artilerie asociate
operațiilor ofensive, cea de-a doua zonă de interes oferă
informații din perspectiva comandantului de baterie pentru a
evidenția procedurile de conducere a trupelor, execuția și tranziția
ulterioară; în cea de-a treia secțiune a acestui articol se prezintă o
analiză a modului de executare a sprijinului logistic și, în cele din
urmă, sunt prezentate câteva considerații referitoare la modul de
angajare a radarelor în operația ofensivă.

Activitatea statului major al batalionului de artilerie

Modulul operații al batalionului de artilerie este responsabil de
înțelegerea concepției brigăzii și de a se asigura că batalionul
poate executa în condiții de eficiență și eficacitate sprijinul prin
foc, apropiat sau în adâncimea zonei de responsabilitate a
brigăzii, pentru a obține efectul la țintă urmărit de comandant.
Succesul batalionului de artilerie este condiționat de capacitatea
statului major de a executa procesul de planificare a operației în
paralel cu eșalonul superior, respectiv brigada. De asemenea,
statul major al batalionului de artilerie trebuie să fie în măsură să
anticipeze sarcinile specifice aplicabile în conformitate cu
tehnicile, tacticile și procedurile (TTP) utilizate de adversar și
schema de manevră a forțelor proprii, dispunerea sistemelor de

artilerie
în
teren
și
gestionarea
corectă
a
sprijinului
logistic
pentru
realizarea efectului dorit de
comandantul
brigăzii.
Modulul S3 al batalionului de
artilerie trebuie să mențină în
permanență
legătura
cu
ofițerul
responsabil
cu
sprijinul prin foc de la brigadă
(FSO), cu coordonatorul
sprijinului
prin
foc
(FSCOORD) precum și cu
personalul modulului operații
al brigăzii pentru a înțelege
concepția unității sprijinite.
Pe
timpul
planificării
acțiunilor ofensive, statul
major al batalionului de
artilerie trebuie să pună în
mod continuu următoarele
FTX desfășurat la Centrul de Perfecționare Artilerie Terestră și Artilerie
întrebări ținând cont de
Antiaeriană „Ioan Vodă”, 2020
funcțiile de bază ale centrului
de operații tactice (TOC) primirea, analiza și difuzarea
informațiilor;
emiterea
recomandărilor
pentru
baterie trebuie să înțeleagă temeinic sarcinile
comandant; integrarea și sincronizarea resurselor;
specifice atribuite bateriei sale, pentru a putea realiza
estimările modulelor, precum și procesul de luare a
efectul la țintă urmărit de comandant. Se presupune
deciziei (MDMP):
că forțele adversarului aflate în apărare, au un avantaj
» Unde putem anticipa ținte, pe baza tehnicilor,
față de forțele proprii, avantaj bazat pe timpul avut la
tacticilor și procedurilor utilizate de adversar și a
dispoziție pentru a-și amenaja genistic dispozitivul de
schemei de manevră a brigăzii?
luptă și să modeleze mediul operațional. De
asemenea, evaluând un adversar apropiat din punct
» Ce cantitate de muniție cu destinație specială va
de vedere a capabilităților pe care la posedă, se va
necesita planul brigăzii?
constata că acesta are la dispoziție un raport mai
» Putem pune în aplicare planul de comunicații
ridicat de mijloace de foc cu tragere prin ochire
pentru a putea executa misiunile de foc?
indirectă, cu posibilități de lovire mărite. Pe lângă
» Pregătirea informativă a câmpului de luptă și
aceste aspecte, comandantul de baterie mai trebuie
zonele de dispunere planificate artileriei (PAA) pot
să țină cont de capabilitățile prin ochire directă ale
susține cele mai adecvate soluții de tragere și tranziții
adversarului, amenințările de contrabaterie și de
pentru a respinge un contraatac al adversarului și
măsurile de protecție a forței pentru a reduce riscul
pentru a exploata Lista țintelor prioritare/de importanță
neîndeplinirii misiunii. Aderarea liderului la regula de
deosebită (HPTL) și țintele de oportunitate?
„o treime-două treimi” permite subordonaților să aibă
» Oferim comandanților de baterii suficient timp
timp suficient pentru planificare, repetiții și execuție.
pentru executarea recunoașterilor, alegerea și
După executarea analizei misiunii, comandantul de
ocuparea corespunzătoare a zonelor de dispunere și
baterie trebuie să emită un ordin de avertizare
executarea procedurilor de conducere a trupelor?
(WARNO), echilibrat din punct de vedere a detaliilor,
Având un răspuns la aceste întrebări, se pot face
astfel încât informațiile transmise să fie înțelese de
recomandări către FSCOORD pentru luarea unei
către subordonați.
decizii și pentru stabilirea condițiilor pentru a sprijini
Comandantul de baterie trebuie să se bazeze pe
operația ofensivă a brigăzii, iar bateriile au timp
proceduri operaționale standard practicate (SOP)
suficient pentru executarea TLP-urilor.
pentru a-și simplifica WARNO-ul. SOP-urile ar trebui
să cuprindă subiecte, precum: verificări și criterii de
Activitatea bateriei de artilerie
inspecție înainte de luptă, responsabilități pe timpul
Comandantul bateriei de artilerie trebuie să urmeze
deplasării, alegerii și ocupării PAA etc. WARNO ar
în mod fundamental cei opt pași ai procedurilor de
trebui să includă, de asemenea, o analiză relevantă a
conducere a trupelor pentru a pregăti o operație
situației inamicului (până la două eșaloane mai sus),
ofensivă. De asemenea, luând în calcul elementele
a terenului din zona de operații și a condițiilor
METT-TC (Misiune, Inamic, Teren și stare a vremii,
meteorologice. Comandantul de baterie trebuie să fie
Forțe la dispoziție, Timp și Considerații despre civili) și
atent să nu retransmită pur și simplu misiunea
cele cinci cerințe pentru o tragere precisă - 5RAPF,
batalionului către subordonații lui, ci să furnizeze
comandanții de baterii vor fi capabili să analizeze în
analize adecvate și aplicabile pe care subordonații
mod eficient misiunea, în conformitate cu prevederile
trebuie să le cunoască. WARNO-urile ar trebui să
planului sprijinului prin foc al batalionului de artilerie
includă prioritățile de lucru, termenele limită și
din care fac parte.
îndrumări
privind
deplasarea
și
executarea
Pe timpul operației ofensive, unei baterii de artilerie
recunoașterilor.
i se pot atribui sarcini specifice de interdicție, de
Într-o
operație
ofensivă,
activitățile
de
fumizare prin crearea perdelelor de fum, trageri de
recunoaștere, alegere și ocupare a PAA-urilor
contrabaterie și trageri de precizie. Comandantul de
planificate, vor putea fi executate în primă fază doar
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pentru PAA-ul inițial, urmând ca pentru celelalte PAA-uri,
comandantul de baterie să fie obligat să folosească
alte mijloace pentru a-și executa recunoașterea
inițială, inclusiv hărți, imagini aeriene, sisteme de
avioane fără pilot sau prin solicitarea de informații
suplimentare eșalonului superior pentru a putea face o
analiză a itinerariilor de deplasare și a zonelor de
dispunere, până când grupul de recunoaștere va
putea executa recunoașterile în zonele respective.
Pe măsură ce comandantul de baterie finalizează
planul și se pregătește să emită ordinul de operații
pentru operația ofensivă, acesta trebuie să acorde o
atenție deosebită momentului și vitezei cu care trebuie
să execute manevra în următorul PAA, amenințărilor
reprezentate de tragerile de contrabaterie, măsurilor
de protecție a forței pe timpul deplasării, precum și
etapelor de aprovizionare a bateriei cu muniție
(inclusiv cunoașterea procedurilor de aprovizionare).
În momentul finalizării planului, comandantul de
baterie trebuie să aibă răspunsurile la următoarele
întrebări: Am muniția adecvată pentru a-mi îndeplini
sarcinile primite? Momentul executării manevrei este
clar? Vor înțelege plutoanele factorii declanșatori și
calendarul țintelor pentru care sunt responsabile?
Suntem capabili să comunicăm eficient intern și
extern? Întrunim toate cele cinci cerințe pentru o
tragere precisă?
În momentul emiterii planului, comandantul de
baterie trebuie să se asigure de recepționarea corectă
a informațiilor transmise, verificând acest lucru prin
briefinguri sau chestionare. Comandantul de baterie
trebuie, de asemenea, să fie pregătit să își
perfecționeze planul printr-o supraveghere eficientă a
activităților, inspecții și prin completarea procedurilor
de operare privind activitățile de recunoaștere, alegere
și ocuparea a zonelor de dispunere.

În operațiile ofensive, CCF-ul bateriei, este
responsabil pentru respectarea cerințelor care asigură
executarea unui foc precis. În plus, CCF-ul trebuie să
mențină măsurile de coordonare a sprijinului prin foc
digitale și analogice precise. Odată ce CCF-ul
primește lista țintelor de la batalion, este imperativ
necesar ca acesta să execute mai multe repetiții
tehnice interne înainte de repetiția condusă de brigadă
sau batalion. Pe timpul pregătirii operațiilor ofensive,
repetițiile interne trebuie să se concentreze pe toate
aspectele sarcinilor specifice letale și nonletale care
urmează a fi executate, în special tragerile de
interdicție și cele de fumizare. Repetiția tehnică
internă asigură, utilizarea corectă a combinației
proiectil-focos pentru a putea fi executate eficient
misiunile prevăzute în lista țintelor și a obține efectul
scontat la ținte. De asemenea, CCF-ul folosește
repetiția tehnică pentru a identifica și a raporta
încălcările măsurilor de coordonare a sprijinului prin
foc sau alte probleme asociate muniției care, în cele
din urmă, împiedică executarea cu succes a misiunilor
de foc.
Lista țintelor este un produs de luptă cheie care
oferă informații esențiale CCF-ului și comenzii bateriei
pentru a continua executarea TLP-urilor. CCF-ul
bateriei sprijină TOC-ul batalionului cu informații
suplimentare referitoare la gismentul țintelor, săgeata
traiectoriei, încărcătura sau orice altă variabilă
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Activități practice în Poligonul Cincu

Exerciții tactice în teren

necesară executării misiunilor de foc. Aceste date sunt
utile celulei de sprijin prin foc a brigăzii pentru a putea
sincroniza și integra componenta aeriană (avioane și
elicoptere de atac) și alte capabilități primite în întărire
pentru a executa sprijinul operației ofensive.

Sprijinul logistic
Pe timpul desfășurării operațiilor ofensive,
planificatorii sprijinului logistic trebuie să țină cont atât
de zonele de dispunere a artileriei, cât și de posibila
schemă de manevră a adversarului. Analiza acestor
informații furnizează răspunsuri pertinente cu privire la
cantitatea și tipurile de muniții necesare pentru a
neutraliza, distruge sau anihila inamicul. Planificarea
sprijinului logistic se execută având la bază două
principii fundamentale: capacitatea de reacție și
anticiparea.
Planificatorii
sprijinului
logistic,
respectiv
compartimentul S4 din cadrul batalionului de artilerie,
trebuie să relaționeze constant cu structura S3 pentru
a înțelege cât mai bine operațiile curente și pe cele
viitoare. Acest flux de informații permite subunităților
de sprijin logistic să mențină capacitatea de reacție a
batalionului atât pe timpul ducerii operațiilor ofensive,
cât și pe timpul tranziției. Succesul misiunii depinde de
aprovizionarea la timp a bateriilor de tragere cu
muniția necesară, în conformitate cu misiunile de foc
și lista țintelor, pentru a putea sprijini eficient forțele de
manevră. Analizarea listei țintelor și înțelegerea

misiunilor specifice a fiecărei baterii de tragere,
permite compartimentului S4 să proiecteze eficient
unde și când este nevoie de muniție. După cum am
menționat mai sus, planificatorii sprijinului logistic
trebuie să înțeleagă tranziția de la operațiile ofensive,
modificările aduse sarcinilor specifice precum și tipul
și cantitatea de muniție, combustibil sau alte provizii
care sunt esențiale pentru a menține batalionul în
stare de operativitate pe timpul tranziției.

Considerații privind utilizarea radarelor de
contrabaterie
Utilizarea eficientă a radarelor de contrabaterie în
sprijinul operațiilor ofensive este esențială pentru
succesul forțelor de manevră. Ofițerul responsabil cu
sprijinul prin foc din cadrul celulei de sprijin a brigăzii
sau ofițerul responsabil cu managementul țintelor
trebuie să înțeleagă în primă fază mediul operațional
și sarcinile cheie asociate schemei de manevră. Pe
măsură ce se realizează înțelegerea situațională,
planificatorul efectuează o analiză “inversă” a timpului
și a distanței de la aliniamentul de trecere la ofensivă
până la locul și momentul distribuirii efective a
ordinului de deplasare/dislocare a radarelor. Acest
proces necesită un timp semnificativ din cauza
factorilor concurenți cum ar fi: timpul avut la dispoziție,
terenul și nivelul de instruire al personalului.
Planificarea acțiunilor radarelor de contrabaterie și
înțelegerea tuturor considerațiilor asociate este vitală
și poate face diferența între obținerea unui sprijin prin
foc eficient și eficace și un eșec lamentabil.
Alocarea eficientă a radarelor de contrabaterie
asigură un sprijin prin foc oportun pe timpul operațiilor
ofensive. Sistemele automatizate de conducere a
focului permit observatorilor înaintați (FO) să
comunice cu structurile de angajare (artilerie ghintuită,
rachete, aruncătoare) și să execute deconflictizarea
terestră și aeriană înainte de angajarea țintelor.
Totodată, aceste sisteme de comunicare sporesc
capacitatea de reacție a structurilor de angajare.
Pe timpul operațiilor ofensive, radarele de
contrabaterie susțin protecția forțelor proprii prin
localizarea sistemelor de angajare ale adversarului
care execută trageri prin ochire indirectă. De
asemenea, trebuie acordată o atenție deosebită
planificării achiziției țintelor, în special pentru ducerea

Radar TPQ-53
Sursă foto: https://www.rumaniamilitary.ro

operațiilor viitoare. De exemplu, ofițerii responsabili de
managementul țintelor se vor concentra pe
identificarea mijloacelor de foc prin ochire indirectă ale
adversarului, identificând și stabilind în funcție de
teren, zonele de dispunere a radarelor, pe care le vor
propune și comandantului brigăzii. Aceste zone de
dispunere se vor alege, astfel încât să se asigure o
acoperire continuă a întregii zone de acțiune a
brigăzii. Cerințele pentru poziționarea și deplasarea
radarelor de contrabaterie sunt identificate pe timpul
procesului de planificare a operației și legate de
evenimente specifice. Acest lucru permite o acoperire
continuă a zonei de operații, facilitând acoperirea
reciprocă între radare. Comandantul batalionului de
artilerie monitorizează îndeaproape acest proces
pentru a se asigura că utilizarea terenului și
manevrele între zonele de dispunere a radarelor sunt
coordonate corespunzător.
Considerăm
ca
fiind
imperios
necesare
respectarea următoarelor cerințe în ceea ce privește
achiziția țintelor pe timpul planificării și ducerii
operațiilor ofensive: dispunerea observatorilor și a
radarelor să se materializeze astfel încât să poată
susține planul de culegere a informațiilor; existența
unui plan de executare a manevrei pentru mijloacele
de achiziție ținte care să cuprindă mai multe zone
favorabile de dispunere; coordonarea angajării
radarelor în întreaga fâșie de acțiune, astfel încât să
nu existe spații neacoperite în zona de responsabilitate; dispunerea radarelor să permită maximizarea razei de acoperire și să ofere flexibilitate
maximă; planificarea unei raze de acoperire de 360 de
grade și securizarea flancurilor susține planul de
culegere a informațiilor.

Concluzii
În concluzie, acest articol tratează câteva aspecte
importante privind modul de acțiune a batalionului de
artilerie în operațiile ofensive. Personalul din statul
major al batalionului, în special compartimentul S3,
are un rol important în a se asigura că toți comandanții
de baterii au informațiile necesare, cunosc sarcinile
specifice pe care urmează să le execute sau produse
de luptă disponibile pentru a putea executa TLP-urile
și în cele din urmă, pentru a se asigura că au o soluție
de tragere pentru toate țintele atribuite bateriei prin
lista țintelor. În plus, comandantul de
baterie trebuie să înțeleagă ce urmează,
ce se așteaptă de la baterie în faza
următoare. Bateria sprijin logistic trebuie,
de asemenea, să mențină fluxul de
informații cu statul major al batalionului
și comandanții de baterii pentru a se
asigura că batalionul este în măsură să
execute sarcinile specifice ordonate.
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„Când este pace în lume, un om de
bine îşi ţine sabia alături de el.”
Sun Tzu, Arta războiului

Caracteristicile necesare
artileriei moderne
pentru reinstaurarea
„Regelui” pe tronul armelor
Necessary
Characteristics
to the Modern
Artillery
for being
Restored "King"
on the Throne
of Arms
Abstract

In the context of the threats of the
21st century which continues to be
dominated by instability, the military
domain maintains its vital importance to
the world's powerful states. In this
regard, the armed forces continue to
develop new capabilities and weapons
systems that are able to meet the
current requirements.
The recent military conflicts have
highlighted that cyber threats continue
to be the main security issue, and the
risk of a conventional war is very
unlikely. At the same time, hybrid
threats keep emerging and developing
in different parts of the world, being
constant in the equation of military
conflicts at the beginning of this
century.
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Obuzier autopropulsat calibrul 155mm CAesar
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Traiectorii diferite utilizate în MRSI
Sursă grafic: https://www.en.wikipedia.org/wiki/
Artillery
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Limitele sistemelor de apărare antiaeriană
moderne în raport cu amenințarea aeriană actuală
 Locotenent-colonel Doru COBZARU

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

În mod cert, pandemia COVID-19 are o influență nu doar în
sfera medicală, ci și în ceea ce privește conflictele militare
actuale. Astfel, războaiele civile din Siria și Liban în care sunt
implicate majoritatea puterilor militare actuale, au fost puse pentru
moment într-un con de umbră mediatic, iar specialiștii militari au
putut să identifice câteva lecții importante pentru apărarea
antiaeriană în aceste războaie. Practic, am asistat și asistăm încă
la testarea sistematică a sistemelor de apărare antiaeriană, a
tehnicilor, tacticilor și procedurilor de utilizare a acestora, precum
și a modului de utilizare a noilor componente ale amenințării
aeriene: sistemele aeriene fără pilot – Unmanned Aircraft Sistem/
UAS, rachetele de croazieră – Cruise Missile/CM și sistemele de
lovire de înaltă precizie. Una dintre cele mai disputate teme este,
la acest moment, ineficiența dovedită de sistemele de artilerie și
rachete antiaeriene moderne de provenință rusească împotriva
UAS, CM și avioanelor de luptă ale Turciei și Israelului. Cea mai
importantă lecție identificată în aceste conflicte este aceea că,
foarte probabil, actualele sisteme de apărare antiaeriană (fără a
specifica provenința acestora) să nu poată face față unui atac
susținut cu CM și UAS relativ ieftine, dacă nu sunt înglobate
într-un sistem integrat de comandă-control al spațiului aerian și nu
sunt operate de militari extrem de bine instruiți.
De exemplu, UAS-urile de provenință turcă puse la dispoziția
guvernului recunoscut internațional de uniune națională din Libia/
GNA au reușit distrugerea și/sau anihilarea sistemelor de apărare
antiaeriană PANTSIR de provenință rusească utilizate de armata
națională libiană/LNA. Se pare că multe dintre tacticile, tehnicile și
procedurile folosite pentru a distruge/anihila sistemele de apărare
antiaeriană din Libia au fost testate în timpul scurtei campanii din
iarna anului 2020 a armatei turce în provincia Idlib, campanie în
care Turcia a distrus sisteme de apărare antiaeriană cu rază
scurtă de acțiune PANTSIR și sistemele cu rază medie de acțiune
Buk-M1 operate de armata siriană. În cele din urmă, foarte
probabil, tocmai incapacitatea LNA de a-și proteja forțele, a
schimbat soarta recentului război civil din Libia: forțele GNA au

The Limitations
of the Modern
Air Defense
Systems
Facing the
Current Air
Threats
Abstract

Certainly, the COVID 19 pandemic
has influenced not only the medical
field, but also the current military
conflicts. Thus, the civil wars in Syria
and Lebanon, in which most of the
current military powers are involved,
are overlooked by the media for the
time being, although these wars have
taught some important lessons to the
air
defense
military
specialists.
Basically, we have witnessed the
systematic testing of the air defense
systems, of the techniques, tactics and
procedures of employing them, as well
as the manner of using the new
components of the air threat: the
Unmanned Aircraft System/UAS, the
cruise missiles/CM and the highprecision weapon systems.
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Sistemul antiaerian PANTSIR, Serbia
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UAS Bayraktar TB2, Turcia
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recucerit controlul asupra capitalei Tripoli, și-au
continuat ofensiva și au preluat controlul asupra
Tarhouna, locul de dispunere al uneia dintre cele mai
importante baze ale LNA. Trebuie remarcat faptul că
LNA nu a dispus de un sistem de apărare antiaeriană
diversificat, eșalonat pe înălțimi, iar în lipsa unui astfel
de sistem, eșecul unor sisteme de apărare antiaeriană
izolate era de așteptat.
Pe de altă parte, în Siria, există un sistem de
apărare antiaeriană impresionant. Astfel, armata siriană
are în dotare mai multe tipuri de sisteme de apărare
aeriană de origine rusească, inclusiv sisteme cu bătaie
mare S-300, sistemele cu bătaie medie BUK-M1 și cu
bătaie scurtă PANTSIR. În plus, în zonă este dislocat
și un sistem de rachete cu bătaie mare S400 operat
de armata rusă. Cu toate acestea, forțele aeriene
israeliene au învins în mod regulat aceste sisteme,
prin utilizarea pe scară largă, combinată, a războiului
electronic, a rachetelor anti-radiolocație și a munițiilor
de ultimă generație. Deși forțele aeriene israeliene
sunt un adversar redutabil, pentru un ochi neavizat,
este surprinzătoare ineficiența sistemului de apărare
aeriană sirian. Să nu uităm însă că, deși diversificat,
sistemul de apărare antiaeriană sirian nu dispune încă
de un sistem integrat de comandă-control al spațiului
aerian. Astfel, un adversar instruit (iar forţele aeriene
israeliene sunt un astfel de adversar) poate exploata,
funcție de misiune, vulnerabilitățile inerente fiecărui
sistem de apărare antiaeriană în parte. Este de
notorietate faptul că, de exemplu, sistemele S300,
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deși au o bătaie teoretică impresionantă, nu pot
detecta avioanele și UAS-urile care zboară la
înălțime mică decât prea târziu, după ce acestea
și-au angajat țintele iar, pe de altă parte, sisteme
precum BUK-M1 și PANTSIR pot fi angajate
relativ uşor cu rachete anti-radiolocaţie de către
un adversar de calibrul forţelor armate israeliene.
Aceste limitări nu sunt specifice sistemelor de
apărare antiaeriană de provenienţă rusească, ci
sunt limitări tehnice universal valabile sistemelor
de apărare antiaeriană indiferent de proveniență.
Cu toate acestea, neajunsurile tehnice nu justifică
în totalitate ineficienţa sistemelor de apărare
antiaeriană în orientul mijlociu. Cu siguranţă
situația tactică și strategică particulară din
regiune şi neajunsurile de natură tehnică le-a
afectat performanța dar, mai mult ca sigur,
personalul care a operat aceste
sisteme
avansate de apărare antiaeriană nu a avut parte
de o instruire adecvată şi nici de timpul de
instruire necesar. Operarea unor sisteme
sofisticate de apărare antiaeriană necesită o
pregătire extinsă, pluridisciplinară a personalului,
altfel pot apărea erori tragice precum doborârea
accidentală de avioane civile, proprii sau aliate.
Sunt de notorietate incidentele din Iran şi
Ucraina, când avioane de transport pasageri
civile au fost doborâte din greşeală sau
doborârea accidentală a unui avion de cercetare
IL20 de către un sistem de rachete antiaeriene
S200 sirian.
Interesant este că, deşi o parte a sistemelor
PANTSIR siriene și libiene au fost distruse în
timp ce păreau să fie operaționale pe câmpul de
luptă, multe au fost distruse pe timpul dislocării
sau în timp ce erau ascunse sub şoproane.
Acest lucru demonstrează încă o dată, dacă mai
e nevoie, importanţa
sistemelor ISTAR în
operaţiile ofensive.
O analiză la rece a ultimelor conflicte arată că
forţele care au utilizat UAS-uri şi rachete de croazieră
relativ ieftine, într-un mediu apărat de sisteme de
apărare antiaeriană moderne şi scumpe şi-au putut
atinge în mod repetat scopurile. Chiar dacă aceste
forţe şi-au pierdut o parte din avioanele fără pilot – se
pare că Turcia a pierdut opt astfel de avioane fără pilot
în provincia Idlib – prețul plătit a fost mic comparativ
cu avantajele obţinute pe câmpul de luptă. Inclusiv
state bine echipate au realizat că prevenirea loviturilor
executate cu sistemele aeriene fără pilot și rachete de
croazieră, aşa cum au fost cele executate asupra
instalațiilor petroliere din Arabia Saudită de la sfârșitul
verii anului 2019 de către rebelii Houthi sau agenții
iranieni, este foarte dificilă. Din păcate, pentru
apărătorii aerieni din întreaga lume, un adversar în
ofensivă va avea permanent iniţiativa şi o gamă largă
de opțiuni, fie ele electronice sau cinetice, atunci când
vine vorba de anihilarea apărării antiaeriene.
Industria producătoare de sisteme de apărare
antiaeriană susţine faptul că sistemele de ultimă
generaţie sunt foarte eficiente împotriva noilor
ameninţări aeriene. Cu toate acestea, după cum au
demonstrat recentele conflicte, achiziționarea unor
sisteme de apărare antiaeriană moderne nu este
suficientă. Viteza cu care evoluează amenințarea
aeriană în ziua de astăzi este impresionantă. Toate
sistemele moderne de apărare antiaeriană ar trebui să
fie ușor de adaptat la amenințarea aeriană pentru o
perioadă de cel puțin 20 de ani. De asemenea, odată

achiziționate aceste sisteme de apărare antiaeriană,
este necesară construirea unui sistem integrat de
comandă și control a spațiului aerian modern, iar
acest deziderat constituie o adevărată provocare,
necesită mult timp şi resurse financiare substanțiale.
În acest moment, România se află în plin proces
de identificare a soluțiilor de înlocuire a sistemelor
SHORAD/VSHORAD din dotarea forțelor terestre.
Decidenții naționali trebuie să înțeleagă că efortul
financiar de achiziție a unor sisteme de apărare
antiaeriană performante este inutil fără investiții
ulterioare pentru realizarea unui sistem integrat de
control al spațiului aerian național robust, integrabil în
sistemul integrat de apărare aerian și antirachetă al
NATO – NATO Integrated Air and Missile Defence
Sistem – NATINAMDS și într-un sistem de instruire
performant.
De asemenea, ar trebui analizate încă o dată cu
atenție opțiunile ofensive și defensive necesare
asigurării nevoilor de securitate și ar trebui găsit un
echilibru între aceste opțiuni, deoarece investirea doar

în sisteme defensive, scumpe și complicate, greu de
operat și care nu funcționează întotdeauna la
parametrii proiectați, nu poate fi o soluție. În cele din
urmă, probabil cea mai importantă lecție identificată în
aceste conflicte, este aceea că orice stat la acest
moment ar trebui să investească în dotarea forțelor
armate cu sisteme aeriene fără pilot, în capabilități
ISTAR moderne și în sisteme de lovire de înaltă
precizie. Până la urmă, „offensive operations, often
times, is the surest, if not the only (in some cases)
means of defence"[ George Washington, 1799].
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Internetul
ca instrument
de învăţare
interactivă
The Internet
as an
Interactive
Learning
Tool

 Locotenent-colonel Ionel ALEXE

Abstract

At a time when the COVID-19
pandemic is leaving a strong impact on
everyday life in general and on the
educational process in particular,
finding distance learning methods has
become a priority for all educational
institutions. In this pandemic context,
interactive forms of learning, which
have become a reality of the present
time, have begun to be implemented in
the military non-university educational
institutions as well. Thus, we are
wondering whether the Internet can be
useful in training and specializing
students and course attendants in the
process of studying, operating and
maintaining the military equipment.
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Influence of
the Pandemic
Caused by the
COVID-19 Virus
on the
Development
of the Training
Process
in the Military
Educational
Institutions
Abstract

Military education is responsible for
generating the leaders and soldiers of
tomorrow which is why its adaptation to
current challenges is utterly necessary
and welcomed. The COVID-19 pandemic has given the Army the opportunity to reassess the way it educates
its personnel, but the unique challenges
of distance learning still need to be addressed. The transformations that take
place in the military system, regardless
of their nature, impose changes regarding the educational curriculum and the
competencies required for all categories of military personnel.
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Influența pandemiei
provocate de virusul
COVID-19 asupra
desfășurării procesului
educațional în instituțiile
de învățământ militar
 Locotenent-colonel dr. George BUCĂȚA
Maior Daniel DAVID
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Antiaeriană „Ioan Vodă”, Sibiu

Izbucnirea pandemiei a afectat într-un mod negativ sistemele
educaționale din întreaga lume, ducând la închiderea pe scară
largă a instituțiilor de învățământ. Aceasta a generat perturbări
grave atât în cadrul activităților academice, cât și în planurile de
carieră. Suspendarea cursurilor în instituțiile de învățământ a
impus tranziția către învățământul online și la domiciliu ceea ce a
pus presiune asupra cursanților, profesorilor și părinților, în
special a celor cu competențe digitale și resurse pentru educație
continuă limitate. Închiderea instituțiilor de învățământ a impus
schimbarea programelor de studii, ceea ce poate duce la
extinderea termenelor de absolvire ale cursanților, determinându-i
să-și reconfigureze traseul profesional.
Tehnologia are potențialul de a facilita educația din orice
locație, inclusiv de acasă, iar începând din martie 2020, utilizarea
platformelor tehnologice educaționale a devenit noua realitate
pentru instituțiile de învățământ, profesorii și cursanții din
România. Educația online este un concept general, care implică
predarea și învățarea online cu ajutorul instrumentelor și
platformelor tehnologice. Succesul educației online depinde de
factori precum conexiunea la internet, software de învățare,
abilități digitale, disponibilitate și acces la tehnologie. Platformele
de educație online sunt instrumente vitale care susțin educația
online, ce își are rădăcinile în educația la distanță, dar și în
formele de predare facilitate prin utilizarea tehnologiilor digitale,

precum sesiunile virtuale și activitățile de instruire
utilizând internetul.
Instituțiile de învățământ care au luat în calcul
utilizarea platformelor de învățământ online înainte de
izbucnirea pandemiei de COVID-19 au avut un avantaj
comparativ față de cele care încă nu incluseseră
tehnologia în strategiile lor de predare. Profesorilor li
s-a cerut să predea de la distanță, iar cursanții au avut
nevoie de ajustări la noile tehnici de predare și
învățare. Tranziția la educația online a reprezentat o
provocare pentru cursanții din zonele în care nu
existau infrastructuri și facilități relevante care să
faciliteze educația online. Problema decalajului digital
a fost prezentă în special pentru cursanții din zonele
rurale. Chiar dacă mulți nu au abilitățile digitale
necesare pentru a implementa educația online,
tehnologia rămâne o soluție pentru a sprijini activitățile
educaționale în timpul suspendării neprogramate a
instituțiilor în timpul pandemiei.
Învățământul militar are un caracter special datorită
ponderii ridicate a conținuturilor cu specific practicaplicativ pe care cursanții trebuie să și le însușească.
Întrucât are rolul de a pregăti liderii și luptătorii de care
armata are nevoie, este imperios necesară adaptarea
învățământului militar la noile condiții atipice de
instruire.
Transformarea sistemului de învățământ are loc
prin introducerea de noi metode, tehnici, abordări și
strategii prin care să se asigure pregătirea resursei
umane în vederea satisfacerii cerințelor organizației
militare. Pentru a răspunde provocărilor unui mediu
volatil și incert de securitate națională, armata își
transformă conceptele operaționale pentru a-și
îmbunătăți capacitatea de reacție. Aceste schimbări în
curs precum și cele viitoare impun cereri din ce în ce
mai mari asupra procesului de învățământ militar.
Transformarea învățământului presupune că
acesta va trebui:
• să asigure formarea unor deprinderi din ce în ce
mai complexe, într-o gamă largă de condiții;
• să dezvolte abilități tehnice prin tipuri de instruire
specializate;
• să se adapteze rapid la misiuni, tehnologie,
doctrină, și cerințe;
• să susțină realizarea și menținerea unei pregătiri
de înaltă calitate în toate unitățile de învățământ.
Schimbarea mediului de învățare impune noi
cerințe de flexibilitate în metodologie și necesitatea de
a spori creativitatea și inovația în învățământul militar.
Învățământul online pune sarcini pe umerii cursanților.
Ei trebuie să preia conținutul pus la dispoziție de către
profesori, să-l parcurgă și să-l analizeze, apoi să pună
în conexiune materialul respectiv cu alte lecturi și să
sintetizeze răspunsuri la propriile întrebări. Profesorii
trebuie să fie cât mai creativi, să organizeze conferințe
în așa fel încât cursanții să fie implicați și să își
însușească conținuturile programei ca și cum ar fi fost
prezenți în instituția de învățământ.
Învățământul online presupune activități de
multitasking, întrucât în locul în care cursantul
desfășoară cursurile pot exista întotdeauna elemente
care distrag atenția acestuia. De asemenea, cursantul
este nevoit să-și managerieze timpul pe cont propriu
pentru a îndeplini sarcinile de studiu, ceea ce nu se
întâmplă în cazul învățământului clasic care se
desfășoară într-o instituție militară cu un program orar
specific. De aceea, profesorii trebuie să găsească cele
mai bune mijloace de asigurare a angajamentului și

implicării cursanților în procesul de învățare la
distanță.
În pandemie, chiar și în unitățile militare, majoritatea activităților de instrucție au fost suspendate
conform măsurilor impuse de Ministerul Sănătății
pentru a preveni răspândirea virusului COVID-19. În
această perioadă, Ministerul Apărării Naționale a pus
în aplicare protocoale de sănătate și siguranță pentru
a proteja militarii, precum distanțarea fizică, măsurile
de igienă, cerințele de carantină și activitățile de
testare.
Instruirea virtuală distribuită este o soluție la
provocările impuse de actuala pandemie, întrucât
poate fi desfășurată în orice locație – de la confortul
locuinței, la o unitate militară – și permite instrucția
individuală și colectivă. Soluții de formare virtuală
există deja sau sunt în curs de dezvoltare. Soluțiile
virtuale pentru nevoile de instruire colectivă – de la
pregătirea misiunii până la repetiția misiunii – includ
Virtual Battlespace 3 care este un sistem de simulare
virtuală multiplayer a câmpului de luptă, care permite
utilizatorilor să se antreneze pentru sarcini individuale,
de echipă, pluton sau companie. Utilizatorii acționează
într-o lume virtuală și în continuă schimbare, care
poate simula mediile operaționale actuale sau viitoare.
Totuși, adevărul este că armata nu este în prezent
în măsură să asigure instruirea virtuală distribuită pe
scară largă. Dacă coronavirusul provoacă anularea
exercițiilor pe termen lung și închiderea unităților de
învățământ, nivelul de pregătire al armatei ar putea fi
grav afectată. Cu toate acestea, soluțiile existente pe
termen scurt au permis executarea instruirii la
momentul necesității.
Personalul NATO din țările partenere au organizat
o primă întâlnire virtuală în perioada 16-18 noiembrie
2020 pentru a împărtăși bune practici de la instituțiile
de învățământ militar privind utilizarea platformelor
online. Răspunzând provocărilor provocate de
pandemia
COVID-19,
Programul
NATO
de
îmbunătățire a învățământului militar (NATO Defence
Education Enhancement Programme) a găzduit
evenimentul cu scopul de a sprijini adaptarea și
dezvoltarea educației militare profesionale la noile
circumstanțe.[1]
În martie 2020, colegiile militare și-au mutat
cursurile în online pe platforma ILIAS, dezvoltată de
specialiștii din cadrul Departamentului pentru
Învățământ Distribuit Avansat la Distanță (DIDAD), din
Universitatea Națională de Apărare Carol I. Au fost
utilizate, de asemenea, platformele Zoom, Google
Clasroom, sau WhatsApp pentru ca profesorii să
transmită materiale de studiu, sarcini didactice și
pentru a verifica gradul de însușire a cunoștințelor de
către elevii militari.[2]
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Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din
Sibiu a avut la dispoziție platforma Moodle, utilizată și
înainte de izbucnirea pandemiei, care a permis
organizarea cursurilor sub forma unor conferințe
video/audio. Aceeași platformă a fost utilizată și de
Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din
Brașov. Studenții Academiei Navale „Mircea cel
Bătrân” din Constanța au utilizat o platformă internă
proprie creată de specialiștii instituției, în timp ce
Academia Tehnică Militară din București a desfășurat
cursurile online pe platforma Microsoft Teams.
Multe dintre disciplinele de specialitate pe care le
presupune orice ciclu de învățământ militar implică
prezența cursantului la unitate, instruirea în afara
unității nefiind posibilă din punct de vedere tehnic.
Trecerea în mediul online a cursurilor desfășurate în
mod normal la clasă este soluția adoptată de
instituțiile militare de învățământ, urmând ca taberele
de instrucție, tragerile și exercițiile tactice să se
execute la momentul revenirii lor în unitate. După șase
luni de pauză, la 14 septembrie 2020 a avut loc
deschiderea anului școlar/universitar 2020-2021 în
scenariu verde, galben sau roșu. Studenții din anul I ai
academiilor categoriilor de forțe au efectuat modulul
de pregătire militară de bază și au depus jurământul
militar, iar cei din anii mai mari s-au prezentat prin
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rotație în instituții pentru a desfășura taberele de
instrucție. Creșterea la nivel național a numărului de
infectări a determinat din nou suspendarea cursurilor.
Când numărul testelor pozitive efectuate au depășit
pragurile critice stabilite de instituțiile abilitate, prin
ordinul ministrului Educației, activitățile didactice care
impun prezența fizică a cursanților s-au suspendat din
nou începând cu data de 11 noiembrie.
Rezultatele studiului
Pentru a analiza modul în care elevii și studenții
militari români au perceput învățământul militar în
perioada pandemiei de COVID-19, am adresat un
chestionar structurat pe 13 itemi unui eșantion de 252
de respondenți, cursanți ai unor instituții de
învățământ militar care au desfășurat sau încă
desfășoară cursuri în format online. Distribuirea
chestionarului și preluarea răspunsurilor s-a realizat
prin
intermediul
serviciului
Google
Forms.
Respondenții sunt elevi ai colegiilor militare și ai
școlilor de maiștri și subofițeri sau studenți militari la
programe de licență sau masterat ale academiilor
categoriilor de forțe. Jumătate dintre aceștia au
parcurs mai mult de un semestru în mediul online, iar
43% dintre ei urmează să reia cursurile în format față
în față.
Potrivit MApN, până la începutul anului școlar
2020-2021, s-au făcut demersuri
pentru ca toți cei 2.250 de elevi
din colegiile naționale militare să
aibă la dispoziție tablete și
laptopuri. De asemenea, prin
Programul
Operațional
Competitivitate pentru finanțarea
tabletelor pentru elevi și studenți,
au fost achiziționate astfel de
dispozitive pentru toți cei 1.535 de
elevi ai școlilor postliceale militare.
Cei peste 5.200 de studenți din
instituțiile de învăţământ superior
militare dețin laptopuri, tablete și
telefoane mobile. Faptul că toți
cursanții au avut acces la
învățământul militar online este
confirmat și de răspun-surile
înregistrate: în proporție de
82.9%, respondenții susțin că toți
colegii lor au avut acces la cursuri
iar 15,5% au apreciat că mai mult
de jumătate dintre colegii lor au
putut participa la cursurile online.
De asemenea, 88,8% dintre
respondenți au mărturisit că
instituția de învă-țământ în care
studiază avea deja la dispoziție o
platformă online înainte de
izbucnirea pandemiei și doar
25,5% dintre aceștia nu o mai
utilizaseră până la mutarea
cursurilor în online.
În proporție de 80,5%, cursanții
instituțiilor de învățământ militar
susțin că utilizarea platformelor
online a fost benefică pentru
suplinirea învățământului clasic
(față în față), iar 47% dintre ei

consideră că cea mai potrivită metodă de abordare în
această perioadă este cea online, ceilalți optând
pentru învățământul față în față sau pentru o
combinare dintre cele două (hibrid). Cert este că o
majoritate covârșitoare a preferat varianta în care
învățământul s-a desfășurat de acasă: doar 30%
susțin că ar fi preferat să fi rămas în instituțiile de
învățământ, lucru explicabil datorită lipsei interacțiunii
fizice și activităților în comun specifice domeniului
militar.
Calitatea învățământului militar odată cu mutarea
acestuia în mediul online este discutabilă: 42,9%
consideră că ar fi acumulat la fel de multe cunoștințe
dacă ar fi participat la cursuri în formatul clasic, iar
36,9% apreciază o calitate scăzută a învățământului
militar desfășurat pe platforme.
Este evident faptul că mediul online nu este propice
formării unui militar profesionist, datorită caracterului
preponderent practic-aplicativ al disciplinelor, posibil
motiv pentru care cursanții apreciază că a scăzut
calitatea
învățământului militar.
Sugestiile
de
îmbunătățire a învățământului în perioada pandemiei
preluate de la respondenți includ propunerea de a
desfășura seminariile, laboratoarele și taberele de
instrucție în format fizic, iar partea academică să
rămână în online. Existența unei platforme de rezervă
este, de asemenea, necesară în vederea soluționării
dificultăților de conectare. Există, de asemenea, o
categorie de cursanți care nu consideră că
învățământul militar poate fi mutat în online: 41% dintre
respondenți apreciază că învățământul online nu
asigură însușirea cunoștințelor și formarea deprinderilor
necesare cursantului militar în urma parcurgerii
disciplinelor de specialitate militară.
Rămânând în sfera calității învățământului, gradul
în care profesorii și instructorii au fost în măsură să se
adapteze noilor condiții de digitalizare este apreciat în
mod pozitiv de către 94% dintre respondenți.
În ceea ce privește procedeele online de evaluare
a cunoștințelor, 28,3% apreciază în foarte mare
măsură, iar 49% în mare măsură faptul că evaluarea
în mediul online este obiectivă și reflectă gradul de
însușire a cunoștințelor. Pentru 52% dintre ei,
rezultatele la învățătură au rămas la fel, iar pentru
43,4%, notele au crescut față de perioada în care
învățământul și evaluările se desfășurau față în față,
deci cursurile online nu au avut un impact negativ
asupra rezultatelor cursanților, ceea ce confirmă faptul
că transformarea și inovarea este benefică în sistemul
de învățământ militar.
Cu toate acestea, făcând trimitere directă la
cursurile specifice armelor tehnice, indiferent că facem
referire la cursurile de carieră sau la cele de
specializare – unde caracterul preponderent practic al
activităților de învățare/instruire presupune desfășurarea învățământului față în față, se constată din
plin limitările formatului online.
În pregătirea artileriștilor, există anumite discipline:
tragerile artileriei, tactica de specialitate, instrucția la
armamentul de artilerie etc., la care prezența
instructorului și a cursantului este obligatorie. Dincolo
de aspectele teoretice, de cunoaștere a echipamentelor și tehnicii și de învățare a procedurilor și

algoritmilor de lucru pentru rezolvarea exercițiilor,
există acele „chichițe” inerente oricărei discipline, care
doar prin explicarea directă și dirijarea învățării față în
față de către instructor, duc la înțelegerea corectă a
problemei și la aprofundarea algoritmului de lucru de
către cursant. Așa cum nu poți obține un bucătar
priceput doar prin învățarea tuturor rețetelor din cărțile
de bucate sau un medic specialist doar prin studierea
și aprofundarea la perfecție a oricâtor tratate de
medicină – fără intervenția și dirijarea învățării și
practicii unui specialist în domeniu, în ceea ce privește
modul de aplicare în practică a cunoștințelor învățate –
tot așa nu poți obține un ofițer, maistru militar sau
subofițer bine pregătit pentru o specialitate militară
fără intervenția directă, față în față, a instructorilor la
ore/ședințe practice, pe durata cursului.
Învățământul militar – mai ales cel de formare
continuă non-universitară – presupune, dar nu se
rezumă la studierea bibliografiei și învățarea
regulamentelor și manualelor; pentru asigurarea
succesului acestuia este imperios necesară prezența
fizică a instructorilor în mijlocul cursanților pe timpul
desfășurării cursului.
Concluzii
În mijlocul pandemiei, menținerea gradului de
pregătire al personalului din forțele armate,
respectând în același timp măsurile de siguranță, este
esențială. Instruirea de la distanță poate satisface
nevoia de educație pe termen scurt, creând în același
timp premise pentru viitoarele nevoi de formare
sintetică ale armatei. Se poate observa că
învățământul online a fost perceput într-un mod pozitiv
de către cursanți, ceea ce înseamnă că familiarizarea
cu tehnologia și utilizarea unor forme interactive de
predare trebuie să fie menținute și îmbinate pe viitor
cu tehnicile clasice. Totuși, având în vedere specificul
misiunilor de îndeplinit, personalul din forțele armate
nu se poate pregăti de la distanță, fără ca aceștia să
opereze cu echipamentele militare, fără a executa în
teren acțiuni specifice de luptă și fără a interacționa
fizic cu ceilalți militari, în vederea lucrului întrunit în
cadrul echipei/subunității.

Note:
[1]
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_179723.htm?
selectedLocale=en
[2] http://presamil.ro/pandemia-de-covid-19-trimis-invatamantul/
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Viitorul
învățământului
militar și deschiderea
lui către digitalizare
The Future
of the Military
Educational
System and
Its Trend
towards
Digitalization
Abstract

Distance teaching in emergency
situations (or distance learning in
emergency situations) denotes the
situation where courses are held
remotely in response to a crisis, rather
than being planned or organized for
distance education. It refers to a
sudden (and often hasty) transition from
face-to-face learning and training in the
classroom to distance learning and/or
virtual classrooms. A distinction needs
to be made between online learning,
based on inclusive pedagogy, and
distance learning, by acknowledging
that online learning has been planned
and organized, while distance learning
is primarily about using technology to
perform tasks which were designed for
classroom teaching or collective
training.
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Predarea la distanţă în situaţii de urgenţă (sau învăţarea la
distanţă în situaţii de urgenţă) ilustrează situația în care cursurile
sunt oferite prin învăţare la distanţă, ca răspuns la o criză, mai
degrabă decât să fi fost planificate sau organizate în scopul
educaţiei la distanţă. Se referă la o trecere bruscă (şi adesea
grăbită) de la învăţarea și instruirea în cadrul unei clase la
educaţie la distanţă şi/sau clase virtuale. Specialiștii în domeniu
solicită să se facă o distincţie clară între învăţarea online, bazată
pe pedagogia incluzivă şi învăţarea la distanţă, prin
recunoaşterea faptului că învăţarea online a fost planificată şi
organizată, în timp ce învăţarea la distanţă se referă mai ales la
utilizarea tehnologiei pentru a efectua sarcini concepute pentru
predarea în clasă sau instruirea colectivă. Învăţarea la distanţă/
educaţia la distanţă este definită ca fiind educaţia oferită
studenților, cursanților și elevilor de la distanţă, fără contactul
obişnuit faţă în faţă cu un profesor/instructor în clasă, laboratoare
sau pe terenul de instrucție. Odată ce este implementată prin
corespondenţă, educaţia la distanţă include învăţarea cu sprijinul
unor materiale tipărite care pot fi luate acasă, prin intermediul
unor programe radio sau de televiziune şi online. Învăţarea online
este de obicei înţeleasă ca educaţie care are loc pe internet.
Poate fi parte a programelor de învăţământ la distanţă dar, de
asemenea, poate fi utilizată pentru a completa predarea care se
desfăşoară în clasă.
Studenții, cursanții și elevii din mediul militar pot studia online
acasă ori în sălile de clasă şi alături de colegii lor. Învăţarea online
foloseşte o serie de formate, combinând adesea tehnologii bazate
pe accesul la internet şi aplicaţii de tehnologie educaţională care
pot fi utilizate offline. Învăţarea mixtă (blended learning) îmbină
mai multe modalităţi, inclusiv predarea şi învăţarea studenților,
cursanților și elevilor faţă în faţă, utilizarea aplicaţiilor de
tehnologie educaţională şi interacţiunile studenților, cursanților și
elevilor cu învăţarea online. În acest caz, aplicaţiile de tehnologie
educaţională şi învăţarea online sunt câteva dintre strategiile de
predare care îi pot sprijini pe studenți, cursanți și elevi să îşi
atingă obiectivele de învăţare și instruire. Învăţarea mixtă poate
include şi învăţarea la distanţă. Sănătatea mintală şi asistenţa
psihosocială acoperă orice tip de sprijin care îşi propune să
protejeze sau să promoveze bunăstarea psihosocială şi/ sau să
prevină sau să trateze tulburări/afecțiuni mintale. Abilităţile socioemoţionale se referă la „abilităţile de a gestiona gândurile,
emoţiile şi comportamentul unei persoane” . Aceste abilităţi permit
militarilor să înţeleagă şi să-şi gestioneze emoţiile, să-şi
stabilească obiective, să arate empatie faţă de ceilalţi, să
stabilească relaţii pozitive şi să ia decizii responsabile. Abilităţile
socio-emoţionale sunt definite diferit dar, în spectru mai larg, ele

grupează abilităţile socio-emoţionale
în cinci mari domenii: îndeplinirea
sarcinilor,
reglarea
emoţională,
colaborarea, toleranţa, relaţionarea cu
ceilalţi, plus un domeniu suplimentar
de abilităţi compuse, care cuprind
auto-eficacitatea, gândirea critică/
independenţa şi auto-reflecţia şi
metacogniţia. În ceea ce priveşte
colaborarea
pentru
învăţare
academică, socială şi emoţională,
abilităţile socio-emoţionale se referă la
conştientizarea sinelui (de exemplu,
identificarea emoţiilor, recunoaşterea
punctelor
forte,
autoeficienţă),
autogestionare (gestionarea stresului,
autodisciplina,
automotivarea,
stabilirea obiectivelor, abilităţi de organizare),
conştientizarea socială (empatie şi respect faţă de
ceilalţi), relaţii (comunicare, muncă în echipă) şi luarea
deciziilor responsabile (identificarea problemelor,
analizarea
situaţiilor,
rezolvarea
problemelor,
evaluarea, reflectarea).
Recuperarea este utilizată în document pentru a
indica revenirea la o stare normală. „Recuperarea
procesului de învăţare” presupune paşi şi intervenţii
pentru a redresa pierderile din procesul de învăţare
din cauza închiderii instituțiilor de învățământ militar şi
a pandemiei. „Etapa de recuperare după COVID-19”
se referă la reîntoarcerea la viaţa aşa cum o ştiam noi
sau la o viaţă strâns legată de cea pe care o aveam
înainte de pandemie. Implicarea instituțiilor de
învățământ militar se referă la colaborarea dintre
acestea la nivelul ministerului pentru a putea
îmbunătăți și transforma platforme online de tipul
ILIAS existentă în cadrul UNAp. care, în aceste
condiții, devin esențiale pentru a continua procesul de
instruire prin a oferi acces la informații tuturor
categoriilor de militari care parcurg diverse forme de
pregătire.
Termenul „acces” are un sens vast şi cuprinde
toate aspectele legate de înscrierea la cursuri,
absenţa dispozitivelor digitale și a platformelor online
securizate pentru a putea susține anumite informații
cu caracter clasificat, monitorizarea deficitară a
prezenţei și a implicării în opţiunile de învăţare, iar
dacă acestea sunt subdezvoltate împiedică militarii să
participe la învăţarea mixtă.
Instrucția și educaţia este interpretată în sens larg
şi cuprinde toate aspectele predării şi ale învăţării,
evaluării şi sprijinului până la educaţia socioemoţională, cu oportunitățile și riscurile inerente.
Principalele riscuri identificate se referă la
următoarele aspecte:
» impactul stresului şi al anxietăţii asupra
nivelurilor de concentrare şi de studiu;
» impactul decalajului digital asupra unor militari și
discrepanţe privind accesul la tehnologie (intraman
etc.);
» competenţele digitale şi pedagogice limitate ale
instructorilor, care nu le permit să se implice complet
în educaţia la distanţă şi în cea mixtă;
» apariţia unor lacune în cunoştinţele militarilor
cauzate de întreruperile periodice ale studiului şi de

perioadele lungi în care nu au avut activități
educaționale;
» medii nefavorabile şi nestimulante în privinţa
studiului de acasă;
» înţelegere
sau
practici
limitate
privind
metodologiile de evaluare formative şi educaţia mixtă
(blended learning).
Principalele oportunităţi de a reconstrui mai bine
sistemul educațional fac trimitere directă la:
» reformarea programelor de instruire şi a politicilor
de evaluare pentru a reflecta noile practici şi metodele
individualizate de educaţie;
» transformarea practicilor pedagogice;
» dezvoltarea strategiilor inovatoare de suport în
instruire;
» individualizarea furnizării de instrucţiuni;
» exploatarea potenţialului mediilor educaţionale
online.
Priorităţile de planificare pe termen scurt rezidă în
următoarele aspecte:
» realizarea unui rezumat al priorităţilor esenţiale de
planificare;
» evaluarea lacunelor educaţionale;
» adaptarea permanentă a programelor de instruire;
» dezvoltarea mediilor educaţionale online şi a
abordărilor educaţionale mixte;
» dezvoltarea profesională a instructorilor prin
cursuri de informatică și utilizarea platformelor online.
Pentru dezvoltarea acestui model educațional este
necesară conturarea răspunsurilor la următoarele
întrebări:
Care sunt actorii principali care vor informa factorii
de decizie privind nevoia de adaptare a programei de
învăţământ?
Acolo unde sunt organizate programe de instruire
de recuperare, în ce măsură vor lua acestea în calcul
principiile de educaţie accelerată și cum vor contribui
lecţiile învăţate din adaptarea programei de instruire în
viitor?
În ce măsură practicile didactice adoptate pentru
predarea online sau mixtă oferă instructorilor
flexibilitatea necesară pentru a se îndepărta de la
programa de instruire cu scopul de a răspunde în cel
mai bun mod posibil necesităţilor educaţionale
individuale ale studenților, cursanților și elevilor?
Practicile didactice adoptate în cadrul învățării la
distanță vor trebui să ia în considerare nevoile de
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instruire adaptate noilor cerințe; ele vor oferi militarilor
didacticile pentru învăţarea la distanţă şi învăţarea
mixtă, educaţia autodidactă şi înţelegerea noilor
moduri de învăţare.
Una dintre cele mai eficiente metode este instruirea
colaborativă între militari, pe arme și specialități
militare, în măsura în care aceasta va maximiza
instruirea prin învăţarea la distanţă şi învăţarea mixtă,
potenţialul educaţiei reciproce, responsabilitatea
militarilor pentru educaţia în grup şi oportunităţile de
mentorat în diferitelor forme de învățământ. Întrebarea
este cum vor fi adresate în educaţia la distanţă şi în
educaţia
mixtă
abilităţile
socio-emoţionale
(automotivarea, auto-eficacitatea, stabilirea obiectivelor, comunicarea, abilităţile organizaţionale, competenţele privind luarea de decizii etc.) și cum vor fi
selectate tehnicile de alocare a temelor pentru ca
instructorii să poată economisi timp în scopul de a
oferi militarilor feedback şi suport individual.
O altă problematică esențială se referă la
modalitățile de colectare a lecţiilor privind practicile
pedagogice şi de predare pentru recuperarea
pierderilor de învățare, pentru a influenţa viitoarele
reforme de programă de instruire şi evaluare,
pregătirea instructorilor, practicile de predare şi
metodele de susţinere din învăţământul militar.
Instruirea pe bază de practică în şcoli şi/sau în
cadrul unităților militare pentru studenți, cursanți și
elevi trebuie să se desfășoare obligatoriu pentru ca
aceștia să își formeze deprinderile practice și
metodice pentru a-și îndeplini atribuțiile funcționale și
pentru a putea la rândul lor să instruiască personalul
din subordine.
Conceptul de instruire mixtă, în mediul online și
practică, poate fi folosit cu succes în situația în care în
mediul online este predată partea teoretică, pentru ca
militarii să aibă acces la informație (fie că sunt în
unitate sau la domiciliu), iar partea practică trebuie să
se desfășoare în cadrul școlilor/centrelor de perfecționare în armă și continuată în cadrul unităților
militare prin instrucție individuală și colectivă. Educaţia
la distanţă şi educaţia online trebuie să aibă în vedere
decalajul digital și cum va fi dezvoltat accesul la
dispozitivele pentru educaţia la distanţă şi educaţia
online, acces la internet, internet militar pentru toţi
militarii, în special pentru cei din unitățile în care
această dotare este deficitară. În acest scop este
necesar a fi dezvoltat accesul la dispozitivele pentru
educaţia la distanţă şi educaţia online și pentru
instructorii militari pentru a se asigura internet de
calitate şi accesibil pentru toţi, inclusiv în zonele
izolate. Pentru aceasta consider că este nevoie de un
plan la nivelul categoriilor de forțe, care să prevadă
eliminarea decalajului digital și a breşelor digitale şi
tehnologice.
Cum vor gestiona instituțiile de învățământ și de
formare continuă tehnologiile educaţionale inovatoare
şi potenţialul resurselor libere de educare pentru a
îmbunătăţi
furnizarea
instruirii
prin
abordări
educaţionale mixte în viitor? Pentru aceasta ar trebui
colectate cele mai bune practici în comunicarea şi
educaţia digitală, inclusiv educaţia colaborativă, pentru
a influenţa viitoarele programe de instruire. De
asemenea, este nevoie de măsuri de protecţie care
să garanteze că trecerea la educaţia la distanţă şi la
educaţia online nu va afecta pregătirea militarilor şi că
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interacţiunea fizică interumană rămâne baza
experienţei instruirii acestora. De asemenea, consider
că se impune dezvoltarea abilităţilor digitale ale
militarilor, pentru a susţine instruirea la distanţă şi
online. Nu trebuie omisă nici pregătirea instructorilor,
în special pentru o înțelegere corectă a elementelor
critice ale fazelor de recuperare educaţională, în
special, a principiilor pedagogice şi abilităţilor care să
le permită predarea în mod individualizat şi diferenţiat,
precum şi să gestioneze grupuri de militari care
primesc informaţii prin moduri de predare diferite sau
mixte, în evaluarea lacunelor de învățare și adaptare a
metodologiilor de evaluare. Astfel, educaţia la distanţă
şi educaţia mixtă, necesită îmbinarea mediului digital
cu învăţarea practică, a competenţelor digitale și
mecanismelor de susţinere inovatoare, precum
scheme de mentorat, reţele şcolare, comunitatea de
practici profesionale online sau cursuri online vor fi
folosite pentru a asigura sprijin la timp şi continuu
pentru instructori.
Actualizarea standardelor
profesionale pentru
instructori, cu trimitere directă la dezvoltarea abilităţilor
digitale, abilităţilor pentru predarea la distanţă sau
online şi abilităţilor pentru a crea metode de instruire
individualizate şi mixte pentru studenți, cursanți și
elevi, se impune cu stringență în actualul proces
educațional.
Ca o ultimă concluzie, schimbarea modului de
educație și instruire va fi esențială indiferent dacă ea
va fi făcută brusc, cum s-a materializat în această
perioadă de criză pandemică sau treptat, dar cu o
îmbunătățire a accesului la informații, cu mult mai
multă pregătire individuală și cu noi standarde de
pregătire și performanțe pentru instructori și pentru
personalul instruit.

Interzicerea acțiunilor
inamicului între
realitate și necesitate
 Locotenent-colonel Vasile MITREA
Maior Florian ION

Batalionul 285 Artilerie, Brăila

Procedeele de angajare a diferitelor tipuri de ținte ale
adversarului au cunoscut o permanentă evoluție și transformare
în timp, acestea fiind în strânsă legătură cu evoluția tehnologiilor
militare, cu diversificarea spectrului de ținte și cu necesitățile
impuse de câmpul de luptă modern, aflat într-o continuă
schimbare.
Adaptarea acestor procedee la realitățile posibilelor confruntări
actuale, caracterizate de acțiuni din ce în ce mai complexe ale
beligeranților, cu ducerea operațiilor în contextul unei
manevrabilități ridicate, reprezintă o provocare a acestui secol,
provocare cu care artileria trebuie să țină pasul. Astfel, putem
discuta de noi misiuni apărute sau de misiuni care nu mai
reprezintă o prioritate pentru sprijinul prin foc sau de procedee
care trebuie adaptate la aceste noi schimbări.
În acest context, misiunea de interzicere a acțiunilor
inamicului, relativ nouă, introdusă în manualele artileriei terestre
[1], este definită vag, scopul său nu este cel mai clar, iar efectul
cerut a fi obținut pare, cel puțin, subiectiv. Nu întâlnim asemenea
probleme la nicio altă misiune fie aceasta neutralizare, distrugere,
etc. ca să nu mai vorbim de tragerile de fumizare a unor obiective
sau de iluminare a câmpului de luptă. Motivul inițial al interzicerii
acțiunilor - de a combate acțiunile subunităților de rachete
antitanc, după cum vom vedea în continuare - nu mai este de
actualitate.
Definiția tragerii de interzicere a acțiunilor inamicului dată de
doctrinele NATO [2] și implementată în manualele artileriei
terestre nu ne este de mare ajutor. Manualul observatorului
înaintat definește tragerea de interzicere ca fiind acea sarcină
specifică „de interzicere a sistemelor de armament inamice cu
scopul de a le degrada performanța sub nivelul necesar
îndeplinirii misiunilor acestora” [3], diferența față de sarcinile de
neutralizare, distrugere etc. fiind dată de durata efectului, această
„degradare” durând doar atât timp cât se execută tragerea.
Glosarul cu termene și definiții specifice Forțelor Terestre este și
mai neclar, asociind termenilor „suppression fire” și „neutralization
fire”[4]. Ca sarcină specifică a sprijinului prin foc, interzicerea
acțiunilor o găsim deseori enumerată și în F.T./Art.R.T.-2.2,
Manualul sprijinului prin foc al Brigăzii Mecanizate (interzicerea
introducerii în operație..., interzicerea acțiunilor artileriei
antiaeriene..., interzicerea retragerii/ reaprovizionării/ afluirii .. etc.)
fără a afla ce efect se dorește a fi obținut, în termeni de
„degradare” fizică și/ sau funcțională a țintei.
O trecere în revistă a originii sarcinii va explica ce efecte
trebuia să se obțină pe câmpul de luptă. Sarcina de interzicere a
acțiunilor a apărut în timpul războiului de Yom Kippur din 1973
dintre alianța egipteano-siriană și Israel. Egiptenii aveau să
înceapă războiul cu un atac surpriză peste canalul Suez și, după
ce au străpuns rapid linia fortificată Bar-Lev, în loc să dezvolte
ofensiva în Peninsula Sinai, s-au oprit doar după patru kilometri și
au trecut la apărare. Forțele israeliene răspund cu aceeași tactică
care le-a adus succesul în „războiul de șase zile”, din 1967.
Au ripostat cu unități de tancuri sprijinite de aviație și urmate de
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infanterie și artilerie, așadar fără sprijinul direct al
acestora din urmă pe timpul atacului pozițiilor
egiptene.
Fără îndoială, egiptenii au învățat din greșelile
făcute în 1967 și beneficiind și de sprijinul consilierilor
sovietici, au adoptat rapid un dispozitiv de apărare
puternic întărit cu rachete antitanc și antiaeriene, ceea
ce explică și oprirea ofensivei numai după patru
kilometri. Blindatele israeliene
s-au văzut astfel
angajate în „pungi de foc” antitanc, fără sprijinul
infanteriei și al artileriei și cu sprijinul aerian apropiat
ineficient în fața apărării antiaeriene organizate de
forțele egiptene, pierzând într-o singură zi aproape
500 de tancuri M60 Patton fără a rupe aliniamentul de
apărare egiptean. Succesul apărării egiptene s-a
datorat deopotrivă folosirii îndrăznețe dar și saturării
dispozitivului de apărare cu puternicele, la nivelul
anilor ’70, rachete antitanc de producție sovietică
9M14 Malyutka (AT-3 Sagger). Respingerea atacului,
dar mai ales pierderile mari de blindate, au condus la
nevoia imediată a forțelor israeliene de a dezvolta și
adopta contra-măsuri împotriva rachetelor antitanc.
9M14 Malyutka era o rachetă antitanc de primă
generație, ceea ce presupune ca operatorul să
urmărească prin aparatul de ochire atât ținta cât și
racheta pe întreaga durată a zborului și să-i corecteze
traiectoria spre țintă prin intermediul unui joystick.
Sistemul este foarte sensibil și dificil de stăpânit,
instruirea
rachetiștilor
egipteni
impunând
o
selecționare atentă și sute de lansări la simulator.
Studiul rachetelor antitanc avea să le dezvăluie
specialiștilor israelieni punctele lor slabe. Astfel, după
lansare, racheta lăsa o urmă de fum albă apoi, pe
durata zborului, fumul devine negru, permițând unui
comandant de tanc ieșit cu jumătatea corpului afară
din turelă să o descopere încă de la lansare. De
asemenea, racheta zboară cu viteză relativ redusă de
110 m/s ceea ce îi oferă aceluiași comandant aflat la
distanța maximă de tragere a rachetei (3.000 m),
aproape 27 de secunde să reacționeze. O altă
slăbiciune este însuși rachetistul care este expus
focului adversarului în timp ce dirijează racheta către
țintă. Dacă acesta este distras și își întoarce capul,
chiar și pentru o clipă, va pierde din vedere fie ținta, fie
racheta, provocând pierderea acesteia.
Având în vedere aceste vulnerabilități, israelienii au
conceput misiunea care va deveni cunoscută sub
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numele de „immediate suppression”. Din punct de
vedere
acțional,
israelienii
și-au
reorganizat
subunitățile, constituind structuri interarme de tancuri,
infanterie, artilerie și geniu. Fiecare formațiune de atac
astfel constituită a primit în sprijin o „baterie dedicată”
de obuziere cal. 155 mm. În scopul micșorării timpului
de reacție, bateriile au ocupat poziții de tragere cât
mai aproape de aliniamentul de plecare la ofensivă,
pentru a scurta durata de traiect și a facilita
comunicarea cu observatorul înaintat. În același timp,
țintele planificate, respectiv subunitățile de rachete
antitanc, au fost denumite cu o singură literă și un
număr, repartizate pe secții/plutoane (de două piese)
și actualizate permanent de observatorii înaintați, pe
măsură ce unitățile de tancuri avansau. La
declanșarea ofensivei, fiecare secție era pregătită
pentru tragere, cu fascicul adaptat, piesele încărcate
cu proiectile explozive reglate fuzant sau, dacă
condițiile meteo permiteau, cu proiectile fumigene, cu
elementele de tragere calculate la unghiul de tragere
minim permis pentru a scurta durata de traiect.
Piesele încărcate, cu elementele de tragere
înregistrate, comanda de tragere foarte scurtă (ex.
suppres A3!) și durata de traiect minimă au făcut
posibilă executarea tragerilor asupra structurilor
antitanc și chiar dacă instalațiile sau operatorii nu erau
loviți, reacția instinctivă a rachetistului la explozia
produsă în apropierea sa era suficientă pentru ca
acesta să „piardă” racheta înainte ca aceasta să
atingă ținta. Continuarea tragerilor pe măsura înaintării
subunităților de tancuri s-a făcut în aceeași manieră și
datorită nevoii de viteză a blindatelor și de reacție a
artileriei, fără ca observatorul să mai raporteze efectul
la țintă. Această abordare le-a permis israelienilor să
străpungă apărarea antitanc egipteană.
Alarmată de insuccesul inițial al blindatelor
israeliene dar și de pierderile de tancuri (M60 Patton
fiind un tanc de producție americană) conducerea
armatei Statelor Unite replică modelul israelian și
elaborează, în februarie 1975, un ghid de combatere
al subunităților de rachete antitanc sovietice[5], ghid
ce va fi antrenat de unitățile de artilerie și ulterior
implementat în manualele de sprijin prin foc.
Observatorii înaintați sunt, în prezent, instruiți să
solicite tragerea de interzicere pe orice țintă, de la
subunități logistice și infanterie până la tancuri și
artilerie în orice situație, adăpostite, neadăpostite, în

deplasare sau nu. Pentru comandantul forțelor de
manevră - care se bazează pe efectele tragerilor
artileriei pentru a neutraliza sau distruge țintele
inamicului, interzicerea acțiunilor oferă un efect destul
de incert. Transpunând în condițiile mediului actual de
luptă, care va fi raportul unui observator înaintat după
tragerea de interzicere a acțiunilor inamicului, ca
evaluare a efectului la țintă? Acesta va constata doar
că ținta a fost lovită și nimic mai mult.
Oricare ar fi raportul observatorului înaintat la
terminarea tragerii, nici comandantul forțelor de
manevră nici ofițerul lui cu sprijinul prin foc și nici
modulul S2 nu vor fi în măsură să spună ce urmează
sau ce va face în continuare „ținta” respectivă. Fiind
direct legată de durata tragerii, pentru cât timp, spre
exemplu, se dorește interzicere acțiunii unei structuri
logistice? Dar „degradarea performanțelor” unei
subunități de infanterie grea sau de tancuri? Este
posibil acest efect?
Putem accepta în condițiile câmpului de luptă
modern, după același model folosit de israelieni în
1973, o cerere de foc în scop de interzicere a
acțiunilor inamicului pe timpul ducerii luptei? Metoda
prin care un observator stabilește pentru cât timp să
interzică acțiunile, subunitatea de tragere[6] sau
posibilitățile reale ale acestuia de a evalua
„degradarea performanței inamicului” nu este, din
nou, foarte clară, neexistând o regulă sau o abordare
unanim acceptată de stabilire a duratei și evaluare a
tragerii/efectului obținut.
Această lipsă de claritate cu privire la scopul
tragerii de interzicere ridică mai multe întrebări. Ce
urmăresc observatorii să obțină atunci când solicită
„interzicerea acțiunilor inamicului?”; care este
raportul (BDA) așteptat de la observator la
terminarea tragerii?; de ce este mai bună tragerea de
interzicere decât reglajul urmat de tragerea de efect
sau direct tragerea de efect pentru neutralizarea
țintei?
În altă ordine de idei, dacă urmărim „evitarea
focului inamic asupra forțelor proprii”[7] atât timp cât
durează tragerea, cine stabilește durata tragerii?; dar
subunitatea de tragere și consumul?; putem
„interzice acțiunea inamicului” indiferent de natura
acesteia?
La aproape 50 de ani de războiul de Yom Kippur
tehnologia rachetelor antitanc a progresat foarte
mult. Rachetele de generația a treia au implementată
tehnologia „trage și uită” iar sistemul de rachete
antitanc rusesc 9M123 Khrizantema (AT-15 Springer)
instalat pe blindatele BMP-3, folosește un sistem de
angajare al blindatelor dual (laser și radar) ceea ce
permite lansarea a două rachete asupra a două ținte
separate la distanța de 6.000 m cu o viteză de 400
m/s (mai mult decât viteza sunetului).[8] În aceste
condiții măsurile de protecție balistice și electronice
de care dispun tancurile în prezent sunt mult mai
eficiente.
Pe de altă parte, misiunea de interzicere a
acțiunilor s-a îndepărtat foarte mult de scopul pentru
care a fost adoptată ca sarcină de sprijin prin foc a
artileriei, s-au mai bine zis nu s-a adaptat noilor
realități ale câmpului de luptă.
Cu siguranță, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani,
doctrinele și manualele de sprijin prin foc vor
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continua și ele procesul de revizuire pentru a face
față noilor condiții ale câmpului de luptă dar și noilor
tehnologii, fie ele proprii sau ale unui potențial
adversar. Motivul inițial al interzicerii acțiunilor nu mai
există, iar încercările de a aplica modelul altor ținte
față de cele din războiul de Yom Kippur nu au găsit o
utilitate clară. Astfel „bateria dedicată” pentru o astfel
de misiune nu o mai regăsim în manuale, iar despre
aceleași vulnerabilități ale rachetelor și subunităților
antitanc nici nu mai poate fi vorba. De asemenea,
efectul
urmărit
prin
„interzicerea
acțiunilor
inamicului”, modul de executare a tragerii și de
planificare a unor misiuni de această natură (durată,
consum, subunități de tragere, mecanism etc.) nu le
regăsim în manualele de conducere a focului sau a
tragerilor artileriei.[9]
În aceste condiții, tragerea de interzicere ridică,
precum am văzut, multe semne de întrebare și poate
fi implementată, cel mult, printr-o procedură la nivelul
batalionului de artilerie. A o implementa în manuale
doar printr-o simplă enumerare - alături de reglaj și
tragerea de efect - și a lăsa în sarcina unui
observator să ceară sprijin prin foc pentru
„interzicerea acțiunilor inamicului” fără a avea
procedurate metodele de planificare și executare a
tragerii poate însemna „încetarea tragerii” pentru
această sarcină de sprijin prin foc.

Bibliografie:
[1] Vezi SMFT-33 pentru aprobarea F.T./Art.R.T.-6.4, Manualul
instrucției observatorului înaintat, București, 2017
[2] STANAG 2484 (Ed. 3), NATO Fire Support Doctrine,
AartyP-5 (B)
[3] Idem 2, pg. A-1-1
[4] SMFT-28, Glosarul cu termene și definiții specifice Forțelor
Terestre, București, 2016, pg. 265, 360
[5] https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a392786.pdf, accesat la
data de 04.02.2021
[6] Idem 2, art. 0409-0410, pg. IV-3
[7] Idem 3
[8]
http://www.military-today.com/missiles/khrizantema.htm
accesat la data de 04.02.2021
[9] Efectele sarcinilor specifice pot fi neutralizare, distrugere,
anihilare, hărțuire, interdicție conform F.T./Art.R.T.-3.4, pg. I-2,
art 0105
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Integrarea sistemelor aeriene
fără pilot în artileria rusă
Integration
of Unmanned
Aerial
Systems
into Russian
Artillery

 Locotenent Marius PLOSCARU

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

Abstract

Unmanned aerial systems known as
UAS (Unmanned Aircraft System) or
UAV (Unmanned Aerial vehicle) are
increasingly being used in recent times
and are expected to be increasingly
used in future operations due to the
elimination of the risk of loss of human
life, but also the costs of human-pilot
aircraft are much lower, since they can
carry out much of the tasks of humanpilot aircraft. The most important tasks
these systems are currently carrying
out are: Surveillance and discovery of
targets, location of targets, illumination
of targets, execution of air attacks,
execution
of
electronic
warfare
missions and evaluation of actions.
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Militari
la început
de carieră

Military
Personnel at
the Beginning
of their
Career
Abstract

The beginning of the year also
means the start of the career of the
young recruits who, in January, shyly
stepped through the gate of the 50th
Anti-Aircraft Missile Regiment. Going
through the individual and specialized
training programs within the unit where
they will conduct their activity, has the
purpose of transforming the clumsiness
which is inherent in any beginning into
skill, dedication and professionalism.
So help them God!
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 Colonel dr. Ioan MUNTEANU

Locotenent-colonel Andi ASANDEI

Regimentul 60 Rachete Antiaeriene, Florești, Cluj
Începând cu 25 ianuarie 2021, o serie nouă de soldați
profesioniști – armele Rachete și Artilerie Antiaeriană și Poliție
Militară - au pășit timid pe drumul devenirii lor ca profesioniști în
Armata României. În contextul actual determinat de pandemia
Covid-19, pentru respectarea regulilor de distanțare socială și
constituirea unor structuri de instrucție adecvate provocărilor
medicale actuale, instruirea celor mai tineri soldați profesioniști a
fost transferată de la centrele de instruire ale armelor către
unitățile militare din teritoriu. Astfel, o parte dintre aceștia au
șansa de a se forma și instrui pentru a deveni membri în familia
Regimentului 50 Rachete Antiaeriene „Andrei MUREȘIANU” chiar
în „curtea” regimentului. Alții, vor purta în timp frumoasele amintiri
ale pregătirii lor militare într-o unitate de elită de apărare
antiaeriană din forțele terestre române.
Într-o primă etapă, tinerii recruți au parcurs o serie de activități
organizatorice, menite să îi familiarizeze cu mediul cazon și cu
atribuțiile generale a unui militar. După ce s-au integrat cu bine în
structura în care vor parcurge programul de instruire inițială,
militarilor le-au fost prezentate principalele categorii de armament
individual și au participat la o tragere demonstrativă, unde au fost
instruiţi cu privire la modul de întrebuinţare a acestuia.
Astfel, în Poligonul Automatizat Florești
Nord din organica regimentului, s-au
desfășurat o serie de activități de prezentare
a armamentului de infanterie și de observare
a efectului la țintă a muniției trasă de acesta,
pentru militarii recruți aflați la pregătire în
cadrul programului de formare a soldaților
profesioniști, în cadrul Batalionului 2
Rachete
Antiaeriene
din
subordinea
Regimentului 50 Rachete Antiaeriene
„Andrei Mureșianu”.
La fiecare din atelierele pregătite pentru
instruirea acestora, militarilor le-au fost
prezentate caracteristicile tehnico-tactice ale
armamentului individual de infanterie, părțile
componente ale acestora și ulterior au avut
posibilitatea observării efectului la țintă
obținut în urma tragerilor cu acesta.
Militarii s-au arătat interesați de informațiile

prezentate și bucuroși că au avut posibilitatea
de a vedea toate tipurile de armament individual
din dotarea regimentului. De asemenea, prin
demonstrarea efectului la țintă, aceștia au
realizat responsabilitatea de care trebuie să dea
dovadă ca viitori militari dotați cu acest
armament. A urmat o activitate cu o semnificație
aparte pentru orice aspirant la cariera militară:
înmânarea armamentului individual. Tot acum,
militarilor
le-au fost prezentate cadrele cu funcții de
conducere din regimentul unde își vor desfășura
prima etapă de instruire.
Vizibil
emoționați
de
însemnătatea
momentului, aceștia au primit în cadru festiv
armamentul individual, răspunzând cu mândrie și
emoție în glas „Servesc patria!”, la cuvintele de
încredințare: „ÎN NUMELE PATRIEI ÎȚI
ÎNMÂNEZ ARMA!”. Militarii au fost conștientizați
asupra semnificației deosebite a acestui eveniment
solemn și major din cariera militară și responsabilizați
referitor la întreținerea, păstrarea în bune condiții a
armamentului din dotare, folosirea acestuia în condiţii
de siguranţă, eficiență și cu discernământ pe parcursul
întregii cariere militare.
Începutul lunii februarie a coincis cu deschiderea
seriei de instrucție pentru soldații gradați profesioniști
în activitate, seria suplimentară a anului 2020. Cu
această ocazie,
militarilor le-au fost precizate
principalele etape ale instruirii lor și competențele
urmărite la finalul pregătirii, îndemnându-i să depună
efortul necesar pentru construirea unei baze solide de
cunoștințe pe care își vor dezvolta ulterior
întreaga carieră militară. În cadrul activităților de
deschidere a seriei de instrucție, a avut loc și
prezentarea drapelului de luptă al regimentului,
simbolul onoarei, vitejiei și gloriei militare, sub
faldurile căruia își vor desfășura activitatea, a
istoricului unității militare, precum și îndemnul
călăuzitor pentru militarii structurii - „FORTIS
FORTUNA ADIUVAT” (Norocul îi ajută pe cei
curajoși).
Programul de instrucție a seriei de soldați
profesioniști
cuprinde
următoarele
repere
temporale:
În perioada 25 ianuarie - 05 martie 2021
militarii parcurg modulul instruirii individuale, al
cărui principal obiectiv îl constituie formarea
acestora ca militari disciplinaţi şi încrezători în
forţele proprii, căliţi din punct de vedere fizic şi
moral, bine motivaţi, având deprinderile de bază
ale luptătorului necesare oricărui militar din
Armata României și fiind în măsură să își
continue instruirea la nivelul specialității și al
postului pe care vor fi încadrați pe timpul
instrucției colective. La finalul programului de
instruire inițială – modulul instruirii individuale –
aceștia vor fi capabili să execute misiuni izolat
sau în cadrul echipei la pace, în situaţii de criză şi
la război.
În data de 05 martie 2021 militarii vor depune
jurământul militar, care reprezintă un moment de
referință din viața oricărui militar și un angajament
moral față de țară și valorile Armatei României. În
perioada 08 martie 2021-23 aprilie 2021 seria de
soldați profesioniști va parcurge o etapă distinctă
de pregătire de specialitate, al cărei obiectiv îl
reprezintă realizarea nivelului de instruire de
specialitate
necesar
pentru
consolidarea

deprinderilor de specialiști în armele rachete
antiaeriene și poliție militară.
În ansamblul lor, aceste programe de instruire
reprezintă pentru tinerii militarii doar începutul unui
drum lung de pregătire și perfecționare, care se va
întinde pe parcursul întregii cariere militare și care îi
va forma ca profesioniști ai specialităților rachete și
artilerie antiaeriană și poliție militară.
Pe de altă parte, pentru regiment, instruirea lor
reprezintă un nou suflu, de natură să contribuie la
îmbunătățirea activității, pe de o parte, dar și o
provocare cu care structura nu s-a mai întâlnit de mult
timp, aceea de a planifica și executa un program de
formare inițială a unui militar.
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Personnel
of the Artillery
Units from Sibiu
in the Line
of Duty
in Afghanistan
Abstract

The status of a member country of
the NATO implies a series of
responsibilities for Romania assumed
by the country's leaders on our
accession to the strongest political and
military alliance that takes on various
defensive and collective security roles
in ensuring peace and stability in the
world. In order to comply with the
partnership agreement, in recent years,
the Romanian army has executed a
series of multinational military exercises
and deployed tens of thousands of
soldiers to NATO operations and
missions, which allowed the Romanian
state to gain and maintain the status of
reliable actor and security provider in
the international environment. This
participation with troops in the theaters
of operations was a confirmation of the
confidence the Alliance has in the
professionalism and dedication of the
Romanian militaries and has proven the
value of the military corps and the
capabilities of the military personnel,
thus
gaining
the
unanimous
appreciation of the decision makers of
the NATO member countries.
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Artilerişti sibieni la
datorie în Afganistan
 Căpitan Ioan SCHIAU

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

Statutul de ţară membră a Organizaţiei Tratatului Atlanticului
de Nord (OTAN/NATO) aduce României o serie de
responsabilităţi asumate în cadrul celei mai puternice alianţe
politico-militară, în special în ceea ce privește securitatea
colectivă și contribuția la asigurarea păcii şi stabilităţii în lume.
Pentru a respecta acordul de parteneriat, armata română a
executat în ultimii ani o serie de exerciţii militare multinaţionale şi
a participat cu mii de militari la operaţiuni şi misiuni NATO, fapt ce
a permis statului roman să câştige şi să menţină statutul de actor
credibil şi furnizor de securitate în mediul internațional. Această
participare cu trupe în teatrele de operaţii a reprezentat o
confirmare a încrederii pe care Alianţa o are în profesionalismul şi
dedicarea militarilor români şi a dovedit încă o dată valoarea
corpului de cadre militare din țara noastră, atrăgând aprecierea
unanimă a factorilor de decizie din ţările membre NATO.
În vara anului 2020, Regimentul 528 ISR “Vlad Ţepeş” a fost
desemnat ca fiind structura responsabilă cu generarea noilor
echipe de consilieri militari în vederea executării unei noi misiuni
în T.O. Afganistan, pentru a instrui, consilia şi asista militarii
afgani din sudul, nordul şi vestul acestei țări. Aşadar, după o
selecţie riguroasă a personalului, echipele de instruire, consiliere
şi asistenţă Train, Advise and Assist Command – South
(TAAC-S rotaţia a 8-a), Train, Advise and Assist Command –
North (TAAC-N rotaţia a 9-a) şi Train, Advise and Assist
Command – West (TAAC-W rotaţia a 2-a) au fost constituite, iar
militarii români au început pregătirea pentru misiune în
garnizoana Brăila, în cazarma Regimentului 528 ISR. Acolo, timp
de 8 săptămâni, militarii au încercat să formeze coeziunea noilor
grupuri şi, totodată, s-au familiarizat cu noile TTP-uri necesare
îndeplinirii misiunilor specifice în Afganistan.
Echipa formată din cei 10 militari români din TAAC-W a
participat la misiunea NATO Resolute Support în T.O. Afganistan,
în perioada 7 noiembrie 2019- 4 septembrie 2020, pentru a
contribui la consilierea şi asistenţa ANDSF (Forţele Naţionale de
Securitate şi Apărare Afgane), precum şi dezvoltarea continuă a
capacităţii de instruire a acestora, în scopul creării şi dezvoltării

capacităţii operaţionale și a creşterii capacităţii de
raţii logistice, comunicaţii) precum şi funcţiile de sprijin
luptă în vederea dezvoltării capabilităţilor de a genera
sau unicat (sprijin prin foc, geniu, medical, financiar,
o forţă credibilă în măsură să susţină reformele
juridic, instruire, relaţii publice, CIMIC, elementul de
guvernului afgan (GIRoA). Trebuie specificat faptul că
legătură cu aviaţia etc.).
echipa românească a fost la a 2-a rotaţie de consilieri
Din cadrul echipei de consilieri militari MAT
ce au fost încadraţi în comandamentul TAAC-W, fapt
(Military Advisory Team), a făcut parte şi subsemnatul,
ce a obligat noii consilieri români să se ridice la un
încadrat în prezent la Centrul de Perfecţionare Artilerie
nivel de profesionalism cel puţin egal cu cel lăsat de
Terestră şi Artilerie Antiaeriană “Ioan Vodă” din Sibiu.
către colegii din prima rotaţie.
Pe timpul misiunii în vestul Afganistanului am încadrat
Comandamentul TAAC-W, situat în baza militară
funcţia de consilier pe linia planificării sprijinului prin
Camp Arena, Herat, are Italia drept naţiune lider,
foc. Pot spune cu entuziasm că am fost plăcut
alături de care România, Albania, Slovenia, Ucraina,
impresionat de calităţile ofiţerilor afgani şi de dorinţa
Lituania şi Ungaria participă ca şi state contributoare
militarilor din arma artilerie terestră de a se instrui şi a
cu trupe. De asemenea, este de menționat faptul că
se dezvolta profesional.
SUA are trupe dislocate în Camp Arena, atât
Cu mândrie, pot spune că am avut o misiune cu
aparţinând RSM (Resolute Support Mission) cât şi
provocări şi totodată plină de satisfacţie, aceasta
militari, civili şi agenţi guvernamentali ai OFS
constând în consilierea şi asistarea secţiei de
(Operation Freedom Sentinel). Principala misiune a
specialitate a Corpului 207 ANA pe linia planificării
militarilor români a constat în consilierea şi asistenţa
sprijinului prin foc în aria de responsabilitate şi
liderilor militari afgani, respectiv asistenţa, sprijinul şi
instruirea specifică a personalului afgan care
instruirea structurilor militare afgane din Corpul 207
încadrează subunitățile de artilerie. Experienţa
ANA şi a celor din Comandamentul Provincial al
anterioară în domeniul învăţământului militar de
Poliţiei Afgane pe timpul îndeplinirii atribuţiunilor
artilerie, în special cea de instructor militar şi
funcţionale/sarcinilor administrative şi al misiunilor
comandant subunitate instrucţie şi asigurare
desfăşurate în comun. Problemele privind tehnicile,
învățământ, s-au constituit în premise ale succesului
tacticile şi procedurile, nivelul de încadrare, dotare şi
pentru misiunea cu care am fost încredinţat pe
instruire, respectiv sprijinul de luptă, logistic şi de
parcursul şederii mele în Afganistan.
comunicaţii, precum şi operaţiile desfăşurate de către
Prin activităţile de consiliere a şefului secţiei sprijin
forţele de securitate afgane au fost principalele
prin foc din cadrul Corpului, am reuşit împreună cu
subiecte din cadrul activităţilor de consiliere.
acesta să organizez diferite cursuri de specialitate de
Sub comanda Italiei, care dislocă prin rotaţie câte o
artilerie atât pentru soldaţi cât şi pentru comandanţii
brigadă, o dată la 6 luni, au fost şi cei 10 militari
de piese şi tinerii ofiţeri comandanţi de plutoane.
români, parte a mai multor echipe de consiliere.
Aceste cursuri s-au desfăşurat în Centrul Militar
Aceste echipe reprezintă elementul principal şi cel mai
Regional de Instruire din Camp Zafar (bază militară
relevant în cadrul TAAC-W, constituind obiectul
afgană) şi în Camp Arena, unde se află dispusă
prezenţei forţelor coaliţiei în vestul Afganistanului.
brigada italiană şi echipele de consilieri ale
Echipele de consiliere au încercat să formeze entităţi
comandamentului
TAAC-W.
La
propunerea
distincte dar, totodată, au cooperat şi s-au coordonat
una pe alta în scopul
acordării suportului total
forţelor ANDSF. Aceste
echipe sunt: - MAT
(Military
Advisory
Team), însărcinată cu
asistenţa, consilierea şi
instruirea
structurilor
aparţinând forţelor ANA
(Afghan National Army);
- PAT (Police Advisory Team), însărcinată
cu asistenţa, consilierea
şi instruirea structurilor
aparţinând forţelor ANP
(Afghan National Police);
- OCCAT (Operational
Coordination
Center Advisory Team),
responsabilă atât cu
consilierea, asistenţa şi
instruirea trupelor ANA
cât şi a trupelor ANP din
cadrul OCCR-W (Operational
Coordination
Center Regional -West).
Aceste echipe au fost
create astfel încât să
acopere toate domeniile Cursul de citire a hărţii (Map Reading Course) cu tineri ofiţeri afgani din statul major al
funcţionale (comandă,
Brigăzii 1/ Corpul 207 ANA
personal, informaţii, ope55

tragere ale pieselor de artilerie
(şi aici ne referim la celebrele
obuziere cal. 122 mm D-30 de
provenienţă rusească, piese
adaptate
la
cerinţele
şi
standardele
NATO)
sunt
repartizate în toată aria de
responsabilitate a Corpului 207
ANA în cele 4 mari provincii din
vestul Afganistanului (Badghis,
Farah, Herat şi Ghor). Acestea
sunt dispuse tactic şi au o
importanţă majoră în sprijinul
cu foc a comunicaţiilor din
această parte a ţării, în special
pentru libertatea de mişcare a
convoaielor de aprovizionare a
tuturor zonelor sensibile, unde
inamicii Afganistanului, numiţi şi
Cursul de citire a hărţii (Map Reading Course) cu tineri ofiţeri afgani din statul
EoA (Enemy of Afghanistan),
major al Brigăzii 1/ Corpul 207 ANA
încearcă să-şi impună prezenţa
militară. Întrucât în poziţiile de
comandantului Brigăzii 1 din cadrul Corpului 207 ANA,
tragere există deficit de personal de specialitate dar şi
am reuşit, împreună cu ofiţerul responsabil cu
lipsă de maiştri de artilerie, este aproape imposibil să
instrucţia din cadrul echipei MAT (căpitan sloven), să
se realizeze o minimă mentenanţă a pieselor. La
organizez un curs de citire a hărţii (Map Reading
insistenţele mele şi a ofiţerului afgan responsabil cu
Course) pentru ofiţerii din statul major al brigăzii 1
sprijinul prin foc s-a reuşit mobilizarea şi deplasarea
tocmai în Camp Arena. La sfârşitul cursului, tinerilor
unei echipe de specialişti în întreţinerea şi mentenanţa
ofiţeri le-au fost verificate cunoştinţele nou acumulate
armamentului de artilerie, echipă ce s-a deplasat de la
chiar de către comandantul brigăzii. Acesta a fost
Kabul direct din subordinea Statului Major. Această
plăcut impresionat de ceea ce s-a realizat pe timpul
echipă s-a deplasat în toată zona de responsabilitate
cursului şi a dorit să-şi arate recunoştinţa faţă de
a corpului 207 şi a reuşit să operaţionalizeze din nou 6
munca depusă de către instructorii echipei MAT în
obuziere D-30, iar la alte 19 le-a fost făcută
instruirea cadrelor afgane prin acordarea unor diplome
mentenanţa, schimbându-le piesele uzate.
de apreciere. Diplomele au fost acordate în cadru
O altă provocare constatată a fost aprovizionarea
formal la ceremonia de absolvire a cursanţilor, acolo
poziţiilor de tragere cu muniţie de artilerie. În diferite
unde comandantul brigăzii a ţinut un discurs de
raioane de dispunere se poate ajunge doar pe calea
mulțumire pentru reprezentanţii forţelor coaliţiei. Deşi
aerului, acest lucru presupunând eforturi mari din
toate activităţile de instruire şi de consiliere se
partea ANDSF pentru aprovizionarea cu muniţie şi cu
realizează cu ajutorul unor interpreţi afgani (contractori
alimente, întrucât EoA atacă continuu acele zone greu
civili care au învăţat de tineri limba engleză şi care au
accesibile. Un lucru pozitiv constatat de către mine a
o vastă experienţă în domeniul militar), am fost plăcut
fost acela că artileriştii din poziţiile de tragere răspund
impresionat să întâlnesc pe timpul cursurilor de
foarte repede cererilor de foc din CP- uri (Check Pointinstruire pe linie de artilerie şi tineri ofiţeri şi chiar
uri) şi execută foc într-un timp relativ scurt, iar efectul
subofiţeri afgani care au reuşit să comunice cu mine în
la ţintă este cel dorit.
limba engleză. Aceştia au spus că au învăţat limba
Activităţile de consiliere se realizau săptămânal
engleză la academia militară din Kabul sau unii dintre
atât în baza militară afgană Camp Zafar, dispusă la
ei au învăţat singuri în timpul liber. La solicitarea
aproximativ 10 km sud de Camp Arena, cât şi în
şefului G7 instrucţie din cadrul Corpului 207 ANA, am
interiorul bazei comandamentului TAAC-W. La
organizat un curs de bază pentru cunoaşterea şi
deplasarea în Camp Zafar, eram escortat de un pluton
instrucția la aruncătorul cal. 120 mm E1, aruncător ce
de pază aparținând armatei italiene ESERCITO. Pe
a fost recent achiziţionat din India pentru armata
timpul deplasării, aveam statut de VIP iar în interiorul
afgană. Cursul a fost coordonat de subsemnatul fiind
bazei afgane mă deplasam în permanenţă însoţit de
sprijinit de 3 instructori americani din cadrul echipei de
minim 2 GA (Guardian Angels) chiar şi atunci când mă
consilieri U.S din Camp Arena. Cursanţii s-au arătat
aflam împreună cu interpretul şi cu omologul afgan la
mulţumiţi de cele prezentate în urma cursului şi şi-au
sala de mese sau serveam un ceai în biroul
exprimat dorinţa de a aprofunda pregătirea prin
omologului. Pe timpul orelor de curs ale artileriştilor
cursuri, în urma cărora să devină ei instructori pentru
afgani, în permanenţă se aflau 2 GA italieni echipaţi
semenii lor (T3 - Train the Trainer).
conform Code Dress 3 (cască, vestă, ochelari balistici
Unele dintre problemele majore constatate pe
şi ţeavă lungă) în jurul meu şi al celorlalţi instructori.
timpul consilierii şefului secţiei sprijin prin foc au
După punerea în aplicare a măsurilor specifice ca
constat în lipsa maiştrilor de artilerie. Poziţiile de
urmare a pandemiei COVID-19 au continuat activităţile
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de consiliere în domeniul
planificării sprijinului prin foc
prin intermediul apelurilor
telefonice
şi
a
videoteleconferinţelor realizate cu
ajutorul personalului specializat din cadrul secţiei sprijin
prin foc din Corpul 207 ANA.
De altfel, am executat în
cadrul
echipei
MAT
şi
activităţi de raportare zilnică a
situaţilor
operaţiilor
în
desfăşurare în zona de
responsabilitate a TAAC-W
(ANDSF OPS). Totodată, am
actualizat zilnic parte din
briefingul JOC Update în
Sursă foto: https://www.constantadeazi.ro
cadrul biroului J3 unde se
actualizează şi se analizează
zilnic situaţia referitoare la operaţiile şi la evenimenConsider că am reuşit să câştig respectul celor cu
tele curente desfăşurate de către ANDSF în zona de
care am interacţionat pe timpul misiunii şi impresia
responsabilitate.
lăsată în vestul Afganistanului de către mine şi ceilalţi
În urma executării misiunii de consiliere, asistare şi
colegi români, atât forţelor coaliţiei cât şi militarilor
afgani, a fost una demnă, ce face onoare camarazilor
instruire a semenilor afgani, pot spune cu mâna pe
de arme.
inimă că aceşti bravi militari se aseamănă foarte mult
În concluzie apreciez că participarea la astfel de
cu noi, poporul român (de la spiritul luptător, dorinţa
misiuni
în teatrul de operaţii Afganistan a cadrelor
de asimilare de noi cunoştinţe şi ospitalitatea de care
militare
care
au încadrat sau încadrează în ţară funcţii
dau dovadă în relaţiile interper-sonale, la tehnica care
de instructor militar este utilă şi oportună şi aduce
lasă de dorit, lipsurile din punct de vedere logistic şi
după sine rezultate foarte bune în transmiterea
remuneraţia care de multe ori se dovedeşte a fi prea
cunoştinţelor dobândite pe timpul experienţei în
mică în comparaţie cu eforturile depuse de către
instruirea subunităţilor de artilerie.
militari).

Alături de artileriştii afgani la cursul de cunoaştere a
aruncătorului cal. 120 mm E1

Întâlnire de consiliere cu omologul afgan (şeful
secţiei sprijin prin foc al Corpului 207 ANA) şi
subofiţerul de stat major din cadrul secţiei sprijin
prin foc (în Camp Arena - baza în care se află
comandamentul TAAC-W
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Munițiile
survolante
 Sublocotenent Livia BÂRSAN
Sublocotenent Bogdan-Mihai
GEORGESCU

Cursanți la Cursul de bază ofițeri - Centrul
de Perfecționare Artilerie Terestră și Artilerie
Antiaeriană „Ioan Vodă”, Sibiu

Loitering
Munitions

În istoria timpurie a vehiculelor aeriene fără pilot, distincția
dintre o dronă și o rachetă ghidată nu a fost întotdeauna bine
definită. Bug Kettering din Primul Război Mondial, considerat a fi
una dintre primele drone, a fost conceput pentru a livra o
încărcătură explozivă prin lovirea țintelor vizate, asemănător unei
rachete și nu unei aeronave de recunoaștere și lovire, asociată
„dronelor” de astăzi. Totodată, apariția unor aeronave fără pilot
In the early history of the unmanned
numite muniții survolante, crește ambiguitatea diferențelor dintre
aerial vehicles, the distinction between
drone și rachete.
a drone and a guided missile was not
O muniție survolantă este un tip de vehicul aerian fără pilot,
always well defined. Bug Kettering in
conceput pentru a angaja țintele terestre dincolo de linia de
World War I, considered to be one of
vedere, echipată cu focos exploziv. Munițiile survolante sunt
the first drones, was designed to deliver
adesea portabile și multe sunt menite să ofere unităților terestre,
an explosive payload by engaging
cum ar fi infanteria, o muniție ghidată de precizie. Sunt echipate
assigned targets similarly to a missile
cu camere electrono-optice și cu infraroșu de înaltă rezoluție care
and not to a reconnaissance and
permit operatorului să localizeze, să urmărească și să ghideze
engagement aircraft, a designation
sistemul către țintă. O caracteristică definitorie a munițiilor
associated with today's "drones". At the
survolante este abilitatea de a survola în aer pentru o perioadă
same time, the development of the
extinsă de timp înainte de a lovi, oferind timp trăgătorului pentru a
unmanned aircraft called loitering
decide când și ce țintă să lovească.
munitions has increased the ambiguity
Primul tip de muniție survolantă a fost Harpy produsă de Israel
between drones and missiles.
Aerospace Industries și a fost dezvăluită la începutul anilor 1990.
A loitering munition is a type of
Aceasta a fost destinată în special pentru lovirea instalațiilor radar
unmanned aerial vehicle equipped with
sau a lansatoarelor de rachete autopropulsate. Astăzi, munițiile
a high explosive warhead and designed
survolante sunt comercializate pentru a fi utilizate de către trupele
to engage ground targets out of the line
de infanterie deoarece oferă forțelor terestre o precizie mai mare
of sight.
decât, de exemplu, cea a unui aruncător de bombe. Spre
deosebire de alte tipuri de drone
de dimensiuni și greutate
asemănătoare,
o
muniție
survolantă nu este menită să fie
recuperată
după
încheierea
misiunii. Odată armate și lansate
în aer, munițiile survolante –
cunoscute și sub denumirea de
„drone sinucigașe” – sunt menite
să detoneze la impact. Din ce în
ce
mai
multe
state
achiziționează acest tip de
muniții, care oferă un set unic de
noi capabilități în comparație cu
alternativele tradiționale, cum ar
fi rachetele ghidate și neghidate,
dar și aruncătoarele de bombe.
Nu putem face referire la
munițiile survolante fără a pune
în lumină câteva exemple
concrete de asemenea tipuri de
Harpy - primul tip de muniție survolantă
muniții care au fost utilizate în
Sursă foto: https://www.defense-update.com
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condiții de eficacitate de către diferiți
„actori” importanți, pornind de la
capabilitățile deținute de către acestea.
SkyStriker (Israel)
SkyStriker este un tip de muniție
survolantă ghidată, electrono-optică,
acționată de la distanță, concepută
pentru a căuta, localiza și angaja
diverse ținte pentru subunitățile de
nivel tactic. Propulsia electrică a
sistemului asigură demascare acustică
redusă și permite executarea misiunilor
în ascuns, de la o altitudine redusă.
Datorită vitezei sale de zbor, poate
ajunge la distanțe de zeci de kilometri
în
doar
câteva
minute.
După
localizarea zonei țintelor, acesta poate
survola și urmări ținta timp de până la
două ore.
Posibilitatea de operare la distanță
reduce riscul ca operatorii să fie
detectați sau angajați de adversar în timp ce
direcționează vehiculul către țintă. În plus, față de
precizia sporită, raza lungă de acțiune și timpul
îndelungat de funcționare, SkyStriker este capabil să
transporte până la 10 kg de muniție. Sistemul oferă,
de asemenea, o flexibilitate semnificativă prin
posibilitatea de a alege orice țintă, de a se deplasa în
orice direcție și sub diferite unghiuri, reducând în
același timp costurile. Mai mult decât atât, SkyStriker
permite operatorului să amâne momentul impactului
pentru până la două secunde, să angajeze o țintă din
nou și, în cazul absenței unei ținte autorizate, să
comande întoarcerea vehiculului în siguranță.
Hero (Israel)
Familia de muniții Hero a fost concepută pentru a
satisface cerințele complexe ale câmpului de luptă
modern. Adaptate pentru a îndeplini cerințele specifice
ale utilizatorilor, Hero încorporează o gamă largă de
tehnologii avansate, rentabile, pentru a permite
angajarea de înaltă precizie cu daune colaterale
minime. Tabelul de mai jos sintetizează principalele
caracteristici ale munițiilor din această familie:
Fire Shadow (UK)
Pentru a oferi Armatei Britanice o nouă capabilitate
operațională, Fire Shadow, lansat de la sol, are o
autonomie raportată de aproximativ 100 km și un timp

Greutate
(kg)

Încărcătură
explozivă
(kg)

HERO-20
HERO-30
HERO-70
HERO-120
HERO-250
HERO-400

1,8
3
7
12,5
25
40

0,2
0,5
1,2
4,5
5
8

HERO-400EC

40

10

HERO-900
HERO-1250

97
125

20
30

Muniția survolantă SkyStriker
Sursă foto: https://www.israeldefense.co.il

maxim de survolare de aproximativ 6 ore. Produsul
este rezultatul unui efort rapid de dezvoltare efectuat
pentru Ministerul Apărării din Marea Britanie în cadrul
inițiativei britanice de echipare cu sisteme de
armament complexe.
Funcționalitatea sistemului pune operatorul în
centrul atenției, permițându-i acestuia să selecteze și
să angajeze cu succes o țintă de mare valoare. Fire
Shadow integrează un sistem de lansare, cu zbor
stabil pe traiectorie, cu orientare după coordonate
geografice și cu funcția de transmitere în siguranță a
datelor de zbor. Înainte de livrarea primelor sisteme în
anul 2012, compania producătoare a lucrat împreună
cu personalul armatei în vederea integrării unor
capabilități care să corespundă tacticilor, tehnicilor și
procedurilor de utilizare pentru viitor a sistemului.
Harpy & Harop (Israel)
Utilizarea dronelor pentru a ajuta la distrugerea și
bruierea rețelelor inamice de apărare aeriană
constituie un subiect despre care forțele armate ale
Israelului au fost preocupate încă de pe vremea
războiului din Yom Kippur, din 1973. Sistemul de
armament Harop, proiectat cu aripi rabatabile, este
folosit, în principiu, pentru a neutraliza capabilitățile
senzorilor de emisie radio a unui
posibil adversar. Harop poate fi
lansat dintr-un camion, din
Bătaie
Durată de
lansatoare montate pe nave sau
(linia de
survolare
poate fi configurat pentru lansare
vedere)
(h)
aeriană. Odată ajuns în aer,
(km)
acesta poate fi acționat de
operator sau își poate îndeplini
10
0,3
misiunea în mod total autonom
40
0,5
utilizând sistemul său de camere
40
0,75
de vedere pentru a urmări și a
40
1
angaja ținte în mișcare sau
detectorul de radiații pentru
150
3
atacarea
centrelor
de
150
4
comunicații.
Până în anii 1990, un tip de
150
2
muniție survolantă, relativ mică și
silențioasă, era întrebuințată pe
250
7
câmpul de luptă doar pentru
200
?
eliminarea
completă
a
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conceptului de lanț vânător-ucigaș. Sistemul Harpy
dispunea de o anvergură a aripilor mai mică de 2 m,
lucru ce denotă dimensiunile sale mici, fiind echipat cu
un motor rotativ de 38 CP. Puterea de lovire
compensează pentru dimensiunile mici ale sistemului,
dispunând de o încărcătură explozivă echivalentă cu
70 CP. Pe partea frontală se găsește elementul său
cel mai critic, un dispozitiv de căutare capabil să
detecteze și să intercepteze anumite frecvențe radar.
BattleHawk (SUA)
Conceput în vederea portabilității, putând fi
transportat de o echipă de infanterie, BattleHawk vine
drept un sistem aerian fără pilot (UAS) pliabil, de
aproximativ 2,3 kg, cu o cameră video integrată, tot
ansamblul fiind inclus într-un lansator portabil.
Funcționarea sistemului este asigurată de o baterie ce
îi permite survolarea în aer până la 30 de minute și
poate fi controlat până la distanța de 5 km. Încărcătura
de 40 mm transportată la bordul sistemului aerian fără
pilot este una de tip explozivă cu fragmentare
combinată cu efect cumulativ, care se înarmează la
lansare și explodează la contactul cu ținta. Aceasta a
fost concepută pentru ținte ușor blindate (personal și
vehicule fără blindaj), iar efectul cumulativ este
destinat reducerii daunelor colaterale la explozie.
Switchblade (SUA)
BattleHawk nu este, totuși, prima dronă de acest
tip din dotarea armatei SUA. În anul 2011 s-a început
achiziționarea unui alt sistem, Switchblade 300,
produs de AeroVironment, o dronă armată portabilă cu
Muniția survolantă Fire Shadow
o rază de acțiune similară cu Raven (10 km), dar cu o
Sursă foto: https://www.lockheedmartin.com
durată de survolare de doar 10 minute. Switchblade
este, de asemenea, lansat dintr-un lansator portabil și
dispune de capabilități GPS și video.
Bibliografie:
https://dronecenter.bard.edu/files/2017/02/CSD-LoiteringCoyote (SUA)
Munitions.pdf
Sistemul aerian fără pilot Coyote vine cu specificații
https://elbitsystems.com/landing/wp-content/uploads/2018/07/
Sky-Striker.pdf
dimensionale reduse, fiind lansat dintr-un lansator
https://uvisionuav.com/products/#
portabil, acesta având posibilitatea de a executa doar
https://www.thinkdefence.co.uk/uk-complex-weapons/firefocul „single-shot”, de la sol, aer sau de pe o navă.
shadow-loitering-munition/
https://www.thedrive.com/the-war-zone/4760/meet-israelsSistemul Coyote poate fi operat individual sau
suicide-squad-of-self-sacrificing-drones
conectat în grupuri și este destinat pentru o varietate
https://www.uasvision.com/2013/08/19/textron-unveilsbattlehawk-loitering-munition/
de misiuni, precum supraveghere foto, management al
https://www.avinc.com/tms/switchblade
țintelor, evaluare a pierderilor în timp real și război
https://www.raytheonmissilesanddefense.com/capabilities/
products/coyote
electronic. Sistemul poate funcționa până la
aproximativ o oră și este
proiectat
pe
principiul
interschimbabilității, având o
construcție ce îi reduce statutul
de amenințare pentru avioanele
cu echipaj.
În concluzie, putem afirma cu
certitudine că munițiile survolante au un rol bine definit în
câmpul
operațional
actual,
pornind de la aspecte care fac
referire atât la protecția forței, cât
și la creșterea capabilităților de
angajare a diferitelor ținte, unele
de mare valoare, în condiții de
Muniția survolantă Switchblade
precizie ridicată și într-un timp
Sursă
foto: https://www.flightglobal.com
scurt
de
la
descoperirea
acestora.
60

1

