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INTRODUCERE

Enciclopedia artileriei române reprezintă rezultatul conjugării eforturilor îndelungate ale
unui colectiv de autori cu contribuţii substanţiale, de-a lungul timpului, în dezvoltarea şi
promovarea istoriografiei artileriei.
Lucrarea este izvorâtă din dorinţa de a reuni, între coperţile unei singure cărţi, istoria
artileriei române şi a mijloacelor de lovire la distanţă antepirobalistice, care i-au precedat apariţia.
Complexitatea abordărilor autorilor, din multiple perspective - militare, sociale, tehnice, istorice volumul şi diversitatea informaţiilor oferite cititorilor imprimă lucrării un firesc şi autentic caracter
monografic, enciclopedic.
În deplină concordanţă cu istoriografia poporului român şi a oştirii sale, lucrarea prezintă
cronologic, pe etape istorice, momentele de referinţă ale participării artileriei la confruntările de
referinţă ale naţiunii române pentru înfăptuirea idealurilor naţionale, precum şi cele ale evoluţiei
artileriei antepirobalistice şi pirobalistice din spaţiul carpato-danubiano-pontic.
Domeniile asupra cărora ne-am focalizat atenţia şi care au fost supuse demersului nostru
descriptiv-analitic au fost în principal: structura organizatorică, organele specializate de conducere,
învăţământul, instrucţia şi înzestrarea tehnico-materială. Din aceste perspective de abordare am
reuşit să surprindem evoluţia structurilor de artilerie, a celor de conducere, între care un loc aparte îl
ocupă Comandamentul Artileriei, a instituţiilor de învăţământ emblematice ale armei, denumite
generic Şcoala Militară de Artilerie, respectiv Centrul de Instrucţie al Artileriei. De asemenea,
lucrarea aduce în atenţia cititorilor biografiile celor mai reprezentative personalităţi ale artileriei,
trecute la cele veşnice, cu contribuţii substanţiale la dezvoltarea armei, a oştirii şi în unele cazuri a
societăţii româneşti. Adevărate elite ale armatei, ale neamului românesc, acestea constituie pilde de
profesionalism, de moralitate şi patriotism autentic pentru generaţiile viitoare.
În urma studierii unui vast material de arhivă şi bibliografic am reuşit să prezentăm,
evident într-o manieră cuprinzătoare, dar nonexhaustivă, mijloacele de luptă din dotarea acestei
arme. Putem afirma fără teama de a greşi că, din această perspectivă a înzestrării, cartea realizează
un arc peste timp, de la catapulte la rachete, surprinzând evoluţia, uneori revoluţionară a
caracteristicilor tehnico-tactice ale mijloacelor de lovire la distanţă, atât antepirobalistice, cât şi
pirobalistice.
Avem convingerea că această lucrare, pe care o apreciem cu deplină obiectivitate ca cea
mai cuprinzătoare dintre toate cele scrise până acum despre artilerie, va reprezenta mult timp
principala sursă de informare în ceea ce priveşte această nobilă armă. Nutrim totodată speranţa că,
ea va fi nu numai o utilă sursă de studiu şi documentare pentru specialişti, dar şi o agreabilă şi
incitantă lectură pentru publicul larg, îndeosebi pentru cel pasionat de istorie în general şi de istorie
militară în special. În plus, pentru artilerişti cartea se doreşte un util instrument de educare, un
mijloc de percepere afectivă a artileriei, mai mult decât o armă, ca o stare de spirit.
Enciclopedia artileriei române, expresie a dragostei profunde a noastră, a autorilor,
pentru arma artilerie, reprezintă onorul pe care îl dăm, cu condeiul gratitudinii, tunarilor români din
5

toate veacurile, ostaşi devotaţi armatei şi neamului, precum şi minunatelor lor fapte de arme.
Măreţia, eroismul şi nobleţea trecutului armei noastre obligă moral, în mod ineluctabil, generaţiile
viitoare de artilerişti la o exprimare profesională pe măsura valorii înaintaşilor şi a tradiţiilor
artileriei. De aceea, tinere artilerist, cititor peste ani al acestei cărţi, fii excelent servant al armei şi
armatei noastre, al naţiunii române, fii mândru că eşti urmaşul generalilor Gheorghe Manu,
Constantin Coandă, Eremia Grigorescu, Constantin Cristescu, Petre Dumitrescu, Mihail Eugeniu
Popescu, pentru a da numai câteva nume de corifei ai artileriei, străduieşte-te să scrii la rându-ţi noi
pagini în glorioasa carte de istorie a artileriei. Şi dacă o clipă ai fost cucerit de conţinutul cărţii,
îmbrăţişează-i cu gândul recunoştinţei pe cei ce au trudit altruist pentru informarea şi delectarea ta.
Închei această succintă introducere, exprimând bucuria autorilor, împlinirea lor sufletească
pentru finalizarea acestui ambiţios şi generos proiect dedicat artileriei române, ad perpetuum rei
memoriam (spre veşnică aducere aminte), la împlinirea a 170 de ani de la înfiinţarea sa ca armă
modernă.

Colonel prof. univ. dr. Adrian STROEA
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Soldaţi mânuind o balistă grea de asediu

Baliste ale dacilor dispuse pe zidurile unei cetăţi asediate de soldaţi romani
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concepe asediul unei cetăţi fără aceste
mijloace, ceea ce a dat startul unei curse a
supremaţiei dintre maşinile de război sau de
asediu, pe de-o parte şi cetăţile fortificate, pe
de cealaltă parte.
Primele maşini de război au fost
întrebuinţate în Asia, în secolul VI-lea
î.Hr., de către regele Noului Babilon,
Nabucodonosor al II-lea, la asediul cetăţii
Ierusalim (587-581 î.Hr.), precum şi de regele
Persiei Cirus al II-lea, la cucerirea Babilonului
(538 î.Hr.)2. În Europa, primii care au folosit
aceste mijloace au fost macedonenii sub
conducerea lui Dionisus din Siracuza, în jurul
anului 399 î.Hr., fiind şi cei care au inventat
„Catapulta” (în limba greacă „Katapeltes”
din cuvintele „Kata” şi „Peltes”, în traducere
„coborârea scuturilor” în sensul că penetra
scuturile şi acestea deveneau inutile).
Ulterior, începând cu anul 335 î.Hr.,
apar descrieri ale catapultei numită şi
„lithobolos“ sau „aruncătorul de pietre”. În
Grecia şi Macedonia s-a dezvoltat foarte mult
tehnica construcţiei acestor arme care au fost
utilizate în războaiele contra regilor persani şi în
cele din Peloponez duse de Filip (359-336 î.Hr.),
şi ulterior de către Alexandru cel Mare, la
asediul cetăţii Gaza - capitala filistenilor şi
pentru cucerirea cetăţilor feniciene.
Grecii sunt cei care au inventat şi
„Balista”, numele provenind din verbul
„Ballein” care însemna – „a arunca” (greaca
veche).
Catapulta este definită ca o „maşină de
război folosită mai ales la atacul cetăţilor,
care servea la aruncarea pietrelor sau
butoaielor inflamabile”3, iar balista era o
„maşină de război folosită în antichitate
pentru lansarea de suliţe şi proiectile de
plumb, fier sau piatră”.
Unul dintre generalii lui Alexandru cel
Mare, care a urmat la tron, Demetrius
Poliorcetes (336-283 î.Hr.), s-a remarcat prin
iscusinţa în utilizarea maşinii de luptă. Astfel,
în luptele duse pentru cucerirea cetăţilor din
portul Munychia şi pentru ocuparea oraşului
Megara deţinute de Cassandros, maşinile de
război ale lui Demetrius au dărâmat zidurile
cetăţilor. Sub ploaia de „proiectile” ale

Arta şi tehnica militară, înzestrarea cu
armament şi organizarea armatelor au
un caracter istoric, evolutiv, depind de
dezvoltarea economică a diverselor ţări şi
epoci, pe care le reflectă cu fidelitate.
Evoluţia în timp a tehnicilor şi procedurilor
de ducere a războiului a impus cu necesitate
apariţia şi perfecţionarea mijloacelor de luptă.
În perioada antică, pe parcursul a mii de ani,
în cursul transformărilor economice, politice
şi sociale, s-a făcut trecerea de la armele
pentru lupta corp la corp, spada şi suliţa la
mijloacele pentru lupta la distanţă. Acestea au
fost, la început, arcul cu săgeţi şi praştia,
urmate de maşinile de asediu, „berbecul” şi
„turnul de asalt”, inventate pentru dărâmarea
porţilor cetăţilor, respectiv atacul şi
escaladarea zidurilor, apoi, „catapulta” şi
„balista” pentru atacul cetăţilor sau al oştilor
prin lovirea acestora de la distanţă. S-a reuşit,
astfel, să se împlinească un vechi deziderat al
luptătorului, acela de a lovi adversarul cu
mijloace puternice care să-i permită în acelaşi
timp, să fie mai puţin vulnerabil.
Deşi termenul „artilerie” a apărut relativ
târziu, în secolul XV, având la bază verbul
arhaic francez „artiller” care însemna „arta de
a construi şi a mânui diferite maşini de
război”1 putem să considerăm, fără a greşi, că
istoria artileriei a început odată cu apariţia
maşinilor de război, în perioada antică.
Etimologia verbului „artiller” este compusă
din reunirea a două cuvinte latine: Ars-Artis, a
cărui semnificaţie este aceea de măiestrie,
iscusinţă, pricepere, adică de artă şi TillumTilli, cuvânt ce defineşte obiecte care se aruncă
în luptă asupra inamicului, săgeţi, suliţe etc.
Prin urmare, ARSTILLUM, în antichitatea
romană era considerată maestria sau arta
aruncării săgeţilor sau suliţelor în luptă.
Până la apariţia armelor de foc,
catapultele şi balistele au jucat un rol
important în cadrul armatelor fiind
indispensabile în lovirea inamicului aflat la
distanţă, în cetăţi, înconjurate de şanţuri
umplute cu apă, protejat de ziduri sau pe
câmpul de luptă, constituind mijloace
esenţiale de multiplicare a puterii militare. De
altfel, de cele mai multe ori nu se putea

2

Istoria Artileriei Române, p.19.
Dicţionar enciclopedic, vol. I, Editura Enciclopedică,
Bucureşti, 1993, pp.169 şi 338.

1

3

Istoria Artileriei Române, Editura Militară, Bucureşti,
1977, p.17.
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catapultelor şi balistelor, garnizoana a
capitulat, iar Demetrius şi-a făcut o intrare
triumfală în Atena (307 î.Hr.).
De numele lui Demetrius se leagă şi
inventarea celei mai teribile maşini de asediu
a antichităţii, „helepola” sau cuceritoarea de
cetăţi. Aceasta a fost prima platfomă de
artilerie mobilă şi blindată din istorie. În
atacul asupra oraşului Salamina, din insula
Cipru (306 î.Hr.), helepola folosită arăta
conform celor consemnate de Diodor din
Sicilia, în lucrarea „Biblioteca istorică”: „ca
un turn uriaş cu nouă etaje (...) şi aşezat pe
4 roţi imense”. Conform celor interpretate de
unii autori contemporani pe baza aprecierilor
lui Diodor4, aceasta avea înălţimea de 31 de
metri, era deplasată de câteva mii de oameni
şi avea dispuse la interior catapultele
utilizate, care puteau arunca pietre cu o
greutate de 80 kg. O variantă perfecţionată,
cu înălţime de 45 de metri, protejată de un
înveliş metalic, cântărind, probabil, 150 de
tone şi fiind manevrată de 3.400 de oameni a
fost folosită fără succes pentru atacarea
cetăţii Rhodos, în anul 303 î.Hr.
Romanii au preluat de la greci tehnica
construcţiei maşinilor de război, dovedindu-se
cei mai pricepuţi organizatori ai „artileriei”
antichităţii. Astfel, conform celor consemnate
de istoricul roman Vitruvius, în jurul anului
50 Î.Hr., împăratul Iulius Cezar a dotat
fiecare legiune romană cu câte 30 de baliste,
care erau operate de un echipaj format din
doi oameni5. Alte lucrări apreciază numărul
balistelor din perioada lui Cezar la 50, iar al
catapultelor la 10, pentru fiecare legiune6.
În general, utilizarea acestor maşini de
război se făcea doar în cadrul legiunii,
deoarece era necesar să se asigure transportul,
instalarea, deservirea şi repararea lor, atunci
când se defectau.
Balistele folosite de romani permiteau
aruncarea la distanţă, cu traiectorie dreaptă, a
săgeţilor, suliţelor sau diferitelor proiectile
(suliţe, pietre, bile de argilă etc.).

Balistă romană grea (maiores)

De regulă, având traiectorie întinsă,
balistele se instalau la intervalele dintre
subunităţi sau în faţa acestora, iar catapultele,
care obţineau o traiectorie curbă, erau aşezate
în dispozitivul de luptă înapoia infanteriei.
În principiu, balistele aveau următoarea
construcţie: afetul sau corpul central era
postamentul din lemn al maşinii, susţinut pe
un tripod pe care se fixau toate elementele
maşinii de război. La partea din faţă, legat de
corpul central, se găsea un cadru de lemn, cu
trei deschideri, în care, în deschiderile de la
exterior erau prinşi doi colaci răsuciţi de
frânghie, dispuşi vertical. Între aceste frânghii
răsucite erau introduse, orizontal, două braţe
puternice de lemn care constituiau arcul
balistei.

Balistă romană uşoară (minores).
Reconstituire (Muzeul Militar Naţional)

De capetele celor două braţe de lemn era
legată o altă frânghie, „coarda balistică”, cu
rolul de a imprima mişcarea proiectilului. În
deschiderea centrală a cadrului de lemn era
fixat corpul central al balistei care, la partea
superioară, avea practicată o canelură cu un

4

Jeff Kinard, Artillery. An Illustrated History of Its
Impact, p. 12.
5
Jeff Kinard, Op. cit., p. 15.
6
Istoria Artileriei Române, p. 25.
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şanţ director, în care se deplasa blocul
proiector al „proiectilului”. Balista mai
dispunea de un cablu pentru armare, iar la
partea din spate un tambur tip „vinci”, având
două roţi cu mânere, la capetele laterale, unde
lucrau servanţii pentru a arma balista. După
ce era încărcat proiectilul, se arma maşina,
prin deplasarea către înapoi a blocului
proiector şi corzii balistice, împotriva
rezistenţei opuse de „arcul balistei”, până la
punctul în care era fixată într-un opritor. La
eliberarea opritorului, coarda balistică se
deplasa cu mare viteză către înainte aruncând
proiectilul. În vederea executării ochirii la
ţintă, balista putea fi ridicată sau coborâtă
pentru a se putea obţine traiectoria corectă
sau deplasată lateral în oricare direcţie.
Împotriva luptătorilor se foloseau chiar
snopuri de săgeţi fixate pe o talpă de lemn.
Balistele erau de două feluri: uşoare
(minores) şi grele (maiores). O balistă uşoară
descrisă de istoricul roman Vitruvius era
„scorpio” sau „scorpiones”, pentru construcţia
căreia se folosea mai mult metal şi care
trăgea în special săgeţi. Această balistă
portabilă avea o precizie foarte bună şi o
cadenţă ridicată, iar denumirea ei venea de la
opritorul coardei balistei care era de forma
cozii unui scorpion. Este prezentată pe
Columna lui Traian, fiind manevrată de un
echipaj de 2 oameni, iar într-un alt basorelief

Tragerea executată de către balistele cu
traiectorie întinsă servea în antichitate pentru
îndeplinirea unor misiuni similare celor
îndeplinite de tunurile uşoare de astăzi.
Catapultele erau cele mai mari maşini de
război ale antichităţii, întrebuinţate pentru
aruncarea la distanţă a blocurilor mari de
piatră, „proiectilelor” de plumb, bilelor de
argilă sau materialelor incendiare, în scopul
cuceririi cetăţilor. Romanii erau experţi în
utilizarea lor, iar prin traiectoriile curbe
obţinute realizau unele misiuni pe câmpul de
luptă asemănătoare gurilor de foc de astăzi,
obuzierele şi aruncătoarele.
Din categoria catapultelor face parte
„onagra” – inventată de romani (în engleză
„onager”). Onagra se compunea dintr-un afet
pe care acţiona elementul principal al acesteiabraţul catapultei. Braţul era din lemn, iar la
extremitatea liberă avea un locaş în formă de
lingură, în care se aşeza încărcătura. Aceasta

„Onagra”
Soldaţi romani mânuind o balistă uşoară
(„Scorpio”). Imagine de pe Columna lui Traian

putea fi fixată şi în legături de piele, ca la
praştie. Pe timpul funcţionării, partea din spate
a braţului, unde se găsea „proiectilul” era
trasă în jos cu ajutorul funiilor şi scripeţilor,
până când coarda unui arc robust fixat la baza
maşinii se întindea la maxim. Dând drumul
funiilor, braţul catapultei se înălţa brusc.
O bară aşezată transversal oprea braţul şi
„proiectilul” era aruncat cu putere înainte,

apare mobilă, dispusă într-un car tras de cai
(„carroballista”). Se apreciază că în general
bătaia maximă a acestor maşini nu era foarte
mare, dar că cele mai performante puteau
trimite săgeţi sau suliţe până la distanţa de
câteva sute de metri, însă efectul letal se
obţinea la distanţe mai mici.
11

că au distrus numeroase aşezări fortificate şi
cetăţi, dar şi că au înălţat astfel de construcţii
pe direcţiile de invazie denotă existenţa unor
trupe şi tehnici de asediu şi distrugere, cât şi a
specialiştilor în construcţii de tip militar. După
anul 55 î.Hr., Burebista a cucerit în numai
3 ani, cetăţile greceşti de pe ţărmul Mării
Negre, de la Olbia (Gurile Bugului) până la
Apollonia (Balcic), care erau puternic apărate,
ceea ce ne determină să afirmăm că aceasta nu
se putea realiza în lipsa unor maşini de
război11. Totodată, Burebista era la curent cu
modul de acţiune şi tehnica armatei romane, în
care vedea o viitoare ameninţare, astfel că, în
anul 48 î.Hr., acesta chiar s-a amestecat în
lupta dintre Cezar şi Pompei, sprijinindu-l cu
trupe pe cel din urmă.
Mai târziu, în anul 87 d.Hr, sub domnia
regelui dac Decebal, dacii au reuşit să învingă
armatele romane trimise de către împăratul
Domiţian. În aceste lupte, Legiunea a V-a
„Claudia”, comandată de generalul Cornelius
Fuscus a fost complet nimicită pe Valea
Oltului. În urma acestei victorii, dacii au
capturat, pe lângă prizonieri şi maşinile de
război ale legiunii, baliste (în număr de cel
puţin 30 conform dotării militare a unei
legiuni, prezentate de Vitruvius) şi probabil
catapulte. Aceste maşini de război au fost
folosite ulterior de către daci la apărarea
cetăţilor în luptele duse cu romanii.
Referindu-se la războaiele care au urmat în
anii 105-106, istoricul roman Dio Casius scria
în lucrarea sa „Istoria Romană”: „După ce
Traian puse mâna pe munţii cei întăriţi de
ziduri se găsiră întrânşii armele, maşinile de
război, prizonierii şi steagul luat mai înainte
de la Fuscus”12. Aceasta este prima menţiune
istorică referitoare la existenţa maşinilor de
război în Dacia.
Un element important care evidenţiază
interesul dacilor pentru utilizarea maşinilor de
război apare odată cu victoria din anul
88 d.Hr. împotriva lui Tettius Iulianus de la
Tapae. Decebal a solicitat şi a primit de la
romani, în schimbul păcii, meşteri pentru
construcţia cetăţilor şi maşini de război,
baliste şi catapulte.

continuându-şi traiectoria. Greutatea totală a
maşinii era de aproximativ 2-6 tone. Pentru
deplasare era trasă de boi, însă din cauza
greutăţii, pentru parcurgerea distanţelor lungi
trebuia să fie demontată. Istoricul roman
Flavius Josephus (37-100 d.Hr.) descrie o
catapultă (onagra) în acţiune care arunca
pietre de 50 pfunzi la aproximativ 365 metri
(400 iarzi)7, ceea ce expunea servanţii
pericolului lovirii de către baliste care aveau
bătaia mult mai mare. Alţi autori români
dau caracteristici asemănătoare privind
performanţele catapultelor: cele mici aruncau
bile de argilă de 7-10 centimetri şi greutatea
de 4-5 kg la distanţa de 400-500 m, iar
catapultele mari aruncau bile de 10-37 kg
până la distanţa de 150 m8.
Apreciem că pe teritoriul ţării noastre,
primul rege dac care a întrebuinţat maşinile
de război a fost Burebista (82-44 î.Hr.), sub
conducerea căruia Dacia a devenit o mare
putere militară şi politică. Strabon, în lucrarea
„Geografia” face următoarele referiri la
Burebista: „Lăsând la o parte trecutul
îndepărtat al geţilor, întâmplările din vremea
noastră sunt următoarele: ajungând în
fruntea neamului său, care era istovit de
războaie dese, getul Burebista [Βοιρεβιςας,
Bœrebistes] l-a înălţat atât de mult prin
exerciţii, abţinere de la vin şi ascultare faţă
de porunci, încât, în câţiva ani, a făurit un
stat puternic şi a supus geţilor cea mai mare
parte din populaţiile vecine. Ba încă a ajuns
să fie temut şi de romani”9. Strabon evalua
că prin mobilizarea căpeteniilor locale,
regele dac putea strânge o oaste de 200.000
de luptători10. O inscripţie găsită la
Dionnysopolis îl numeşte pe Burebista „cel
dintâi şi cel mai puternic dintre toţi regii care
au domnit vreodată peste Tracia”. Dacii au
reuşit să supună triburile celtice din nordvest şi Dunărea mijlocie (Slovacia de astăzi),
precum şi tracii dintre Istru şi Haemus. Faptul
7

Flavius Josephus, The jewish War, Tradus de G.A.
Williamson, Penguin Books, London, 1981, p. 30.
8
Cristian M. Vlădescu, Observaţii asupra tipologiei
armamentului roman din Dacia inferior, în „Studii şi
materiale de muzeografie şi istorie militară”,
Bucureşti, nr. 7, 1974, p. 30.
9
Sursa traducerii: V. Iliescu, V. Popescu, Gh. Ştefan,
Izvoare privind Istoria României (Fontes ad Historiam
Dacoromaniae Pertinentes), vol. I. De la Hesiod la
Itinerarul lui Antoninus, Bucureşti, 1964.
10
Strabon, VIII, 3, 13.

11

Aceeaşi apreciere o întâlnim şi în Istoria militară a
poporului român, vol. I, Editura Militară, Bucureşti,
1984, p.103.
12
Stănculescu Victor, Ucrain Constantin, Istoria
artileriei române în date, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1988, p.12.
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organizare militară a dacilor liberi, în structura
căreia opinăm că existau şi maşini de război.
Argumentele militare pe care se
sprijină această ipoteză se bazează pe faptul
că nu se puteau angaja lupte de o asemenea
amploare cu adversarul roman decât având
o dotare corespunzătoare adversarului.
Totodată, în numeroasele incursiuni ale
dacilor liberi în provincie, cu ocazia
răscoalelor, aceştia cunoşteau organizarea,
dotarea şi tehnicile de ducere a luptei ale
armatei romane.
Pe teritoriul ţării noastre aceste arme
s-au folosit şi mai târziu, aşa cum
demonstrează elementele metalice, datând din
secolul IV d.Hr., descoperite la Orşova (fostul
castru roman Dierna), precum şi în fosta
cetăţuie Gornea, lângă Moldova Nouă.
Descoperirea acestora în turnurile de apărare
ale fortificaţiilor amintite denotă rolul lor
defensiv, amplasarea la înălţime mărindu-le
distanţa de lovire. Elementele metalice
descoperite la Orşova evidenţiază o formă
evoluată a balistei romane, cu o construcţie

Ulterior, în două metope de pe Columna
lui Traian sunt înfăţişate maşinile de război
ale dacilor: în una dintre ele sunt reprezentate
două baliste dispuse pe zidurile unei cetăţi,
iar în cea de-a doua, doi soldaţi daci mânuind
o balistă („scorpiones”).
Cele două basoreliefuri constituie
dovada materială incontestabilă a utilizării
maşinilor de război de către strămoşii
noştri daci.

Soldaţi daci mânuind o balistă, de tip „scorpiones”,
reprezentaţi pe Columna lui Traian

Este foarte important de subliniat că
după ocuparea Daciei de către romani,
provinciile rămase libere au continuat să
deţină o puternică forţă militară. În acest sens
sunt de amintit numeroasele răscoale ale
populaţiei din provincia Dacia, izbucnite în
anii 117-118, 143-144, 157-158 şi 170-174
d.Hr., susţinute prin atacurile puternice ale
dacilor liberi, carpi şi costoboci. În răscoala
din anii 157-158 izbucnită în nordul Daciei,
la care au participat deopotrivă dacii supuşi şi
cei liberi, romanii i-au învins datorită unui
efort militar excepţional, în urma căruia
Antonius Pius a primit titlul de „Dacicus
Maximus”. Amploarea deosebită a luptelor
poate fi dedusă şi din faptul că doi
guvernatori ai provinciei Dacia au căzut pe
câmpul de luptă: Quadratus Bussus, în anul
117 şi generalul Claudius Fronto, în anul 170.
Concomitent cu sprijinul răsculaţilor, în
anul 170, dacii liberi - costobocii au efectuat
un lung raid până în adâncul Peninsulei
Balcanice. Amploarea incursiunii militare
desfăşurate pledează pentru o puternică

Cadrul metalic al balistei descoperite de către prof.
Nicolae Gudea, la Orşova, în anul 1960. În lateral
se pot vedea cei doi suporţi pentru fixarea
frânghiilor răsucite care constituiau arcul balistei.
Anvergura: aprox. 145 cm (Muzeul Naţional
de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca)
Foto: Cristian Chiriţă

mai suplă, bazată pe prelucrarea superioară a
fierului, şi având caracteristici tehnice mult
mai bune. Conform aprecierii istoricilor
români şi străini această balistă putea
străpunge armura unui soldat la distanţa de
800 de metri13.

13

Baatz Dietwulf: Recent Finds of Ancient Artillery,
Britannia, vol. 9. (1978), pp. 1-17. Sunt publicate
informaţii importante despre descoperirile de la Gornea,
Orşova şi Hatra. A se vedea şi Nicolae Gudea şi Baatz
D., „Teile spätrömischer Ballisten aus Gornea und
Orsova (Rumänien)” (Părţi de balistă din epoca romană
târzie de la Gornea şi Orşova - n.a.) Saalburg Jahrbuch
vol. 31 (1974), pp. 50-72.
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lui Petru şi Asan, a asediat cetatea
Didymoteichon, în fruntea a 100.000 de
luptători români şi bulgari, folosind
„numeroase catapulte”18. În Manuscrisul 3 al
Arhivei Săseşti din Sibiu, partea întâi, scris de
Hans Haasenwein între 1417 şi 1460, la filele
91-95 sunt ilustraţii cu catapulte, turnuri
mobile şi alte maşini de asediu, care se
întrebuinţau în acelaşi timp19.
Conform cronicarului polonez Wapowski,
pe teritoriul ţării noastre aceste arme au fost
folosite de către oastea Moldovei, în anul
1497, în luptele cu polonezii care asediau
cetatea Suceava20.

Alţi istorici români apreciază că
balistele de la Orşova şi Gornea puteau lansa
un proiectil (glans) de 30 kg până la distanţa
de 600 m14.

Reconstituirea unei baliste din secolul IV, pe baza
elementelor metalice descoperite la Orşova

Dovezi ale folosirii acestor arme în
spaţiul românesc, după retragerea armatei
romane, sunt numeroasele ghiulele de piatră
sau de argilă, datând din secolele II-VII d.Hr.,
descoperite în urma săpăturilor arheologice
la: Dinogeţia, azi satul Garvăn, comuna Jijila,
judeţul Tulcea şi la Capidava, azi comuna
Topalu, judeţul Constanţa15; SucidavaCorabia; Ulmetum (comuna Pantelimonu,
jud. Constanţa)16; Drobeta, Arutela – Oltenia
(Muzeul Militar Naţional)17. Mult mai târziu,
pe teritoriul ţării noastre s-a reluat folosirea
maşinilor de război, pentru apărare, aşa cum
arată proiectilele de piatră descoperite în
cetatea Păcuiul lui Soare, jud. Constanţa şi
apreciate a fi din sec. XI.
În evul mediu s-au inventat şi alte
maşini de război: frontibola şi bricola.
Acestea nu se deosebeau foarte mult de
catapulte privind principiile de construcţie
sau funcţionare, fiind însă mult mai mari şi
mai puternice. În perioadele de glorie militară
acestea au fost folosite cu succes în luptă.
Astfel, în anul 1206, Ioniţă Caloian, fratele

Bricolă sau praştie mare
(Folia 92 a Manuscrisului de la Sibiu)

18

Istoria militară a poporului român, vol. I, p. 307.
Kunstbuch des Hanns Haasenwein. La filele 73-84
sunt prezentate şi tunuri. Apud Radu Rosetti, Istoria
artei militare a românilor până la mijlocul veacului al
XVII-lea, 1947, p. 208.
20
În apărarea cetăţii, moldovenii “N’am et ipsi
bombardas et alia tormenta bellica plurima habebant”,
Bernard Wapowski (Scriptores Rerum Polonicarum, II,
p. 27), apud Radu Rosetti, p. 208.

14

19

Adrian Bejan, Istoria Daciei Romane, Timişoara,
1998, p. 60.
15
Stănculescu Victor, Ucrain Constantin, Op.cit., p.12.
16
Vasile Pârvan, Cetatea Ulmetum, Descoperirile
campaniei a II-a şi a III-a de săpături din anii 19121913, Bucureşti, 1913, p. 74.
17
Vlădescu Cristian, Armata Romană în Dacia
Inferior, Bucureşti, 1983, p.189.

14

Tunuri moldoveneşti reprezentate pe fresca „Asediul Contantinopolului” de la Mânăstirea Moldoviţa.
Mânăstirea a fost ridicată în anul 1532, în timpul domniei lui Petru Rareş

Armament şi muniţie de artilerie din secolul XVI reprezentate pe una din feţele laterale ale sarcofagului
lui Ioan Sigismund Zapoya (1540-1571,) aflat la Catedrala Catolică din Alba Iulia
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de germani, în anul 1328, de englezi, în anul
1339, în luptele de la Cambray, şi în anul 1346
la Cresy, apoi s-au răspândit în toată Europa.
Primele guri de foc au fost bombardele,
denumire sub care au fost cunoscute în
majoritatea ţărilor europene, mai puţin în
Germania, unde se numeau „Büchsen”.
Iniţial, au fost denumite „Artilerie de foc”4
pentru a le putea deosebi de vechile arme,
catapultele şi balistele cu care au coexistat o
perioadă, aşa cum am prezentat în Capitolul I.
În ţara noastră, în cronicile vremii le întâlnim
sub denumirea de „puşci”5, termen pentru
tunuri folosit şi de slavi (puşca) sau unguri
(puska).
Bombarda era o armă de foc ce servea la
lansarea unor pietre mari şi care, odată cu
perfecţionările tehnice, realizate în timp s-a
transformat în ceea ce numim astăzi „tun”.
Sistemul lor de construcţie era acelaşi: erau
realizate sub forma unor ţevi masive de fier
forjat, compuse din mai multe piese/bare
metalice care erau îmbinate şi întărite cu
cercuri metalice numite „frete”. Pe măsură ce
s-a
dezvoltat
tehnologia
metalurgică,
bombardele au început să fie turnate. Se
cunosc două tipuri: bombardele grele şi
bombardele uşoare sau tunurile de mână
(viitoarele puşti). Concomitent cu evoluţia
armamentului pe plan european, în ţara
noastră s-au folosit şi alte tipuri de arme de
foc: culevrinele şi puştile grele (archebuzele).

2.1. Apariţia şi dezvoltarea artileriei
în Ţările Române, în secolele XIV-XV
Descoperirea pulberii cu fum, cunoscută
şi ca „pulbere neagră” sau „praful de puşcă”,
a favorizat apariţia ulterioară a armelor de foc.
Unele săpături arheologice din provincia
chineză San-Si au scos la iveală un document
din anul 300 î.Hr. din care reiese compoziţia
pulberii. Au fost descoperite şi tuburi ce
conţineau acest preparat1. Cu toate că în China
pulberea era cunoscută de foarte mult timp, o
lungă perioadă a fost folosită doar pentru
proprietăţile sale pirotehnice (putere de
detonaţie, incendiere, artificii, propulsie
rachete). De la chinezi, invenţia a ajuns în
Europa, în sec. XIII, pe două căi: prin mongoli
şi apoi tătari, respectiv indieni apoi arabi.
Conform istoricului român Ion DumitruSnagov, prima utilizare a prafului de puşcă în
Europa a avut loc în anul 1241, când tătarii l-au
folosit în lupta de la Lignitz (Polonia)2. Primele
informaţii despre compoziţia pulberii au fost
publicate în anul 1249, într-un manuscris păstrat
în biblioteca Palatului Escorial, precum şi de
filosoful şi naturalistul englez Roger Bacon
(1214-1292), în lucrarea „De secretis operibus
et naturae et nullitate magiae”. În funcţie de
fiecare fabricant, în compoziţia pulberii intrau
4-6 părţi de salpetru, 1-2 părţi de sulf şi 1-2 părţi
de cărbune.
Primii care au folosit pulberea cu fum în
cadrul armelor de foc, au fost chinezii, apoi
arabii, în asediul cetăţii Sidgilmessa, din anul
12733. Ulterior, invenţia a trecut de la arabi la
spanioli care au utilizat armele de foc în
cucerirea Gibraltarului (1308) şi în luptele de
la Baja (1325). În anul 1320, în burgul italian
Brescia exista o turnătorie de guri de foc, iar
în anul 1324, republica Florenţa fabrica tunuri
pentru oraşele ei, folosite în special în scopul
apărării cetăţilor.
Impactul pe care l-a avut apariţia gurilor
de foc a fost atât de mare încât, în doar câteva
decenii, acestea se găseau în dotarea
majorităţii armatelor medievale, fiind folosite

Fragment de bombardă de la sfârşitul secolului
al XIV-lea. Muzeul Militar Naţional, Bucureşti

Prima menţiune privind construcţia şi
folosirea armelor de foc în Ţările Române
datează din anul 1373. Astfel, în Transilvania,
în „Condica de socoteli a oraşului Sibiu”6
(1372-1386), a fost atestată în anul 1373

1

Cristian Vlădescu, Karol Konig, Dan Popa, Arme în
muzeele din România, Editura Meridiane, Bucureşti,
1973, p. 34.
2
Ion Dumitru-Snagov, Ţările române în secolul
al XIV-lea, Codex Latinus Parisinus, Editura Cartea
Românească, Bucureşti, 1979, p. 52.
3
Cristian Vlădescu ş.a., Op.cit., p. 35.

4

Vasile Rudeanu, general, Evoluţia tehnică a artileriei,
în Revista Artileriei, nr.XI, 1943, p. 47.
5
Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei (...),
Editura Minerva, 1978, pp. 60, 62.
6
Quellen zur Geschichte Siebenburgens, I, pp. 253,
344, 450, 489.
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existenţa armelor de foc şi a unui archebuzier
(făuritor de arme). Producerea armelor de foc,
în atelierele de la Sibiu, în anul 1373,
demonstrează că acestea au fost printre
primele realizate în sud-estul Europei.

Fragment de bombardă din secolul XV, descoperită
în cetatea Severin. (M.M.N.)

Prima menţiune scrisă privind achiziţia
unor guri de foc, în ţara noastră, datează din
anul 1432, fiind consemnată în scrisoarea lui
Vlad Dracul (1436-1442 şi 1443-1447) către
braşoveni în care acesta le cerea, înainte de a
fi domn:„Deci, vă rog, ca pe nişte fraţi ai mei
gătiţi-mi o sută de puşci”11, cu certitudine
„tunuri de mână”, deoarece în acea perioadă
nicio armată din părţile noastre nu deţinea o
asemenea artilerie. Cantitatea relativ mare de
arme arată că centrele meşteşugăreşti din
Braşov aveau posibilitatea să execute o
producţie de serie. Tot de la Vlad ne-a rămas
şi menţiunea privind prepararea pulberii de
către români alături de cererea de alte puşti
(probabil arme mai grele pentru apărarea
cetăţii Giurgiu) în altă scrisoare, din anul
noiembrie 1445, adresată braşovenilor:
„Drept aceea - scria domnul muntean - fiindcă
întăriturile ce erau instalate au ars toate şi de
iznoavă a întăririi, de aceea va rugăm să ne
ajutaţi cu arce si săgeţi şi puşti si să ne daţi
silitră ca să facem praf, să-1 punem în cetate,
căci ea e tăria şi vouă şi nouă tuturor
creştinilor”12.
Prima atestare documentară a folosirii
bombardelor în Ţara Românească datează din
timpul aceluiaşi domnitor, Vlad Dracul. După
cum ne informează cronica unui cavaler
burgund, Jehan de Warvrin, domnitorul a
folosit în asediul cetăţii turceşti de la Giurgiu,
din anul 1445, două bombarde care „făceau
mai mult zgomot decât stricăciune”13.

Condica de socoteli a oraşului Sibiu (1372-1386)

Documentele istorice amintesc şi
numele unor specialişti în producerea gurilor
de foc de artilerie, la Braşov, unde lucra
familia de turnători de tunuri Neidel, precum
şi un armurier, cum ar fi „bombardengisser”
Andrei7. În „Socotelile oraşului Sighişoara”
se aminteşte, în anul 1393, de existenţa unui
turnător de tunuri „artelinus”, din acest oraş,
numit Iacob Wahl8.
Cu ocazia unor săpături arheologice
efectuate în anul 1936, în ruinele vechii cetăţi
a Severinului, construită de domnitorul
Mircea cel Bătrân (1386-1418), au fost
descoperite mai multe ghiulele de piatră
precum şi ţeava unei bombarde de bronz din
vremea acestui domnitor9 (foto), care se află
la Muzeul Militar Naţional. Această
descoperire ne determină să apreciem că
Mircea cel Bătrân a fost primul domnitor
român care a utilizat artileria.
În Moldova, domnitorul Alexandru cel
Bun (1400-1432) avea în cadrul oastei sale
câteva bombarde procurate din Polonia de la
Liov10.
7

Istoria militară a poporului român, vol. II, Editura
Militară, Bucureşti, 1986, p. 69.
8
Cristian Vlădescu ş.a., Op.cit., p. 35
9
Istoria artileriei române, p. 31.
10
P.P. Panaitescu, Alexandru cel Bun, Bucureşti,
1932, p. 37.

11

Documenta Romaniae Historica, D., Relaţiile dintre
ţările române, vol. I, p. 296.
12
Ion Nistor, Istoria românilor, vol. I, Editura
Biblioteca Bucureştilor, ediţie 2002, p. 256.
13
J. de Wavrin, Cronique, Paris, 1927, p. 20.
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Nicolae Bălcescu spunea despre începuturile
artileriei: „Cele dintâi bucăţi ale artileriei,
numite în Europa bombarde, la români se
numeau balimezuri. Acestea, fiind prea mari,
după obiceiul de atunci, când s-au făcut altele
mai mici s-au dat acestora numirea de
tunuri...”14.
Muzeul Militar Naţional are în colecţia
sa o bombardă de portativă cunoscută ca „tun
mic de mână” din sec. XV. (foto). Arma este
compusă dintr-o ţeavă din fier forjat având o
singură deschizătură cu calibrul de 42 mm
întărită cu două frete, iar la partea din spate
are practicat locaşul pentru aprinderea
încărcăturii de pulbere.

de încărcare şi se fixa la ţeavă printr-o pană.
Pentru a putea încărca proiectile de mai multe
dimensiuni, fără a se bloca, ţeava are la
interior o parte tronconică, iar la exterior mai
multe frete. Ultimul element al culatei este un
braţ proptitor de manevrare, care, probabil era
îmbrăcat în lemn. Calibrul bombardei este de
aproximativ 58 mm.

O a doua piesă reprezentativă (foto)
aflată în colecţia Muzeului Militar Naţional
este o altă bombardă cu încărcarea pe la gura
ţevii. Ţeava se remarcă prin robusteţe,
constructorul folosind acelaşi sistem de frete
şi realizând o întăritură proeminentă la gura
ţevii, asemănătoare modelului prezentat
anterior. La această piesă umerii laterali de
care se fixează furca pentru amplasarea pe
afet sunt montaţi la partea dinapoi a ţevii. În
mod evident furca asigura fixarea rigidă, iar
darea înclinării ţevii se realiza prin ridicarea
acesteia progresiv pe afet.
După bombarde, la începutul secolului
al XV-lea au apărut primele arme portative
grele, numite „puşti grele de mână” sau
„archebuze”, în care procedeul de construcţie
era mai modern şi se baza pe turnarea
metalului în forme. Acestea erau mânuite de
doi ostaşi, unul executa ochirea, iar celălalt
dădea focul şi se puteau sprijini pe o furcă sau
un suport. Au fost folosite şi pe teritoriul ţării
noastre, exemplarele aflate în muzee având
calibrul între 20 şi 30 mm.
În colecţia Muzeului Militar Naţional
sunt expuse patru ţevi de puşcă grea care
constituie piese rare şi reprezentative, toate
având ţeava lisă, două având la exterior ţeava
de formă hexagonală, iar două formă
tronconică.

Bombardă portativă din secolul XV,
„tun mic de mână”

Bombardă din secolul XV, calibrul 58 mm,
descoperită în cetatea Giurgiu. Stânga sus:
desenul blocului închizător (M.M.N.)

Din categoria bombardelor grele, în
acelaşi muzeu mai întâlnim încă 3 piese. Una
dintre acestea, cu încărcare pe la gura ţevii
(prezentată în fotografie) este aproape
completă, formată dintr-o ţeavă deschisă la
ambele capete, cu doi umeri laterali montaţi
pe un inel de care se fixează o furcă pentru
amplasarea piesei pe afet sau pentru a o înfige
direct în pământ. La unul dintre capete, ţeava
are o prelungire în formă de scară în care se
introducea „blocul închizător”, un cilindru cu
pulbere închis la partea dinapoi (element care
lipseşte). Acest cilindru servea drept cameră

Puşcă grea de mână (archebuză) din prima jumătate
a secolului XV. (M.M.N.)

14

Nicolae Bălcescu, Puterea armată şi arta militară la
români.
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Bombardă din secolul al XV-lea
(Muzeul Naţional de Istorie al Moldovei, Iaşi)

Alte arme grele se găsesc expuse la
Bastionul Graft, aparţinând Muzeului de
Istorie Braşov şi la Muzeul de Istorie din Alba
Iulia.
În vechile cronici, denumirile armelor
de foc erau: puşti, tunuri, huşniţe, pive
(mortiere), săcăluşe şi sineţe. Puştile erau
tunuri; „huşniţe” erau tunurile mari;
„săcăluşe” erau tunuri mici, cunoscute mai
târziu şi ca „falconete”, iar „sineţe” erau puşti.
Primele piese de artilerie erau greoaie,
cu mobilitate mică şi cu bătaie redusă. Ţevile
erau aşezate pe un butuc de lemn care se
punea fie direct pe pământ, fixându-se cu
pene, fie pe roţi de căruţe. Din cauza bătăii
reduse se foloseau scuturi de lemn pentru
protecţia servanţilor, artileria fiind în prima
linie a infanteriei. Efectul material al
proiectilului era în general mic şi se baza pe
distrugerile pe care le provoca prin
rostogolire, însă cel moral era foarte mare.
Din acest motiv, cel mai frecvent, tunurile
erau folosite la începutul luptei. Încărcătura
de pulbere era egală în greutate cu cea a
proiectilului, la piesele de calibru mic, şi de
2/3 sau 1/2, la cele de calibru mare15.
Proiectilele, numite în perioada de
început „ghiulele”, aveau forma sferică şi
erau din piatră, mai rar de fier sau plumb.
La Cetatea Sucevei, s-au găsit 45 de ghiulele
de piatră cu diametrul de 6-12 cm şi una
de 45 cm16.

Darea focului se făcea cu o vergea de
fier îndoită în unghi drept la capătul cu care se
aprindea pulberea şi cu un mâner la celălalt.
Capătul îndoit se înroşea în foc şi se
introducea în „lumina” camerei de încărcare.
În acest sens, lângă tunuri stătea aprins
permanent un foc de cărbuni.
Preocuparea pentru studiul proiectării şi
fabricării armelor de foc, în ţara noastră, încă
din perioada de început a apariţiei lor este
foarte bine demonstrată de un manuscris
descoperit în arhivele oraşului Sibiu. Astfel,
în prima parte, acesta cuprinde un „tratat” de
pirotehnie elaborat între anii 1380-1400, iar a
doua, un studiu consacrat problemelor
salpetrului şi armamentului artileristic al
epocii, elaborat între anii 1417-1460. Sunt
prezentate diferite tipuri de tunuri: tunul de
cetate, tunul dispus pe căruţă-afet cu scut de
lemn mobil, tunul de cetate adaptat pentru a
trage de pe căruţă şi căruţa-afet. O parte din
ele se pot vedea în imaginile de mai jos.

Căruţă-afet cu scut din secolul XV.
Manuscrisul oraşului Sibiu
15

Radu Rosetti, Istoria artei militare a românilor,
p. 148.
16
Radu Rosetti, Op.cit. p. 145.
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Domnitorii români cei mai de seamă ai
secolului al XV-lea, Iancu de Hunedoara,
Vlad Ţepeş sau Ştefan cel Mare, au înscris
adevărate pagini de glorie în istoria militară a
poporului nostru prin folosirea artileriei.
Iancu de Hunedoara are meritul de a fi
fost printre primii comandanţi de oşti
europeni care a intuit avantajul unor operaţii
ofensive ample, pe spaţii largi şi a înţeles
avantajul artileriei de câmp cu o mobilitate
ridicată, alături de artileria de asediu.
Folosind care de luptă împrumutate de la
husiţi, a montat pe acestea tunuri uşoare
(„falconete”) şi le-a transformat în artilerie
mobilă pe care a utilizat-o cu succes în timpul
„Campaniei celei lungi” din anul 1443. În
această campanie a dispus de aproximativ 150 de
tunuri (120 de tunuri mici şi 30 de tunuri
grele) cu care a străbătut aproximativ
300 de km în luptele contra turcilor. În anul 1456,
în bătălia de la Belgrad, a instalat tunuri pe
unele din cele aproape 200 de nave, fluviale
care au luat parte la lupte şi a fost primul
domnitor care a realizat cooperarea dintre
artileria de uscat şi nave, realizând sprijinul
lor cu tunurile de câmp de pe malul nordic al
Dunării.
Contemporan cu Iancu de Hunedoara a
fost şi transilvăneanul Nicolae Orban sau
„Orban-dacul”, aşa cum l-a numit cronicarul
grec Laonikos Chalcocondyles, în lucrarea sa
intitulată „Expuneri istorice”. Acesta spunea
despre Orban: „Avea împăratul (sultanul) un
tunar cu numele de Orban, dac de neam.
Acesta a fost mai înainte la eleni şi i-a părăsit
şi a venit la poarta împăratului. Atunci acesta
a fost primit cu leafă mare şi a avut grijă de
pregătirea tunurilor”19. El este inventatorul
artileriei grele şi constructorul de tunuri cu
ajutorul cărora turcii au cucerit, în anul 1453,
oraşul Constantinopol. În unele lucrări din
occident, Orban este considerat a fi ungur,
probabil datorită faptului că provenea din
Transilvania.
Încă din anul 1452, Sultanul Mehmet
al II-lea a dispus construirea pe ţărmul
european al strâmtorii Bosforului, a cetăţii
Bogazi Kessen, ale cărei tunuri asigurau
controlul traficului navelor prin strâmtoare.
Pentru realizarea unor tunuri aşa-zise
„de coastă” l-a angajat pe Orban care anterior
lucrase
pentru
împăratul
bizantin

Începând din secolul XV, tunurile care
formau artileria de asediu aveau calibru mare,

Diferite tunuri mobile, de cetate, dispuse pe afet sau
pe căruţă. („Manuscrisul oraşului Sibiu”, sec. XV)

care putea ajunge până la 850 mm, distanţa de
tragere fiind cuprinsă între 500 şi 1000 m17.
Ţevile tunurilor au început să fie turnate,
în a doua jumătate a secolului al XV-lea,
utilizându-se ca material: bronzul, fonta sau
fierul. Tunurile mici erau piese de artilerie cu
ţeava scurtă, care trăgeau ghiulele de piatră
sau plumb până la distanţa de 400-700 m.
Acestea se fabricau şi la Braşov, aşa cum
relevă un document din 23 iunie 144318.

Ghiulele de piatră din secolul XV
17

Istoria artileriei române, p. 34.
E. Hurmuzaki, Documente, vol. XV, p. 29 (Iancu de
Hunedoara le scria braşovenilor:„Până în 12 zile să
porunciţi ca toţi lapicizii aflători acolo să-mi
cioplească 40 de pietre şi să-mi făurească 40 de
tunuri”).
18

19

Laonikos Chalcocondyles, Expuneri istorice,
traducere de Vasile Grecu, Bucureşti, 1958, p. 323.
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Constantin al XI-lea. Era necesar ca aceste
tunuri să aibă o bătaie de aproape 4 km (lăţimea
maximă a Bosforului) şi să fie suficient de
precise pentru a putea lovi şi a sparge zidurile
cetăţii. Tunul gigant al lui Orban, numit
„Basilica”, a fost construit în 3 luni folosind un
sistem propriu de turnare în forme de lut.

lupta de la Baia (1467), Ştefan cel Mare a
capturat de la Matei Corvin „carele şi corturile
şi diferite bombarde, maşini şi tunuri mari şi
mici”22, iar la Vaslui „şi puşcile le-au
dobânditu şi steaguri mai mult de o sută au
luat”23. La fel s-a întâmplat şi după victoria din
Codrii Cosminului din anul 1497, când oastea
moldoveană a capturat toată artileria poloneză.

Unul din tunurile construite de Nicolae Orban pentru
asediul oraşului Constantinopol, în anul 1453
(Muzeul Militar din Istanbul)

Bombardă din vremea lui Ştefan cel Mare
descoperită pe locul Cetăţii de la Bârlad
(Muzeul de Istorie „Vasile Pârvan”, Bârlad)

Conform istoricilor, acesta avea
lungimea de 27 picioare (în jur de 8 metri) şi
calibrul de 30 ţoli (aproximativ 760 mm)20.
După finalizarea tunului, la Adrianopol,
acesta a fost transportat aproximativ 220 km
până sub zidurile Constantinopolului pe o
platformă lungă de peste 30 de metri, trasă de
60 de boi şi cu sprijinul a 200 de muncitori.
Conform
istoricului
Roger
Crowley,
proiectilul avea o greutate de 1500 pfunzi
(750 kg), foarte probabil exagerat, iar
celelalte 69 de tunuri, mai mici, se pare că
trăgeau proiectile de piatră de 100 kg.
Istoricul român Ion Grumeza aprecia
greutatea proiectilului tunului „Basilica”
între 200 şi 400 kg21.
Secolul al XV-lea a reprezentat o perioadă
de mare înflorire şi dezvoltare a Ţărilor
Române. În acest context a avut loc o
consolidare fără precedent a puterii armate,
oştile ţărilor române fiind dotate la nivelul celor
europene. Domnitorul Ştefan cel Mare a acordat
o atenţie deosebită artileriei. Oastea
moldoveană era compusă din cavalerie
(călărime), pedestrime şi artilerie (puşcaşi).
Tunurile sau mortierele erau procurate din
oraşele transilvane sau din Liov, iar pulberea
era produsă în ţară, în morişti de mână
amestecând salpetru (cumpărat din ţările
vecine), cărbune (obţinut din lemn de tei sau de
brad, care se distila în vase de pământ) şi sulf.
Cel mai frecvent calibru era în jur de 15 cm, iar
bătaia în jur de 100 m. O parte din tunuri erau
capturate în luptele cu statele vecine. Astfel, în

În Moldova, şeful artileriei era „Marele
Şetrar”, care era responsabil şi de cartiruirea
trupelor, aşa cum îl descria Grigore Ureche
„mare peste corturile domneşti şi-n oşti şi-ntr-alte
căli şi purtătoriu de grijă tunurilor”24. Bătăliile
duse de către domnitorul Ştefan cel Mare
ilustrează modul iscusit în care a întrebuinţat
artileria. În bătălia de la Vaslui (10 ianuarie
1475), aceasta a avut un rol însemnat la
obţinerea victoriei.

Dispozitivul artileriei moldovene în bătălia
de la Vaslui (1475)
22

P.P. Panaitescu, Contribuţii la istoria lui Ştefan cel
Mare, Bucureşti, 1934, pp. 4-6.
23
Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei, Editura
Minerva, 1970, p. 48.
24
Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei, Editura
Minerva, 1970, p. 23.

20

Roger Crowley, The Guns of Constantinople,
History Magazine, Sept. 2007.
21
Ion Grumeza, The Roots of Balkanization Eastern
Europe CE 500-1500, University Press of America,
2010, p. 200.
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Ştefan avea 20 de tunuri şi pentru
fiecare câte 7 lovituri. În acea epocă, lupta
începea cu artileria care era dispusă la
intervalele dintre liniile pedestrimii, având
rolul de a dezorganiza dispozitivul ofensiv al
inamicului, precum şi de al descuraja.
Deoarece îşi epuizau repede muniţia şi
reîncărcarea dura foarte mult, lupta era
preluată de pedestrime. Voievodul a înţeles,
înaintea altor comandanţi de oşti, că artileria
producea „mai multă spaimă decât
vătămare” şi a ştiut să profite de acest fapt.
Astfel, a aşezat câte 10 tunuri la flancurile
dispozitivului pedestrimii cu poruncă
straşnică să nu deschidă focul decât la ordinul
său. După mai multe ore de lupte grele date
pe o ceaţă deasă, când mulţimea nesfârşită a
turcilor ameninţa să rupă liniile moldovene,
Ştefan a hotărât să intervină cu rezerva,
printr-o lovitură puternică dată în flancul
drept şi spatele duşmanilor, concomitent cu
deschiderea focului artileriei. Cele 7 salve au
avut un efect uluitor, turcii au crezut că cele
câteva ore de ciocniri infernale au fost doar
un preludiu şi că adevărata luptă abia începe,
fiind cuprinşi de o descurajare generală.
Analiştii militari contemporani compară
acţiunea domnitorului cu „apărarea mobilă”,
un concept relativ nou folosit de către armata
SUA începând cu anii 1950, în care loviturile
decisive sunt date inamicului pătruns în
adâncimea apărării proprii.
În bătălia de la Valea Albă, din anul
1476, cronicile turceşti spun că „în partea
ghiaurilor se aflau carele, din care se trăgea
cu tunurile”, „făcând ca pământul să se
cutremure de bubuitul lor; (.....) ienicerii
nesuportând aceste lovituri deşi erau
obişnuiţi să-şi pună pieptul în faţa tunurilor şi
puştilor, s-au culcat cu feţele la pământ”25.
Ştefan cel Mare a ştiut să tragă concluzii
juste din faptele istoriei. Căderea oraşului
Constantinopol i-a arătat importanţa artileriei
de asediu. În anul 1462, el a folosit artileria
pentru a ataca cetatea Chilia. De asemenea, a
ridicat tunurile pe întăriturile cetăţilor proprii,
pe platforme de luptă în care bastioanele erau
semicirculare, înlocuindu-le pe cele pătrate,
pentru a avea câmp de tragere foarte mare.

Un exemplu foarte bun în această privinţă îl
constituie apărarea cetăţii Neamţ care, în anul
1476, a rezistat timp de 8 zile atacurilor
turceşti. Cronicarul lui Mahomed al II-lea,
italianul Angiolello, scria despre cetatea
Neamţ: „Un castel tare de munte unde erau
turci prinşi din 1475. De opt zile bat şapte
tunuri, două s-au rupt, iar cei ce erau în
cetate nu voiră să se supună şi se apărau cu
tunuri şi nu le păsa de noi”26.

Dispozitivul artileriei moldovene în bătălia
de la Valea Albă (1476)

În Ţara Românească, Vlad Ţepeş s-a
preocupat în prima parte a domniei din
perioada 1446-1462 de întrebuinţarea armelor
de foc şi de fabricarea lor, mai ales a
muniţiilor. Aşa cum rezultă din unele
documente, Vlad Ţepeş cerea braşovenilor să-i
trimită silitră pentru praful de puşcă. Rezultă
de aici că în ţară avea pucioasă, cărbune şi
moară de măcinat, unde cele trei substanţe
erau amestecate pentru a se obţine pulberea.
Secolul al XV-lea, dominat de
personalitatea marelui domnitor Ştefan cel
Mare, reprezintă o perioadă glorioasă, de
lupte eroice pentru apărarea naţională, în care
artileria şi fortificaţiile din ţările române s-au

25

26

Cronici turceşti privind ţările române, Extrase, Mihai
Gublogu, Mustafa Mehmet, vol. I, Bucureşti, 1966,
pp.128, 323.

Călători străini despre ţările române, Editura Maria
Holban, MM Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Paul
Cernovodeanu, Bucureşti, 1968, vol. I, p. 38.
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apărut proiectilele de fier şi fontă, care spre
deosebire de cele de piatră erau realizate cu o
toleranţă mult mai mică, fapt ce a sporit
precizia tragerii. Totodată au fost realizate
primele ghiulele metalice ce puteau fi
umplute cu materiale inflamabile.
Cronicarul Grigore Ureche menţiona că
artileria domnitorului Ioan Vodă cel Viteaz
era compusă din tunuri uşoare „de cele
moldoveneşti”, pe două roţi (artilerie de
însoţire) şi obuziere („huşniţe” sau „hubiţe”),
care constituiau artileria grea de câmp. În
categoria artileriei de asediu întâlnim pentru
prima oară şi piese cu tragere verticală,
mortierele sau pivele.

situat la nivelul de dezvoltare european, de la
acea vreme.
2.2. Artileria Ţărilor Române în secolul
al XVI-lea
În secolul al XVI-lea au apărut guri de
foc mult mai mari, produse de zeci de arsenale
şi manufacturi din Europa, folosindu-se
materiale ca bronz, fontă sau aliaj de fier.
După anul 1500, artileria s-a structurat în
3 categorii: de câmp, de cetate şi de asediu.

Ţeavă de tun de bronz din vremea domnitorului Petru
Cercel (1582-1585). Ţeava este ornamentată, iar la
partea superioară are stema Ţării Româneşti.
Calibrul 54,5 mm, lungimea 580 mm
(Muzeul Militar Naţional, Bucureşti)

Unul dintre cele două mortiere de asediu din colecţia
Muzeului Naţional al Unirii, Alba Iulia. Calibrul-200 mm,
greutatea estimată-150 kg (Secolele XV-XVI)

Greutatea tunurilor de asediu (denumite
„puşti mari” sau „balimezuri”) ajungea până
la 4.500 kg, necesitând atelaje grele pentru
transport trase de având calibrul cuprins între
100 şi 190 mm27. Proiectilele aveau greutatea
între 1,4 şi 46,7 kg, iar bătaia tunurilor a
crescut semnificativ ajungând la aproximativ
400-600 metri28.
În pofida concepţiilor vremii, italianul
Tartaglia este primul care arată, în cartea sa
„Della Nuova Scienza”, apărută în 1537 şi
apoi în „Quesiti et inventioni diversi”
(Venezia, 1538 şi 1546), că traiectoria nu este

Tunurile de câmp (numite „puşti” sau
„săcăluşe”) aveau calibre între 40 şi 97 mm,
puteau fi trase de 4-6 cai şi au început să fie
transportate pe afet. Încă din secolul XV au
început să se fabrice ţevile cu „umeri” de
fixare, iar în secolul XVI, acest model s-a
generalizat. Această inovaţie avea foarte
multe avantaje: fixa ţeava de afet uşurând
transportul, permitea ochirea în înălţime,
micşora reculul şi împiedica ridicarea ţevii în
timpul tragerii.
Alte progrese tehnice ale acestui secol
sunt: a început să se folosească fitilul pentru
darea focului în locul fierului înroşit; au

27

Radu Rosetti, Op.cit., p. 283.
Victor Stănculescu, Constantin Ucrain, Istoria
artileriei române în date, 1988, p. 15.
28
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dreaptă. Chiar dacă nu a reuşit să determine
forma exactă a traiectoriei, problemă
rezolvată mai târziu de Galileo, descoperirea
lui Tartaglia a confirmat ceea ce se constatase
empiric, şi anume că bătaia varia proporţional
cu înclinarea ţevii. Astfel, a început procesul
de realizare a primelor aparate de ochire.
În Moldova, Petru Rareş este unul dintre
domnii care s-a remarcat în utilizarea
artileriei. În bătălia de la Feldioara, din data
de 22 iunie 1529, susţinându-l pe voievodul
transilvan Ioan Zapolya în luptele contra
trupelor lui Ferdinand I de Habsburg a folosit
împotriva pedestrimii 50 de tunuri de fontă şi
tunuri mai mici din fier, cu mai multe ţevi,
montate pe acelaşi afet numite „orgelschütz”
sau „orgi“. În bătălia de la Obertin, din anul
1531, pierdută de Petru Rareş, cronicarul
polon Bielski scria în „Sprava Wycevska”
următoarele: „Luarăm atunci de la moldoveni
50 de tunuri mari de schijă (n.n. fontă) şi
toate tunurile mici de fier. Acestea din urmă
erau câte 6 şi 8 la un loc, pe roticele uşoare
încât nimic nu poate fi mai trebuincios pentru
pedestrime [....].Ţevile sunt astfel că se
aprind una de la alta, pe rând. Încărcarea
este repede, cartuşele sunt învelite în hârtie.
Lungimea ţevilor este ceva peste un cot.
Gloanţele sunt obişnuite, de fier sau de
plumb”29.

Sighişoara, fiind identice cu desenele din
manuscris şi cu piesa poloneză aflată la
muzeul de istorie din Liov.
În Ţara Românească, artileria nu a avut
aceeaşi dezvoltare ca în Moldova. Domnitorul
Neagoe Basarab (1512-1521) avea numai
36 de tunuri în dotare.
În secolul XVI s-au dezvoltat oraşelecetăţi în care funcţionau centre pentru
fabricarea pieselor de artilerie. Acestea erau la
Sibiu, Braşov, Sighişoara, Bistriţa, Alba Iulia
şi Târgovişte. Oraşul Sibiu se remarca printr-o
puternică breaslă a constructorilor de arme
coordonată de şeful arsenalului. În anul 1961
s-a descoperit „Manuscrisul de la Sibiu”
(Varia II 374) din care rezultă că cinstea de a
fi considerat părinte al rachetei moderne îi
revine şefului arsenalului dintre anii 15291569, Conraad Haas. Studiile acestui
inventator (partea a treia) reprezintă cel mai
vechi document din Europa cunoscut până
acum, în care sunt descrise detaliile tehnice
ale construcţiei rachetelor.

Tunuri-orgă reprezentate în Manuscrisul de la Sibiu

Datele tehnice privind aspectul tunurilor
lui Petru Rareş relevă posibilitatea realizării
unor salve cu efect nimicitor, obţinute
datorită ţevilor multiple şi unei muniţii
moderne (cartuş cu pulbere învelită în hârtie),
dotare remarcabilă la nivelul armatelor ţărilor
din jur.
Manuscrisul 3 al Arhivei Săseşti de la
Sibiu, scris de Hanns Haasenwein, în perioada
1417-1569, prezintă în trei ilustraţii asemenea
tunuri „orgă”30. Trei exemplare de acest tip
se găsesc în depozitul Muzeului de Istorie

Rachete concepute de Conraad Haas, în anul 1529

Lucrarea lui Conraad Haas cuprinde
atât scheme color, cât şi texte care atestă
concepţia clară a autorului despre rachete. În
manuscris este prezentat principul rachetei cu
mai multe trepte şi căile experimentării sale,
precum şi diferite tipuri de rachete.

29

Istoria artileriei române, p. 46.
Kunstbuch des Hanns Haasenwein, filele 122 şi 123,
apud, Radu Rosetti, Op.cit. p.146.
30
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a artileriei moldovene la nivelul de
performanţă atins de puterile militare ale
Europei de la acea vreme. În bătălia cu turcii
de la Cahul, din data de 10 iunie 1574,
domnitorul dispunea de 140 de guri de foc33,
din care 80 de calibru mare (puşti husniţe)34,
cantitate de artilerie care nu se va mai întâlni
în Ţările Române, decât în preajma războiului
de independenţă de la 1877, când artileria
românească număra 190 de tunuri.
Artileria uşoară a lui Ioan Vodă avea
calibrul între 40 şi 90 mm, iar cea grea între
100 şi 190 mm. În general se puteau trage 120 de
proiectile, care ajungeau până la 46 kg, cu
tunurile grele şi 300 de lovituri cu cele uşoare.
În bătălia de la Cahul, Ioan Vodă a adoptat un
dispozitiv pe trei linii, iar cele 60 de tunuri
uşoare de care dispunea le-a repartizat astfel:
30 în prima linie, 18 în linia a doua şi 12 în
linia a treia. Cele 80 de tunuri grele au fost
aşezate probabil în flancul drept al
dispozitivului de luptă, fiind la dispoziţia
domnitorului35.
Udarea prafului de puşcă din cauza unei
ploi de vară a făcut artileria inutilizabilă, dar
cu toate acestea, armata Moldovei a atacat pe
jos „şi năvălind cu dânşii însuşi Ioan Vodă au
luat puşci uşoară de la turci...”36.

În anul 1535 a experimentat „lancea
zburătoare” echipată cu aripi în formă de
coadă de rândunică, cu încărcătură de luptă şi
cu un număr de recipienţi de pulbere, cu
aprindere succesivă. În anul 1536, ingeniosul
inventator a conceput o „căsuţă zburătoare”
miniaturală dotată cu motor reactiv,
anticipând ideea capsulei spaţiale moderne.
Creaţia lui Conraad Haas este originală şi se
înscrie printre marile realizări înfăptuite în
spaţiul românesc, în acest domeniu de vârf
care este tehnica de rachete, cu mult timp
înainte ca tehnologia să permită construcţia şi
utilizarea lor în armată.

„Lănci zburătoare” concepute de Conraad Haas
în mai multe variante (Anul 1535)

În a doua parte a secolului al XVI-lea, în
1551, domnul Moldovei, Mircea Ciobanul,
„avea 30 de tunuri din care 7 erau piese
mari31; în anul 1555, Alexandru Lăpuşneanu
a intrat în Transilvania cu 30 de bombarde,
din care 7 erau bombarde mari pentru
aruncarea ghiulelelor de piatră şi cu 20 de
tunuri mici; urmaşul lui Ioan Vodă, Petru
Şchiopul avea, la 1590, un număr de 400 de
archebuze şi 60 de piese de artilerie, dintre
care 4 erau tunuri mari de asediu (canoni di
bateria), şase culevrine, restul fiind piese de
câmp32.
Domnitorul Moldovei Ioan Vodă a
ridicat gloria militară a ţării şi, în mod special,

Dispozitivul artileriei lui Ioan Vodă
în bătălia de la Cahul (1574)
33

Al. Papiu Ilarian, Tesaur de monumente istorice
pentru România, vol. III, Bucureşti, 1864, p. 240, apud
Istoria artileriei române, p. 46.
34
Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei, Editura
Minerva,1978, p.160.
35
Istoria artileriei române, p. 48.
36
Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei, p. 160.
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Eudoxiu Hurmuzaki, Fragmente din istoria
românilor, vol. II/I, p. 312; Călători străini despre ţările
române, vol. II, 1970, p. 619.
32
I. C. Filitti, Din arhivele Vaticanului, vol. II,
Documente politice 1526-1788, Bucureşti, 1914, p. 46.
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domnitorul a folosit tunurile pentru tragerile
de flanc. Astfel, două tunuri ale lui Mihai au
lovit şi dezorganizat întreg flancul drept al
armatei turceşti, aducând o contribuţie
însemnată la obţinerea victoriei. De
asemenea, Mihai a folosit pentru prima dată
artileria pentru a lovi un punct obligat de
trecere, podul peste Neajlov, pe care a reuşit
să-l rupă de la jumătate.

De la domnitorul Petru Cercel (15831585) ne-a rămas şi o probă materială despre
artileria sa, un fragment de ţeavă de tun cu
ornamentaţii, turnată probabil la Veneţia, al
cărei arsenal l-a vizitat în drumul său spre
Muntenia, unde fusese numit domn. Această
piesă deosebit de valoroasă se găseşte în
colecţia Muzeului Militar Naţional. Ţeava
este din bronz, este lisă la interior, iar
încărcarea se executa pe la gura ţevii. Pe
„tunet” (partea din mijloc a ţevii) se poate
remarca stema Ţării Româneşti. La partea din
spate se vede urma unui locaş de aprindere
(„lumina”) şi a cârligului de fixare a plăcii
mobile pentru acoperirea acesteia. Stema
Ţării Româneşti, de pe tunet, este înconjurată
de inscripţia: „Făcută de Io Petru Voievod
feciorul Pătraşcului Voievod, Nepotul
Radului Voievod”.

Dispozitivul artileriei lui Mihai Viteazul în bătălia
de la Călugăreni (1595)

Informaţiile pe care le avem despre
organizarea oastei comune munteanotransilvănene care a eliberat oraşul
Târgovişte, în toamna anului 1595, ne dau o
imagine a artileriei lui Mihai Viteazul.
Italianul Filippo Pigafetta, istoric care a
însoţit grupul de mercenari toscani din oastea
lui Sigismund Bathory, consemna că erau
60 de piese de artilerie, între care 3 culevrine
de „16” (calibrul între 12 şi 13 cm), una de
„14” (calibrul între 10 şi 11 cm), altele de
„12”, de „6” (calibrul între 4 şi 5 cm) şi de
„3” (calibrul între 2 şi 3 cm)38.
În bătălia de la Şelimbăr, Mihai Viteazul
a folosit 80 de guri de foc, iar atacul
infanteriei şi al cavaleriei au fost precedate de
un masiv bombardament de artilerie, care
poate fi considerat ca predecesorul pregătirii
de foc de mai târziu. Creşterea numărului de
tunuri se datorase capturilor efectuate de
Mihai Viteazul în luptele de la Târgovişte
(13-15 tunuri) şi de la podul de la Giurgiu
(20-25 tunuri).
Proporţia dintre artilerie şi trupe
realizată la Şelimbăr a fost de patru tunuri la o

Fragment de ţeavă de tun turnată la Târgovişte, în
timpul domnitorului Petru Cercel. Calibrul: 95 mm
(M.M.N.)

La Târgovişte era organizată o turnătorie
de tunuri semnalată de către francezul Jacques
Bongars, sosit în misiune diplomatică la
curtea domnitorului care arăta că domnitorul
ordonase turnarea mai multor ţevi în anul
158437. Un fragment al uneia dintre ele,
distrus pentru a nu cădea în mâna turcilor la
plecarea sa din ţară, a fost descoperit şi se află
expus la Muzeul Militar Naţional,
remarcându-se printr-o execuţie de o înaltă
calitate.
Voievodul Mihai Viteazul a utilizat
artileria încă de la începutul luptei
antiotomane. În bătălia de la Călugăreni, din
1595, a folosit doar 12 tunuri pe care însă le-a
întrebuinţat magistral.
Este notabil faptul că pentru prima dată
în istoria
militară a artileriei române,
37

Călători străini despre ţările române, Editura Militară
Holban, MM Alexandrescu Dersca-Bulgaru, P.
Cernovodeanu, vol. III, 1971, p. 40.
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Ibidem, p. 545.

mie de luptători, aceasta fiind comparabilă cu
cea întâlnită la armatele europene.
După intrarea în Alba Iulia, domnitorul
Mihai Viteazul s-a preocupat de fabricarea de
noi guri de foc. Mai târziu, după moartea sa,

cele 20 de tunuri de diferite tipuri şi calibre se
aminteşte şi de tunul cu numele de „şoimul
mic al domnitorului român, împreună cu
ghiulele necesare”.
Un alt tun, o „falconetă” (tun uşor) cu
stema lui Mihai Viteazul, cu numele de
„Şoimul”, este amintit şi în inventarul cetăţii
Făgăraşului, întocmit tot la 1632. Aceste
tunuri cu denumiri de animale mici, făceau
parte din artileria de câmp, iar cele botezate
cu nume de animale mari erau piese de
artilerie grea.

Ţeavă de tun mic din Transilvania. Are inscripţia
„1595”. (Muzeul de Istorie a Transilvaniei,
Cluj-Napoca)

Mânuirea tunurilor nu era un lucru
obişnuit şi cerea o calificare superioară.
Majoritatea celor care deserveau gurile de foc
de la noi erau dintre meşterii burgurilor
transilvane care se ocupau şi de construcţia lor
sau de confecţionarea muniţiei fiind denumiţi
„bombardieri”. La data de 10 ianuarie 1600,
solii trimişi de Mihai Viteazul la
împăratul Rudolf îi cereau acestuia 50 de

Dispozitivul artileriei Ţării Româneşti
în bătălia de la Şelimbăr (1599)

în anul 1632, în Registrul inventar al
bastionului nou al cetăţii Oradea, pe lângă

Cucerirea oraşului Târgovişte de către oastea comună a lui Mihai Viteazul şi a principelui Sigismund Bathory,
în anul 1595. În plan apropiat se observă artileria. Gravură din „Panoniae Historia Chronologica...”
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„bombardieri”39. În unele situaţii erau
angajaţi ca artilerişti, mercenari străini.
Nicolae Iorga remarca „meşteşugul de
artilerie al italienilor cu 12 tunuri supt
comanda lui Piccolomini”40 în asediul comun
al cetăţii Giurgiu al lui Mihai Viteazul şi al lui
Sigismund Bathory din 1595.
Secolul al XVI-lea a reprezentat o
perioadă de dezvoltare calitativă a artileriei în
ţările române, mai ales în Transilvania care
producea şi deţinea cele mai multe arme. În
perioada 1552-1555, în dotarea garnizoanei
Sibiu existau: 45 de tunuri diferite, 2 mortiere,
186 de archebuze duble, 1.327 archebuze de
jumătate şi puşti de mână, o puşcă cu
cremene, 9.910 ghiulele diferite pentru tunuri,
7.398 gloanţe pentru archebuze duble etc.41.
Armata moldoveană a avut o dotare cu guri de
foc şi o experienţă de luptă mai bună, datorită
tradiţiei rămase de la Ştefan cel Mare.

2.3. Artileria Ţărilor Române în secolul
al XVII-lea

Artileria a fost prezentă în mai mică
măsură în cadrul oştilor noastre, în această
perioadă, înregistrându-se un regres general
al puterii militare. Astfel, domnitorul Radu
Şerban (1602-1611) în bătălia de la Ogretin
(1602) a dispus doar de 3-4 tunuri. Acelaşi
domnitor s-a îngrijit de întărirea cu tunuri a
unor puncte importante ale ţării, instalând
3 tunuri cumpărate din străinătate la
Mânăstirea Tismana, în anul 1605, „ca să o
apere de oamenii răi şi să stea acolo
în vecie”.
Ştefan Tomşa, domnul Moldovei, avea
la 1615, când a intrat în Transilvania pentru
a-l ajuta pe Gabriel Bethlen, 25 de tunuri
mari42, iar în luptele cu
Alexandru Movilă de la
Tătărani, din anul 1615,
20 de tunuri. În
înfruntarea de la Finta,
dintre domnitorii Vasile
Lupu şi Matei Basarab,
din data de 27 mai
1653,
oastea
din
Moldova avea 20.000 de
oameni şi 17 tunuri, iar
cea a Ţării Româneşti,
16.000 de oameni şi
12 tunuri. Ulterior,
Matei Basarab şi-a
mărit numărul de guri
de foc la 30. Acestea au
fost pierdute un an mai
târziu de către marele
spătar Hrizea, în lupta
Artilerie românească de la sfârşitul secolului al XVI-lea. Desen de Florin Creangă
cu Gheorghe Rakozi
Acest secol a fost marcat, însă, de
al
II-lea,
principele
Transilvaniei.
acţiunile domnitorului Mihai Viteazul care a
Este de remarcat faptul că tunurile au
utilizat în scurta sa domnie, într-un mod
început să fie folosite şi pe navele militare. O
inteligent şi eficient, puţina artilerie din
ţeavă având construcţia asemănătoare unei
dotare, în toate bătăliile pe care le-a dus.
bombarde şi încărcarea pe la gura ţevii poate
fi văzută la Muzeul Militar Naţional, fiind
39
descoperită în rada portului Mangalia, în
Colecţia Hurmuzaki, vol. XII, p. 609.
40
anul 1970.
Nicolae Iorga, Istoria lui Mihai Viteazul, vol. I,

Bucureşti, 1935, p. 214.
41
P. Abrudan, F. Sontag, Sistemul de apărare al cetăţii
Sibiu în secolele XV-XVI – expresie a concepţiei
războiului de apărare, în Studii şi materiale de
muzeografie şi istorie militară, Bucureşti, tom 7-8,
1974-1975, p.130.
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Georg Kraus, Cronica Transilvaniei, 1608-1665,
Editura G. Duzinchievici şi E. Reus Mîrza, Bucureşti,
1965, p. 32.
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Din secolul al XVII-lea, muniţia a
început să aibă încărcătură explozivă, din
pulbere neagră ce era iniţiată cu ajutorul unui
fitil a cărui lungime se alegea în funcţie de
distanţa până la ţintă. Învelişul proiectilelor
era din fontă, cele cu greutatea sub 16 kg fiind
numite obuze, iar cele mai mari bombe.

Sub
domnia
lui
Constantin
Brâncoveanu (1688-1714) se fabrica în ţară
pulberea necesară armatei, la Craiova,
Bucureşti şi Focşani, unde se aflau instalate
mori puse în mişcare de apele unor râuri. La
15 iunie 1691, o aşa-zisă „prăfărie” din
Bucureşti s-a aprins de la un trăsnet şi a
produs pagube. În anul 1691, oraşul Iaşi
avea 12 tunuri poloneze capturate de la Ion
Sobieski, regele Poloniei.

Tun din secolul al XVII-lea folosit pe o navă
maritimă, de calibrul 36 mm. A fost descoperit
la Mangalia, în anul 1970. (M.M.N.)

Conform celor consemnate de către
domnitorul Dimitrie Cantemir în lucrarea
sa „Istoria imperiului otoman”, oastea
domnitorului Ţării Româneşti, Şerban
Cantacuzino (1678-1688) număra între
28-40.000 de oameni şi 38 de tunuri, fiind
cea mai mare armată din perioada analizată.
Este de remarcat participarea domnitorului
Şerban Cantacuzino împreună cu 4-6.000 de
ostaşi la asediul Vienei în anul 1683 unde este
posibil să fi avut şi câteva tunuri.
Concomitent cu artileria grea se mai
foloseau şi piesele portative. Astfel, la
Muzeul Militar Naţional se poate admira o
astfel de armă de tipul „tun mic de mână”, cu
ţeava montată pe un suport de lemn
asemănătoare unui pat de armă modern.

Proiectile de fontă de diferite mărimi din secolul XVII
(diametrul maxim este de aprox. 120 mm). Se poate
vedea orificiul pentru fitil. (M.M.N.)

În Transilvania, dotarea armatei
prezenta o situaţie mult mai bună şi datorită
faptului că aici se produceau foarte multe
arme. La data de 23 martie 1673, în cetatea
Făgăraş exista un adevărat arsenal, astfel: 40 de
tunuri şi mortiere, 3 tunuri de „împrăştiat”
(cu 4 şi 5 ţevi), 155 de „săcăluşe” (bombarde
de mână, piese depăşite moral), 45 de puşti cu
fitil, 143 de muschete şi 20 granate mari.
Muniţia se ridica la 125.000 de proiectile
(14.045 ghiulele, 24.806 gloanţe pentru
săcăluşe, 18.010 gloanţe de puşcă şi
67.500 pentru muschetă) şi 245 butoaie de
pulbere44.

„Tun mic de mână” din secolul XVII. (M.M.N.)

În Europa, artileria a făcut progrese mari
privind construcţia ţevilor, dar şi în
întrebuinţarea pe câmpul de luptă. Ca noutăţi
tehnice, au apărut: mecanismul de ochire în
înălţime şi îndreptătorul. La mijlocul veacului
al XVII-lea, piesele de artilerie aveau bătaia
între 200 şi 2000 de paşi43.

Tun din Transilvania, din vremea principelui
Gheorghe Rákózi I (realizat în anul 1646). Are
calibrul de 73 mm şi lungimea de 2460 mm. Piesă din
colecţia Muzeului Naţional al Unirii din Alba Iulia

De menţionat, totodată, că italianul
Nicola Fontana (1600-1657) a devenit primul
teoretician al artileriei prin elaborarea bazelor
balisticii.

43
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Istoria militară a poporului român, Editura Militară,
vol. III, Bucureşti, 1987, p. 71.

D. Prodan, Urbariile Ţării Făgăraşului, vol. II,
Bucureşti, 1976, pp. 535-545.
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Ponderea armelor de foc, a pieselor de
artilerie cât şi a armelor portative a început să
crească foarte mult, începând cu sfârşitul
secolului al XVII-lea. În acest context,
obţinerea victoriei pe câmpul de luptă, în
afară de priceperea comandanţilor de a
conduce trupele, de alegerea terenului, sau de
vitejia ostaşilor, depindea foarte mult de
cantitatea şi de modul de utilizare a armelor
de foc. În plan social, dezvoltarea artileriei a
avut ca efect reducerea rolului oraşelor cetăţi
şi a reşedinţelor fortificate din cauza scăderii
capacităţii de protecţie în faţa gurilor de foc.
Din punct de vedere politic, această situaţie,
împreună cu factorii economici ce favorizau
dezvoltarea întreprinderilor manufacturiere şi
a relaţiilor de producţie de tip capitalist, au
influenţat mişcarea populaţiei şi au dus la
dispariţia societăţii feudale.

şi 12 puşti (tunuri) şi săcăluşe, piese de
campanie ce însoţeau oştirea46.
De asemenea, domnitorul muntean
Nicolae Mavrogheni (1786-1790) s-a
preocupat de organizarea unei armate
puternice care număra 11.000 de oameni,
români, greci şi albanezi organizaţi într-o
flotilă de Dunăre şi o armată terestră47.
Domnitorul a acordat atenţie dotării cu
armament, comandând 10 tunuri la
Constantinopol48. A participat, în anul 1787,
cu o oaste redusă şi 8 tunuri la războiul rusoaustro-turc.

2.4. Artileria Ţărilor Române în secolul
al XVIII-lea şi prima jumătate a secolului
al XIX-lea
Din cauza situaţiei deosebite impuse
Ţărilor Române de domniile fanariote, în
secolul al XVIII-lea a avut loc desfiinţarea
armatei naţionale şi a artileriei.
La curtea domnească din Bucureşti
erau, în anul 1716, 14 tunuri ce străjuiau
porţile principale45.

Tunuri diferite din secolul al XVIII-lea. Piesa din
faţă are calibrul de 185 mm. (M.M.N.)

În general, artileria a decăzut, la fel ca
întreaga oaste, iar cele câteva tunuri existente
erau folosite pentru paza domnitorului sau
pentru a trage salve la festivităţile de la curte.
Treapta cea mai de jos a declinului
militar al ţării se pare că s-a înregistrat în

Tun rusesc de bronz donat Moldovei de către generalul Potemkin. Caracteristici: calibrul-80 mm,
lungimea-1700 mm. (M.M.N.)

O oaste numeroasă a fost ridicată în
acea vreme cu ocazia expediţiei turcilor
contra tătarilor, în anul 1728, când,
domnitorul Grigore Matei Ghica a strâns la
Fălciu 3.000 de pedestraşi, 4.000 de călăreţi

45

anul 1739, când domnitorul fanariot
Constantin Mavrocordat a desfiinţat oastea
naţională şi miliţiile înconjurându-se de un
46

Cronica Ghiculeştilor, Istoria Moldovei între anii
1695-1754, Editura Nestor Camariano şi Ariadna
Cioran, Bucureşti, 1965, pp. 274-275.
47
Nicolae Iorga, Ceva despre ocupaţiunea austriacă în
anii 1789-1791, Bucureşti 1911, p. 7.
48
Hurmuzaki, vol. I (serie nouă), p. 475.

Eudoxiu Hurmuzaki, vol. VI, p. 160.
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număr limitat de turci şi arnăuţi (240 de
funcţiona de mai multă vreme, producţia fiind
oameni), care constituiau garda personală.
exportată în imperiul otoman50.
Dezvoltarea
construcţiei
gurilor de foc în secolul XVIII a
permis fabricarea unor ţevi cu
calibre din ce în ce mai mari.
Astfel, în cadrul Muzeului Militar
Naţional se pot vedea mai multe
tunuri din secolul al XVIII-lea cu
calibre peste 100 mm, toate
fabricate în străinătate şi rămase la
noi în diferite împrejurări. Cel mai
mare tun are calibrul de 185 mm.
Până la înfiinţarea primei baterii
de artilerie în Ţara Românească
de către domnitorul Gheorghe
Bibescu, în anul 1843, prezenţa
artileriei în oastea Ţărilor Române
a fost sporadică şi s-a redus la
câteva piese ruseşti sau turceşti.
În Europa, în special în
Franţa, artileria a făcut progrese
în construcţia ţevilor şi afetelor,
prin introducerea sistemului
Gribeauval, începând cu anul
1765. S-a separat afetul piesei de
Dispunerea celor 3 tunuri ale pandurilor în bătălia de la Drăgăşani
(29 mai 1821)
artilerie de antetren, ceea ce
Oastea
revoluţionară a lui Tudor
asigura o mobilitate mai mare şi accesibilitate
Vladimirescu a avut 6 tunuri în timpul
pe toate terenurile. Datorită creşterii vitezei,
acţiunilor din anul 1821. Pe timpul
retragerii
armatei
sale
din
Bucureşti, către Oltenia, 3 tunuri
au fost lăsate la Piteşti, astfel că în
luptele cu turcii, de la Drăgăşani,
din 29 mai 1821 s-au folosit cele
3 tunuri rămase51.
În
baza
prevederilor
regulamentelor organice, în anul
1830 au început să ia fiinţă primele
unităţi de infanterie şi cavalerie, iar
artileria a reapărut, în armata
naţională, în anul 1835 când ţarul
Rusiei, prieten şi protector al Ţărilor
Române a dăruit în mod oficial
Tun turcesc de calibru mic de la sfârşitul secolului al XVII-lea.
domnitorului Moldovei un tun de
Piesă din colecţia muzeului Peleş
bronz de 4 livre (calibru 80 mm),
artileria putea însoţi infanteria la atac şi putea
capturat de la turci în urma războiului dintre
s-o sprijine mai rapid, în cazul unei replieri.
anii 1828-1829. Acest tun a fost singura piesă
Muniţia se producea în mare parte în
de artilerie pe care a avut-o Moldova până în
ţara noastră. În Moldova, în Fălciu, la Movila
anul 1849.
Răbâiei şi în Lăpuşna, funcţionau fabrici de
50
silitră, menţionate de către un călător rus, în
Constantin C. Giurescu, Contribuţii la istoria ştiinţei
şi tehnicii româneşti în sec. XV - începutul sec. XIX,
anul 173949. În cazul celei din Fălciu, aceasta
Bucureşti, 1973, p. 197.
51
Victor Stănculescu, Constantin Ucrain, Istoria
artileriei române în date, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1988, p. 55.

49

Gheorghe Bezviconi, Călători ruşi în Moldova şi
Muntenia, Bucureşti, 1947, p. 106.
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3.1. Artileria română în perioada 184318771
3.1.1. Înfiinţarea primelor baterii de
artilerie
Un eveniment important în procesul de
renaştere a armatei naţionale l-a constituit
Pacea de la Adrianopol, încheiată în urma
războiului ruso-turc din anii 1828-1829. După
ce comisii de boieri din cele două ţări
româneşti, constituite conform clauzelor
Tratatului, au definitivat proiectele de
reorganizare a celor două armate, şi au fost
introduse în Regulamentele organice ale celor
două principate române, s-a trecut la
organizarea armatelor permanente, formate
numai din infanterie şi cavalerie2.
Ulterior, pe lângă aceste arme, au mai
fost asimilate şi altele, între care şi artileria. În
comunicarea
„Centenarul
reînfiinţării
artileriei române. Rostul ei în războiul din
1877-1878”, ţinută în şedinţa publică de la
10 decembrie 1943 a Academiei Române,
generalul Radu Rosetti spunea: „Ceea ce
sărbătorim azi e reînfiinţarea artileriei
române şi nu înfiinţarea ei; căci Românii au
avut artilerie în trecut, încă de la începutul
veacului al XV-lea. Puţină la număr, ca în
toate ţările de pe acele vremuri, ea s-a
dezvoltat în cursul veacurilor. Apoi, odată cu
desfiinţarea treptată a armatelor noastre, a
încetat de a mai fi, cei interesaţi, ca să nu mai
avem putinţa de a ne opune voinţei lor, având
grijă de a ne lua toate gurile de foc ce mai
posedam”3.
De altfel, generalul Radu Rosetti, în
lucrarea sa „Un uitat. Generalul I. Em.
Florescu”, republicând articolul „Armata
Română la 1876” din ziarul Timpul
nr. 19/20 aprilie 1876, aducea în discuţie
problema înfiinţării artileriei: „Dreptul de-a
avea ţara artilerie, cunoaştem toţi că-l
pierduse până la anul domniei lui Gheorghe
Bibescu. Şi ştiţi cine ni l-a câştigat? Numai

generalul Ion Emanoil Florescu, atunci
căpitan şi adjutant al acelui domn”4.
Încercările de reînfiinţare a artileriei
Ţărilor Române au început în anul 1835, când
Moldova a primit în dar de la ruşi un tun
capturat de la turci în 1828, iar în Ţara
Românească în 1841, când s-a făcut un proiect
de lege pentru înfiinţarea unei baterii de
artilerie5.
Procesul reînfiinţării artileriei, desfăşurat
concomitent în cele două principate româneşti,
s-a finalizat la 10 noiembrie 1843 în Ţara
Românească şi în 1849 în Moldova,
cunoscând mai multe etape.
Astfel, în Moldova, după încercările din
1834 de a aduce din Rusia patru tunuri, în
1835 ţarul Rusiei a dăruit un tun de câmp de
bronz de calibru 4 (80 mm), care a rămas
singura artilerie a Moldovei până la 1849,
când Domnitorul Grigore Ghica „ducându-se
la Constantinopole, pentru a primi investitura
ca domn al Moldovei, Sultanul Abdul Medjid,
consimţind la oare-cari măriri a forţei
armatei, dărui Moldovei cinci tunuri de câmp
de bronz de calibru 4, pe afetele lor, încă
neîntrebuinţate, pentru a complecta cu tunul
existent de mai înainte, materialul unei baterii
de câmp, şi ast-fel se împlinea visul
artileriştilor, Înfiinţarea primei baterii de
artilerie”6.
În Ţara Românească, după ce Adunarea
obştească a propus în 1838 cumpărarea de
tunuri pentru oştire, iar în anul 1841 s-a
redactat un proiect de lege pentru înfiinţarea
unei baterii de artilerie, abia în 1843 când
generalul Ion Emanoil Florescu, căpitanadjutant al Domnitorului Gheorghe Bibescu, îl
însoţi pe acesta la Constantinopol pentru
învestitură „rugă, stărui, pentru a cere de la
Sultan recunoaşterea acestui drept al ţării.
Suzeranul primi, şi dărui chiar 6 tunuri care
fură aduse în România şi intrate cu mare
solemnitate
în
capitală
în
mijlocul

4

General Radu Rosetti - Un uitat. Generalul I. Em.
Florescu- Bucureşti, 1937, Anexa II, pp. 25-27.
5
Maior Miclescu B. Andrei şi căpitan Focşeneanu I.
Mihail – Istoricul Artileriei Române – 1942, Tipografia
Şcoalei de Ofiţeri de Artilerie „Regele Carol I” Piteşti,
p. 102.
6
General Herkt - Câteva pagini din istoricul armatei
noastre (amintirile unui veteran din timpul serviciului)
dedicate camarazilor din generaţia actuală – Bucureşti,
Tipografia şi Fonderia de litere Thoma Basilescu,
Strada Casărmei,-89, 1902, pp. 4, 6.

1

Vezi: (Colectiv) – 165 de ani de existenţă a artileriei
române moderne – Editura C.T.E.A., Bucureşti, 2008,
pp. 15-33.
2
(Colectiv) – Istoria militară a poporului român, vol. IV –
Editura Militară, Bucureşti, 1987, pp. 197-200.
3
General Radu Rosetti - Centenarul reînfiinţării
artileriei române. Rostul ei în războiul din 1877-1878 –
în Analele Academiei Române, Memoriile Secţiunii
istorice, seria III, tom XXVI, 1943-1944, pp. 213-225.
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Regimentului 2 de linie”7. La 10 noiembrie
1843, Porunca Domnească nr. 198 a
Domnitorului Gheorghe Bibescu, care stipula
„Pe aflatul în ostafcă din slujba rusească a
artileriei parucic Pavel Lenz. Noi, binevoind
îl primim în slujba ostăşească cu rangul de
căpitan, căruia să i se sloboaze câte două mii
lei pe an şi va fi însărcinat cu învăţătura
cinurilor ostăşeşti în artilerie”8, a marcat
organizarea artileriei române moderne ca armă
de sine stătătoare, reînfiinţarea artileriei în
Ţările Române.
În anul 1848, trupele turceşti, intrând în
Ţările Române, au luat tunurile existente, pe
care le-au înapoiat în 1849, dăruind totodată
Ţării Româneşti încă 6 tunuri şi 2 obuziere, iar
Moldovei, 5 tunuri9.
În anul 1853, bateria de artilerie a Ţării
Româneşti a participat în cadrul Corpului
al 15-lea rus la bătălia de la Brăila, la luptele
de la Gura Ialomiţei, Vadul Silistrei, Ostrovul
Gol, Silistra, dovedind superioritate faţă de
artileria rusă10.
În 1854, armata rusă retrăgându-se din
Ţara Românească a luat cu ea şi bateria de
artilerie română, comandantul ei, colonelul
Lentz, urmând armatele ruseşti11. La fel şi în
Moldova, bateria de artilerie a fost luată de
armata rusă în retragere (tunurile, caii şi tot
materialul),
iar
căpitanul
Filipescu,
comandantul acesteia, a fost luat prizonier,
după ce s-a împotrivit dezarmării bateriei12.
În 1857, locotenentul Henrich Herkt, fost
cadet şi ofiţer în baterie, încă din 1849 a

organizat bateria de artilerie a Moldovei cu
materialul cumpărat, prin rambursarea
cheltuielilor pricinuite de ocupaţie, de
caimacanul Th. Balş de la armata de ocupaţie
austriacă („6 tunuri de 6 şi 2 obusiere de
7 funţi”)13. La comanda bateriei a fost numit
colonelul Nicolae Filipescu, întors din
captivitate de la ruşi, iar „căpitanul Herkt
ca comandant al divizionului (1/2 baterie)
1-iu”14.
În anul 1859, cele două baterii luate de
ruşi au fost înapoiate Moldovei şi Ţării
Româneşti.
Aşadar, până la Unirea Principatelor, în
perioada 1854-1857, Ţările Române n-au avut
artilerie deloc, iar din 1857 a existat doar
bateria organizată, în acel an, în Moldova, de
către locotenentul Henrich Herkt.
După ce ruşii au restituit Moldovei
tunurile şi chesoanele, fără cai, luate în 1854,
căpitanul Herkt a organizat, „în 4 zile”, a doua
baterie de artilerie pedestră („6 tunuri şi
6 chesoane”) cu care s-a deplasat în tabăra de
la Floreşti15, unde s-a desfăşurat prima
activitate de instrucţie în comun a armatelor
din Moldova şi Ţara Românească după
realizarea unirii din 1859.
În Ţara Românească, din tunurile aduse
de maiorul Ciocârlan de la ruşi s-au format
două baterii, una pedestră sub comanda
căpitanului Nicolae Haralambie şi alta
călăreaţă sub comanda căpitanului Gheorghe
Manu, care, la 11 octombrie 1859, au fost
puse sub comanda maiorului Scarlat
Ciocârlan, formând astfel primul divizion de
artilerie al Principatelor Române unite.

7

General Radu Rosetti - Un uitat. Generalul I. Em.
Florescu - Bucureşti, 1937, Anexa II, pp. 25-27.
8
Cf. Maior Alexandru Dumitrescu – Contribuţiuni la
istoricul armei artileriei – în Revista Artileriei
nr. 4/aprilie 1934, p. 312.
9
Cf. Maior Miclescu B. Andrei şi Căpitan Focşăneanu
I. Mihail – Istoricul Artileriei Române – 1942,
Tipografia Şcoalei Ofiţeri de Artilerie „Regele Carol I”
Piteşti, p. 103.
10
Cf. *** - Historicul Regimentului 3 de Artilerie,
Vol. I, 1860-1887 – Brăila, Tipo-Lit. Pericle.
M. Pestemalgioglu, 1887, p. 4.
11
Cf. *** - Historicul Regimentului 3 de Artilerie,
Vol. I, 1860-1887 – Brăila, Tipo-Lit. Pericle.
M. Pestemalgioglu, 1887, p. 4.
12
Cf. *** - Historicul Regimentului 3 de Artilerie,
Vol. I, 1860-1887 – Brăila, Tipo-Lit. Pericle.
M. Pestemalgioglu, 1887, p. 6; General Herkt - Câteva
pagini din istoricul armatei noastre (amintirile unui
veteran din timpul serviciului) dedicate camarazilor din
generaţia actuală – Bucureşti, Tipografia şi Fonderia de
litere Thoma Basilescu, Strada Casărmei,-89, 1902,
pp. 26-36.

13

Colonel Năsturel (Petre Vasiliu - N.N.) - Cel mai
vechiu Tunar presinte la jubileul ântâiului tun – în
Revista Artileriei nr. 6/iunie 1902, p. 582.
14
General Petre Vasiliu Năsturel – Contribuţiuni la
istoria artileriei române – Bucureşti, Stabiliment de arte
grafice „Universala”, 1907, p. 149; General Herkt Câteva pagini din istoricul armatei noastre (amintirile
unui veteran din timpul serviciului) dedicate
camarazilor din generaţia actuală – Bucureşti,
Tipografia şi Fonderia de litere Thoma Basilescu,
Strada Casărmei,-89, 1902, pp. 45-48.
15
*** - Historicul Regimentului 3 de Artilerie, Vol. I,
1860-1887–Brăila, Tipo-Lit. Pericle. M. Pestemalgioglu,
1887, p. 7; General Herkt - Câteva pagini din istoricul
armatei noastre (amintirile unui veteran din timpul
serviciului) dedicate camarazilor din generaţia actuală –
Bucureşti, Tipografia şi Fonderia de litere Thoma
Basilescu, Strada Casărmei,-89, 1902, pp. 61-63.
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dislocat la Iaşi)17. În raport, generalul Ion
Emanoil Florescu menţiona: „Artileria până
acum se află încă despărţită. Rog pe Măria
Voastră să binevoiţi a da Înalt ordin ca bateriile
ce sunt astăzi pe conta Moldaviei şi cele ce se
află pe conta Valahiei să se unească împreună
şi să formeze 1-iul Regiment de Artilerie
împărţit în 2 divizioane. Tot deodată rog plecat
pe Înălţimea Voastră, ca primind această
unificare să binevoiţi a întări în posturile acestui
Regiment pe Maiorul Tobias Gherghely ca şeful
Regimentului, Maiorul Haralambie Nicolae ca
ajutorul şefului Regimentului, căpitanul Herkt
Enric şeful Divizionului 1-ul şi căpitan G. Mano
şeful Divizionului al 2-lea”18.
La 10 februarie 1864 au mai fost
înfiinţate încă 2 baterii a câte 4 tunuri, cu
ţevi ghintuite, sistem belgian, md. 1863, cu
încărcare pe la gura ţevii, astfel că
Regimentul de artilerie a fost organizat pe
6 baterii, 4 pedestre şi 2 călăreţe. În aprilie,
tunurile de bronz turceşti şi ruseşti au fost
înlocuite cu tunuri belgiene md. 1863, cu
ţeava ghintuită şi încărcarea pe la gura
ţevii.
La 28 aprilie 1864, locotenent-colonelul
Nicolae Haralambie (avansat colonel la
22 mai 1864) a fost numit comandant al
Regimentului de Artilerie, având ca ajutor pe
locotenent-colonelul Gheorghe Manu. A
deţinut această funcţie până la 11 februarie
1866, când, alăturându-se conspiraţiei care l-a
detronat pe domnitorul Alexandru Ioan Cuza,
a devenit unul dintre cei trei locotenenţi
domneşti19.
În centrul fotografiei cu „Ofiţerii
Artileriei Române - 1865” este locotenentcolonelul Nicolae Haralambie, comandantul
Regimentului de Artilerie, înconjurat (pe
cercul apropiat) de Gheorghe Manu (stânga),
Henrich Herkt (jos), Iulius Dunca (sus).
De altfel, în fotografie sunt următorii
ofiţeri ai Regimentului de artilerie: Lt.-col.
Nicolae Haralambie – cdt. R. Art.; Lt.-col.
Manu Gheorghe – ajutor cdt. R. Art.;

Deci, în primul an de domnie al lui
Alexandru Ioan Cuza, artileria tânărului stat
român ajungea la patru baterii cu 26 guri de
foc. Materialul de artilerie era de provenienţă
diferită, tunuri turceşti de 4 şi 8 livre, tun de
6 funzi şi obuzier de 7 funzi austriece, tun de
12 livre şi obuzier de ½ funzi ruseşti.
Instrucţia s-a desfăşurat, la început, cu
instructori ruşi, folosind regulamente ruseşti.

Ofiţerii de artilerie - 1865

3.1.2. Evoluţia artileriei de la Unirea
Principatelor la Războiul de Neatârnare
În al doilea an al domniei sale, la
21 decembrie 1860, Alexandru Ioan Cuza, pe
baza raportului generalului Ion Emanoil
Florescu a aprobat înfiinţarea primului
regiment de artilerie din armata României.
Cu aceeaşi dată a fost avansat colonel şi numit
comandant Tobias Gherghely (vezi foto),
care a deţinut funcţia până la 28 aprilie 1864,
când a fost numit intendent general al
armatei16. Tot atunci, Domnitorul Cuza a
aprobat suma de 300.000 lei pentru
amenajarea cazărmii Sf. Gheorghe, unde urma
să se instaleze regimentul (comanda
regimentului şi un divizion, al doilea fiind

17

Cf. Maior Alexandru Dumitrescu – Contribuţiuni la
istoricul armei artileriei – în Revista Artileriei
nr. 4/aprilie 1934, p. 320.
18
General P. V. Năsturel – Contribuţiuni la istoria
artileriei române – Bucureşti, Stabiliment de arte grafice
„Universala”, p. 41.
19
General P. V. Năsturel – Contribuţiuni la istoria
artileriei române – Bucureşti, Stabiliment de arte grafice
„Universala”, p. 133.

16

General P. V. Năsturel – Contribuţiuni la istoria
artileriei române – Bucureşti, Stabiliment de arte grafice
„Universala”, p. 146.

37

Manufactura de arme (la studii în Franţa);
Slt. Măinescu Alexandru – ajutor şef la
Arsenalul de arme.
Din parcurgerea acestei liste observăm
că 6 ofiţeri au fost promovaţi ca inspectori ai
artileriei, peste 20 au ajuns comandanţi de
regimente, 12 au fost avansaţi generali în
activitate, iar 6 generali în rezervă, ceea ce îi
îndreptăţesc pe cei care au spus că acest
regiment a constituit „matca artileriei
române”.
Un moment important în istoria de
început a artileriei l-a reprezentat anul 1865,
când domnitorul Alexandru Ioan Cuza a
achiziţionat din Franţa tunul de 4 „La Hitte”
cu încărcare pe la gura ţevii.
După 11 februarie
1866, comanda regimentului a fost asigurată de locotenentcolonelul Gheorghe
Manu, care la 22 mai
1866 a fost avansat
colonel
şi
numit
comandant al Regimentului de Artilerie.
La 01 august
Generalul
1868, din Regimentul 1
Gheorghe Manu
Artilerie s-a format,
prin trecerea bateriilor cu soţ, al doilea
regiment de artilerie. Comandant al
Regimentului 1 Artilerie a rămas colonelul
Gheorghe Manu, până la 14 iunie 1869,
când a fost numit ministru de război,
iar la Regimentul 2 Artilerie a fost
numit comandant, locotenent-colonelul Iulius
Dunca.
Pentru noul regiment au fost comandate
tunuri „Krupp” cal. 78,5 md. 1868 („tunul de 8”).
În anul 1871 s-au mai cumpărat 10 baterii de
tunuri „Krupp” cal. 78,5 md. 1871 cu ţeavă de
oţel. Vechile tunuri de 4 (franceze şi belgiene)
au intrat în dotarea artileriei teritoriale
(9 baterii: 1 la Craiova, 3 la Bucureşti, 1 la
Ploieşti, 1 la Galaţi, 1 la Focşani, 1 la Iaşi, 1 la
Roman). Dotarea cu noi guri de foc a
continuat şi în anii următori. În acest sens
menţionăm că „În anul 1874, generalul
I. Em. Florescu comandă la Krupp opt baterii
complete de tunuri de 87 mm, care erau cele
mai puternice şi cele mai precise guri de foc
de câmp ce se cunoştea până atunci.

Mr. Sheletti Gheorghe – cdt. Dn.; Mr. Dunca
Iulius – cdt. Dn.; Cpt. Costiescu Anton – cdt.
Bt.; Cpt. Agarici Ştefan – cdt. Bt.; Cpt.
Alexandru Candiano Popescu – cdt. Bt.; Cpt.
Koslinsky Alexandru – cdt. Bt.; Cpt. Greceanu
Nicolae – cdt. Bt.; Lt. Greceanu Constantin –
cdt. Secţie; Lt. Horbatsky Alexandru – cdt.
Secţie; Lt. Poroineanu Atanasie – cdt. Secţie;
Lt. Fotino Dionie – cdt. Secţie; Lt. Horezeanu
Constantin – cdt. Secţie; Lt. Algiu Mihail –
cdt. Secţie; Lt. Bujoreanu Constantin – cdt.
Secţie; lt. Paleologu Barbu – cdt. Secţie; Slt.
Ghiurgiu Gheorghe – cdt. Secţie; Slt.
Borănescu Nicolae – cdt. Secţie; Slt.
Warthiadi Panait – cdt. Secţie; Slt. Pitişteanu
Constantin – cdt. Secţie; Cpt. Ghenovici
Gheorghe – cdt. Bt.; Slt. Glogoveanu
Alexandru – cdt. Secţie; Slt. Thomescu Vasile
– cdt. Secţie; Slt. Cremineanu Vasile – cdt.
Secţie; Slt. Alexandrescu Constantin – cdt.
Secţie; Slt. Scurtu Nicolae – cdt. Secţie; Slt.
Izescu Gheorghe – cdt. Secţie; Cpt. Dabija
Nicolae – ajutant-maior;
Cpt. Dimitrescu
Atanasie (Tassian) – căpitan instructor; Lt.
Christodorescu Scarlat – casier; Slt. Popescu
Mihail – ajutor casier;
Slt.
Pascu
Şerban – port-drapel: Din fotografie lipsesc:
Mr. Barozzi Ion – cdt Dn.; Lt. Carp Ion – cdt.
secţie (la studii în Franţa); Slt. Robescu
Alexandru – cdt. secţie (la studii în Italia); Slt.
Lahovary Iacob – cdt. secţie (la studii în
Franţa); Slt. Crătunescu Constantin – cdt.
secţie (la studii în Franţa); Slt. Stoika Nicolae –
cdt. secţie (la studii în Franţa); Slt. Tell
Alexandru – cdt. secţie (la studii în Franţa);
Lt. Panopol Leonida – cdt. Secţie; Slt.
Urziceanu Alexandru – cdt. Secţie. În
fotografie mai sunt: Lt.-col. Henric Herkt –
director Direcţia Artilerie (Stabilimente
artilerie);
Mr. Brătianu Alexandru – şef
Pulberăria Târgşor; Cpt. Eracle Arion – şef
Manufactura de arme Bucureşti;
Cpt
Popovici Gheorghe – cdt. Cp. lucrători la
Manufactură; Lt. Fălcoianu Alexandru –
casier Direcţia Artilerie; Lt. Codrescu Nicolae
– şef atelier lemnărie la Manufactură; Slt.
Ivanovici Liubomir – şef atelier mecanic la
Manufactură; Slt. Petrescu Christache –
Direcţia Artilerie. Mai erau ofiţeri de artilerie,
care nu sunt în fotografie: Mr. Angelescu
Alexandru . subdirector Direcţia Artilerie; Cpt.
Niculescu Ilie – şef Arsenalul de arme
Bucureşti; Lt. Lorentz Ignat – şef atelier de
artificii; Slt. Dumitrescu Dumitru (Maican) –
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Carol, Ion Emanoil Florescu, iar în Moldova
sub domnitorul Grigore Ghica.
După Unirea Principatelor, când practic
au fost înfiinţate primele subunităţi de artilerie
şi au fost dotate cu armament modern,
cumpărat din ţările care dezvoltaseră producţia
lor, s-a acordat o atenţie sporită producerii
unor repere de înzestrare artileristică, în
special muniţiile. De asemenea, s-au creat
condiţii pentru realizarea reparaţiilor la tunuri,
precum şi pentru realizarea de trăsuri de
transport muniţii, rotărie, harnaşamente etc.
Concomitent cu acţiunile de înzestrare a
artileriei cu material cumpărat sau produs în
ţară s-a acţionat şi pentru asigurarea unei bune
pregătiri a cadrelor şi instruirea trupei.
Formarea ofiţerilor care au încadrat
bateriile de artilerie s-a făcut în şcolile de
ofiţeri, cei mai merituoşi fiind repartizaţi
artileriei, sau prin specializări în străinătate
(Rusia, Prusia, Belgia, Franţa).
La baza pregătirii artileriştilor au stat
iniţial regulamentele străine traduse, precum şi
experienţa ofiţerilor, puţini la număr, specializaţi
în străinătate. Prima lucrare tipărită pentru
artilerie a fost traducerea din franceză a
„Tratatului de artilerie teoretic şi practic” de
către colonelul Scarlat Ciocârlan.
Un rol deosebit în pregătirea ofiţerilor de
artilerie l-a avut maiorul (primul general al
artileriei române) Gheorghe Manu, ofiţer cu
studii de artilerie la Berlin şi experienţă la
trupe în Prusia. Imediat după Unire, acesta a
fost profesor la Şcoala de ofiţeri, şi a publicat
în Monitorul Oastei ciclul de articole „Câteva
cuvinte asupra unor obiecte din artilerie”, iar
în septembrie 1860 a publicat primul
regulament de trageri al artileriei române,
„Teoria dărei”23 (la ţintă – N.N.).
În următorii ani au mai fost publicate şi
alte
regulamente
necesare
pregătirii
artileriştilor, aşa cum au fost: Regulamentul
asupra manevrelor şi evoluţiilor bateriilor
înhămate de tunuri de patru ghintuite
(septembrie 1864), Regulamentul asupra
serviciului la gurile de foc ghintuite (1865),
Regulamentul exerciţiilor tunarului călare
(1867).
Un rol important în organizarea
instrucţiei l-a avut şi colonelul Henrich Herkt,
comandantul Regimentului 1 Artilerie. Astfel,

Acest material purta denumirea Tunuri de 9
cm, model 1875”20.
În anul 1872, din pompierii câtorva oraşe
s-au înfiinţat 9 baterii de artilerie teritorială. În
anul 1877, structura organizatorică a artileriei
teritoriale
era
următoarea21:
la
Divizia 1 Teritorială –
bateria Craiova cu
secţiile
Craiova,
Severin şi Piteşti; la
Divizia 2 Teritorială –
Divizionul Bucureşti
(3 baterii) şi secţiile
Giurgiu,
Ploieşti
Buzău; la Divizia 3
Teritorială – bateria
Carol I
Galaţi-Brăila
şi
bateria
FocşaniBârlad; la Divizia 4 Teritorială – Divizionul
Iaşi cu bateriile Iaşi, Roman-Bacău şi secţia
Botoşani.
Din tot acest proces de renaştere a
artileriei române moderne, istoria a reţinut ca
fondatori ai aceste arme pe următorii22:
- în Ţara Românească: colonelul Pavel
Lentz, primul comandant al bateriei de
artilerie; colonelul Scarlat Ciocârlan, primul
comandant de divizion; generalul Nicolae
Haralambie; generalul Gheorghe Manu;
- în Moldova: colonelul Lazăr
Liubobratici, primul comandant al bateriei de
artilerie;
colonelul
George
Filipescu,
comandantul bateriei care s-a împotrivit
ordinelor date de trupele ruseşti de ocupaţie;
generalul Tobias Gherghely, comandantul
primului regiment de artilerie din Principatele
Române Unite; Generalul Henrich Herkt,
organizatorul bateriilor de artilerie în 1857 şi
1859, precum şi al Stabilimentelor de artilerie
din Principatele Române Unite.
Mai trebuie subliniat că în Ţara
Românească organizarea primei baterii de
artilerie s-a făcut sub domnitorul Gheorghe
Bibescu, un aport deosebit având şi viitorul
organizator al Armatei Române, sub Cuza şi
20

Cf. General P. V. Năsturel – Contribuţiuni la istoria
artileriei române – Bucureşti, Stabiliment de arte grafice
„Universala”, p. 43.
21
*** - Anuarul Armatei Române pe anul 1877 –
pp. 79-83.
22
Vezi General P.V. Năsturel – Contribuţiuni la istoria
artileriei române – Bucureşti, Stabiliment de arte grafice
„Universala”, pp. 119-169.

23

Victor Stănculescu, Constantin Ucrain – Istoria
artileriei române în date – Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1988, p. 58.
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la 28 august 1875, colonelul Herkt, printr-un
ordin de zi pe regiment, a stabilit „programul
de Instrucţiune pentru exerciţiile de tragere ce
aveau să execute bateriile în toamna acelui
an” şi care cuprindea: „a) Instrucţiunea
specială pentru ofiţeri, sergenţi şi brigadieri:
Din fiecare baterie un tun cu servanţi sergenţi
şi brigadieri. Fiecare tun avea de tras
15 obuze, 4 shrapnele şi 4 mitralii. Tragerea
întinsă şi curbă. Ţinte reprezentând trupe.
Distanţe mici. b) Tragerea de instrucţiune
pentru trupă. Distanţe cunoscute între 800 şi
2000 m. Tragere întinsă. Ţinte reprezentând
trupe de infanterie şi afete în baterie pe teren
natural sau adăpostite. Muniţiune 10 obuze,
2 shrapnele şi 4 cutii de mitralii de fiecare
tun. c) Tragerea de demontare şi amfiladă.
Distanţa cunoscută. Tragere întinsă şi curbă.
Obiectiv un uvragiu construit ad-hoc.
Muniţiune 5 obuze şi 2 shrapnele de tun.
d) Tragere în urma evoluţiunilor cu probleme
tactice. Distanţe cunoscute. Obiective ţinte
reprezentând trupe, tiraliori adăpostiţi, afete,
iar pentru mitralii un panou cu eclipsă ascuns
într-un şanţ. Muniţiune 6 obuze şi 2 mitralii.
e) Tragerea de noapte. Din fiecare baterie un
tun. Obiectivul uă magazie (de pae şi nuele)
într-un uvragiu. Muniţiune 5 obuze
aprinzătoare de fiecare tun. f) Tragerea de
premii”24.
La 25 noiembrie 1875, colonelul Herkt a
numit o comisie, formată din ofiţeri ai
regimentului, care să elaboreze „Instrucţiuni
relative la serviciul în campanie şi tactica de
luptă a artileriei” care urma să cuprindă:
„Partea 1-a. Serviciul tunarului, cuprinde
6 capitole şi anume: Cap. 1. Datoriile
militarului. Organizaţiunea Armatei şi a
artileriei în special. Cap. 2. Serviciul interior,
Cap. 3. Serviciul de garnizoană, Cap. 4.
Codul penal militar, Cap. 5. Cunoştinţa
calului: Nutriment, Higiena, boli. Cap. 6.
Echipament şi harnaşament. Partea 2-a.
Cunoştinţe
speciale
armei
cuprindea
11 capitole: Cap. 1. Despre Pulbere, Cap. 2.
Guri de foc, Cap. 3. Afete şi trăsuri, Cap. 4.
Muniţiuni, Cap. 5. Manevre de forţă, Cap. 6.
Serviciul la gurile de foc, Cap. 7. Tragera
gurilor de foc, Cap. 8. Diferite feluri de
trageri de câmp după natura proiectilului.
Efecte, Cap. 9. Aprovizionarea gurilor de foc

cu muniţiuni, Cap. 10. Constucţiuni de baterii,
Cap. 11. Serviciul de campanie. Reguli de
observat în luptă”25.
La 3 martie 1877 a publicat
„Modificările aduse tacticii artileriei de
câmp” după Hofbauer (Buzău, martie 1877),
după care se va conduce artileria în Războiul
pentru neatârnare.
3.1.3. Intensificarea măsurilor de pregătire
a armatei pentru evitarea surprinderii
în caz de război
„Resbelul devenea din zi în zi mai
ameninţător. Guvernul român simţind
primejdia împrejurărilor a început să se
îngrijească, încă din iarna anului 1876, de a
feri, pe cât se poate, ţara de a ajunge câmpul
de luptă al vecinilor noştri”26. Parcă
prevăzând iminenţa începerii unui război
contra Imperiului Otoman, conducerea
tânărului stat român şi a tinerei sale armate au
întreprins o serie de măsuri pentru pregătirea
de război şi evitarea surprinderii declanşării
acestuia. Cele mai multe dintre acestea au
vizat pregătirea armatei (înzestrare, instrucţie),
a teritoriului ţării, dar şi intensificarea
activităţii diplomatice. În cadrul acestor
măsuri s-au înscris şi cele privind artileria,
crescută de la o baterie cu tunuri turceşti de
4 livre, în noiembrie 1843, la 2 regimente, cu
tunuri moderne, ghintuite, sistem Krupp.
În plan legislativ27, la începutul lunii
februarie 1876, au fost votate: Legea privind
recrutarea armatei; Legea pentru contingentul
1876; Legea pentru acordarea unui credit de
4 milioane lei pentru necesităţile Ministerului
de război privind aprovizionarea cu muniţii şi
echipamente militare (după ce cu un an în
urmă fusese votată o lege pentru alocarea
sumei de 7,5 milioane lei, pentru construirea
de clădiri necesare armatei). Prima lege
reglementa modul de desfăşurare a serviciului
militar, pornind de la prevederea că
25

General Petre Vasiliu Năsturel – Contribuţiuni la
istoria artileriei române – Bucureşti, Stabiliment de arte
grafice „Universala”, 1907, p. 165.
26
*** - Istoria resbelului din Orient sau luptele
românilor, ruşilor, muntenegrenilor şi sârbilor cu turcii –
Bucuresci, Typographia Mihalescu&Luis, Strada
Lipscani no. 11-13, 1878, p. 27.
27
Cf. Colectiv (General-maior dr. Constantin Olteanu
ş.a.) - Cronica participării armatei române la războiul
pentru independenţă 1877-1878 – Editura Militară,
Bucureşti, 1977, p. 3.

24

General Petre Vasiliu Năsturel – Contribuţiuni la
istoria artileriei române – Bucureşti, Stabiliment de arte
grafice „Universala”, 1907, pp. 163-164;
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„tot românul datoreşte serviciul militar”, iar
cea de-a doua legifera chemarea sub arme a
15000 de tineri din contigentul 1876.
Privind instrucţia armatei28
s-au
întreprins, printre altele, următoarele măsuri: în
perioada 11 martie-4 aprilie 1876, în cadrul
inspecţiei de primăvară, s-a urmărit modul de
folosire a tunurilor de tip Krupp, introduse de
curând în înzestrarea artileriei; pe baza Înaltului
Decret nr. 1880 s-a hotărât concentrarea pentru
instrucţie şi manevre a trupelor permanente cu
rezervele lor şi a trupelor teritoriale, artileria
concentrând 180 de tunuri cu atelajele aferente; în
urma inspecţiei executată pe timpul manevrelor
de toamnă, la 11 noiembrie, prin ordin al Marelui
Cartier General se atrăgea atenţia cadrelor
militare asupra necesităţii de a folosi la maxim
timpul cât trupele se află concentrate, pentru „a
face serioase exerciţii de luptă”.
Pentru prevenirea unui atac otoman prin
surprindere s-a constituit Corpul de
observaţie29, din care făcea parte şi o baterie
de artilerie din Regimentul 1 Artilerie şi a fost
dislocat în zona Gruia cu bateria de artilerie la
Gârla Mare. De asemenea, la terminarea
concentrării şi manevrelor de toamnă,
guvernul a fost împuternicit să menţină în
continuare sub arme trupele din rezervă
concentrate, inclusiv structurile de artilerie,
marile unităţi fiind dislocate: Divizia 1
Infanterie în zona Craiova; Divizia 2
Infanterie în zona Bucureşti; Divizia 3
Infanterie în zona Galaţi; Divizia 4 Infanterie
în zona Focşani.
Prin Înaltul Decret nr. 1945/9 octombrie
1876
privind
perfecţionarea
structurii
organizatorice a armatei, se prevedea
următoarea ordine de bătaie pentru artilerie:
şeful secţiei artilerie din Marele Cartier
General – colonelul Eracle Arion; repartiţia
artileriei: la Divizia 1-2 baterii din Regimentul
2 Artilerie şi o coloană de muniţii, comandant
maiorul Ion Carp; la Divizia 2-5 baterii din
Regimentul 2 Artilerie şi o coloană de muniţii,
comandant locotenent-colonelul Alexandru
Koslinski; la Divizia 3-4 baterii din
Regimentul 1 Artilerie şi o coloană de

muniţii, comandant colonelul Henric Herkt; la
Divizia 4-3 baterii din Regimentul 1 Artilerie,
comandant
locotenent-colonelul
Nicolae
Dabija; rezerva de artilerie şi marele parc –
6 baterii de artilerie şi o coloană de muniţii.
Privind măsurile de pregătire a
teritoriului, s-au luat măsuri pentru
fortificarea oraşului Calafat, cel mai expus
unui atac otoman. „Încă din Decembrie 1876,
Maiorul M.C. Popescu … fu trimis la Calafat
spre a studia terenul şi a face planul
lucrărilor de bateria cetăţii şi de apărare
contra invasiunii turceşti, fie de pe la Vidin,
fie de pe la Ciuperceni, fie din partea de sus.
În acelaşi timp, planul şi memoriul fiind
aprobat, maiorul Popescu, care ţinea şi locul
de cap al statului- major al divis. I, fu
însărcinat cu esecutarea lui. Lucrările fură
conduse cu multă rapiditate, aşa că la
intrarea Ruşilor în ţară, mai totul era gata şi
chiar tunuri aşezate în unele baterii”30. Până
la sfârşitul lunii ianuarie 1877 au fost
constituite „cinci baterii şi o redută şi anume:
Bateria „Carol”, armată cu 6 tunuri, Bateria
„Elisabeta”, armată cu 15 tunuri, Bateria
„Mircea”, armată cu 6 tunuri, Bateria
„Ştefan cel Mare”, armată cu 6 tunuri şi
Bateria „Mihai Bravul”, armată cu
6 tunuri”31. „Întărirea Calafatului este
datorită acestui neobosit oficier, pe care
bateriile turceşti din cetatea Vidinului, când
începură la 20 Aprilie urletul lor sinistru, îl
găsiră aşteptând cu răceală sfidarea otomană
şi gata a răspunde cu dispreţul morţii furiei
Vidinului”32.
De asemenea, la sfârşitul lunii noiembrie
au început amenajările genistice din zona
Barboşi. „În acest timp s-a construit o redută
şi s-au executat două poziţii de baterii de
artilerie destinate, în principal, să împiedice
monitoarele turceşti de a se apropia de gura
Siretului, ca să distrugă podul de la Barboşi.
În ceea ce priveşte poziţiile bateriilor, prima
30

*** - Istoria resbelului din Orient sau luptele
românilor, ruşilor, muntenegrenilor şi sârbilor cu turcii –
Bucuresci, Typographia Mihalescu & Luis, Strada
Lipscani no. 11-13, 1878, p. 93.
31
Cf. Colectiv (General-maior dr. Constantin Olteanu
ş.a.) - Cronica participării armatei române la războiul
pentru independenţă 1877-1878 – Editura Militară,
Bucureşti, 1977, p. 42.
32
*** - Istoria resbelului din Orient sau luptele
românilor, ruşilor, muntenegrenilor şi sârbilor cu turcii –
Bucuresci, Typographia Mihalescu & Luis, Strada
Lipscani no. 11-13, 1878, p. 93.
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Cf. Colectiv (General-maior dr. Constantin Olteanu
ş.a.) - Cronica participării armatei române la războiul
pentru independenţă 1877-1878 – Editura Militară,
Bucureşti, 1977, pp. 3, 23, 41.
29
Cf. Colectiv (General-maior dr. Constantin Olteanu
ş.a.) - Cronica participării armatei române la războiul
pentru independenţă 1877-1878 – Editura Militară,
Bucureşti, 1977, pp. 16, 36.
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regimentul al 2-lea, regimentele 1 şi 2. Iată
pentru ce nu toată lumea ştie astăzi că al 3-lea
regiment de artilerie este mama celorlalte
regimente de artilerie de câmp şi de cetate”36.
Prin Înaltul Decret nr. 489, la 8 martie au
fost numiţi comandanţi de regimente: la
Regimentul 1 Artilerie, colonelul Iulius Dunca;
la Regimentul 2 Artilerie, colonelul Eracle
Arion; la Regimentul 3 Artilerie, colonelul
Henric Herkt; la Regimentul 4 Artilerie,
colonelul Nicolae Dabija. Ulterior, colonelul
Eracle Arion, numit şeful secţiei artilerie din
Ministerul de Război, a solicitat să fie
încorporaţi toţi ofiţerii de artilerie din miliţii,
pentru completarea bateriilor de artilerie.
De asemenea, s-au luat măsuri pentru
îmbunătăţirea asigurării armatei cu materialele
şi echipamentele necesare. La începutul anului
1877, Rusia s-a oferit să livreze României,
contra cost, tunuri de mare calibru, oferta fiind
acceptată şi materializată în primirea, contra
dreptului de folosire a unor nave de război, a
unor piese de artilerie care au intrat în dotarea
bateriilor de artilerie de coastă de la Calafat.
În aprilie a fost adoptat Regulamentul asupra
rechiziţiilor militare, iar populaţia a continuat
să facă donaţii armatei cu bani, cai, furaje,
alimente şi alte produse.
În baza Înaltului Decret nr. 787/5 aprilie
s-a hotărât mobilizarea armatei, iar două zile
mai târziu a fost aprobată deschiderea unui
credit extraordinar pentru Ministerul de
Război, în valoare de 1.088.000 lei pentru
acoperirea
cheltuielilor
ocazionate
de
mobilizarea generală. A fost întocmit şi un
plan de apărare, conform căruia Corpul 1
Armată a fost concentrat în Oltenia, „spre a se
opune unei înaintări turceşti dinspre Vidin”,
iar Corpul 2 Armată în zona Bucureşti „spre a
se opune unei înaintări dinspre Rusciuk
şiTurtucaia”37.
După ce la 9 mai 1877, ministrul de
externe, Mihail Kogălniceanu, a făcut istorica
declaraţie din Camera Deputaţilor: „Suntem
independenţi; suntem naţiune de sine
stătătoare.”. A doua zi, 10 mai, Domnitorul
Carol, prin Înalt Ordin de zi s-a adresat

era dispusă pe Dealul Ţiglinei, destinată a
supraveghea Dunărea între Galaţi şi Siret, iar
cea de-a doua pe înălţimea Tighirinei, în faţa
podului de la Barboşi, având menirea să ţină
sub foc gura Siretului şi să apere podul”33.
La 28 aprilie, construcţia acestor baterii a fost
terminată şi au fost armate de către ruşi cu
tunuri de mare calibru, iar a doua zi, armata
rusă a aruncat în aer cuirasatul turcesc
Lufti-Djelil34.
Dintre măsurile organizatorice, evidenţiem
înfiinţarea a două noi regimente de artilerie,
„dezdoind pe cele două ce existau. Vechiul
regiment 1 a format noile regimente 3 şi 4; iar
regimentul 2 (care era în Bucureşti), a format
noile regimente 1 şi 2. La aceste regimente
s-au încorporarat şi câte o secţie din bateriile
teritoriale de pompieri, create de generalul
Ioan Em. Florescu …”35. Privind formarea şi
numerotarea regimentelor de artilerie, în 1909,
generalul Alexandru Tell rememora acel
episod: „Însărcinat cu organizarea celor 4
regimente cari se creau din cele 2 existente,
am pregătit toate lucrările în vederea ca din
regimentul No. 1 să se formeze şi No. 3, iar
din No. 2 şi No. 4. Regimentele No.1 şi No. 2
îşi păstrau astfel drapelul, numărul şi istoricul
lor; toată lumea ar fi ştiut că regimentul No. 1
este obârşia artileriei române, din care s-a
format No. 2 în 1868 şi că în 1877 din
regimentul 1 s-a creat regimentul 3 şi din al 2-lea
No. 4. Când am prezentat lucrările ministrului
de răsboiu şi i-am desluşit pentru ce făcusem
astfel, ministrul de pe vremuri, cu scepticismul
care-l caracteriza, mi-a spus că sunt de pe
vremea veche şi că astăzi nu se mai uită
nimeni la asemenea fleacuri, şi a decis ca
regimentul 1 să formeze regimentele 3 şi 4, iar
33

C. Antip, C. Olteanu – Comandamentul Armatei
Române în campania din 1877-1879 – Editura Albatros,
Bucureşti, 1998, p. 54; vezi şi Colectiv (coordonator
principal general-colonel Ion Coman) – România în
războiul de independenţă 1877-1878 – Editura Militară,
Bucureşti, 1977, pp. 93-94.
34
Cf. General de divizie adjutant Ştefan I. Fălcoianu –
Istoria răsboiului din 1877-1878 (ruso-româno-turc).
Curs profesat la Şcola Superioră de Răsboiu –
Bucuresci, Tipografia „Voinţa Naţională”, Str. Băcani 5,
1895, p. 66. *** - Istoria resbelului din Orient sau
luptele românilor, ruşilor, muntenegrenilor şi sârbilor cu
turcii – Bucuresci, Typographia Mihalescu&Luis,
Strada Lipscani no. 11-13, 1878, p. 83.
35
Colonel Gheorghe Em. Lupaşcu – Amintiri din
Războiul independenţei 1877-1878 – Bucureşti,
Tipografia modernă „Cultura”, Str. Câmpineanu 15,
1915, p. 10.

36

Colonel Gheorghe Em. Lupaşcu – Amintiri din
Războiul independenţei 1877-1878 – Bucureşti,
Tipografia modernă „Cultura”, Str. Câmpineanu 15,
1915, p. 11.
37
Cf. Colectiv (General-maior dr. Constantin Olteanu
ş.a.) - Cronica participării armatei române la războiul
pentru independenţă 1877-1878 – Editura Militară,
Bucureşti, 1977, pp. 70, 73-74, 75.
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armatei: „Ofiţeri, subofiţeri, caporali şi
soldaţi, în momentele grave prin care trece
ţara noastră, România întreagă are ochii
aţintiţi asupra voastră, ea pune în voi toate
speranţele sale. În ora luptei aveţi înaintea
voastră faptele bătrânilor oşteni români;
aduceţi-vă aminte că sunteţi urmaşii eroilor
de la Rovine şi de la Călugăreni. Drapelul sub
care luptaţi este în mijlocul vostru înseşi
imaginea Patriei. Urmaţi-l dară vitejeşte, şi
când odată laurii păcii vor reînverzi pe munţi
şi pe câmpiile României, Patria, cu
recunoştinţă, va înscrie numele bravilor ei
apărători
pe
frontispiciul
edificiului
38
independenţei române” .

3.2. Artileria română în Războiul de
Independenţă 1877-1878
3.2.1. Participarea artileriei române la
operaţia de acoperire a liniei Dunării şi la
sprijinul cu foc al unităţilor Armatei ruse la
forţarea Dunării şi cucerirea cetăţii Nicopol
(9/21 spre 10/22 iunie - 3/15 iulie)
3.2.1.1. Participarea artileriei române
la operaţia de acoperire a liniei Dunării
Până la 25 aprilie/ 7 mai 1877 39, când
s-a încheiat mobilizarea, Corpul 1 Armată
(diviziile 1 şi 2) a ocupat dispozitivul strategic
pe linia Dunării între gura văii Timocului şi
Olt, astfel:
- Divizia 1 Infanterie la Poiana Mare, cu
o avangardă la Calafat, avea dispusă artileria
astfel: la Calafat bateriile 1, 2 şi 6 din
Regimentul 1 Artilerie şi bateriile 3, 4 şi 5 din
Regimentul 2 Artilerie; la Ciuperceni bateria 1
din Regimentul 2 Artilerie.
- Divizia 2 Infanterie la Craiova avea
dispusă artileria astfel: la Cetate bateria 3 din
Regimentul 1 Artilerie; la Galicea Mare
bateriile 4 şi 5 din Regimentul 1 Artilerie.
Corpul 2 Armată a ocupat dispozitiv în
zona Giurgiu, Olteniţa, Bucureşti, astfel:
- Divizia 3 Infanterie la Măgurele avea
dispusă artileria la Daia.
- Divizia 4 Infanterie la Dudeşti avea
artileria dispusă la Budeşti-Negoieşti (bateria
4 din Regimentul 3 Artilerie).
La Bucureşti era dispusă artileria din
Rezerva Generală a armatei (bateriile 2 şi 4
din Regimentul 2 Artilerie, 1, 2, 3, 5 şi 6 din

39

Cf. Cornel Scafeş, Horia Şerbănescu, Corneliu
Andonie, Ioan Scafeş - Armata română în războiul de
independenţă 1877-1878 - Editura Sigma, Bucureşti,
2002, pp. 30-31; vezi şi T.C. Văcărescu (lt.-colonel în
reserva armatei) –Luptele românilor în resbelul din
1877-1878 – Bucuresci, Editura Typographiei Curţii
Regale F. Gobl&Fii, Pasagiul Românesc 12, 1886, vol. I,
pp. 45-51; Colectiv (coordonator principal generalcolonel Ion Coman) – România în războiul de
independenţă 1877-1878 – Editura Militară, Bucureşti,
1977, pp. 92-98; Colectiv (coordonator principal
general-locotenent dr. Ilie Ceauşescu) – Istoria militară
a poporului roman, vol. IV – Editura Militară,
Bucureşti, 1987, pp. 626-633 General de divizie
adjutant St.I Fălcoianu – Istoria războiului din 18771878 (ruso-româno-turc), Curs profesat la Şcoala
Superioară de Război - în România Militară, nr. 43,
septembrie 1894, p. 258.

Artizanii pregătirii Războiului de Neatârnare
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Cf. Colectiv (General-maior dr. Constantin Olteanu
ş.a.) - Cronica participării armatei române la războiul
pentru independenţă 1877-1878 – Editura Militară,
Bucureşti, 1977, pp. 117-118.
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Regimentul 3 Artilerie, 1, 2, 3, 5 şi 6 din
Regimentul 4 Artilerie).
Începând cu 20 aprilie/2mai bateria 1 din
Regimentul 1 Artilerie se dispune la Băileşti,
bateriile 2, 4 şi 5 din Regimentul 1 Artilerie
s-au dat întărire bateriilor de poziţie de la
Calafat, iar bateriile 3, 5 şi 6 din Regimentul 2
Artilerie au fost destinate să formeze rezerva
de artilerie din zona Calafat.
La 22 aprilie/4 mai armata română era
angajată într-un război de fapt împotriva
trupelor otomane, guvernul fiind obligat să
decreteze starea de război în toate judeţele
limitrofe Imperiului Otoman.
La 25 aprilie/7 mai 2 baterii din
Regimentul 3 artilerie, aflat în Rezerva
Generală, au fost trimise, una la Giurgiu şi

ziua sa de naştere, constituie actul oficial al
începerii Războiului pentru Independenţă,
dar, neoficial, momentul intrării României în
război l-a constituit duelul de artilerie de la
Calafat din 26 aprilie, când „tunul
romînesc a bubuit la Calafat, nu însă cum
bubuie de peste 200 de ani, numai la parade,
ci şi ca să arate străinilor care ne încalcă
drepturile, (…), că nu permitem aceasta fără
a protesta şi în scris şi cu tunul”40,
artileriştii devenind astfel primii vestitori ai
independenţei. În acea zi, la ora 14 şi
15 minute, artileria otomană din cetatea
Vidin a deschis focul asupra poziţiilor
artileriei române şi a localităţii Calafat,
primele lovituri căzând în zona bateriei 2 din
Regimentul 1 Artilerie ai cărei servanţi

Dispunerea artileriei române la Vidin

alta la Olteniţa, pentru a intra în dispozitiv
operativ.
Declaraţia istorică din 9 mai 1877,
rostită de ministrul de externe Mihail
Kogălniceanu în Adunarea deputaţilor,
aprobată de Domnitorul Carol I a doua zi,

40

Cf. Andrei Potcoavă – Războiul pentru independenţă
1877-1878. Valenţele comunicării prin timbru (II) –
Editura Sitech, Craiova, 2007, p. 313; Vezi şi T.C.
Văcărescu (lt.-colonel în reserva armatei) –Luptele
românilor în resbelul din 1877-1878 – Buczresci,
Editura Typographiei Curţii Regale F. Gobl & Fii,
Pasagiul Românesc 12, 1886, pp. 58-59.
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Dispunerea artileriei române la Calafat

executau lucrări genistice, la reduta Ştefan
cel Mare. După ce turcii au tras cinci lovituri
artileriştii români au deschis focul, mai întâi
asupra unor vase de război din rada portului
Vidin şi apoi asupra garnizoanei otomane din
cetate. Focul a fost deschis de bateriile 1
(locotenent
Dănescu)
şi
2
(căpitan
Grămăticescu) din Regimentul 1 Artilerie.
Primul proiectil a fost tras de tunul 1
(comandant sergentul Dragnea) din secţia I
(comandant sublocotenent Vasiliu) din bateria 2
comandată de căpitan Grămăticescu (din
Regimentul 1 Artilerie). Apoi au deschis focul
şi bateriile 6 (căpitan Zănescu) din Regimentul 1
Artilerie şi bateria 5 (căpitan Borănescu) din
Regimentul 2 Artilerie, bombardamentul
durând două ore. Registrul istoric al
Regimentului 1 Artilerie consemnează: „...
bateriile noastre, sub ordinele maiorului
Popescu, ridică drapelul în semn de alarmă şi
după ce lasă pe turci să tragă şase lovituri,
(...), la a şaptea lovitură răspund bateriile

lt. Dănescu şi bateria a 2-a a căpitanului
Grămăticescu”41.
La 15 mai, „După ce inspectă cu multă
atenţie tote lucrările făcute, M.S. Domnitorul
se întoarse în bateria 1-a „Carol” şi la orile 7
jum. sera, dete ordin, ca această baterie să
deschidă focul. Turcii răspunzând, 5 obuse
căzură chiar în bateria „Carol” unde se afla
M.S. Domnitorul; trei din aceste obuse făcând
explosiune, răniră mai mulţi servanţi. Cu tote
acestea M.S. Domnitorul, cu un curaj demn de
imitat, privea cu indiferenţă spre cetatea
Vidin, ca să vadă bine efectele produse de

41

Cf. Colectiv (General-maior dr. Constantin Olteanu
ş.a.) - Cronica participării armatei române la războiul
pentru independenţă 1877-1878 – Editura Militară,
Bucureşti, 1977, p. 96; Andrei Potcoavă – Războiul
pentru independenţă 1877-1878. Valenţele comunicării
prin timbru (II) – Editura Sitech, Craiova, 2007, p. 35.
41
General de divizie adjutant Ştefan I. Fălcoianu –
Istoria răsboiului din 1877-1878 (ruso-româno-turc)
Curs profesat la Şcola Superioră de Răsboiu –
Bucuresci, Tipografia „Voinţa Naţională”, Str. Băcani 5,
1895, p. 55.
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proiectilele artileriei române”42. „Pe la orele
7 ½ sera, semnalul s-a dat de 1-iul din bateria
Carol, apoi a urmat 1-iul din bateria Mircea
şi apoi 1-iul din bateria Elisabeta”43.
La 16 mai, maiorul Mihail Popescu,
comandant de divizion în Regimentul 1
Artilerie, alături de alţi ofiţeri şi soldati, „care
s-au distins în ziua de 26 aprilie, când s-a dat
primul tun de la Calafat”, a fost decorat de
domnitorul Carol I cu „Virtutea Militară” de
aur44; la apogeul carierei sale militare acesta a
deţinut gradul de general de divizie, şi a
îndeplinit concomitent funcţiile de comandant
al Corpului 1 Armată Craiova şi inspector
general al artileriei.
În amintirea acestui eveniment, reduta
de unde a fost tras primul proiectil a fost
numită „26 Aprilie 1877”.
După 27 aprilie/9 mai activitatea
militară s-a intensificat, aproape zilnic au fost
semnalate dueluri de artilerie între trupele
române şi cele otomane. În perioada
28 aprilie/10 mai-9/21 mai ele s-au desfăşurat
cu precădere în zona Olteniţei, apărată de
Divizia 4 Infanterie, până la ocuparea acestui
sector de către Divizia 32 rusă.

Astfel45, la 28 aprilie/10 mai bateria 4
din Regimentul 3 Artilerie a răspuns cu foc la
tirul artileriei otomane, trăgând în patru ore
200 de lovituri, la 30 aprilie/12 mai
alăturându-i-se şi bateria 3 din Regimentul 3
Artilerie, adusă de la Bucureşti. Duelul de foc
a continuat în data de 3/15 mai, când a durat
4 ore şi în ziua de 4/16 mai.
La 4/16 mai, la Turnu Măgurele, bateria 5
din Regimentul 3 Artilerie, după ce a fost
scoasă din amplasamente şi dispusă, pe secţii,
pe malul Dunării, pentru a avea câmp de
tragere bun, a susţinut un duel de foc de două
ore şi jumătate cu unul din cele două vase de
război inamice din portul Nicopol. La 5/17 mai
artileria română dispusă la Islaz a deschis
focul asupra tunurilor inamice care în timpul
nopţii ocupaseră poziţii de tragere la vest de
Somoviţ.
Începând cu sfârşitul primei decade a
lunii mai 187746 acoperirea frontierei de sud
s-a efectuat de forţele române între Turnu
Severin şi Flămânda, printr-un dispozitiv de
luptă configurat astfel:
- Divizia 1 Infanterie, comandată de
colonel Mihail Christodulo Cerchez, cu
majoritatea trupelor dispuse în zona Calafat,
Ciuperceni. Artileria diviziei era dispusă la
Calafat (bateriile 2 din Regimentul 1 Artilerie,
2, 4, 5 şi 6 din Regimentul 2 Artilerie) şi la
Ciuperceni (bateria1 din Regimentul 1
Artilerie, înlocuită ulterior cu bateria 2 din
acelaşi regiment şi mai apoi cu bateria 3 din
Regimentul 2 Artilerie).
- Divizia 2 Infanterie, comandată de
colonel I. Logadi,
era dispusă în jurul
localităţii Cetate, cu unităţi de la Turnu
Severin la Calafat. Artileria diviziei era
dispusă la Cetate (bateriile 4 din Regimentul 1
Artilerie şi 4 din Regimentul 2 Artilerie),
Gârla Mare (bateria 3 din Regimentul 1
Artilerie) şi Poiana Mare (bateria 5 din
Regimentul 1 Artilerie).

Bateria Carol la Calafat
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Căpitan Ion Ştefănescu – Studiu critic asupra
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Văcărescu (lt.-colonel în reserva armatei) – Luptele
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Cf. ***- Artileria română în războiul pentru
independenţă 1877-1878 (simpozion) – Comandamentul Artileriei, Bucureşti, 1977, pp. 22-24. vezi şi
Colectiv (coordonator principal general-colonel Ion
Popescu) – Istoria artileriei române – Editura Militară,
Bucureşti, 1977, pp. 98-99;
46
Cf. Colectiv (coordonator principal general-colonel
Ion Coman) – România în războiul de independenţă
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- Divizia 3 Infanterie, comandată de
colonel George Anghelescu, era dispusă între
Bistreţ şi Jiu. Artileria diviziei era dispusă la
Băileşti (bateriile 3 şi 6 din Regimentul 4
Artilerie), Moţăţei (bateriile 2 şi 4 din
Regimentul 3 Artilerie).
- Divizia 4 Infanterie, comandată de
primul general al artileriei, George Manu, era
dispusă între Jiu şi Olt. Artileria diviziei era
dispusă la Ostroveni-Bechet (bateriile 2 şi 5
din Regimentul 4 Artilerie), Corabia (bateria 4
din Regimentul 4 Artilerie, ulterior şi bateria 1
din Regimentul 3 Artilerie), Islaz (bateriile 3
şi 5 din Regimentul 3 Artilerie) şi Piatra
(bateria 1 din Regimentul 3 Artilerie, mutată
ulterior la Corabia).
După 9/21 mai artileria română şi-a
îndreptat tirul cu precădere asupra navelor
militare şi comerciale care navigau pe Dunăre,
efectuând bombardamente la Bechet (10/22 mai),
Corabia (13/25 mai), Nicopol (14/26 mai),
Corabia (21mai/2 iunie), precum şi asupra
unor lucrări de fortificaţie de la Florentin
(12/24 mai) şi vizavi de Corabia (14/28 mai).
Ziua de 15/27 mai 187747 va rămâne
în istorie ca momentul oficial în care
armata română, la comanda şefului său
suprem, domnitorul Carol I, a declanşat
operaţiile militare împotriva Imperiului
Otoman şi, implicit a Războiului pentru
Independenţă. Atunci, domnitorul Carol I
după ce a inspectat bateriile de la Calafat, a
mers la bateria „Carol I”, ocupată de bateria 6
(căpitan Zănescu) din Regimentul 1 Artilerie
ordonând
deschiderea
focului
asupra
Vidinului. La ora 19 şi 30 minute, s-a deschis
focul, semnalul fiind dat de tunul 1 din
bateria „Carol I”, apoi trăgând tunul 1 din
bateria „Mircea” şi tunul 1 din bateria
„Elisabeta”. Turcii au răspuns după a doua
lovitură, duelul de foc durând o oră, cinci
obuze turceşti căzând în bateria „Carol I”. În
timp ce bateria lansa prima lovitură asupra
Vidinului, Domnitorul Carol I rostea
celebrele-i cuvinte: „A! Asta-i muzica ce-mi
place !”48. Monitorul Oficial din acea vreme
consemna: “… întorcându-se
la bateria

Monumentul eroilor de la Calafat

Carol, Înălţimea Sa, dorind a regla tirul
pieselor celor mari, a dat ordin ca bateria,
care era armată cu tunuri mari de asediu să
arunce bombe. După al doilea foc, toate
bateriile turceşti au început a răspunde. Cinci
obuze au căzut în bateria Carol unde se afla
domnitorul. (…) Din partea noastră s-au tras
23 de focuri, iar din forturile Vidinului 35”49.
Peste ani, în amintirea evenimentelor din
acea zi, artileriştii au organizat, anual, la 15 mai,
conform hotărârii fruntaşilor artileriei la marea
întrunire a tunarilor de la Arsenalul de
construcţii al armatei din 28 septembrie 1895,
„Sărbătoarea
Întâiului
Tun”50,
iar
Regimentul 1 Artilerie a primit numele de
„Regele Carol I” consacrat ca fiind „chemat
întâiul a deschide focul de tun în războiul din
1877-1878, în faţa Majestăţii Sale Domnitorul
Carol I”. În anul 1902, „Sărbătoarea Întâiului
Tun” a fost inclusă în programul
manifestărilor oficiale prilejuite de aniversarea
a 25 de ani de la proclamarea Independenţei,
încheindu-se cu „ospăţul de seară al
artileriei” la Sala Muzeului de artilerie de la
Arsenalul Armatei. La sărbătoare, orchestrată,
ca de altfel toate ceremonialele militare
dedicate proclamării Independenţei, de
generalul
de
divizie
Eracle
Arion,
comandantul Corpului 2 Armată Bucureşti,
fost şef al Serviciului de Artilerie din Marele
Cartier General în timpul războiului, a
participat şi Regele Carol I, care primind în
dar „Macheta bateriei Carol I”-scara 1/50, a
menţionat în discursul său: „Artileria poate fi
49

Cf. Andrei Potcoavă – Războiul pentru independenţă
1877-1878. Valenţele comunicării prin timbru (II) –
Editura Sitech, Craiova, 2007, p. 320.
50
*** - Întâiul Tun – în Revista Artileriei, mai 1900,
pp. 259-263.
Vezi şi Colonel dr. Adrian Stroea, Colonel (r) Marin
Ghinoiu – Întâiul tun – sărbătoarea de suflet a
artileriştilor în perioada antebelică – în Calendarul
tradiţiilor militare 2013, pp. 85-91.
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Cf. General de divizie adjutant St.I Fălcoianu – op.
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p. 265; vezi şi A.P. Alessi, Massim Pop – Resbelul
oriental ilustrat – Graz, 1878, Editura Paul Cieslar, p. 397.
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Vezi şi T. C. Văcărescu (lt.-colonel în reserva armatei) –
Luptele românilor în resbelul din 1877-1878 –
Bucuresci, Editura Typographiei Curţii Regale F.
Gobl&Fii, Pasagiul Românesc 12, 1886, vol. I, p. 88.
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mândră de falnicul său trecut şi ţara, împreună
cu Mine, ne putem rezema cu încredere pe
această armă care şi-a biruit un loc de
căpetenie în armată. (...) Ridic paharul Meu în
onoarea Artileriei, urându-i un viitor tot aşa de
strălucit ca trecutul său şi ca dânsa să rămâie
de-a pururi podoaba iubitei Mele armate”51.
Tot în amintirea acestui eveniment,
deopotrivă al istoriei României, dar şi al istoriei
artileriei, în anul 1886, la Calafat, pe locul unde
a fost instalată bateria „Carol” a fost ridicat
„Monumentul Independenţei”, având dăltuit în
piatră înscrisurile: „În anul 1877 deschizându-se
focul asupra cetăţii Vidinului de bateria Carol I,
trei obuze turceşti spărgându-se în apropierea
domnitorului Carol I”. Monumentul a fost
mutat în 1977 pe faleza din parcul de pe malul
Dunării, pentru a face loc unui alt „Monument
al Independenţei”, în care, din fericire,
personajul principal al grupului statuar este un
artilerist. Dar cel mai reprezentativ monument
dedicat celor care au fost eroii evenimentului
din 15 mai 1877 l-a reprezentat „Monumentul
Independenţei” de la Craiova, dezvelit la
21 mai 1913. Monumentul a fost realizat din
bronz, avea o înălţime totală de 9,75 m, fiind
aşezat pe un soclu de beton cu latura de 8,6 m,
redând prima lovitură de tun executată de
artileria română, care „vesteşte tuturor
românilor ruperea legăturilor de vasalitate şi
Independenţa României”. Monumentul poate fi
considerat un omagiu adus Artileriei române,
înfăţişând, pe soclul ce reconstituie o porţiune
din parapetul bateriei „Carol I” de la Calafat,
din opt personaje, şapte artilerişti: patru
servanţi la două tunuri, asistaţi de căpitanul
Zănescu, comandantul bateriei „Carol I”, care
urmăreşte traiectoria obuzelor; în plan secund
maiorul Iacob Lahovary, şeful operaţiilor din
Marele Cartier General, care priveşte, împreună
cu ministrul de război, generalul Cernat, harta
cu dispozitivul turcesc; deasupra acestui grup
de luptători a fost aşezată statuia Domnitorului
Carol I, imortalizând momentul primei lovituri
de tun de la Calafat. „Cele două tunuri în
poziţii diferite (...) prin cele două momente
prezentate (tragerea şi încărcarea) sugerează
privitorului ideea continuităţii focului (bateria
a tras, bateria trage, bateria continuă să

Monumentul Independenţei - Craiova
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tragă)” . Din păcate, acest monument a fost
demolat şi topit de autorităţi în anul 1948.
După
„acţiunea
militară
pur
demonstrativă, care avea sensul unei sfidări
aruncată turcilor”, executată de artileriştii
români, la comanda însuşi a Domnitorului
Ţării, aceştia s-au angrenat într-un violent duel
de foc cu bateriile turceşti de la sud de Dunăre.
Starea lor sufletească a fost bine surprinsă
de sublocotenentul Constantin Coandă,
comandant de secţie în Regimentul 1 Artilerie,
care la semicentenarul proclamării independenţei, rememora duelul de foc de la SalciaFlorentin astfel: „Fără nici un ordin, fără nici o
aprobare, din pură iniţiativă şi pe răspunderea
celor 20 de ani ce aveam m-am hotărât să
plătesc cu aceeaşi monedă; în timp ce eu
recunoşteam o poziţie de artilerie şi o ocupam
în vederea tirului, am însărcinat pe un sergent
să aducă muniţia necesară. Câteva minute mai
târziu aveam satisfacţia onoarei şi a revanşei;
câteva lovituri ochite de mine personal au avut
efectul dorit, căci nu numai focul duşman a
încetat, dar bateria turcă a părăsit poziţia şi s-a
îndreptat în goana
cailor spre Vidin. A
fost botezul focului”.
La 23 mai/
4 iunie bateriile de
artilerie
de
la
Calafat au răspuns
cu foc la tragerile
bateriilor turceşti de
la Vidin, care voiau
să împiedice amenajarea
redutei
„Independenţa”, iar
Generalul Constantin
a doua zi o baterie de
Coandă
la Islaz a respins
52
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Cf. Andrei Potcoavă – Războiul pentru independenţă
1877-1878. Valenţele comunicării prin timbru (II) –
Editura Sitech, Craiova, 2007, p. 305.

*** - Revista Artileriei – iunie 1902, p. 557.
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o navă otomană ce încerca bombardarea
localităţii. Peste numai o săptămână, la
31 mai/12 iunie bateriile de la Islaz au
bombardat o concentrare de trupe otomane din
zona Nicopol-Samovit, iar pe 3/15 iunie artileria
de la Ciuperceni a bombardat o coloană
otomană, în timp ce bateriile de la Bechet au tras
asupra unei coloane turceşti ce se deplasa de la
Rahova la Nicopol. Premergător debarcării
trupelor ruse în Bulgaria, artileria română a
bombardat Vidinul la 6/18, 10/22 şi 12/24 iunie,

„În amintirea primului oştean căzut în
Războiul româno-ruso-turc. 17 mai 1877.
Serg. Popescu Constantin”. Pentru a respecta
adevărul istoric trebuie să facem observaţia că
pe placa memorială s-au făcut două erori:
sergentul Constantin Popescu este primul
artilerist şi nu primul oştean căzut în războiul
pentru independenţă54, iar evenimentul s-a
produs la 14 iunie 1877. Vasile Alecsandri,
bardul de la Mirceşti, dând numele de
„Cobuz” primei jertfe din artileria armatei
române a imortalizat, în versuri de o
deosebită sensibilitate, fapta eroului artilerist.
3.2.1.2. Acţiunile artileriei române
pentru sprijinul cu foc al unităţilor Armatei
ruse la forţarea Dunării şi cucerirea cetăţii
Nicopol (9/21 spre 10/22 iunie - 3/15 iulie)55
Operaţiunea principală de debarcare a
trupelor ruseşti pe malul de sud al Dunării s-a
efectuat în noaptea de 14/26 spre 15/27 iunie
în zona Zimnicea-Şistov, după ce în noaptea
de 9/21 spre 10/22 iunie, în scop de diversiune
avusese loc forţarea Dunării în zona GalaţiMăcin. Trupele române au sprijinit forţarea
Dunării prin acţiuni de pază, sprijin cu foc al
infanteriei şi artileriei sau mişcări tactice de
trupe dintr-o parte în alta a frontului.
În perioada 14/26-16/28 iunie artileria
română a participat alături de cea rusă la
executarea unui intens bombardament asupra
poziţiilor otomane aflate de-a lungul Dunării, de
la Vidin, Rahova, Măgura şi Nicopol. Încă din
seara zilei de 14/26 iunie bateriile 1(locotenent I.
Dănescu) şi 3 (căpitan Lupaşcu) din Regimentul
3 Artilerie aflate în poziţii de tragere la Islaz, au
deschis focul asupra artileriei turceşti de la
Somovit, iar în zilele următoare au participat la
bombardarea cetăţii Nicopol.
La 15/27 iunie 2 baterii din Regimentul
3 Artilerie (din divizionul maior Alexandru
Fălcoianu), împreună cu trupe de infanterie,
au protejat trecerea pe Dunăre şi concentrarea
la Turnu Măgurele a pontoanelor ruseşti
pregătite pentru forţare. Începând cu
20 iunie/2 iulie Divizia 4 Infanterie (general
George Manu) a preluat de la ruşi sectorul
cuprins între Olt şi localitatea Flămânda.

August-septembrie 1877, Poradim, Bulgaria.
Domnitorul Carol I, comandantul Armatei de Vest,
pozând lângă intrarea în cortul de comandament.
Alături este rezemat, înfăşurat în husă,
drapelul Regimentului 2 Artilerie.
Acest drapel l-a însoţit pe domnitor pe toată
perioada campaniei din Bulgaria

Lom Palanka şi Vidin la 25 iunie/6 iulie şi
26 iunie/7 iulie, poziţiile de peste Dunăre de la
Turnu Măgurele la 30 iunie/12 iulie şi Rahova
la 10/22 iulie.
În duelul de artilerie din 11-14 iunie, a
căzut prima jertfă a artileriei în Războiul
de Independenţă. Pentru artileria română,
ziua de 14/26 iunie 1877 va rămâne înscrisă
ca ziua primei sale jertfe în Războiul de
Independenţă. Atunci, sergentul Constantin
Popescu din bateria 1 (locotenent Elefterie
Dănescu) din Regimentul 1 Artilerie, care
executa foc din bateria Ştefan cel Mare53, a
căzut la datorie răpus de un „obuz aruncat de
turci, (...), care rupe pe sergent în două”. În
memoria eroului, în anul 1882, în Parcul
poporului din Calafat, pe locul unde fusese
amplasată bateria „Elisabeta”, a fost ridicat
un monument, pe a cărui placă de marmură
a fost înscrisă următoarea inscripţie:
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Cf. Colectiv (General-maior dr. Constantin Olteanu
ş.a.) Cronica participării armatei române la războiul
pentru independenţă 1877-1878 – Editura Militară,
Bucureşti, 1977, p. 154.
55
Cf. Cornel Scafeş, Horia Şerbănescu, Corneliu
Andonie, Ioan Scafeş - Scafeş - Armata română în
războiul de independenţă 1877-1878 - Editura Sigma,
Bucureşti, 2002, pp. 46-53.
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Cf. Colonel dr. Florian Tucă, Mircea Cociu, dr. F.
Chirea – Bărbaţi ai datoriei 1877-1878. Mic dicţionar –
Editura Militară, Bucureşti, 1979, pp. 216-217; Colonel
dr. Florian Tucă – Monumentele neatîrnării. Itinerar
eroic 1877-1878 – Editura Militară, Bucureşti, 1977, p. 16.
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Artileria, formată din bateriile 1 (căpitan
viguroase ale inamicului, au ştiut conduce cu
Alexandrescu) şi 5
(căpitan Dănescu) din
Regimentul 3 Artilerie
şi
4
(căpitan
Şomănescu)
din
Regimentul 4 Artilerie,
constituite în divizionul
Alexandru
Fălcoianu, au ocupat,
la 27 iunie/9 iulie,
poziţii de tragere în
raionul oraşului Turnu
Măgurele; la 30 iunie/
12
iulie
bateriile
româneşti au executat
foc de mare eficacitate
asupra
bateriilor
turceşti de la Nicopol,
remarcându-se
Artileria română în poziţie de tragere pe malul Dunării
bateriile Şomănescu
şi Alexandrescu, apreciate şi de ruşi56.
mult curagiu şi devotament secţiile ce
57
comandau”58.
Astfel , generalul Stolîpin, a remarcat
„serviciile făcute mai cu seamă de maiorul
Atacul cetăţii Nicopol executat de trupele
ruseşti la 3/15 iulie a fost precedat de o pregătire
Fălcoianu,
căpitanii
Şomănescu
şi
de foc executată de artileria rusă şi română, iar
Alexandrescu,
locotenenţii
Ştefănescu,
în 4/16 iulie, când a fost cucerită cetatea,
Popovici şi Olănescu, sergentul Leonida”,
bateriile divizionului Alexandru Fălcoianu şi
aprecia că „artileria română este demnă de
bateria 3 (căpitan Lupaşcu) din Regimentul 3
sfânta cauză ce se apără”.
Artilerie aflată la Islaz au sprijinit continuu
Comandantul divizionului, maiorul
trupele ruse, lovind artileria şi trupele inamice59.
Fălcoianu, aprecia activitatea subordonaţilor
Prin ordinul de zi al comandantului Diviziei a
săi: „Astfel căpitanul Şomănescu comandantul
4-a, generalul Gheorghe Manu a fost evidenţiată
bateriei 4-a a parvenit în faţa focurilor
„îndeosebi bateria căpitanului Şomănescu de la
cel din urmă soldat pînă la comandantul său”,
inamice a-şi trece bateria dintr-o poziţiune
care au „avut o purtare eroică, trecînd sub focul
într-alta fără a i se întâmpla nici un accident.
a 8 tunuri turceşti pe o câmpie descoperită
Sublocotenentul Hartel Arthur tot din acea
pentru a ocupa o nouă poziţie ce i s-a
baterie a arătat multă bravură în marşul
ordonat”60.
bateriei la flancul stâng. … Sublocotenentul
Marcu şi elevul Costiescu Matila din bateria
58
General Alexandru M. Fălcoianu – Amintiri din
5-a, cel dintâiu numit ofiţer numai de 2 luni
răsboiul ruso-româno-turc din 1877-1879 – Bucureşti,
aproape şi cel de al doilea încă elev, singuri
Institutul de arte grafice C. Sfetea, Str. Lipscani 96,
1912, p. 19.
în bateria lor, şi în faţa focurilor celor mai
59
Cf. Colectiv (coordonator principal general-colonel
Ion Popescu) – Istoria artileriei române – Editura
Militară, Bucureşti, 1977, pp. 102-105.
60
Cf. Colectiv (General-maior dr. Constantin Olteanu
ş.a.) - Cronica participării armatei române la războiul
pentru independenţă 1877-1878 – Editura Militară,
Bucureşti, 1977, p. 161; Vezi şi T.C. Văcărescu
(lt.-colonel în reserva armatei) – Luptele românilor în
resbelul din 1877-1878 – Bucuresci, Editura
Typographiei Curţii Regale F. Gobl&Fii, Pasagiul
Românesc 12, 1886, vol. I, p. 164.
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Cf. Colectiv (General-maior dr. Constantin Olteanu
ş.a.) - Cronica participării armatei române la războiul
pentru independenţă 1877-1878 – Editura Militară,
Bucureşti, 1977, p. 156;
57
General de brigadă (r) prof. dr. Vasile Mocanu –
Botezul de foc al tinerei armate române (pagini de
eroism din Războiul pentru Independenţă: 1877-1878) –
Editura U.N.Ap. „Carol I”, Bucureşti, 2007, p.37.
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După prima bătălie de la Plevna
(8/20 iulie), pierdută de ruşi, la cererea
acestora, Domnitorul Carol I a aprobat ca
trupele române să preia cetatea Nicopol,
Divizia 4 Infanterie trecând Dunărea, cu
forţele principale, la 16/28-18/30 iulie.
Aceasta a ocupat Nicopolul precum şi poziţii
spre vest, formând un cap de pod destinat să
faciliteze în viitor trecerea armatei române în
Bulgaria.
La 23 iulie/4 august, prin Înaltul ordin
de zi nr. 38, a avut loc reorganizarea armatei
în vederea trecerii peste Dunăre, generalul
Gheorghe Manu, fost comandant al Diviziei 4
infanterie, fiind numit comandantul artileriei
Armatei de operaţii.
După cel de-al doilea atac rus asupra
Plevnei (18/30 iulie), de asemenea pierdut,
Divizia 4 Infanterie (din 20 iulie/1 august
comandată
de
colonelul
Alexandru
Anghelescu) a avut, la 24 iulie/5 august, toate
trupele la sud de Dunăre şi a constituit,
concomitent cu păstrarea Nicopolelui, o linie
defensivă spre Rahova şi Plevna, trupele
române supraveghind vestul râului Vid, de la
Dunăre până la Riben şi Breslaniţa (circa
10 km nord Plevna).
Şi artileria teritorială (pompierii)61
şi-a adus contribuţia la Războiul
Neatârnării. Astfel, la 14 mai 1877,
Divizionul de pompieri Bucureşti, a trimis un
detaşament de 80 oameni, sub comanda
căpitanului Constantin Horezeanu, la Calafat,
„armând” bateria de coastă „Independenţa”,
dotată cu tunuri de bronz ruseşti, cal. 152 mm
cu încărcare pe la culată. La 25 august, tot
Divizionul de pompieri Bucureşti, comandat
de maiorul Makarovitsch George, a mobilizat
şi format 3 baterii a 6 tunuri de 4 franceze şi o
baterie de 4 tunuri de 12 (secţiile Buzău şi
Giurgiu), care au primit numele de baterii
active de pompieri. La 10 septembrie, bateria
de 12 (bateria a 4-a) a trimis tunurile şi
muniţia la Calafat, servanţii fiind ataşaţi
Bateriei a 3-a. Cele trei baterii de 4 au plecat,
pe rând, în zona de acţiune a Armatei de
observaţie, astfel: bateria a 3-a (lt. Petrovici
Constantin) la 13 septembrie la Turnu
Măgurele, bateria a 2-a (Lt. Boerescu) la
21 septembrie la Calafat şi bateria 1 (Lt. Cucu)

la 6 octombrie tot la Calafat. Bateriile 1
(cpt. Bujoreanu) şi 2 (cpt. Puică Nicolae)
active au participat la bombardamentul
Vidinului, prima începând cu 15 decembrie
din bateria „Basarab”, iar a doua începând cu
3 ianuarie de la Calafat. Bateria a 3-a (Lt.
Petrovici) a trecut Dunărea şi a participat la
bătălia de la Rahova, iar după 2 ianuarie 1878,
sub comanda cpt. Fotino Constantin a
participat la bătălia Vidinului. După ce la 2
noiembrie 1877, divizionul a mai organizat
două baterii active, la 2 ianuarie 1878,
servanţii acestora au fost trimişi la Calafat
pentru a completa bateriile de coastă. La 5
august 1878 bateriile de artilerie teritorială au
trecut „pe picior de pace”.
3.2.2. Acţiunile artileriei pentru
sprijinul cu foc al unităţilor române în
luptele de la Plevna (26 august/7 septembrie 28 noiembrie/10 decembrie)
3.2.2.1. Acţiunile artileriei române în
cea de-a treia bătălie de la Plevna
(26 august/7 septembrie – 1/13 septembrie)62
La 23 iulie/4 august, în baza Înaltului
ordin de zi nr. 38, armata română a fost

Tun „Krupp” calibru 78,5 mm, model 1868
62

Cf. Cornel Scafeş, Horia Şerbănescu, Corneliu
Andonie, Ioan Scafeş - Armata română în războiul de
independenţă 1877-1878 – Editura Sigma, Bucureşti,
2002, pp. 61-82; Colectiv (coordonator principal
general-colonel Ion Popescu) – Istoria artileriei române –
Editura Militară, Bucureşti, 1977, pp. 106-113; vezi şi
Colectiv (coordonator principal general-colonel Ion
Coman) – România în războiul de independenţă 18771878 – Editura Militară, Bucureşti, 1977, pp. 185-224;
Colectiv (coordonator principal general-locotenent
dr. Ilie Ceauşescu) – Istoria militară a poporului român,
vol. IV – Editura Militară, Bucureşti, 1987, pp. 684723; General de divizie adjutant St.I Fălcoianu – op. cit. în România Militară, nr. 45, noiembrie 1894, pp. 473-493.
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Cf. Colonel Gheorghe Pohrib, lt.-col. Nero Lupaşcu,
cpt. P.V. Petaleanu_Istoricul pompierilor militari 18351935 – Atelierele „Cartea Românească”, Bucureşti,
1935, pp. 164-165.
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Situaţia trupelor româno-ruse la Plevna la 26 august/6 septembrie

reorganizată în armata de operaţii şi corpul de
observaţie63.
Armata de operaţii, cu misiunea de a
desfăşura acţiuni de luptă la sud de Dunăre,
avea artileria structurată astfel:
- la Divizia 3 Infanterie bateriile 1,
2 şi 3 din Regimentul 3 Artilerie;
- la Divizia 4 Infanterie bateriile 4,
5 şi 6 din Regimentul 3 Artilerie;
- la Divizia de rezervă bateriile 1, 2 şi
6 din Regimentul 1 Artilerie, 1, 2 şi 6 din
Regimentul 2 Artilerie;
- rezerva de artilerie constituită din
Regimentul 4 Artilerie.
Corpul de observaţie, cu misiunea de a
interzice pătrunderea trupelor otomane la nord
de Dunăre, avea artileria structurată astfel:
- la Divizia 1 Infanterie bateriile 3, 4 şi
5 din Regimentul 1 Artilerie;
- la Divizia 2 Infanterie bateriile 3, 4 şi
5 din Regimentul 2 Artilerie.

Armata de operaţii a trecut Dunărea,
folosind mijloace de trecere (bărci, plute,
pontoane, portiţe, remorcate de şalupele
„Bucur” şi „Rândunica” sau manevrate de
pontonieri) şi pe podul de la SiliştioaraMăgura, construit, sub comanda directă a
colonelului Eracle Arion, de compania de
pontonieri căpitan Ion Vasiliu-Năsturel
(fratele locotenentului artilerist Petre Vasiliu,
viitor general), în perioada 14/26 august-19/
31 august, care ulterior a fost strâns şi refăcut
la Turnu Măgurele-Nicopol.
În perioada 12/24-14/26 august a trecut
Dunărea, folosind mijloace de trecere ale
armatei ruse, pe la Turnu Măgurele-Nicopol,
ca avangardă, detaşamentul colonel Constantin
Formac (Brigada de cavalerie a diviziei şi
Regimentul 4 călăraşi al Diviziei de rezervă),
din care făcea parte şi bateria 1 din
Regimentul 4 Artilerie, cu misiunea de a
cerceta, în principal, valea Vidului şi a realiza
legătura cu Divizia 4 Infanterie. Între 12/2416/28 august au trecut Dunărea cele 2 brigăzi
de infanterie ale Diviziei 3 Infanterie. Divizia
de rezervă şi alte unităţi ale Armatei de
operaţii au trecut Dunărea pe podul Siliştioara-
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Cf. (Colectiv) – Cronica participării armatei române
la războiul pentru independenţă – Editura Militară,
Bucureşti, 1977, pp. 178-179.
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Măgura, pe 20 august/1 septembrie, în
prezenţa
domnitorului
Carol
I,
a
comandantului Armatei de operaţii generalul
Alexandru Cernat, a guvernului, a altor
oficialităţi şi a unui mare număr de cetăţeni.
Trupele române s-au concentrat în
apropiere de Plevna, astfel: Divizia 4
Infanterie la Verbiţa; Divizia 3 Infanterie la
Kalişovăţ-Riben; Divizia de rezervă la
Breslaniţa-Koiulovcea. Domnitorul Carol I,
comandant suprem al Armatei române şi şef al
Armatei de Vest ruso-română, avea cartierul
general la Poradim.
Conform planului de operaţii pentru
atacul asupra Plevnei, elaborat la 25 august/
6 septembrie, Armata de operaţii română
trebuia să atace, după o puternică şi
îndelungată pregătire de artilerie, dinspre
nord-est şi est, din spaţiul dintre Verbiţa şi
Griviţa spre Plevna. Pentru aceasta, Armata de
operaţii comandată de generalul Alexandru
Cernat şi-a dislocat forţele astfel:
- Divizia 4 Infanterie (colonel
Alexandru Anghelescu) a ocupat poziţii între
şoseaua Bulgăreni-Plevna şi drumul GriviţaVerbiţa, având frontul orientat spre
fortificaţiile de la Griviţa; artileria diviziei a
ocupat poziţii de tragere pe dealul Viilor de la
nord-est de satul Griviţa;
- Divizia 3 Infanterie (colonel George
Anghelescu) păstra poziţiile de la Riben şi
Kalişovăţ;
- Divizia de rezervă (colonel Mihail
Christodulo Cerchez) s-a concentrat la sud de
Verbiţa şi a dat o brigadă pentru rezerva
generală a Armatei de vest la Pelişat;
- Brigada de cavalerie Rosnovanu din
Divizia 4 Infanterie a asigurat siguranţa
flancului drept, între Verbiţa şi râul Vid.
- în cadrul Detaşamentului de cavalerie
româno-rus Laskarev, cu poziţiile la vest de
Vid, a acţionat Brigada de cavalerie colonel
Formac, Brigada de roşiori colonel Creţeanu şi
Bateria 1 Artilerie călăreaţă (căpitan Hepites
Virgiliu) din Regimentul 1 Artilerie.
Pentru cea de-a treia bătălie a Plevnei
artileria română a fost repartizată astfel64:
- artileria Diviziei a 4-a (comandantul
artileriei colonelul Henrich Herkt): bateria 2
din Regimentul 4 Artilerie (cpt. Ghiţescu, a
condus efectiv lt. Zahareanu), bateria 4 din

Regimentul 4 Artilerie (cpt. Şomănescu),
bateria 5 din Regimentul 4 Artilerie
(Cpt. Bunescu), bateria 5 din Regimentul 3
Artilerie (lt. Dănescu), bateria 3 din
Regimentul 3 Artilerie (cpt. Lupaşcu), bateria 1
din
Regimentul
3
Artilerie
(cpt.
Alexandrescu); comandanţi de divizioane erau
maiorii Constantin Crătunescu la Regimentul
4 Artilerie şi
Alexandru Fălcoianu la
Regimentul 3 Artilerie.
- artileria Diviziei a 3-a (comandantul
artileriei colonelul Nicolae Dabija): bateria 6
din Regimentul 4 Artilerie (cpt. Georgescu),
bateria 3 din Regimentul 4 Artilerie (cpt.
Crăiniceanu), bateria 1 din Regimentul 4
Artilerie (cpt. Boteanu), bateria 6 din
Regimentul 3 Artilerie (Cpt. Stoica), bateria 4
din Regimentul 3 Artilerie (lt. Rafael), bateria 2
din Regimentul 3 Artilerie (cpt. Tomescu);
comandanţi de divizioane erau maiorul
Şerban Pascu la Regimentul 4 Artilerie şi
locotenent-colonelul
Mihail
Pastia
la
Regimentul 3 Artilerie.
- artileria Diviziei de rezervă cuprindea:
bateria 2 din Regimentul 1 Artilerie (cpt.
Grămăticescu), bateria 6 din Regimentul 1
Artilerie (cpt. Zănescu), divizionul maior
Warthiady din Regimentul 2 Artilerie: bateria 1
(cpt. Nicolau), bateria (cpt. Georgescu
Bereşteanu), bateria 6 (cpt. Algiu). Divizionul
Warthiady a format împreună cu bateriile 3 şi
5 din Regimentul 3 Artilerie „Bateria dintre
vii (Bateria mare)”, iar bateriile 2 şi 6 din
Regimentul 1 Artilerie au rămas în rezervă.
Proba de foc a artileriei, ca de altfel a
întregii armate române, a fost dată în bătăliile
de la Plevna. Astfel, la pregătirea de foc a
celei de-a treia bătălii a Plevnei, artileria
română a participat, în prima zi-26 august/
7 septembrie, cu 48 tunuri româneşti (numai
artileria Diviziei 4 Infanterie, cunoscută sub
denumirea de „Marea Baterie” de 48 tunuri
comandată de colonelul Herkt), iar în a doua şi
a treia zi, precum şi în ziua atacului decisiv
din 30 august/10 septembrie, cu toată
artileria Diviziilor 3 şi 4 Infanterie, aflată în
dispozitivul de luptă de la Plevna (14 baterii).
Extrem de persuasiv a prezentat
colonelul Gheorghe Lupaşcu aceste acţiuni ale
artileriei în lucrarea sa „Amintiri din Războiul
Independenţei 1877 - 1878”: „La pornirea
bateriilor în galop, pentru luarea poziţiilor,
bateriile au străbătut platoul din faţa Plevnei,
unde avuseseră loc cele 2 bătălii crâncene în
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Dispunerea artileriei române în faţa Plevnei la 27 august/7 septembrie

în perioada 26 august/7 septembrie 29 august/10 septembrie, în prima zi
participând 98 de tunuri ruseşti şi 48 de tunuri
româneşti (numai artileria Diviziei 4
Infanterie). Artileria română (cunoscută sub
denumirea „Marea Baterie” , comandată de
colonelul Herkt66)a participat la pregătirea de
foc), a avut următoarea alcătuire: bateriile 1
(căpitan Nicolau), 2 (căpitan Bereşteanu) şi 3
(căpitan Kalinderu) din Regimentul 2
Artilerie, 1 (căpitan Alexandrescu), 3 (căpitan
Lupaşcu) şi 5 (căpitan Dănescu) din
Regimentul 3 Artilerie, 4 (căpitan Şomănescu)
şi 5 (căpitan Bunescu) din Regimentul 4
Artilerie. Artileria română a ocupat poziţii de
tragere pe creasta de la nord-est satul Griviţa,
pe dealul Viilor (mai puţin o baterie detaşată
la podul de la Muselim-Selo) şi a executat

zilele de 8 şi 18 iulie între Ruşi şi Turci şi
unde trupele imperiale ruse au fost zdrobite.
… şi cu cea mai mare repeziciune luarăm
poziţiunile ce ni se indicaseră, atât nouă cât şi
infanteriei. Îndată după aceasta 72 guri de foc
(cu cele ale Diviziei a III-a) deschid focul,
vestind pe Turci de sosirea armatei române în
faţa lor, şi invitându-i după două secole şi
jumătate să-şi măsoare iarăşi forţele cu
noi.Turcii pricepură îndată după tragerea
primului foc superioritatea tunurilor noastre
ghintuite Krupp. Preciziunea şi a justeţei
tirului, îi făcură să vadă că de astă-dată nu
mai au de a face cu artileria rusă …”65
A treia bătălie a Plevnei a fost precedată
de o puternică pregătire de artilerie executată
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trageri, cu rezultate slabe, asupra fortificaţiilor
otomane dispuse la 2200-2500 m. Totuşi
precizia tragerilor executate de artileriştii
români a determinat comandamentul rus să
ceară câteva secţii române pentru reglarea
bateriilor de asediu din sectorul său. „În
regularea focului asupra redutei turce, în ziua
de 27 august, bateriile, trăgând cu distanţele
apreţiate, nu reuşiau a-şi observa suficient
punctele de cădere ale projectilelor lor, pentru
a opera în consequenţă modificarea
elementelor tragerii. …În cele din urmă,
regularea tragerilor a fost efectuată, mai mult
s-au mai puţin precis, mai curând sau mai
târziu, în acea zi, după poziţiunea bateriilor,
cu distanţa medie de 2500 metre, la reduta
turcă”67.
Acţiunea bravilor artilerişti nu a trecut
neobservată. „… intrarea în acţiune a
bateriilor române a fost îndată observată şi
apreciată de turci, tunurile noastre erau
superioare celor ruseşti”68. „Artileria Română
prin justeţea tirului şi sângele rece al
diservenţilor atrase din prima zi atenţiunea
Ruşilor şi corespondinţilor străini”69.
A doua zi, în data de 27 august/
8 septembrie, după ce noaptea s-au executat
trageri de hărţuire, artileria ruso-română a
reluat bombardarea cu un număr sporit de
tunuri. Artileriei române i s-a alăturat artileria
Diviziei 3 Infanterie cu bateriile 4 (căpitan
Manolescu) din Regimentul 2 Artilerie,
2 (căpitan Tomescu) şi 6 (căpitan Stoika) din
Regimentul 3 Artilerie, 1 (căpitan Boteanu),
3 (căpitan Crăiniceanu) şi 6 (căpitan
Georgescu) din Regimentul 4 Artilerie, care au
ocupat poziţii pe Dealul Verbiţei. Cu toate că
şi în această zi efectele bombardării au fost
slabe, totuşi artileria Diviziei 4 Infanterie a
reuşit să scoată din luptă tunurile turceşti din
reduta Griviţa 1. Artileria Diviziei 4 Infanterie
a tras de la o depărtare de 2200-2500 m, iar a
Diviziei 3 Infanterie de la 2800-3500 m. În
medie s-au tras în această zi 40 de lovituri de
piesă.

În după-amiaza zilei de 27 august/
8 septembrie un detaşament comandat de
locotenent-colonelul Voinescu, şeful de stat
major al Diviziei 4 Infanterie, susţinut de
secţia sublocotenent Alexandru Hartel din
bateria 1 artilerie călăreaţă din Regimentul 3
Artilerie (sublocotenentul Hartel a fost grav
rănit) şi, ulterior, şi de bateria 3 (căpitan
Lupaşcu)70 din acelaşi regiment, a executat un
atac asupra redanului aflat la 900 m înaintea
redutei Griviţa 1, din care în dimineaţa zilei se
executase foc asupra bateriilor româneşti,
reuşind să-l cucerească şi să-l menţină în
noaptea ce a urmat, în ciuda unui puternic
contraatac otoman. „Pentru păstrarea poziţiei
luate la 27 August, este nevoie însă de
sprijinul tunului. Bateria Lupaşcu din R. 3
Artilerie, iese în câmp deschis şi înaintează
spre o movilă ce se afla la înălţimea şanţurilor
luate. Acolo se îngroapă şi, cu toate că timp
de patru zile Turcii, aflaţi numai la 900 metri
de dânsa, concentrează asupra ei un foc
năprasnic de artilerie şi de infanterie, rămâne
neclintită pe poziţie, răspunde la focul turcilor
şi opreşte scurt mai multe contraatacuri ale
acestora”71. Apoi „Bateria Lupaşcu se
folosi de noapte pentru a-şi pune la adăpost
tunurile sale, care fură întărite în noaptea de
28-29 august cu o secţie din bateria
Bereşteanu Reg. 2-lea. Această baterie
de 8 tunuri cu gloriosul nume de: Bateria de
la Movilă, a contribuit în mare parte la
cucerirea Redutei Griviţa No. 1”72.
În ziua de 28 august/9 septembrie
bombardamentul artileriei a continuat cu
intensitate, artileria Diviziei 4 Infanterie
apropiindu-se la circa 1800 m de obiectivele
încredinţate. Bateria 3(căpitan Lupaşcu) din
Regimentul 3 Artilerie şi 2 secţii din bateria
Bereşteanu (numită de artilerişti „bateria de
10 tunuri”) au ocupat poziţie de tragere pe o
înălţime din apropierea redanului cucerit cu o
zi înainte, motiv pentru care a fost denumită
70
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Bateria de la Movilă. Artileria Diviziei 3
Infanterie a executat trageri de la o depărtare
de 2400-2500 m. „La 28 august dimineaţa s-a
văzut că toate stricăciunile dela parapetele
întăririlor turceşti din ajun fuseseră reparate
noaptea. Bateria VI Stoika, începând tragerea
asupra bateriei dela Bucov, după al
unsprezecelea foc s-a văzut un fum gros urmat
de o detunătură puternică. Nişte prizonieri
turci ne-au spus, mai târziu, că un obuz al
bateriei noastre a căzut într-o magazie pe
când soldaţii scoteau muniţia şi a făcut să
explodeze magazia, ucizând şi mai mulţi
soldaţi turci”73. Artileria română a tras, în
medie în această zi câte 100 lovituri de piesă.
Bombardamentul artileriei ruso-române a
continuat cu intensitate şi în ziua de
29 august/10 septembrie.
Pentru
ziua
de
30
august/
11 septembrie, ziua atacului decisiv asupra
Plevnei, în Ordinul de atac, pentru artilerie, se
menţiona: „2. În zorii de ziuă toate bateriile
vor deschide foc puternic asupra întăririlor.
Acest foc va dura până la 9 ore, când va
înceta pe toată linia.; la 11 ore va reîncepe şi
va dura până la ora 1 după amiază. De la
ora 1 pâna la 2 ½ iarăşi toate bateriile vor
înceta focul. La ora 2 ½ se va reîncepe
bombardamentul de toate bateriile, cu
escepţiunea acelora a căror foc ar împiedica
marşul coloanelor de atac”74. Conform acestui
ordin, bombardamentul artileriei ruso-române
s-a efectuat în trei reprize: prima, în zorii zilei,
a doua la 14 şi 30 minute, iar ultima la 15 şi 15
minute, efectul neputând fi observat din cauza
ceţii dense. Atacul Diviziilor 3 şi 4 Infanterie
române a început concomitent, la ora 15 şi 15
minute, sub acoperirea bombardamentului de
artilerie.
Atacul Diviziei 3 Infanterie asupra
redutei Griviţa 1 s-a consumat după 40 de
minute, cu pierderi mari, trupele retrăgându-se
spre propriile linii. Luptele au reliefat că
divizia nu a atacat, de fapt, reduta Griviţa 1, ci
o alta, numită ulterior Griviţa 2. Divizia 4
Infanterie a atacat în direcţia redutei Griviţa 1,
fiind susţinută de focul bateriei Lupaşcu
(Bateria de la Movilă), întărită cu secţia

sublocotenent Elefterescu din bateria 2(căpitan
Bereşteanu) din Regimentul 2 Artilerie. Atacul
s-a încheiat după 30 minute cu un eşec, şi a
fost reluat la ora 16 şi 20 minute, sub
acoperirea focului aceleiaşi baterii de la
Movilă, încheindu-se din nou cu o înfrângere.
Divizia 4 Infanterie, îmbărbătată din liniile
sale de însuşi Domnitorul Carol I, a atacat din
nou la ora 17, ajutată şi de două batalioane
ruse, înregistrând al treilea eşec. Al patrulea
atac al Diviziei 4 Infanterie a început la ora 18,
reduta Griviţa 1 fiind cucerită de trupele
române şi ruse, şi transformată rapid în redută
de apărare împotriva atacurilor otomane.
Bateria căpitanului Lupaşcu, din cauza
pierderilor, inclusiv pe sublocotenentul
Elefterescu75, ucis în această luptă, oboselii
acumulate şi uzurii tunurilor, a fost înlocuită
de bateria 4 (căpitan Şomănescu) din
Regimentul 4 Artilerie. În această luptă, bateria
Lupaşcu l-a pierdut pe sublocotenentul
Elefterescu, primul ofiţer de artilerie căzut
la datorie în Războiul de Independenţă, care
„ochea singur (...). După ce încărca tunurile
se urca pe parapet şi dădea ordin să se tragă,
el observând dacă a ochit bine şi dacă obuzul
a lovit unde tintise el”. Peste ani, căpitanul
Gheorghe Lupaşcu, comandantul „Bateriei
de la Movilă”, cea mai solicitată în acest
război, şi care a tras în medie câte
1374 lovituri de piesă, a ajuns general de
brigadă în rezervă şi ne-a lăsat o carte
documentată şi obiectivă, „Amintiri din
războiul Independenţei, 1877-1878”.
„Deşi devine ţinta artileriei şi
infanteriei turceşti Lupaşcu îşi ţine, cu toate
pierderile în personal şi material ce le suferea
bateria sa, unitatea pe loc şi în necurmată
acţiune, timp de patru zile, în care vreme este
întărit cu ci două secţii din altă baterie.
Bateria de la Movilă, cum se numeşte atunci
bateria lui Lupaşcu, susţine prin focurile sale,
atacurile infanteriei şi opreşte scurt
contraatacurile turceşti. Prezenţa şi acţiunea
acestei baterii este pentru pedestrimea
română nu numai un sprijin material , dar şi
unul mare din punct de vedere moral. (Şi
meritul lui Lupaşcu este cu atât mai mare cu
cât numai în cinci luni a reuşit să topească
într-un singur tot personalul bateriei alcătuit
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iar el îşi urmează drumul spre reduta nr. 1
singur pe jos ca să vadă ce se întâmplă acolo.
Ajută la restabilirea ordinii şi la păstrarea
redutei în stăpânirea trupelor noastre”77.
Cea de-a treia bătălie a Plevnei a
constituit un semieşec, evidenţiind lipsa de
experienţă a comandamentului şi trupei, care
au comis mai multe erori, cucerirea redutei
Griviţa 1 reprezentând un succes incontestabil
pentru Armata română, cu efecte pozitive în
atitudinea trupelor ruseşti, dar şi în plan
diplomatic. Singurul succes militar al celei de-a
treia bătălii a Plevnei a fost cucerirea redutei
Griviţa 1 de către Armata română şi luarea ca
trofee a 5 tunuri turceşti, care n-au fost
împărţite cu nimeni, fiind aduse în ţară şi
dispuse, conform ordinului domnitorului Carol I,
la statuia lui Mihai-Bravul şi la garda Palatului
domnesc78.
„Nimeni nu sciuse că erau două redute
vecine legate prin comunicaţiuni între ele, iar
nu una singură. Nimeni nu pătrunsese pînă
spre ele, sau mai aproape de ele, pentru a
descoperi pe fiecare în parte. O atare
recunoascere s-ar fi putut face după luarea
uvrajului înnaintat, în seara de 27 august.
Graba şi pripa au împedicat efectuarea
lucrărilor preliminare ale unui atac. Cele
două redute văzute din laturi, din depărtare,
despre nord şi despre sud, din poziţiuni opuse,
se luau una drept alta şi părea astfel a fi
numai una singură. …După căt am putut vede,
ca martor ocular şi activ, cauzele cari au
contribuit, între altele, ca atacul diviziei
a 3-a, la reduta din faţa ei, numită mai în
urmă No. 2, dela 30 august, să fie respins au
fost: … Insuficienţa preparaţiunii atacului
prin focul artileriei divizionare şi nesusţinerea
lui în momentul asaltului, fiind rămasă pe loc
şi departe în urmă. Insistăm, în parte, asupra
acestui din urmă caz. Poziţiunea pe care
bateriile diviziei a 3-a, sub comanda
colonelului Dabija, o ocupaseră la 27 august,
la o depărtare media de 2500 metre, era 1-a
poziţiune de artilerie. … Focurile din 1-a
poziţiune de artilerie sunt, în genere, numai un
început al preparaţiunii atacului, din cauza

la mobilizare din 48 soldaţi activi,
50 rezervişti, 44 pompieri, 2 voluntari şi
16 marinari şi să formeze atelaje omogene din
caii bateriei care 2/3 erau cai de rechiziţie şi
remonţi noi aduşi din Rusia.- Nota gl. R.
Rosetti). Comandantul acestei baterii a reuşit
apoi să execute cu tunurile sala de câmp - ca
şi alţi comandanţi de baterii - şi trageri curbe
pentru baterea interiorului uvrajelor turceşti,
trageri ce au pricinuit mult rău turcilor şi au
fost lăudate, după capitulare, de comandantul
artileriei vrăjmaşe”76.
După trei atacuri otomane executate în
noaptea ce a urmat şi contraatacul unor trupe
române conduse de căpitanul Moise Groza,
reduta Griviţa 1 a fost ocupată de forţe române
proaspete, în redută fiind adusă şi Bateria 6
(căpitan Algiu) din Regimentul 2 Artilerie, iar
în apropiere au fost amplasate alte două baterii
de artilerie. „La comandantul Diviziei 4-a se
mai găsea încă un şef îndrăzneţ, activ, având
multă iniţiativă, formând cu Voinescu şi Groza
un trio admirabil, anume comandantul
artileriei divizionare, colonelul Henric Herkt.
…Ca şi Voinescu şi, uneori împreună cu
acesta, a executat recunoaşterile necesare
obţinerii celor mai bune rezultate din puterea
tunurilor Diviziei a 4-a. Mereu în bateriile
cele mai înaintate, stând în mijlocul lor sub
focul cel mai viu, îndeplinea orice rol necesar
momentului. Aşa când bateria Lupaşcu fu
ameninţată să rămână fără muniţiuni, a
parcurs în galop terenul bătut de focul inamic
şi a adus, sub un foc şi mai viu, chesoane cu
muniţiuni de la bateriile dinapoi spre a
împrospăta pe acelea ale lui Lupaşcu.
Dânduşi seama de importanţa poziţiei ocupate
de acea baterie a fost printre acei care au
stăruit ca să rămână pe loc, întărind-o însă cu
încă 2 secţii şi rămânând el în mijlocul acestei
unităţi ce avea acum 10 tunuri. În noaptea
de 30/31 August ia personal, la ora 2 noaptea,
comanda bateriilor Algiu şi Bereşteanu şi cu
ajutorul unui felinar surd le conduce spre a
arma reduta Griviţa Nr. 1, ce fusese luată
numai cu câteva ore mai devreme. Ajuns cu
aceste baterii la înălţimea bateriei de la
Movilă, aude pe turci pornind la contraatac;
pune bateriile cu care venea pe loc în baterie,
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române - locotenent-colonelul Ion Carp a fost
numit comandantul artileriei de rezervă a
Armatei de operaţii) şi s-au luat măsuri de
aducere la Plevna a unor unităţi din ţară, printre
care şi bateria 5 (căpitan Crimineanu) din
Regimentul 1 Artilerie aflată la Bechet.
La 6/18 septembrie trupe române,
susţinute de Bateria de la Movilă, bateria
Algiu (din redanul cucerit) şi 3 baterii din
artileria Diviziei 3 Infanterie, au executat un
atac, nereuşit, asupra redutei Griviţa 2, după
care s-a acţionat pentru realizarea unor lucrări
genistice pentru baza de atac a acestei redute,
fiind aduse noi unităţi din ţară, printre care şi

distanţei mari şi deci a slabei eficăcităţi a
tragerii. …Acţiunea artileriei, din 1-a poziţiune
a ei, are de scop mai mult a tatona prin focuri
poziţiunea inamicului, a-l hărţui, enerva şi sili
să răspundă, demascăndu-şi astfel bateriile
sale pe unde sunt. … Artileria diviziei a 3-a,
din 1-a ei poziţiune, pentru a-şi fi îndeplinit
misiunea sa în mod complet şi treptat, înnainte
de atacul infanteriei, urma a fi adusă în o nouă
poziţiune, pentru perfecţionarea preparaţiunii
atacului, prin focurile sale, acum mult mai
eficaci. Terenul nu permitea însă a se lua o
asemenea poziţiune intermediară. Trebuia,
dar, adusă direct în ultima poziţiune posibil de
luat, cum s-a făcut mai în urmă, la 600 metre
de redută, de unde, … să perfecţioneze complet
prepararea atacului şi să susţină, de aici, cu
focurile sale repezi, înnaintarea infanteriei,
fără a o intimida sau jena prin ele, pînă în
momentul cănd acea trupă s-ar fi apropiat cu
totul de redută”79.
3.2.2.2. Acţiunile artileriei române
pe
timpul
încercuirii
şi
asedierii
Plevnei (1/13 septembrie – 28 noiembrie/
10 decembrie)80
După cea de-a treia bătălie a Plevnei,
Consiliile de război interaliate din 1/13 şi
2/14 septembrie au concluzionat asupra
necesităţii încercuirii complete a Plevnei şi
redislocării trupelor româno-ruse. Astfel, trupele
şi-au păstrat, în general, vechile poziţii, Armata
de operaţii română ocupând dispozitiv între râul
Vid şi satul Griviţa (fără reduta Griviţa 1), iar
Corpul de cavalerie mixt româno-rus general
Krâlov, din care făceau parte şi brigăzile române
de cavalerie colonel Formac, colonel Creţeanu şi
colonel Roznovanu, precum şi bateria de
artilerie călăreaţă căpitan Hepites Virgiliu, avea
misiunea să interzică legăturile Plevnei cu Sofia
şi Rahova. Totodată, trupele au primit misiunea
să execute o susţinută acţiune de fortificare a
poziţiilor deţinute, prin realizarea unor lucrări
genistice specifice asediului. De asemenea, au
avut loc schimbări în conducerea armatei

Dispunerea artileriei la asaltul Redutei Griviţa 1

bateriile 3 (căpitan Romanescu) şi 4 (căpitan
Izescu) din Regimentul 1 Artilerie. „Distanţa
cea mică pînă la redută şi, deci, radenţa
trajectoriei făcea a nu se pute bate în mod
eficace interiorul uvrajului, unghiurile de
cădere ale obuzelor fiind foarte mici … Prin
apropierea de redută, se câştigase în
preciziune şi penetraţiune, dar se micşoraseră
unghiurile de cădere. Artileria noastră
de 78 mm, fusese mai înnainte aprovizionată,

79

Colonel Ch. Crăinicianu – Impresiuni din resboiu
1877-1878 – Bucureşti, Tipografia G.A. Lăzăreanu,
Strada Episcopiei, 3, pp. 33-36.
80
Cf. Cornel Scafeş, Horia Şerbănescu, Corneliu
Andonie, Ioan Scafeş - op. cit. pp. 83-97; vezi şi
Colectiv (coordonator principal general-colonel Ion
Coman) – op. cit., pp. 229-252; Colectiv (coordonator
principal general-locotenent dr. Ilie Ceauşescu) – op.
cit., pp. 723-743.

58

efective proaspete din ţară; colonelul
Alexandru Anghelescu, comandantul Diviziei 4
şi şeful său de stat major au fost transferaţi la
Armata de observaţie de la Calafat; la
comanda Diviziei 2 Infanterie au fost numiţi
generalul Dimitrie Racoviţă şi colonelul
Emanoil Boteanu. „Herkt şi bateriile sale,
bine îngropate în pământ, se identificaseră şi
cu terenul şi cu misiunea artileriei din sectorul
în care se afla aşa că, atunci când după
insuccesul de la 7 Octomvrie, se hotărăşte ca
Divizia 4-a să treacă în repaus, nimeni nu se
miră, auzind că colonelul Herkt şi tunarii săi,
cer să rămână pe poziţiuni ; bine înţeles
cererea aceasta se aprobă. Numai cine a stat
în tranşee poate aprecia ce înalt spirit de
îndeplinire a datoriei stăpânea personalul
bateriilor lui Herkt pentru ca el să se ofere a
înfrunta încă 6 săptămâni de veghe, de mizerie
şi de zilnică primejdie” 82.
Consiliul de război interaliat din 11/
23 octombrie a stabilit să se înceapă anihilarea
rezistenţelor otomane din nord-vestul şi vestul
Plevnei pentru încercuirea completă a Plevnei,
urmând ca gruparea otomană să fie atacată în
mai multe puncte concomitent. La 12/
24 octombrie trupe de cavalerie româno-ruse
au atacat localităţile Gorni Dubnik, pe care au
şi cucerit-o, Gorni Etropol, Dolni Etropol şi
Opanez, iar la Plevna, după un bombardament
viguros de artilerie, s-au simulat atacuri
împotriva redutei Griviţa 2. În perioada 13/2515/27 octombrie atacurile împotriva forţelor
otomane, precedate de bombardamente de
artilerie, au continuat cu mai multă vigoare,
reuşindu-se cucerirea localităţilor Teliş şi
Dolni Dubnic şi ocuparea localităţii Gorni
Dubnic, iar Detaşamentul Slăniceanu a cucerit,
la 16/28 octombrie, localitatea Vadin,
deschizând calea spre Rahova. Astfel la 19/
31 octombrie s-a realizat încercuirea completă
a Plevnei.
După încercuirea Plevnei trupele rusoromâne au continuat să execute lucrări
genistice construind redute, şanţuri de apărare,
puncte de observare, poziţii pentru bateriile de
artilerie. Trupele române au efectuat dislocări
de trupe, în ultima decadă a lunii octombrie
ocupând, după cucerirea localităţii Susurlu

pentru trageri curbe, cu cartuşe de 250 şi
125 grame. Mai în urmă, desfiinţându-se acest
mod de tragere, nu mai puteam întrebuinţa de
căt tragerea întinsă, cu încărcătura cea mare
de 500 grame. Am fost nevoit, pentru ca să
putem arunca câteva projectile în interiorul
redutei, să confecţionăm, în baterie, un număr
de cartuşe de 125 grame. Fără cuvînt se
desfiinţaseră aceste trageri, înnainte de a se fi
adoptat mortiere sau obuziere pentru trageri
verticale, a căror necesitate era acum
resimţită”81.
În această perioadă pe frontul de la
Plevna acţiunile de luptă s-au rezumat doar la
schimburi de focuri, dueluri de artilerie şi
confruntări de patrule, cel mai important
eveniment fiind încercarea turcilor de
recucerire a redutei Griviţa 1 din
26 septembrie/8 octombrie respinsă de trupele
române.
La 11/23 septembrie Comandamentul
român a constituit Detaşamentul independent
dintre Vid şi Isker, comandat de colonelul
Slăniceanu, care, mai târziu, a cuprins şi două
baterii de artilerie, având misiunea de a
consolida flancul drept al trupelor române de
la Plevna şi a apăra comunicaţia cu Nicopol,
unde se afla podul de pontoane pe care se
făcea aprovizionarea Armatei de operaţii,
ulterior primind şi misiunea de a supraveghea
la vest de râul Isker mişcările trupelor
otomane din Rahova şi împrejurimi.
Din dorinţa Comandamentului român de
a devansa posibilele atacuri ruse cu trupe
aduse din imperiu, Divizia 4 Infanterie a
declanşat la 7/19 octombrie, ora 13 şi 30 de
minute, după o scurtă pregătire de artilerie, un
atac asupra redutei Griviţa 2, din păcate
nereuşit. La ora 18 şi 30 de minute, după ce
artileria română, sprijinită şi de baterii ruseşti,
îşi reluase tragerea asupra redutei, Divizia 4
Infanterie a executat un nou atac, dar tot
fără succes. Acest eşec a determinat
Comandamentul român să procedeze la o serie
de dislocări de trupe, la împrospătarea
efectivelor şi înlocuirea unor ofiţeri în
funcţiile de comandă. Astfel, Divizia 4
Infanterie a fost înlocuită în linia întâi de
Divizia de rezervă (devenită Divizia 2
Infanterie) şi dislocată la Verbiţa în rezerva
Armatei de operaţii; s-a decis aducerea unor
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În cea de-a patra bătălie a Plevnei, care a
dus la capitularea armatei otomane comandată
de Osman-paşa, s-au evidenţiat acţiunile
bateriilor 2 (căpitan Grămăticescu) din
Regimentul 1 Artilerie şi 1 (căpitan
Alexandrescu) din Regimentul 3 Artilerie,
care, la 28 noiembrie/10 decembrie, au
executat foc precis asupra flancului drept al
Diviziei 1 otomane, angajată în ieşirea din
încercuirea Plevnei. În acea zi, bateria 2
(căpitan Grămăticescu) din Regimentul 1
Artilerie, aflată dincolo de râul Vid şi în
dreapta podului, într-un interval de numai şase
ore, a tras 600 de obuze asupra coloanelor
inamice masate în faţa podului, în admiraţia
ruşilor care vor striga „Bravo Artileria
Română”, revanşându-se pentru perioada
inactivă de foc, cât a stat în rezerva Armatei
de operaţii. Căpitanul Grămăticescu, căruia i
s-au întrerupt studiile la Şcoala Specială de
Artilerie-Fontainbleau pentru a comanda
bateria în război, a ajuns general de brigadă,
ajutor al Inspectorului general al artileriei,
după ce comandase succesiv Şcoala Specială
de Artilerie şi diferite regimente de artilerie.
Către ora 14 rezistenţa otomană a
încetat, după aflarea veştii rănirii şi, apoi,
predării lui Osman-paşa, comandantul trupelor
otomane de la Plevna. La primirea mesajului
de capitulare al lui Osman-paşa, colonelul
Cerchez, însoţit de mai mulţi ofiţeri români,
printre care coloneii Eracle Arion şi Enric
Herkt, s-a îndreptat spre adăpostul acestuia
pentru discutarea condiţiilor de capitulare.
Neavând instrucţiuni în acest sens, colonelul
Cerchez l-a informat pe generalul rus Ganeţki,
în sectorul căruia se întâmpla evenimentul,
care sosind la adăpostul lui Osman-paşa,
ignorând prezenţa ofiţerilor români (colonelul
Cerchez l-a salutat politicos doar pe Osmanpaşa şi a plecat83) a primit sabia
comandantului turc, semnificând capitularea.
„În ziua de 28 Noemvrie/10 Decembrie 1877,
Osman-paşa – care apărase Plevna cu atâta
vrednicie timp de cinci luni – a făcut cunoscut
colonelului Mihail Christodulo Cerchez,
nevoia în care se găsea să capituleze cu
întreaga sa armată. Această dată este una
dintre acele care trebuesc în veci amintite de
noi. Pentru prima oară de sute de ani, o

(29 octombrie/10 noiembrie), un front
continuu de la Griviţa până la Dolni Etropol.
Dispozitivul trupelor române era următorul:
Divizia 2 Infanterie (colonel Cerchez), cu
27 tunuri şi 4 mortiere, de la Griviţa până la
vest Bukov; Divizia 3 Infanterie (colonel
George Anghelescu), cu 30 piese de artilerie,
de la valea Bukovului până în dreptul satului
Susurlu; Divizia 4 Infanterie (general
Racoviţă), cu 24 de tunuri, de la râul Vid până
la Dolni Etropol; între diviziile 3 şi 4, de la
Susurlu la Vid, se aflau în dispozitiv, cu
frontul spre Opanez, brigăzile de infanterie
colonel Sachelarie şi colonel Borănescu.
3.2.2.3. Acţiunile artileriei române în
cea de-a patra bătălie de la Plevna
(28 noiembrie/10 decembrie)
La 22 noiembrie/4 decembrie s-a
procedat la o nouă organizare a Armatei
române, astfel: Corpul 1 de operaţii (general
Alexandru Cernat), aflat în dispozitiv la
Plevna, în compunerea avută de Armata de
operaţii; Rezerva Marelui Cartier General;
Corpul 2 de operaţii (general Nicolae
Haralambie), format din Divizia 1 (colonel
Dimitrie Lecca), care acţiona în Bulgaria, cu
bateriile 3, 4 şi 5 din Regimentul 2 Artilerie şi
Divizia 2 (colonel George Slăniceanu), care
acţiona pe malul românesc al Dunării, cu
2 baterii de arilerie, 8 baterii de coastă şi
3 baterii active de pompieri. Începând cu
22 noiembrie/4 decembrie, Divizia 1 (colonel
Lecca) din Corpul 2 de operaţii a fost dislocată
la Lom Palanka pentru a asigura flancul drept
al trupelor române.
La 28 noiembrie/10 decembrie, trupele
otomane reorganizate pe două divizii (1 şi 2),
au început ieşirea din încercuire, atacând cu
Divizia 1 în lungul drumului Plevna-Gorni
Etropol, iar Divizia 2 evacuând treptat
fortificaţiile din estul, sud-estul şi nord-estul
Plevnei. Asupra flancului drept al Diviziei 1
otomane au executat foc precis bateriile 2
(căpitan Grămăticescu) din Regimentul 1
Artilerie şi 1 (căpitan Alexandrescu) din
Regimentul 3 Artilerie. În acest timp, trupele
române, sesizând retragerea trupelor otomane
din reduta Griviţa 2 au ocupat-o şi au trecut la
urmărirea trupelor Diviziei 2 otomane, către
ora 9 şi 30 de minute, Plevna fiind ocupată de
Divizia 2 Infanterie (colonel Cerchez).
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armată română, luptând alături de oastea unei
mari împărăţii, silea pe ostaşii fostului
suzeran al ţărilor româneşti să se recunoască
învinşi,
consfinţind
în
acelaşi
timp
neatârnarea Ţării, proclamată de parlament
cu cinci luni şi jumătate mai înainte”84. Către
ora 15, Domnitorul Carol I, însoţit de Statul
Major Român a intrat în Plevna, cam în acelaşi
timp cu marele duce Nicolae, comandantul
armatei ruse din Balcani.
După capitularea Plevnei, Armata de
Vest ruso-română a fost desfiinţată, armata
română îndreptându-şi eforturile către vest,
pentru
cucerirea
cetăţilor
Vidin
şi
Belogradcik.
În luptele de la Plevna s-a distins
colonelul
Henric
Herkt,
comandantul
Regimentului 3 Artilerie, unul dintre cei mai
pregătiţi şi destoinici artilerişti. Ajuns în zona
Plevnei, colonelul Herkt a ordonat la
26 august bateriei Lupaşcu să ocupe poziţie în
viile de deasupra satului Griviţa, la circa 2400 m
de reduta Griviţa Nr. 1. „Organizarea
„bateriei dintre vii”, cum va fi ea numită, era
rezultatul ingeniozităţii, al bunei pregătiri
militare, a inteligenţei şi priceperii de încercat
comandant ale colonelului Herkt. Căci
această mare baterie ce trebuia să-şi îndrepte
tirul atît spre reduta Griviţa 1, cît şi spre
reduta Griviţa 2 şi asupra porţiunii de teren
care le despărţea, era bine ascunsă privirilor
inamicului. Din această cauză ea a putut
sprijini cu succes, în după amiaza zilei de
27 august1877, acţiunea infanteriei şi
artileriei româneşti, soldată cu o importantă
victorie: cucerirea unui redan ocupat de turci
care avea o poziţie înaintată, aproape de
reduta Griviţa 1. … După cucerirea redanului
din faţa redutei Griviţa 1, în seara zilei de
27 august, colonelul E. Herkt ordona
căpitanului Gh. Lupaşcu să-şi aşeze bateria în
cîmp deschis, la numai 900-950 m depărtare
de redută, pe o movilă naturală”85.
„Mereu în bateriile cele mai înaintate,
stând în mijlocul lor sub focul cel mai viu,
îndeplinea orice rol necesar momentului. Aşa

când bateria Lupaşcu fu ameninţată să
rămână fără muniţiuni, a parcurs în galop
terenul bătut de focul inamic şi a adus, sub un
foc şi mai viu, chesoane cu muniţiuni dela
bateriile dinapoi spre a împrospăta pe acelea
ale lui Lupaşcu. Dându-şi seama de
importanţa poziţiei ocupată de acea baterie a
fost printre acei cari au stăruit ca să rămână
pe loc, întărind-o însă cu încă două secţii şi
rămânând el în mijlocul acestei unităţi ce avea
acum 10 tunuri. În noaptea de 30/31 August ia
personal, la ora 2 noaptea, comanda
bateriilor Algiu şi Bereşteanu şi cu ajutorul
unui felinar surd, le conduce spre a arma
reduta Griviţa Nr. 1, ce fusese luată cu numai
câteva ore mai devreme. Ajuns cu aceste
baterii la înălţimea bateriei dela Movilă
(bateria Lupaşcu de 10 tunuri – N.N.), aude pe
turci pornind la contraatac; pune bateriile cu
care venea, pe loc în baterie, iar el îşi
urmează drumul spre reduta nr. 1 singur pe
jos ca să vadă ce se întâmplă acolo. Ajută la
restabilirea ordinii şi la păstrarea redutei în
stăpânirea trupelor noastre. Pentru purtarea
sa în luptele dela Griviţa a fost citat prin ordin
de zi şi decorat. Herkt şi bateriile sale bine
îngropate în pământ, se identificaseră şi cu
terenul şi cu misiunea artileriei din sectorul în
care se afla, aşa că, atunci când după
insuccesul de la 7 Octombrie, se hotărăşte ca
Divizia 4-a să treacă în repaus, nimeni nu se
miră, auzind că colonelul Herkt şi tunarii săi,
cer să rămână pe poziţiune; bine înţeles
cererea aceasta se aprobă. Numai cine a stat
în tranşee poate aprecia ce înalt spirit de
îndeplinire a datoriei stăpânea personalul
bateriilor lui Herkt pentru ca el să ofere a
înfrunta încă 6 săptămâni de veghe, de mizerie
şi de zilnică primejdie”86.
Şi generalul Scarlat Scheletti, în lucrarea
sa Adevărul istoric asupra Plevnei (18771878), pe care a scris-o la îndemnul
generalului Herkrt care conducea Revista
Armatei, are cuvinte alese la adresa fostului
şef al artileriei Diviziei a IV-a în bătălia de la
Plevna. „Bateria de la Movilă în cursul
atacului a fost dirijată de însuşi şeful artileriei
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evenimente, cu multe semnificaţii pentru
istoria acestei arme. Astfel, principalele
evenimente de natură organizaţională au
fost: înfiinţarea în anul 1849 a primei baterii
în Moldova, urmată de înfiinţarea în anul
1857 a celei de-a doua baterii, constituirea la
21 decembrie 1860 a primului regiment de
artilerie (comandant, maiorul Tobias
Gherghel); înfiinţarea la data de 1 august 1868
a Regimentului 2 Artilerie, iar la 5 februarie
1877 a Regimentelor 3 şi 4 Artilerie. Toate
regimentele erau organizate pe câte
2 divizioane a câte 3 baterii, fiecare baterie
având 6 piese. Din cele 6 baterii ale
regimentului una era călăreaţă. Astfel, la
începutul războiului de independenţă Armata
Română dispunea de 4 regimente (la
Craiova, Bucureşti, Focşani şi Roman) şi
9 baterii teritoriale (3 la Bucureşti şi câte
una la Craiova, Piteşti, Galaţi, Focşani, Iaşi
şi Roman). Un alt eveniment extrem de
important l-a constituit înfiinţarea la 1 ianuarie 1862 a Arsenalului Armatei şi
Pirotehniei, unde în acelaşi an, la 21 iulie
a fost turnat primul proiectil de artilerie
ce a fost dăruit domnitorului Alexandru
Ioan Cuza.
În ceea ce priveşte evoluţia propriuzisă a gurilor de foc se evidenţiază în esenţă
următoarele: de la constituirea primului
regiment de artilerie au urmat încă şase
dotări succesive cu alte tipuri de material de
artilerie; gurile de foc procurate au fost cele
mai bune ale epocii; au fost introduse în
dotare guri de foc cu ţevi din oţel, fretate,
mult mai rezistente decât cele de bronz, ceea
ce a dus la creşterea vitezei iniţiale a
proiectilului şi implicit a bătăii; proiectilele
sferice au fost înlocuite cu proiectile
cilindro-ogivale; apariţia ghinturilor a
imprimat mai multă stabilitate proiectilului
pe traiectorie şi implicit o mărire a preciziei
la ţintă; apariţia încărcării pe la culată a
uşurat executarea serviciului la material şi a
sporit regimul de foc; introducerea afeturilor
de fier a dat mai multă rezistenţă de
ansamblu pieselor de artilerie; asigurarea de
focoase percutante şi fuzante, reglabile
pentru toate distanţele de tragere a sporit
efectul loviturii izolate la ţintă.

diviziei IV-a, şi focul ei a fost atât de violent
încât pe la orele 5 d.a. muniţiile erau
epuizate; atunci colonelul Herkt s-a repezit
călare la rezerva diviziei şi a adus în grabă de
la bateria călăreaţă (Regimentul 2 artilerie)
trei chesoane cu muniţii cu care s-a putut
susţine înainte puternicul foc ce silise pe turci
a părăsi reduta”87.
Despre purtarea eroică a colonelului
Herkt, de altfel rănit în aceste lupte,
comandantul Diviziei a 4-a, colonelul
Alexandru Anghelescu, în ordinul de zi din
29 august a consemnat: „Me folosesc de acest
prilegiu ca să arăt în faţa întregei divisii,
vrednica purtare a artileriei în timp de patru
zile neîntrerupte de acţiune. Acesta face
onoare atât trupei cât şi colonelului Herkt,
şeful ei care a condus-o cu inteligenţă şi
bravură”88. Acelaşi comandant, în Raportul
nr. 1085/14 octombrie 1877 către comandantul
armatei, arată: „Colonelului Herkt revine dar
în mare parte onoarea frumoaselor rezultate
ce am dobândit; (...) a dat exemple în toate
zilele de o bravură demnă de toată lauda,
stând continuu în baterii sub focul cel mai
viu”89. Iar comandantul artileriei otomane din
Plevna, prizonier şi internat rănit în ambulanţa
română, a cerut să i se explice cum artileria
română a executat trageri cu traiectorie curbă,
şi primind lămuriri de la colonelul Herkt, cel
care a introdus tragerea cu traiectorie curbă,
precum şi reglajul tragerii în artileria română,
a exclamat: „Tunurile românilor ne-au făcut
mult rău; tunurile ruşilor – mascara”90.
3.3. Gurile de foc din dotarea
artileriei române din perioada 1843-1878
Perioada de la înfiinţarea primei
baterii de artilerie, 10 noiembrie 1843 şi
până
la
încheierea
războiului
de
independenţă a fost o perioadă plină de
87

General de divizie Scarlat Scheletti – Adevărul istoric
asupra Plevnei (1877-1878) – Iaşi, Tipografia
H. Goldner, 1911, p. 149.
88
*** - 50 de ani de serviciu – în Revista Armatei
nr. 10/octombrie 1899, p. 775.
89
*** - 50 de ani de serviciu – în Revista Armatei
nr. 10/octombrie 1899, p. 774.
90
*** Revista Armatei, februarie 1904 p. 141, nota 1;
General Radu Rosetti-Partea luată de Armata Română
la răsboiul din 1877-1878 – Cultura Naţională,
Bucureşti, 1920, p. 135, nota 661.
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Tunul „Decebal“, 1848-1849
În timpul revoluţiei din Transilvania de
la 1848-1849, oastea lui Avram Iancu a dispus
de 10-15 tunuri. O parte dintre acestea erau

3.3.1. Artileria de câmp
Tunul turcesc de 4 livre
Domnitorul Gheorghe Bibescu a
efectuat, în anul 1843, o vizită la
Constantinopol însoţit fiind de adjutantul
domnesc, locotenentul Ioan Emanoil Florescu.
Acesta l-a sfătuit pe domnitor să solicite un
număr de piese de artilerie de la sultan pentru
dotarea oştirii române.

construite din lemn, întărite cu cercuri de
metal, iar o altă parte erau din fontă sau din
aramă, precum tunul „Decebal“. În
organizarea oastei ţărăneşti era prevăzut ca
fiecare legiune (15 la număr a câte 10.000 de
luptători dintre care 200-300 cu puşti) să
dispună de cel puţin 2 tunuri. Ioan ŞtereaSuluţiu din Cărpiniş, fruntaş al revoluţiei care
a ajuns tribun a avut ca sarcină fabricarea
tunurilor. Tunul „Decebal“ avea o bătaie
redusă efectul principal fiind cel moral.

Sultanul a dăruit domnitorului 4 tunuri
de 4 livre (80 mm), care au fost aduse în ţară
de locotenentul Florescu. Contribuţia acestui
ofiţer, devenit mai târziu general, la înfiinţarea
artileriei şi mai târziu la dezvoltarea ei, în
funcţia de ministru de război (1871-1876) a
fost foarte importantă. El a fost cel care a
propus şi a dotat artileria română cu cele mai
moderne şi puternice tunuri de câmp de oţel de
la acea vreme, tunurile „Krupp“ de 87 mm, în
anul 1874.
Tunurile turceşti erau de bronz,
neghintuite, cu încărcare pe la gura ţevii având
calibrul de 4 livre. Calibrul era reprezentat
de greutatea proiectilului de formă sferică
(4 livre = aproximativ 2 kg).
Prin Porunca Domnească nr. 198 din
data de 10 noiembrie 1843 aceste 4 tunuri au
constituit prima baterie modernă de artilerie al
cărei prim comandant a fost căpitanul Pavel
Lenz. În anul 1850 numărul tunurilor a crescut
cu încă 8 piese de acelaşi tip fiind constituite
în 2 baterii a câte 6 piese. Din reprezentarea
făcută în „Albumul oştirii“ tipărit în anul 1852
se poate observa asemănarea cu sistemul
francez „Gribeauval“ (1750-1827) prezentat
mai sus.

Tunul belgian „Timmerhans“, model
1863, calibrul de 4 (86,5 mm)
Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a
încercat să achiziţioneze, după anul 1860, noi
piese de artilerie mai performante, dar acest

demers s-a lovit de împotrivirea imperiilor
Otoman şi Austriac care nu doreau creşterea
puterii militare a Principatelor Române.
Astfel, aceste ţări au acţionat determinând
Franţa şi ale state să nu ne livreze niciun tip de
armament. În aceste condiţii, guvernul român
şi-a îndreptat atenţia spre Belgia unde a fost
trimis maiorul Henric Herkt, în anul 1862.
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Cu toate neajunsurile legate de calităţile
lor, aceste tunuri au reprezentat un salt
important în evoluţia artileriei române prin
trecerea la ţeava ghintuită şi schimbarea
atitudinii marilor puteri faţă de România
privind achiziţia de armament.

Cu acest prilej ofiţerul român a luat
legătura cu generalul de artilerie Timmerhans,
un personaj important în ierarhia militară
belgiană, care i-a propus spre achiziţionare un
model de tun ghintuit de concepţie proprie. În
scrisoarea pe care generalul a trimis-o
domnitorului Cuza se dădeau detalii asupra
modelului, necunoscut în ţara noastră,
exagerând asupra calităţilor sale: „Avantajele
acestui sistem sunt importante, el permite un
foc mai rapid şi mai razant decât sistemul
francez; el admite proiectilul plin şi cutia cu
gloanţe, /.../ şi permite tirul rulant (rostogolit),
tir de război prin excelenţă deoarece nu cere o
apreciere riguroasă a distanţei de lovit. Aceste
avantaje sunt cu atât mai preţioase cu cât ele
sunt obţinute cu muniţii care nu costă mai
mult decât ale tunului lis (neghintuit) şi cu un
tun al cărui preţ este foarte puţin ridicat“.
1[1Cormel I. Scafeş, „Din istoricul dotării
Armatei Române“, Studii şi materiale de
muzeografie şi istorie militară, Muzeul Militar
Central, Bucureşti, 1978, p.219.]
Acesta este primul tun cu ţeavă ghintuită
care a intrat în dotarea artileriei române având
încărcarea pe la gura ţevii. Deşi nu atingea
performanţele tunurilor franceze era superior
gurilor de foc turceşti şi ruseşti aflate în
dotare.
Contractul pentru fabricarea celor 24 de
tunuri a fost încheiat la Liege, cu firmele:
„Francotti“, care executa turnarea ţevilor şi
„Veuve Lachausseé“ care executa găurirea,
ghintuirea şi finisarea lor, sub supravegherea
inginerului manufacturii regale belgiene,
D. Corin. Afetele, chesoanele şi o parte din
muniţii au fost fabricate de firma condusă de
Alexis Godillot din Paris.
O altă parte din muniţii urma să fie
fabricată de uzinele belgiene şi livrată odată cu
toată comanda. Primele tunuri au început să
sosească în ţară în a doua jumătate a anului
1863, iar în anul următor acestea au înlocuit
vechile piese aflate în dotarea regimentului de
artilerie.
În urma procesului de instrucţie la
unităţi s-a constatat lipsa preciziei tragerii.
Tragerea se executa numai fuzant, deoarece
focosul nu se putea regla decât la două
distanţe (1500 si 2800 m) pentru obuz şi la
4 distanţe pentru şrapnel (500, 800, 1000 şi
1200 m). Tragerea exclusiv fuzantă era urmare
a unei concluzii greşite a artileriştilor francezi
după campania din Italia (1859).

Tunul de 4 şi Tunul-obuzier de 12,
„La Hitte-Napoleon III“
Aceste guri de foc au fost achiziţionate
din Franţa în anul 1865 pentru a înlocui
tunurile belgiene „Timmerhans“ md. 1863.
Dorinţa autorităţilor române de a le cumpăra
era motivată de rezultatele excelente obţinute
de către tunurile ghintuite franceze în războiul
franco-italo-austriac (tirul putea fi dirijat
aproape de 3 km) fiind considerate cele mai

bune din lume. Tunurile au fost montate la
atelierele vestitei firme „Alexis Godillot“.
Ţevile erau din bronz fiind ultimele tunuri cu
încărcarea pe la gura ţevii introduse în dotarea
Armatei Române. Costul achiziţiei tunurilor
de 4 (36 bucăţi) a fost suportat de către
judeţele ţării care l-au considerat drept, dar
către domnitorul Alexandru Cuza. La gura
ţevii era gravată stema judeţului contributor.
Tunurile de 12, sistem „La Hitte“ cunoscute şi
ca model 1858, „Tunul împăratului“ sau
„Tunul lui Napoleon“ (al III-lea) aveau la
bază tunul-obuzier de 12 model 1853 la care
ţeava a fost ghintuită. Iniţiatorul acestei
îmbunătăţiri a fost împăratul Napoleon al III-lea
care i-a cerut generalului Jean Ernest Ducos de
La Hitte să realizeze un material cu calităţi
superioare. Acesta, împreună cu locotenentcolonelul Treuille de Beaulieu au reuşit să
construiască o piesă de artilerie nouă, cu ţeava
ghintută şi încărcarea pe la gură. Noul tun
folosea pentru tragere proiectile alungite ce
aveau nişte proeminenţe metalice („aripioare“
de zinc) ce îi imprimau proiectilului o mişcare
de rotaţie. Utilizate prima dată în războiul
franco-austriac din Italia, în anul 1859, aceste
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tunuri şi-au dovedit superioritatea faţă de alte
modele. Bătaia maximă a crescut la 3000 de
metri, iar greutatea proiectilului s-a mărit de la
4,1 kg la aproximativ 12 kg (modelul 1853 cu
ţeava lisă). Noile proiectile folosite erau
alungite şi le înlocuiau pe cele sferice care nu
aveau o precizie bună. Totodată, începând cu
acest tun s-a trecut de la exprimarea în livre a
calibrului (vechile modele) la valoarea în
kilograme.
Tunul de 4 dispunea de proiectile
echipate cu focoase reglate pentru două
distanţe (1500 şi 2800 m), iar cel de 12 cu
focoase percutante.
Deşi sistemul „La Hitte“ a fost utilizat
un timp scurt (în Franţa până în anul 1871) a
constituit un salt important în evoluţia
artileriei. În ţara noastră tunurile de 4 şi 12
s-au aflat în dotarea regimentelor de artilerie
până în anul 1873 când au fost trecute la
artileria teritorială şi înlocuite cu tunuri
„Krupp“.

Afetul era ataşat la un antetren, împreună fiind
tractate de 6 cai. Ca şi în cazul materialelor de
artilerie anterioare şi acest tun era „cu tragere
înceată“ (fără legătură elastică). Ochirea în
direcţie era de tipul „directă“ şi se realiza cu
ajutorul unui înălţător ce era introdus într-un
locaş din partea dreaptă-spate a culatei şi cu
ajutorul unui ţel dispus în partea dreaptă în
zona umerilor ţevii. Pentru ochirea în înălţime
se folosea şi cadranul iar tunul avea un
mecanism format din două şuruburi fără sfârşit
numit „vârtej“ care ridica sau cobora ţeava.
Afetul era format din două fălcele din
lemn de ulm sau de stejar, pe care erau dispuse
o lădiţă din tablă groasă şi „vârtejul“. La afet
se mai găsea fixată pe fălceaua din stânga o
cutie în care era o „mitralie de siguranţă
pentru cazul surprinderilor“, două scaune
pentru servanţi, osia de oţel şi roţile.
Ca particularitate, era primul tun de
la noi la care calibrul nu se mai calcula prin
greutatea proiectilului, în kilograme, ci
reprezenta diametrul în milimetri al ţevii
măsurat între plinurile ghinturilor, primul
tun cu încărcare pe la culată, primul tun de
provenienţă germană şi ultimul tun cu afet
de lemn. Folosea la tragere obuze, şrapnele,
proiectile incendiare şi mitralii. Încărcătura de
azvârlire era amplasată în cartuş de pânză, iar
aprinderea acesteia se executa cu ajutorul
stupilei.
Pe lângă tun, completul de baterie mai
includea: chesonul de muniţie cu antetrenul
tractat de 6 cai, forja, carul de baterie şi carul
cu roţi de rezervă. Carul de baterie servea la
transportul uneltelor şi pieselor de rezervă şi
avea greutatea de 1.980 kg, iar forja de
campanie era necesară reparaţiilor curente şi
avea greutatea de 2.070 kg. Cumpărând aceste
tunuri, în anul 1868, România a fost printre
primele ţări din Europa care a adoptat sistemul
de încărcare pe la culată.
În anul 1871 s-au cumpărat încă
10 baterii de tunuri de acelaşi tip (în total s-au
achiziţionat 16 baterii), dar cu ţeavă de oţel şi
închizător tip „pană cilindro-prismatică“.
Acesta a fost primul tun de la noi din ţară cu
ţeavă din oţel.
În total, la începutul războiului de
independenţă, Regimentele 1 şi 2 Artilerie au
avut în dotare 48 de tunuri model 1868
cu ţeavă de bronz (bateriile 1-4), iar
Regimentele 3 şi 4 Artilerie, la bateriile 1-4

Tunurile „Krupp“ calibrul 78,5 mm,
model 1868 şi 1871
Tunurile „Krupp“ model 1868 au fost
comandate de către Armata Română în anul 1867

la uzinele Krupp din Essen (Germania) odată
cu înfiinţarea Regimentului 2 Artilerie. Aceste
tunuri erau cele mai moderne din Europa,
având ţeava din bronz, ghintuită (oţelul nu
prezenta încredere suficientă în Europa la acea
dată) şi închizător cu pană dublă (tip
„Kreiner“). Calibrul ţevii era de 78,5 mm
fiind denumite „tunuri de 8“, model 1868.
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aveau acelaşi număr de tunuri, dar cu ţeavă
de oţel.
Aceste tunuri au avut o contribuţie
importantă la succesul trupelor române în
războiul de independenţă. În anul 1880 au fost
scoase din dotare şi trecute în rezerva armatei.
La data de 15 august 1916 mai existau în
depozite 48 de piese şi 35.455 proiectile.

Muniţia folosită era compusă din obuzul
ordinar, şrapnelul şi proiectilul incendiar
(echipate cu focoase percutante ori fuzante) şi
mitralia.
Încărcătura de pulbere era dispusă într-un
sac de pânză de mătase numit „cartuş“, iar
aprinderea acesteia se executa cu „stupila“.
Stupila servea la iniţierea tragerii şi se
introducea în partea superioară a ţevii prin
„lumină“. Servantul care dădea focul trăgea
înapoi de inelul de armare „O“, iar tija „C“
având o parte striată aprindea o încărcătură de
fulminat de mercur şi ulterior o încărcătură de
pulbere neagră „E“. Arderea acestei încărcături

Tunul „Krupp“ calibrul 87 mm,
model 1875
Războiul franco-german din anii 18701871 a confirmat superioritatea gurilor de foc
„Krupp“, astfel că, specialiştii noştri au arătat

iniţia încărcătura de azvârlire a proiectilului
prin canalul „luminii“. În urma arderii
încărcăturii cartuşului stupila era aruncată
către în sus dar se oprea în „scoica“ şurubului
luminii.
În timpul războiului de independenţă cu
acest tun s-au executat trageri la distanţe
apreciabile pentru acea epocă. Astfel, în data
de 12 noiembrie 1877, Bateria 6 din
Regimentul 2 artilerie comandată de căpitanul
Algiu a executat trageri la distanţa record de
6.200 m.

necesitatea dotării artileriei cu aceste tunuri.
Receptiv la ce era nou şi prevăzând necesitatea
înfiinţării regimentelor 3 şi 4, în anul 1874,
ministrul de război, generalul Ioan Emanoil
Florescu a comandat în Germania 8 baterii de
tunuri calibru 87 mm. Acestea au primit
denumirea de „tunuri de 9“ şi au constituit
materialul de bază din dotarea artileriei
române în preajma şi pe timpul războiului de
independenţă, material care s-a dovedit mult
superior celui aflat în dotarea artileriei
otomane.
Tunurile de 87 mm aveau o construcţie
asemănătoare celor de 78,5 mm; principala
misiune pe care o îndeplineau era aceea a
sprijinului cu foc a trupelor, ca artilerie de
câmp. Este primul tun de la noi la care
afetul era în întregime metalic, alcătuit din
două fălcele unite în zona din spate a
ochiului de împerechere între care se găsea
o cutie de muniţii. Închizătorul era sistem
pană. Pentru ochirea în înălţime se foloseau
înălţătorul şi cadranul.

3.3.2. Artileria de coastă
Înfiinţarea artileriei de coastă în
principatele române îşi are originea în secolul
al XIX-lea, după încheierea tratatului de la
Adrianopol, din anul 1829. Este important de
subliniat faptul că iniţial a apărut artileria
navală dispusă pe şalupele fluviale.
Domnitorul Gheorghe Bibescu, care în anul 1843
a întemeiat artileria română modernă, a dispus
iniţierea demersurilor de achiziţionare, de
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către Ţara Românească, din Austria, a trei
vase, cunoscute în epocă sub numele de
„săici“, înzestrate cu tunuri, în scopul
protejării navale comerciale şi supravegherii
cursului Dunării. Cele trei vase au sosit în ţară
la 10 iulie 1845. Două dintre acestea erau
dotate cu câte un tun, iar un vas dispunea de
două tunuri. Fiecare tun era deservit de trei
servanţi care făceau parte din echipaj. În
Moldova, artileria navală a apărut, de
asemenea, în anul 1843, odată cu lansarea la
apă în portul Galaţi a goeletei „Emma“
prevăzută cu cinci tunuri de bronz, calibru 120 mm.
Ulterior pentru paza Dunării s-au mai construit
două ambarcaţiuni, „Ştefan cel Mare“
respectiv „Galaţi“, fiecare cu câte un tun de
bronz calibru 75 mm.
După unirea Principatelor Române şi
contopirea flotilelor acestora, artileria navală a
fost reprezentată de cele patru tunuri calibru
120 mm aflate la bordul şalupelor canoniere
dispuse în părţile importante ale Dunării
(Calafat, Giurgiu, Brăila, Reni, Galaţi, Chilia
şi Ismail). Totodată, menţionăm că în alte părţi
ale cursului Dunării mai puţin importante au
existat şalupe mai mici ca dimensiuni
prevăzute cu câte un tun calibru 120 mm.
Am prezentat aceste aspecte pentru a
înţelege faptul că artileria de coastă din cadrul
flotilei îşi are începutul pe canonierele vremii,
acestea constituind primele nave moderne
care, pe lângă rolul lor în constituirea flotei
române au permis instruirea efectivelor şi
familiarizarea cu armamentul de artilerie al
epocii. Ulterior, cu ajutorul personalului de
marină s-au constituit bateriile de artilerie
amplasate pe malurile fluviului, prin
înzestrarea Armatei Române cu tunurile de
asediu şi mortiere, ruseşti, din bronz, ambele
calibrul 152,4 mm.
Un moment de referinţă în istoria
artileriei române de coastă îl reprezintă
Războiul de independenţă, 1877-1878. În
cadrul „Operaţiei de acoperire a Dunării“, ca
urmare a hotărârii Marelui Cartier General de
transformare a localităţii Calafat într-un
puternic punct strategic fortificat, artileria de
coastă a jucat un rol extrem de important.
Întrucât Statul Major General a interzis
participarea navelor flotilei la operaţiuni
militare, ea fiind inferioară numeric flotei
otomane de Dunăre s-a luat decizia ca o parte
din personalul flotei să fie ataşat trupelor de
artilerie şi pompieri din armata de uscat.

În acelaşi timp s-a luat decizia ca o parte din
nave, cu echipaj, să fie împrumutate marinei
ruse care în schimb au acceptat să livreze
Armatei Române tunurile şi mortierele de
bronz, calibrul 152,4 mm.
Construirea bateriilor de coastă de la
Calafat a început în anul 1876, acestea fiind
dotate cu tunuri „Krupp“. După data de
15/27 mai 1877, bateriile de artilerie „Krupp“,
calibrul 78,5 mm şi 87 mm aparţinând celor
4 regimente de artilerie au fost retrase şi au
fost înlocuite cu tunuri şi mortiere ruseşti,
cal. 152,4 mm, precum şi cu tunuri franceze
„La Hitte“, model 1865, calibrul 121,3 mm
(au fost prezentate la artileria de câmp).Toate
aceste baterii au fost deservite de militari din
subunităţi de marină, excepţie au făcut
bateriile „Independenţa I“, precum şi o parte a
bateriei „Ştefan cel Mare“ care au fost
încadrate cu militari pompieri, care constituiau
la război artileria teritorială.
Astfel, la începutul lunii mai 1877
sistemul de foc al artileriei la Calafat era
constituit din:
- Bateria „Carol“, dotată cu patru
tunuri de bronz calibru 152,4 mm. Efectivul
bateriei era de 20 militari şi era destinată
lovirii artileriei otomane de la nord de Vidin;
- Bateria „Elisabeta“, formată din
cinci tunuri calibru 152,4 mm, deservite de
60 militari. Era destinată lovirii cetăţii Vidin şi
a spaţiului dintre aceasta şi Dunăre;
- Bateria „Mircea“, avea în dotare
cinci tunuri de bronz calibru 152,4 mm şi era
destinată angajării cu foc a cetăţii Vidin şi a
spaţiului din vecinătatea nordică şi vestică a
acestuia. Efectivul bateriei era de 80 de militari.
Această baterie a avut şi cel mai mult de
suferit din cauza bombardamentelor amplasată
cel mai aproape de Vidin. Ulterior, în lunile
iunie-iulie acestor baterii li s-au adăugat alte
patru baterii după cum urmează:
- Bateria „Ştefan cel Mare“ era
formată din patru tunuri calibru 121,3 mm;
- Bateria „Mihai Bravu“ era formată
din 15 tunuri de câmp din regimentele 1 şi
2 artilerie şi destinată executării focului asupra
inamicului ce ar fi încercat să debarce la sud
de localitatea Ciuperceni;
- Bateria „Renaşterea“, dotată cu
6 mortiere calibru 152,4 mm, destinată opririi
unei eventuale debarcări a forţelor otomane pe
malul românesc al Dunării;
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- Bateria „Independenţa I“, dotată cu
2 tunuri cal. 152,4 mm şi 5 tunuri „La Hitte“;
- Bateria „Independenţa II“, dotată cu
6 mortiere calibru 152,4 mm.
Pe timpul operaţiilor structura tuturor
bateriilor s-a schimbat. În luna noiembrie 1877
s-a înfiinţat bateria „Perseverenţa“, în dreptul
ostrovului Canapa, la care s-au detaşat
3 mortiere de la bateria „Independenţa II“ şi
trei tunuri „Krupp“, cal. 87mm. Totodată,
către sfârşitul anului 1877 s-a format bateria
„Basarabia“, dotată cu patru piese calibru
121,3 mm cu misiunea de a executa foc contra
bateriilor de la Vidin şi a participa la
respingerea unui eventual atac otoman.
Toate aceste baterii au fost puse sub
comanda maiorului Nicolae DimitrescuMaican care a fost numit comandantul
artileriei de coastă de la Calafat. Efectivele
totale se ridicau la 320 militari.

ghintuită şi închizătorul de tip „pană“.
Greutatea proiectilului şi bătaia considerabilă
pentru acele vremuri îl recomandau ca un
material de artilerie destinat tragerilor de
asediu. Aceste trageri s-au executat asupra
cetăţii fortificate Vidin, aflată pe malul turcesc
al Dunării, pe toată durata războiului.
În ceea ce priveşte comportarea
tunurilor, deşi erau moderne, nu au răspuns în
totalitate aşteptărilor din cauza calităţii reduse
a proiectilelor (explodau în aer înaintea lovirii
ţintei) sau spargerii plăcilor de obturaţie
(închizătoarelor) ca urmare a unor defecţiuni
de fabricaţie. Două dintre aceste tunuri au fost
înlocuite cu altele noi din cauza defecţiunilor
tehnice.
După anul 1878, tunurile au fost folosite
la artileria de cetate, ulterior de asediu, a
cetăţii Bucureşti, fiind păstrate în înzestrare
până în preajma Primului Război Mondial.

Tunul sistem „Lavrov“, calibrul 152,4 mm,
model 1877
În data de 21 mai 1877 Armata Română
a primit drept compensaţie 16 tunuri „Lavrov“
de bronz, pentru împrumutul către flota rusă a

Mortierul de calibrul 152,4 mm,
model 1877

S-a achiziţionat din Rusia, în anul 1877
în vederea utilizării ca artilerie de asediu, la
Calafat, împotriva artileriei turceşti dispusă în
cetatea Vidin. Până la aducerea în ţară,
împreună cu tunurile cal. 152,4 mm, aceste
trageri erau executate cu tunuri de câmp
„Krupp“ de 78,5 şi 87 mm de la regimentele
de artilerie. Din documentele vremii rezultă că
aceste aruncătoare au acţionat în cadrul
bateriilor „Renaşterea“ şi „Independenţa 2“
de la Calafat şi au fost deservite de marinari.
În data de 15 mai 1885 s-au înfiinţat
primele 2 baterii de asediu subordonate
Regimentului 2 Artilerie Bucureşti care aveau
în dotare şi două mortiere cal. 152,4 mm,
model 1877.

navelor româneşti: iahtul „Ştefan cel Mare“,
nava „România“, canoniera „Fulgerul“,
şalupa torpiloare „Rândunica“, 4 şlepuri şi
multe şalupe cu rame şi vele. Acestea au dotat
bateriile „Carol“ „Elisabeta“, „Mircea“,
„Independenţa I“ şi au fost deservite de
marinari. Trebuie subliniat faptul că prin pacea
de la Paris, din 1856, Rusia nu avea voie să
deţină vase pe Dunăre.
În Războiul de Independenţă, aceste
tunuri au constituit artileria grea a Armatei
Române alături de tunurile-obuziere franceze
cal. 121,3 mm. Tunurile aveau ţeava de bronz,
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Generalul Eracle Arion, comandantul Cetăţii Bucureşti cu câţiva colaboratori
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Artilerie/Corpul 1 Armată avea Regimentul 1
Artilerie la Craiova, cu 3 baterii montate,
1 călăreaţă şi 2 teritoriale (Turnu Severin şi
Craiova) şi Regimentul 5 Artilerie la Piteşti
cu cu 3 baterii montate, 1 călăreaţă şi
1 teritorială de munte (Piteşti); Brigada 2
Artilerie/Corpul 2 Armată avea Regimentul 2
Artilerie la Bucureşti, cu 3 baterii montate,
1 călăreaţă şi 1 teritorială (Giurgiu) şi
Regimentul 6 Artilerie la Bucureşti cu
2 baterii montate, 1 călăreaţă şi 3 teritoriale
(Bucureşti); Brigada3 Artilerie/Corpul 3
Armată avea Regimentul 3 Artilerie la Brăila,
cu 3 baterii montate, 1 călăreaţă şi 3 teritoriale
(Brăila, Galaţi şi Bârlad) şi Regimentul 7
Artilerie la Focşani cu 3 baterii montate,
1 călăreaţă, 2 teritoriale (Buzău şi Focşani) şi
1 teritorială munte (Bacău); Brigada 4
Artilerie/Corpul 4 Armată avea Regimentul 4
Artilerie la Roman, cu 4 baterii montate şi
3 teritoriale (Roman şi Iaşi-2) şi Regimentul 8
Artilerie la Botoşani cu 3 baterii montate,
1 călăreaţă şi 1 teritorială de munte (Botoşani)5.
Comanda
brigăzilor a fost încredinţată
comandanţilor primului regiment din brigadă,
respectiv coloneii Alexandru Koslinski,
Alexandru Horbaski, Henric Herkt şi Anton
Costiescu, la al doilea regiment al brigăzii
comandanţi fiind locotenent-colonel Scarlat
Christodorescu, colonel Dimitrie Dumitrescu
Maican,
locotenent-colonel
Alexandru
Fălcoianu şi locotenent-colonel Şerban Pascu6.
În anul 1884 s-au mai înfiinţat o baterie montată
pentru Regimentul 8 Artilerie, astfel că fiecare
regiment avea câte 4 baterii permanente şi
2-3 baterii teritoriale, şi 4 baterii de munte , câte
una pentru fiecare corp de armată.
În anul 1885, la 1 aprilie, au fost
înfiinţate 2 companii de artilerie de asediu,
ataşate Regimentului 2 Artilerie Bucureşti,
care au constituit nucleul viitoarei artilerii de
asediu (cetate).
Anul 1887 a constituit un nou reper în
dezvoltarea artileriei române. Prin Înaltul
Decret nr. 2360/17 octombrie s-au mai
înfiinţat 8 baterii de artilerie călăreaţă,
Regimentele 1-4 Artilerie, cu baterii cal. 7,5,

4.1. Dezvoltarea artileriei în perioada
1879-1915
La 34 de ani de la renaşterea ei ca armă
modernă, de sine stătătoare în cadrul armatei
române, „artileria a trecut examenul cel mai
greu pentru o armă, acela al
focului,
arătându-se atât de bravă şi pricepută încât
şi-a atras admiraţia aliaţilor şi stima
adversarului”1. După această probă de
maturitate trecută cu succes, Războiul de
Neatârnare, artileria românească a urmat o
evoluţie rapidă şi ascendentă în toate
domeniile, şi după aproape patru decenii a dat
o nouă probă de maturitate, Războiul de
(Re)Întregire. Drumul de la 4 regimente la
peste 30 de regimente nu a fost uşor, el fiind
dirijat de bravul artilerist, Regele Carol I, dar
şi de neobosiţi inspectori ai artileriei, aşa cum
au fost generalii Eracle Arion, Ion Carp,
Mihail Popescu, Mihail Pastia, Constantin
Coandă, cu toţii bravi pe câmpurile de bătaie
pentru independenţă şi neatârnare.
Astfel, prin Înaltul Decret nr. 1000/1
aprilie 1881 s-a creat Regimentul 5 Artilerie,
destinat Diviziei a V-a Teritorială, cu
reşedinţa provizorie la Tulcea, compus din
5 baterii montate şi 1 baterie călăreaţă,2
primul
comandant
fiind
colonelul
Alexandru Koslinski. Tot atunci artileria
teritorială a fost reorganizată pe 14 baterii, iar
colonelul Iulius Dunca a fost numit inspector
al artileriei teritoriale. De asemenea, au mai
fost înfiinţate 4 depozite regionale de muniţii
la Craiova, Galaţi, Iaşi şi Tulcea3.
Doi ani mai târziu, prin Înaltul Decret
nr. 829/1 aprilie 1883, au fost înfiinţate
Regimentele 6, 7 şi 8 Artilerie4 şi au fost
constituite 4 brigăzi de artilerie, câte una
pentru fiecare corp de armată. Prin Decretul
nr. 892 s-a stabilit dislocarea şi compunerea
fiecărei unităţi de artilerie, astfel: Brigada 1
1

Maior Miclescu B. Andrei şi căpitan Foşeneanu I.
Mihail – Istoricul Artileriei Române – 1942, Tipografia
Şcoalei Ofiţeri de Artilerie „Regele Carol I” Piteşti,
p. 159.
2
Locotenent-colonel Ioan Popovici – Organizarea
armatei române - Vol. II, partea a III-a, Roman,
Tipografia Leon Friedman, 1903, p. 224.
3
Cf. Maior Alexandru Dumitrescu – Contribuţiuni la
istoricul armei artileriei – în Revista Artileriei nr. 1112/noiembrie-decembrie 1934, p. 1032.
4
Locotenent-colonel Ioan Popovici – Organizarea
armatei române - Vol. II, partea a III-a, Roman,
Tipografia Leon Friedman, 1903, p. 224.

5

Locotenent-colonel Ioan Popovici – Organizarea
armatei române - Vol. II, partea a III-a, Roman,
Tipografia Leon Friedman, 1903, pp. 225-227.
6
Cf. Maior Alexandru Dumitrescu – Contribuţiuni la
istoricul armei artileriei – în Revista Artileriei nr. 5/mai
1935, pp. 372-373.
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Bucureşti, Regimentul 6 Artilerie la
Târgovişte şi Regimentul 10 Artilerie la
Bucureşti; Brigada 3 Artilerie la Galaţi, cu
Regimentul 3 Artilerie la Brăila, Regimentul
7Artilerie la Buzău şi Regimentul 1 Artilerie
1 la Focşani; Brigada 4 Artilerie la Iaşi, cu
Regimentul 4 Artilerie la Roman, Regimentul
8 Artilerie. la Bacău şi Regimentul 12
Artilerie la Botoşani. Comandanţi ai noilor
regimente au fost numiţi: la Regimentul 9
Artilerie - locotenent-colonel Romulus Boteanu,
la Regimentul 10 Artilerie. - locotenentcolonel Mareş Gheorghe, la Regimentul 11
Artilerie. - locotenent-colonel Ştefan Stoica,
iar Regimentul 12 Artilerie. - locotenentcolonel Stroescu Mihail. „Abea în această
complectare, se desemnează precis intrarea
în mod normal a artileriei, în compunerea
unităţilor mari, corpuri de armată şi divizii,
socotindu-se regimentele 1,2,3, şi 4, ca
artilerie de corp de armată, pentru fiecare din
cele 4 corpuri de armată existente, iar restul
regimentelor, câte unul de divizie, pentru cele
8 divizii, numite de infanterie din care erau
constituite cele 4 corpuri de armată”10.
După ce în 1892 Batalionul 2 Asediu de
la Focşani s-a transformat în Regimentul 1
Artilerie Asediu, la 01 aprilie 1893 Batalionul 1
Asediu de la Chitila s-a transformat în
Regimentul 2 Artilerie de Cetate,
iar
Regimentul 1 Artilerie Asediu a luat
denumirea de Regimentul 1 Artilerie de
Cetate11.
Dezvoltarea artileriei prin înfiinţarea de
noi unităţi a cunoscut în perioada următoare
un ritm alert. Astfel, Înaltul Decret Nr. 1459
din 20 aprilie 1909 relativ la crearea de noi
comandamente şi unităţi, la art. III stipula:
„Se creiază pe ziua de 1 Aprilie 1909 în
artilerie, următoarele comandamente şi
unităţi: a) comandamentul brigadei II
artilerie Slatina, comandamentul brigadei IV
artilerie Bucureşti, comandamentul brigadei VI
artilerie Focşani, comandamentul brigadei VIII
artilerie Bacău, comandamentul brigadei IX
artilerie Constanţa. b) Regimentul 14 Artilerie
Slatina, Regimentul 15 Artilerie Târgovişte,
Regimentul 16 Artilerie Focşani, Regimentul
17 Artilerie Bacău, Regimentul 18 Artilerie

au constituit artileria de corp de armată, iar
Regimentele 5-8 Artilerie, cu baterii de 8,7,
au constituit artileria divizionară. Astfel, toate
regimentele aveau câte 8 baterii de acelaşi
calibru, artileria divizionară numai baterii
montate, iar regimentele din artileria de corp
de armată câte 2 baterii călăreţe şi restul
montate; bateriile de munte s-au constituit
într-un comandament deosebit7.
La 14 aprilie 1888 s-a constituit
batalionul de asediu, format din 4 companii
de artilerie asediu, ataşat tot Regimentul 2
Artilerie, care în anul următor a devenit corp
aparte, dislocat la Chitila8. Numărul
companiilor a crescut ajungând în 1892 la 10,
constituite la 22 mai 1890 în Regimentul 1
asediu cu Batalionul 1, asediu la Chitila
pentru „Cetatea Bucureşti” şi Batalionul 2
asediu la Focşani pentru „Regiunea Întărită
Focşani-Nămoloasa-Galaţi”.
În anul 1892, prin Înaltul Decret nr. 1008
a avut loc o nouă reorganizare a artileriei, care
a urmărit ca fiecare divizie de infanterie să
aibă propriul regiment de artilerie, iar corpul
de armată regimentul său. Astfel, în fiecare
brigadă de artilerie, din regimentele existente
s-a mai format câte un regiment de artilerie
divizionară, fiecare regiment având cîte
5 baterii permanente, iar a 6-a înfiinţându-se
la mobilizare. „În aprilie se creiază Reg. 9
art. din bateriile 2, 6, 7, 8 a reg. 5 art. şi
bateria 4 din reg. 1, Reg. 10 din bat. 2, 6, 7
din reg. 6 şi bateria 3 din reg. 2, Reg. 11
format de reg. 7 şi bat. 2 din reg. 3 art., Reg.
12, dat de reg. 8 şi bat. 6 din reg. 4. Să
constituesc astfel cele 4 brigade de art., câte
una de corp de armată, formate din
3 regimente din care 2 divizionare şi unul de
corp”.9
Garnizoanele de dislocare au fost
stabilite astfel: Brigada 1 Artilerie la Craiova,
cu Regimentul 1 Artilerie la Craiova
Regimentul 5 Artilerie la Piteşti şi
Regimentul 9 Artilerie la Craiova; Brigada 2
Artilerie, cu Regimentul 2 Artilerie la
7

Cf. Locotenent-colonel Ioan Popovici – Organizarea
armatei române - Vol. II, partea a III-a, Roman,
Tipografia Leon Friedman, 1903, p. 227; Maior
Alexandru Dumitrescu – Contribuţiuni la istoricul
armei artileriei – în Revista Artileriei nr. 10/octombrie
1935, pp. 848-851.
8
Cf. Maior Alexandru Dumitrescu – Contribuţiuni la
istoricul armei artileriei – în Revista Artileriei
nr. 10/octombrie 1935, pp. 853, 857.
9
General Ion I. Anastasiu – Oastea română de-a lungul
veacurilor – Bucureşti, 1933, p. 789, nota 1.

10

General Ion I. Anastasiu – Oastea română de-a
lungul veacurilor – Bucureşti, 1933, pp. 789-790.
11
General P.V. Năsturel - Contribuţiuni la istoria
artileriei române – Bucureşti, Stabiliment de arte
grafice „Universala”, pp. 53-55.
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Constanţa”12. Conform aceluiaşi Înalt Decret,
art. IV, s-a stabilit şi ordinea de bătaie a
artileriei, astfel: la Divizia 1 Infanterie. –
Brigada. 1 Artilerie Târgu Jiu cu Regimentul
1 Artilerie „Regele Carol” Craiova şi
Regimentul 5 Artilerie Târgu Jiu; la Divizia 2
Infanterie – Brigada 2 Artilerie Slatina cu
Regimentul 9 Artilerie Craiova şi Regimentul
14 Artilerie Slatina; la Divizia 3 Infanterie –
Brigada 3 Artilerie Târgovişte cu Regimentul
6 Artilerie Piteşti şi Regimentul 15 Artilerie
Târgovişte; la Divizia 4 Infanterie – Brigada 4
Artilerie Bucureşti cu Regimentul 2 Artilerie
Bucureşti şi Regimentul 10 Artilerie
Bucureşti; la Divizia 5 Infanterie – Brigada 5
Artilerie Brăila cu Regimentul 3 Artilerie
Brăila şi Regimentul 7 Artilerie Buzău; la
Divizia 6 Infanterie – Brigada 6 Artilerie
Focşani cu Regimentul 11 Artilerie Focşani şi
Regimentul 16 Artilerie Focşani (în mod
provizoriu); la Divizia 7 Infanterie – Brigada
8 Artilerie Roman cu Regimentul 4 Artilerie
Roman şi Regimentul 8 Artilerie Roman; la
Divizia 8 Infanterie – Brigada 8 Artilerie
Bacău cu Regimentul 12 Artilerie Bacău şi
Regimentul 17 Artilerie Bacău; la Divizia 9
Infanterie – Brigada 9 Artilerie Constanţa cu
Regimentul 13 Artilerie Constanţa şi
Regimentul 18 Artilerie Constanţa.
La 1 Aprilie 1914, prin Înaltul Decret
nr. 1444 relativ la creaţiuni de comandamente
şi transformări de corpuri s-au înfiinţat cinci
regimente de artilerie de câmp şi anume:
Regimentul 21 Artilerie Caracal (provizoriu
Craiova), Regimentul 22 Artilerie Mihai
Bravu, Regimentul 23 Artilerie Ploieşti
(provizoriu Focşani), Regimentul 24 Artilerie
Botoşani (provizoriu Bacău), Regimentul 25
Artilerie Medgidia (provizoriu Cernavodă).
„Aceste
regimente
vor
depinde
de
comandamentele 1-5 teritoriale şi ale
unităţilor de rezervă şi de brigadele de
artilerie hotărâte prin ordinea de bătae din
timp de pace”13. Totodată, prin acelaşi Înalt
Decret, s-au transformat cele cinci divizioane
de obuziere uşoare existente (înfiinţate la
1 aprilie 1912) în regimente, după cum
urmează: Divizionul 1 în Regimentul 1
Obuziere Uşoare Slatina/Corpul 1 Armată;

Divizionul 2 în Regimentul 2 Obuziere
Uşoare
Bucureşti/Corpul
2
Armată;
Divizionul 3 în Regimentul 3 Obuziere
Uşoare Râmnicu Sărat/Corpul 3 Armată;
Divizionul 4 în Regimentul 4 Obuziere
Uşoare Bacău/Corpul 4 Armată; Divizionul 5
în Regimentul 5 Obuziere Uşoare Constanţa/
Corpul 5 Armată. Comandanţi ai regimentelor
au fost numiţi: la Regimentul 21 Artilerie –
Lt. col. Paşalega Dumitru; la Regimentul 22
Artilerie - Lt. col. Lucescu Eugen; la
Regimentul 23 Artilerie - Lt. col. Glodeanu
Dumitru; la Regimentul 24 Artilerie – Lt. col.
Raicovici Teodor; la Regimentul 25 Artilerie –
Lt. col. Cornăţeanu Alexandru; la Regimentul 1
Obuziere – Lt. col. Zamfirescu Alexandru; la
Regimentul 2 Obuziere – Lt. col. Vassiescu
Ion; la Regimentul 3 Obuziere – Lt. col.
Mironescu Demostene; la Regimentul 4
Obuziere – Lt. col. Costin Grigore; la
Regimentul 5 Obuziere – Lt. col. Grigorescu
Anastase.
După ce la 1 ianuarie 1915 a fost
înfiinţat Divizionul Tunuri de Munte cal. 63 mm,
atenţia a fost îndreptată către organizarea
artileriei grele. Astfel, la 1 martie 1915 s-a
înfiinţat Regimentul 1 Artilerie Asediu, prin
transformarea Regimentului 1 Artilerie
Cetate, cu reşedinţa în fortul Jilava,
comandant fiind numit colonelul Dumitru
Limburg. La 28 octombrie 1915 regimentul
primeşte denumirea de Regimentul 1 Artilerie
Grea „Regele Ferdinand” având în
organizare Bateria 1 Tunuri cal. 152,4 mm
(6 piese), Bateria 2 Tunuri cal. 152,4 mm
(4 piese), Bateria 3 Tunuri cal. 155 mm de
Bange (3 piese), Bateria 4 Tunuri cal. 150 mm
pe şasiu (6 piese), Bateria 5 Mortiere 210 mm
(6 piese), Bateria 6 Tunuri. cal. 210 mm
(2 piese, dispusă pe dealul Miului la nord-est
de Giurgiu)14. Tot prin Înaltul Decret
nr. 2354/28 octombrie 1915 s-au înfiinţat
Regimentul 2 Artilerie Grea prin transformarea Divizionului de Obuziere Grele din
Bucureşti şi Regimentului 3 Artilerie Grea
(comandant locotenent-colonel Alexandru
Filitti), toate trei regimentele fiind încadrate
în Brigada 1 Artilerie Grea (comandant

12

14

*** - Monitorul Oficial nr. 18/28 aprilie 1909, Partea
regulamentară nr. 8 – p. 95.
13
*** - Monitorul Oficial nr. 15/4 aprilie 1914, Partea
regulamentară nr. 10 – p. 160.

Cf. Maior Mihai Burghelea, Locotenent-colonel
Ştefan Oprea – 80 de ani sub tricolor. În memoria
Brigăzii 8 şi Regimentelor 1 şi 5 Artilerie Grea –
Editura Moldarom Trading Galaţi, 1996, pp. 22-23.
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colonelul Romulus Vivescu)15. La 1 iulie
1916 a fost înfiinţat Regimentul 4 Artilerie
Grea la Cernica (comandant colonel Ion
Gheorghian), care împreună cu Regimentul 3/
Brigada 1 Artilerie Grea au constituit Brigada
2 Artilerie Grea (comandant general de
brigadă Teodor Georgescu). De asemenea,
cele 2 divizioane de tunuri munte au fost
organizate în Regimentul 1 Artilerie Munte
(Târgu Jiu)16.
Înaintea intrării în război, la 1 iulie
1916, ordinea de bătaie a artileriei era
următoarea17:
1. Director superior şi Inspector general al
artileriei: General de brigadă Toma
Paraschivescu
2. Director superior al Direcţiei 8
Armament: Colonel Rudeanu Vasile
3. Şcoala de trageri a artileriei: Lt.col.
Negrei Gabriel;
4. Şcoala de artilerie, geniu şi marină:
Col. Adj. Paul Angelescu
5. Stabilimentele de artilerie:
• Director superior şi Inspector al
Stabilimentelor de artilerie: General de
brigadă Toma Ghenea;
• Arsenalul de construcţii: Col. Miclescu A.;
• Pirotehnia: Lt.col. Filipescu Vasile;
• Pulberăria: Col. Albu Iosef
6. Artileria grea:
• Brigada1 Artilerie Grea:
Gl. bg. Referendaru Alexandru
- Regimentul 1 Artilerie Grea:
Col. Limburg Dumitru
- Regimentul 2 Artilerie Grea:
Col. Eremia Gheorghe
• Brigada 2 Artilerie Grea:
Gl. bg. Georgescu Teodor
- Regimentul 3 Artilerie Grea:
Col. Filitti Gheorghe
- Regimentul 4 Artilerie Grea:
Col. Gheorghian Ioan
7. Artileria de munte:

• Regimentul Art Munte T. 63 mm:
Col. Moscu Aurel
• Divizionul Artilerie Munte T. 75 mm:
Lt.col. Dumitrescu Constantin
8. Artileria Călăreaţă: Regimentul
Artilerie Călăreaţă: Lt. col. Botez Mircea
9. Regimentul 1 Cetate: Col. Gorski
Gheorghe
• B. 1 Artilerie Cetate:
Lt. col. Lupaşcu Alexandru
• B. 2 Artilerie Cetare:
Lt. col. Gabur Dumitru
• B. 3 Artilerie Cetate:
Lt. col. Vasilescu Nicolae
10. Corpul 1 Armată:
• Brigada 1 Artilerie/Divizia 1
Infanterie: Col. Lupaşcu Constantin
- Regimentul 1 Artilerie:
Col. Poltzer Eduard
- Regimentul 5 Artilerie: Col. Sachelaride
• Brigada 2 Artilerie/Divizia 2 Infanterie:
Gl. bg. Hepites Constantin
- Regimentul 9 Artilerie:
Lt. col. Opran Nicolae
- Regimentul 14 Artilerie:
Col. Bârsescu Ion
- Regimentul 1 Obuziere:
Lt. col. Stoenescu Gheorghe
- Regimentul 21 Artilerie/
Corpul 1 Trt.: Col. Paşalega Dumitru
11. Corpul 2 A.:
• Brigada 3 Artilerie/Divizia 3 Infanterie:
Col. Grecescu Alexandru
- Regimentul 6 Artilerie:
Lt. col. Tomoroveanu Alexandru
- Regimentul 15 Artilerie:
Col. Cornăţeanu Alexandru
• Brigada 4 Artilerie/Divizia 4 Infanterie:
Gl. bg. Lupescu Al.
- Regimentul 2 Artilerie:
Col. Constantinidi Gheorghe
- Regimentul 10 Artilerie:
Col. Păianu Dinu
- Regimentul 2 Obuziere:
Col. Vassiescu Ion
- Regimentul 22 Artilerie/Corpul 2 Trt.:
Col. Lucescu Eugeniu
12. Corpul 3 Armată:
• Brigada 5 Artilerie/Divizia 5 Infanterie:
Gl. bg. Spirescu Gheorghe
- Regimentul 7 Artilerie:
Col. Prassa Gheorghe

15

Cf. General-locotenent Victor Stănculescu, Colonel (r)
dr. Constantin Ucrain – Istoria artileriei române în date –
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988, p. 96.
16
Cf. General-locotenent Victor Stănculescu, Colonel (r)
dr. Constantin Ucrain – Istoria artileriei române în date
– Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988,
pp. 96-97.
17
*** - Anuarul Armatei Române pe anul 1916 –
pp. 19, 25, 31, 38-40, 44-47, 58-119, 345-403.
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- Regimentul 19 Artilerie:
Lt. col. Nicoreanu Dumitru
• Brigada 6 Artilerie/
Divizia 6 Infanterie: Col. Rujinski Dumitru
- Regimentul 11 Artilerie:
Lt. col. Lăzărescu Kokino
- Regimentul 16 Artilerie:
Col. Gorgos Andrei
- Regimentul 3 Obuziere:
Col. Mironescu Demostene
- Regimentul 23 Artilerie/
Corpul 3 Trt.: Col. Glodeanu Dumitru
13. Corpul 4 A.:
• Brigada 7 Artilerie/
Divizia 7 Infanterie: Col. Petrescu Tudor
- Regimentul 4 Artilerie:
Col. Tulea Carol
- Regimentul 8 Artilerie:
Col. Cardoş Dumitru
• Brigada 8 Artilerie/
Divizia 8 Infanterie: Col. Mironescu
Gheorghe
- Regimentul 12 Artilerie:
Col. Nisipeanu Ioan
- Regimentul 17 Artilerie:
Col. Buzetescu Nicolae
- Regimentul 4 Obuziere:
Col. Costin Grigore
- Regimentul 24 Artilerie/
Corpul 4 Trt.: Lt. col. Macarovici C. -ajutor
14. Corpul 5 A.:
• Brigada 9 Artilerie/
Divizia 9 Infanterie: Col. Petcuşi Leonida
- Regimentul 13 Artilerie:
Col. Stoica August
- Regimentul 18 Artilerie:
Lt. col. Tomescu Grigore
• Brigada 10 Artilerie/
Divizia 10 Infanterie:Gl. bg. Rovinaru
Nicolae
- Regimentul 3 Artilerie:
Col. Condeescu Nicolae
- Regimentul 20 Artilerie:
Lt. col. Bejulescu Ion
- Regimentul 5 Obuziere:
Col. Grigorescu Anastase
- Regimentul 25 Artilerie/
Corpul 5 Trt.: Lt. col. Brădeanu Antonie
O atenţie deosebită s-a acordat şi
dezvoltării serviciilor de artilerie. Astfel, în
1884 s-a adoptat regulamentul serviciului
Arsenalului
Armatei,
conform
căruia
Arsenalul avea menirea „... să repare

armătura şi materialul de artilerie, geniu şi
tren al armatei şi să formeze lucrătorii de
artilerie”18. Totodată pe lângă arsenal s-au
creat Şcoala de Meseriaşi Militari (1881)
pentru pregătirea „de diferite meserii
trebuitori arsenalului, artileriei, geniului şi
trenului, dar mai cu osebire armurieri la
regimentele de infanterie şi cavalerie”19 şi o
Şcoală Practică de Artificieri (1894) pentru
pregătirea unor brigadieri de la regimentele de
artilerie „în scopul de a avea la trupă un
personal instruit în cunoaşterea manipulărei
şi întreţinerei în bună stare a materialului de
artilerie de tot felul şi a muniţiilor de răsboi,
a fi în stare să facă mici înlocuiri şi
reparaţiuni la material, şi a şti să se păstreze
muniţiile de artilerie în depositele
regimentare”20. În anul 1880, prin buget, s-au
prevăzut resurse financiare pentru înfiinţarea
Pirotehniei Armatei, iar în 1883 s-a înfiinţat
pe lângă Pirotehnie o Şcoală de Artificieri
Militari „în scopul de a forma artificieri cu
cunoştinţe teoretice şi practice, atât pentru
trebuinţele serviciului ordinar al pirotecniei
cât şi pentru a forma în acelaşi timp o
pepinieră de elevi guarzi de artilerie”21. După
ce în anul 1881 Pulberăria Armatei a fost
concesionată, în anul 1889 „Pulberăria
armatei este pusă sub direcţia imediată a
Ministerului de resbel şi acea a Inspectorului
general al artileriei în cea ce priveşte
serviciul special al pulberăriei”22, iar prin
Înaltul Decret nr. 2110/25 aprilie 1896 s-a
înfiinţat Pulberăria de la Dudeşti. În anul
1893 s-a înfiinţat Depozitul central de muniţii
de război, iar în anul 1887 s-a înfiinţat
Depozitul central de artilerie de la Târgovişte
(arsenalul de depozit). La 1 aprilie 1912 în
cadrul Ministerului de Război s-a înfiinţat
Direcţia a 8-a armament, care a luat în
18

Locotenent-colonel Ioan Popovici – Organizarea
armatei române - Vol. II, partea a III-a, Roman,
Tipografia Leon Friedman, 1903, pp. 240-241.
19
Locotenent-colonel Ioan Popovici – Organizarea
armatei române - Vol. II, partea a III-a, Roman,
Tipografia Leon Friedman, 1903, p. 240.
20
Locotenent-colonel Ioan Popovici – Organizarea
armatei române - Vol. II, partea a III-a, Roman,
Tipografia Leon Friedman, 1903, p. 243.
21
Locotenent-colonel Ioan Popovici – Organizarea
armatei române - Vol. II, partea a III-a, Roman,
Tipografia Leon Friedman, 1903, p. 244.
22
Locotenent-colonel Ioan Popovici – Organizarea
armatei române - Vol. II, partea a III-a, Roman,
Tipografia Leon Friedman, 1903, p. 246.
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subordine Arsenalul, Pirotehnia, Pulberăria şi
Depozitele de armament şi muniţii23.

ambarcaţiuni militare, iar după terminarea
podului în după amiaza aceleiaşi zile şi pe
acesta. Planul român, „Ipoteza nr. 1 bis”,
prevedea desfăşurarea unei ofensive pe două
direcţii strategice, una principală spre Sofia cu
Armata de operaţii (Corpurile. 1-4 Armată), şi
a doua, secundară, cu Corpul 5 Armată în
Dobrogea (Cadrilaterul mic).
În ziua de 4 iulie regele Carol I „a
examinat cu de-amănuntul podul exprimându-şi
satisfacţiunea pentru soliditatea sa; apoi a
trecut pe ţărmul bulgar, unde erau aşezate
trupele Corpului II de armată… Trecând în
revistă Regimentul 2 de artilerie, M.S. Regele
a binevoit să înalţe la rangul de sergent pe
Vasile Morţun, actualul ministru de interne,
care se afla înrolat ca voluntar în regimentul
14 Roman. … În aceeaşi zi, la orele 4 d.a.
M.S. Regele a trecut podul şi de pe malul
stâng al Dunării, a primit defilarea
Regimentului 4 de artilerie, şi a trecut apoi în
revistă, în trecerea sa la cartier, trupele din
divizia a III-a… ”26
La acea dată în compunerea diviziilor de
infanterie (10) exista câte o brigadă de
artilerie pe 2 regimente, iar la diviziile de
rezervă câte 3 baterii tunuri cal. 75 mm şi
2 baterii obuziere cal. 120 mm, în acest război
fiind concentrate 180 de baterii de artilerie.
Artileria era dotată27 cu tunuri de câmp cal. 75 mm
sistem “Krupp” românesc, md. 1904,
obuziere “Krupp” cal. 105 mm şi 120 mm. În
total s-a dispus de 614 guri de foc de câmp
perfecţionate şi de 110 guri de foc diferite
(tunuri de munte, de asediu, obuziere).
În campania din 1913 a participat următoarea
artilerie28:
Divizionul
1
Artilerie
Călăreaţă/Divizia 1 Cavalerie – Mr. Tomescu
Grigore,
Divizionul
2
Artilerie.
Călăreaţă/Divizia 2 Cavalerie – Mr. Botez
Mircea, Brigada. 1 Artilerie/Divizia 1/
Corpul 1 Armată – Col. Muică Ion, Brigada 2
Artilerie/Divizia 21/Corpul 1 Armată –
General Frunză Petre, Brigada 3 Artilerie/

4.2. Participarea artileriei la cel de-al
Doilea Război Balcanic din 1913
Început în noaptea de 16/17 (29/30)
iunie 1913 prin agresiunea Bulgariei asupra
Serbiei şi Greciei, al Doilea Război Balcanic
a implicat România, după ce puterile
europene au permis acest lucru, pentru
asigurarea păcii în Balcani, iar Regele Carol I
„era perfect ţinut în curent de Generalul
Christescu, aflat în Serbia, de mersul
evenimentelor”24. Pentru armata română
războiul a debutat cu mobilizarea decretată la
20 iunie pentru 23 iunie, ca „ultimă încercare
prin care se lăsa Bulgariei timp de gândit şi
revenit în minţi”25, începută în noaptea de
22/23 iunie (5/6 iulie) şi concentrarea
Corpurilor de armată 1-4 pe frontiera de sud
şi în Dobrogea (Corpul 5 A.).

1913. Regimentul 10 Artilerie trece Dunărea pe podul
de la Corabia

Aceste acţiuni s-au desfăşurat cu
repeziciune şi s-au încheiat la 9 zile de la
mobilizare, când a început construcţia podului
peste Dunăre de la Corabia (în apropierea
locului în care fusese construit podul
din 1877), terminată în circa 7 ore. Trecerea
Dunării a început pe 2/15 iulie la Bechet cu
23

Cf. General-locotenent Victor Stănculescu, Colonel (r)
dr. Constantin Ucrain – Istoria artileriei române în date
– Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988,
p. 94.
24
General Ion Anastasiu – Avântul Ţării. Campania
din 1913 în Bulgaria – Cluj, Institut de arte grafice,
editură şi librărie „Cartea Românească” S.A., Calea
Dorobanţilor 14-16, 1925, p. 11.
25
General Ion Anastasiu – Avântul Ţării. Campania
din 1913 în Bulgaria – Cluj, Institut de arte grafice,
editură şi librărie „Cartea Românească” S.A., Calea
Dorobanţilor 14-16, 1925, p. 11.

26

Corvin M. Petrescu – Istoricul campaniei militare din
anul 1913 – Bucureşti, 1914, Tipografia „Jockey-club”
Ioan C. Văcărescu, Str. Unirii nr. 4, p. 45.
27
Cf. Colectiv (coordonator General-locotenent Ilie
Ceauşescu) – Istoria militară a poporului român – Vol. V,
Editura Militară, Bucureşti, 1988, p. 290.
28
Corvin M. Petrescu – Istoricul campaniei militare din
anul 1913 – Bucureşti, 1914, Tipografia „Jockey-club”
Ioan C. Văcărescu, Str. Unirii nr. 4, pp. 56-57.
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Divizia 3/Corpul 2 Armată – General
Vâlvoreanu Constantin, Brigada 4 Artilerie/
Divizia 4/Corpul 2 Armată – General
Paraschivescu Toma, Brigada 5 Artilerie/
Divizia 5/Corpul 3 Armată – Col. Râmniceanu
Theodor, Brigada 6 Artilerie/Divizia 6/
Corpul 3 Armată – Col. Rujinski Dimitrie,
Brigada 7 Artilerie/Divizia 7/Corpul 4
Armată – Col. Petrescu Ion, Brigada 8
Artilerie/Divizia 8/Corpul 4 Artilerie –
Col. Burghele Constantin, Brigada 9 Artilerie/
Divizia 9/Corpul 5 Armată – General
Basarabescu
Ion, Brigada 10 Artilerie/
Divizia 10/Corpul 5 Armată – Col. Manolescu
Constantin.
„Printr-o acţiune repede, Corpul V de
armată, sub comanda generalului Culcer,
întărit cu o divizie de rezervă, ocupă
Cadrilaterul pînă la linia Turtucaia-Balcic,
revendicată de noi”29. După un marş viguros
trupele Corpul 1 Armată au atins, în seara
zilei de 6/19 iulie aliniamentul ordonat:
Ferdinandovo, Vraţa, Orhanie (Botevgrad),
celelalte trei corpuri aflânduse pe a doua
poziţie, iar la 9 iulie la 20 km de Sofia30.
Singurele acţiuni militare de luptă propriuzise au avut loc la Ferdinandovo unde Divizia
Cavalerie general Bogdan „cu puţină artilerie
călăreaţă” a luat prizonieră brigada generalului
Siracov, după care a eliberat trupa brigăzii
luând prizonieri doar ofiţerii31. La 11/24 iulie,
înaintarea trupelor române a fost oprită din
proprie iniţiativă, iar la 17/30 iulie au început
tratativele de pace de la Bucureşti, încheiate
la 28 iulie/10 august. La 4/17 august a început

retragerea trupelor române, terminată, în linii
mari, la 15/28 august, iar la 31 august/13
septembrie armata a fost desconcentrată.
Pentru România, deşi a ataşat, conform
tratatului de pace, cele două judeţe din sudul
Dobrogei (Durostor şi Caliacra), al Doilea
Război Balcanic a fost de impunere a păcii în
zonă, dar şi un exerciţiu de verificare a
stadiului în care se afla armata. Din păcate,
deşi nu au avut loc lupte, în adevăratul sens al
cuvântului, totuşi armata a înregistrat peste
1200 de morţi din cauza epidemiei de holeră,
declanşată în a doua decadă a lunii iulie.
Totuşi, atunci „demnitatea a 2 ţări (Serbia şi
Grecia – N.N.) a fost salvată prin intervenţia
armatei româneşti, chemată la nevoie şi
sosită la timp”32.
Al Doilea Război Balcanic avea să
confirme, fără putinţă de tăgadă, valoarea de
strălucit strateg militar a colonelului artilerist
Constantin
Christescu.
„Trimis
ca
reprezentant al armatei române pe lângă
Marele Cartier Sârbesc, el se impune repede
şi acolo prin înalta sa ştiinţă militară şi este
consultat de Statul Major Sârb la facerea
planurilor de operaţii împotriva Bulgariei.
Entuziasmul sârbilor pentru Colonelul de pe
atunci Christescu, se manifestă viu în acele
cuvinte – devenite faimoase în popor – prin
care Voevodul Putnik, comandantul suprem
al armatei sârbeşti, confirma înaltele calităţi
de strateg şi de tactician al valorosului ofiţer
român: „Dacă românii mai au un Christescu,
să ni-l lase nouă pe acesta”33. Atunci, în acea
lună de detaşare la statul major sârbesc, „cu
ocasiunea războiului balcanic, dând dovada
strălucitelor lui aptitudini, produsese invidia
care l-a urmărit până în pragul morţii”34.
După cum arăta marele istoric Nicolae
Iorga, care a obţinut dreptul să meargă ca
soldat voluntar pe front, în virtutea faptului că
era profesor la Şcoala Superioară de Război,
„avem 1200 de morţi – trei sferturi răpuşi de
holeră, în chinuri fără nume”, care „s-au

29

Constantin Kiriţescu – Istoria războiului pentru
întregirea României 1916-1918 – Vol. I, Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989, p. 95.
30
Constantin Kiriţescu – Istoria războiului pentru
întregirea României 1916-1918 – Vol. I, Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989, p. 96;
Vezi şi General Ion Anastasiu – Avântul Ţării.
Campania din 1913 în Bulgaria – Cluj, Institut de arte
grafice, editură şi librărie „Cartea Românească” S.A.,
Calea Dorobanţilor 14-16, 1925, p. 58.
31
Constantin Kiriţescu – Istoria războiului pentru
întregirea României 1916-1918 – Vol. I, Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989, p. 95;
Vezi şi Alexandru Lascarov-Moldovanu – Zile de
campanie iunie-august 1913. impresii, observaţii,
caracterizări – Bucureşti, Depozitul general: Librăria
Stănciulescu, 1915, pp. 89-91; Constantin C. Bacalbaşa –
Capitala sub ocupaţia duşmanului: 1916-1918 –
Editura A. Micu Alcalay&L. Calafeteanu, Brăila,
1921, p. 6.

32

General Ion Anastasiu – Avântul Ţării. Campania
din 1913 în Bulgaria – Cluj, Institut de arte grafice,
editură şi librărie „Cartea Românească” S.A., Calea
Dorobanţilor 14-16, 1925, p. 8.
33
*** - Ilustraţiunea Armatei, Anul I, nr. 9-10/1 iulie-1
august, st. n. 1919 – p. 3.
34
Stelian Popescu - Generalul Christescu – în Universul,
anul XLI, nr. 122, duminică 13 mai 1923, p. 1.
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dejunul pentru invitaţi desfăşurat în sala de
bibliotecă împreună cu toţi ofiţerii
regimentului.
În cuvântul său, colonelul Nicolae
Rovinaru, comandantul regimentului, după ce
a prezentat semnificaţia aparte a zilei pentru
regiment, a spus: „Abia în vârstă de aproape
2 ani, regimentul 19 de artilerie a avut
norocul să arate şefilor săi şi Augustului său
Căpitan că este gata să câştige laurii
victoriei. Entuziasmul şi regularitatea cu care
s-a mobilizat, Precizia cu care a executat
marşurile de concentrare şi de ocupare a ţării
vrăşmaşe, Resistenţa fără şovăire la oboselile
şi lipsurile legate natural de operaţiile
militare,
Dragostea
şi
devotamentul
nemărginit între şefi şi subalterni, Sunt
garanţii netăgăduite că dacă vrăjmaşul s-ar fi
încumetat să dea piept cu armata română,
atunci şi regimentul 19 de artilerie ar fi fost
destul de bine pregătit, pentru a câştiga laurii
victoriei pe câmpul de luptă”. Apoi
comandantul regimentului a citit întru veşnică
pomenire numele celor 25 de eroi ai
campaniei din 1913.
Ofiţerii regimentului şi invitaţii lor,
generalii Coandă şi Georgescu, generalul
Radian, comandantul Brigada 9 Infanterie,
comandanţii unităţilor din garnizoană au
servit la dejun un meniu, sugestiv numit
Avânt românesc care a cuprins, la fel de
sugestiv, următoarele: Alarma – ţuică,
mastică; Mobilizarea – salată de icre; Hrana
de rezervă – şuncă de Praga cu aspic;
Trecerea Dunării – cegă cu maioneză;
Tragerea cu şrapnele la Ferdinandovo –
mazăre boabe cu pateuri; Predarea de la
Ferdinandovo şi trecerea Balcanilor –
friptură cu salată verde; Hrana pe timpul
staţionării la Ciumavovitza – Brânzeturi;
Încheierea Păcii – torturi; Fructele
campaniei: Silistra, Turtucaia, Dobrici,
Balcic – fructe; Demobilizarea – vin;
Povestiri din campanie – cafea; Răzbunarea
morţii lui Mihai Viteazu – şampanie. Pe
timpul dejunului inspectorul general al
artileriei a toastat pentru Rege, pentru
regiment, pe care l-a numit „un demn copil al
bravei artilerii române” şi i-a îndemnat pe
ofiţeri la muncă necontenită pentru a fi „gata
a răspunde cu mândrie în ziua cea mare”.
Colonelul Rovinaru a mulţumit invitaţilor
pentru onoarea făcută şi i-a asigurat că
„ofiţerii şi trupa regimentului 19 de artilerie

strâns pe meleagurile acelea vitrege, fără să
fi văzut în ceasul din urmă o faţă iubitoare
aplecată asupra lor”35. Artileria, aşa cum a
ştiut de multe ori să-şi omagieze eroii a făcut-o
şi acum, aşa cum au făcut artileriştii din
Regimentul 19 Artilerie Ploieşti, comandant
colonel Nicolae Rovinaru36.

1913. Piese de artilerie pregătite pentru apărarea
capului de pod realizat de Divizia 1 Cavalerie

La 26 octombrie 1913, la acest
regiment, format cu numai 2 ani în urmă, s-a
organizat, pe lângă serbarea patronului,
Sf. Dumitru, şi un parastas în memoria celor
morţi de holeră în timpul campaniei,
ridicându-se, din fonduri proprii, în faţa
pavilionului comandament „un modest
monument în piatră”. Pe feţele monumentului
s-au pus plăci de marmură albă, pe placa
principală s-a scris: „În amintirea bravilor
camarazi morţi în campania din Bulgaria,
23 iunie-31 august 1913”, iar pe celelalte
numele căpitanului Popescu C. Gheorghe,
comandantul Bateriei a 6-a, numele celor
4 militari din regiment şi numele celor 20 de
soldaţi din divizionul de coloane de muniţii.
Ceremonialul a cuprins trecerea în
revistă a regimentului de către generalii
Constantin Coandă, inspectorul general al
artileriei şi George Georgescu, comandantul
Diviziei a 5-a, un Te-Deum săvârşit de
preotul garnizoanei, cuvântul comandantului
Regimentului 19 Artilerie, masa festivă a
trupei cu un supliment de „friptură de porc cu
varză călită, 250 grame de vin şi colivă” şi
35

N. Iorga – Acţiunea militară a României. În Bulgaria
cu ostaşii noştri – Ediţia a II-a, Bucureşti, Atelierele
grafice Socec &Co., Societate anonimă, 1914,
pp. 253-254.
36
*** Serbarea de la regimentul 19 de artilerie din ziua
de 26 octombrie (Sf. Dumitru) 1913 – în Revista
Artileriei nr. 11/noiembrie 1913, pp. 654-660.
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nu va cruţa nici un sacrificiu pentru a călca
cu mândrie pe urmele glorioase ale bravei
artilerii române”.

Tun 150 mm md 1885 pe
1
şasiu L 25
Tun 150 mm md.1887
1
maşina L35
2
Tun 152,4 mm Armstrong
1
Tun 155 mm Bange
1
Tun 210 mm md. 1887
1
Mortiere 210 mm
2
Tun 87 mm md. 1886
32
Total
Total general
327

4.3. Artileria română în Războiul de
Reîntregire a neamului
La 14 august 1916 a fost publicat în
Monitorul Oficial decretul pentru mobilizarea
tuturor forţelor noastre armate care, pe timp
de pace, erau grupate în 15 divizii (Diviziile
1-10 erau compuse din 2 brigăzi (4 regimente)
de infanterie şi o brigadă (2 regimente) de
artilerie; iar diviziile 11-15 erau compuse din
8 regimente teritoriale şi un regiment de
artilerie). În vederea războiului s-a sporit
numărul diviziilor la 23 – neegale în forţă şi
valoare, în plus fiind 2 divizii de cavalerie.
Unele divizii s-au constituit după mobilizare.
Armata mobilizată a format 327 baterii de
artilerie cu 750 tunuri cu tragere repede,
650 tunuri cu tragere înceată, toate tunurile
din forturile Cetăţii Bucureşti, ca şi cele de pe
linia fortificată Focşani-Nămoloasa-Galaţi,
care au fost demontate spre a fi întrebuinţate
ca artilerie grea37.

5. Artilerie de poziţie şi cu
misiuni speciale
Tun 87 mm md. 1880
Tun 75 mm md. 1880
Tun 78 mm md. 1868
Tun 63 marină
Total
6. Artileria fixă a capetelor de
pod
Turele 37 mm md 1887
(piese)
Turele 53 mm md. 1885
(piese)

Artileria mobilizată la 14 august 191638
Tipuri de artilerie
1. Artileria de infanterie
Tun 53 mm md. 1885
Tun 57 mm md. 1888
Total
2. Artilerie de câmp
Tun 75 mm md. 1904
Tun 75 md. 1908
Tun 87 mm md. 1880
Ob. 105 mm md. 1912
Ob. 120 mm md. 1901
Total
3. Artileria de munte
Tun 57 mm md. 1888
Tun 63 mm md. 1883
Tun 75 mm md. 1912
Total
4. Artileria Grea
Tun 105 mm md. 1891
Tun 120 mm francez lung
Tun 120 mm francez scurt
Ob. 150 mm md. 1912

Nr.
Bt.

Obs.

49
6
55
150
6
30
30
8
224
6
6
4
16
15
3
3
2

6 piese
4 piese
6 + 4 piese
3 piese
3 piese
4 piese

6
5
12
1
24

14
38

Tun 75 mm marină L 50
Tun 75 mm bulgar md. 1904
Tun 75 mm md. 1880
Tun 120 mm marină L 35
Ob. 120 mm marină L 10
Ob. 120 mm md. 1888
Tun 120 mm (sub cupole)
md. 1885

1
3
12
1
1
2

Mortiere 120 mm md. 1887
Tun 150 mm md. 1887 de
coastă

1

2

2

Ob. 210 mm md,. 1888
Total

1
52

7. Tunuri A.A.
Tun 57 mm
Negrei&Burileanu
Tun 75 mm md. 1880
Tun 75 mm Deport
Tun 75 mm Francez A.A.
Total

60
45
4
4
113

Turtucaia
28 Turtucaia,
10 Cernavodă
Turtucaia
Turtucaia
2 Turtucaia, 9
Cernavodă, 1
Silistra
Turtucaia
Turtucaia
1x4 Turtucaia
1x6Cernavodă
1x6 Turtucaia
1x2 Silistra
1x6 Turtucaia
1x4 Silistra
1x2Cernavodă
Turtucaia
Turele
Baterii

32 în curs org.
20
Cetatea
Bucureşti, 12
Cernavodă

Organizarea Artileriei la 14 august
1916 era următoarea39:
Org. în sept.
Org. în sept.

1. Şeful Serviciului Artileriei/Marele
Cartier General: General de brigadă Radu
Toroceanu
2. Artileria Cavaleriei

37

Cf. *** - România în timpul războiului 1916-1918 –
seria I, fascicola nr. 1/aprilie 1919, p. 21.
38
Conform M.Ap.N., M.St.M., Serviciul Istoric –
România în războiul mondial 1916 – 1918, vol. 1,
anexa nr. 16- Imprimeria Naţională, 1934.

39

Conform M.Ap.N., M.St.M., Serviciul Istoric –
România în războiul mondial 1916 – 1918, vol. 1,
anexa nr. 42- Imprimeria Naţională, 1934.
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• Divizionul 1 Artilerie Călăreaţă/
Divizia 1 Cavalerie: Mr. Roşianu Constantin
• Divizionul 2 Artilerie Călăreaţă/
Divizia 2 Cavalerie: Lt. col. Botez Mircea
3. Regiunea Întărită „F.N.G.”: Gl. d. (r)
Petre Vasiliu-Năsturel
4. Artileria grea:
• Brigada 1 A. G.: Col. Vernescu Ioan
- Regimentul 1 Artilerie Grea: Col. Limburg
Dumitru
- Regimentul 2 Artilerie Grea: Col. Eremia
Gheorghe
• Brigada 2 Artilerie Grea: Col. (r)
Vivescu Romulus
- Regimentul 3 Artilerie Grea: Lt. col.
Zvoranu Ioan
- Regimentul
4
Artilerie
Grea:
Col. Gheorghian Ioan
5. Artileria de munte:
- Regimentul Artilerie Munte T. 75 mm:
Lt. col. Dumitrescu Constantin
- Regimentul Artilerie Munte T. 63 mm:
Col. Moscu Aurel
- Divizionul Artilerie Munte T. 57 mm:
Mr. Frunzescu Traian
6. Corpul 1 Armată: Brigada 1 Artilerie/
Divizia 1 Infanterie: Col. Lupaşcu Constantin
- Regimentul 1 Artilerie: Col. Poltzer
Eduard
- Regimentul 5 Artilerie: Lt. col. Dejoianu
Ion
- Brigada 2 Artilerie/Divizia 2 Infanterie:
Gl. bg. Hepites Constantin
- Regimentul 9 Artilerie: Lt. col. Opran
Nicolae
- Regimentul 14 Artilerie: Col. Bârsescu Ion
- Regimentul 1 Obuziere: Lt. col. Stoenescu
Gheorghe
- Regimentul 21 Artilerie/Divizia 11
Infanterie: Col. Paşalega Dumitru
7. Corpul 2 Armată: Brigada 3 Artilerie/
Divizia 3 Infanterie: Col. Grecescu Alexandru
- Regimentul 6 Artilerie: Lt. col.
Tomoroveanu Alexandru
- Regimentul 15 Artilerie: Col. Cornăţeanu
Alexandru
- Brigada 4 Artilerie/Divizia 4 Infanterie:
Col. Păianu Dinu
- Regimentul 2 Artilerie: Col. Constantinidi
Gheorghe
- Regimentul 10 Artilerie: Lt. col. Popescu
Nicolae
- Regimentul 2 Obuziere: Lt. col. Polizu
Alexandru

- Regimentul 22 Artilerie/Divizia 12
Infanterie: Col. Lucescu Eugeniu
8. Corpul 3 Armată: Brigada 5 Artilerie/
Divizia 5 Infanterie: Gl. bg. Spirescu
Gheorghe
- Regimentul 7 Artilerie: Col. Prassa
Gheorghe
- Regimentul 19 Artilerie: Lt. col. Nicoreanu
Dumitru
- Brigada 6 Artilerie/Divizia 6 Infanterie:
Col. Rujinski Dumitru
- Regimentul 11 Artilerie: Lt. col. Lăzărescu
Kokino
- Regimentul 16 Artilerie: Col. Gorgos
Andrei
- Regimentul 3 Obuziere: Col. Mironescu
Demostene
- Regimentul 23 Artilerie/Divizia 13
Infanterie: Col. Glodeanu Dumitru
9. Corpul 4 Armată: Brigada 7 Artilerie/
Divizia 7 Infanterie: Col. Petrescu Tudor
- Regimentul 4 Artilerie: Col. Tulea Carol
- Regimentul 8 Artilerie: Col. Cardoş
Dumitru
- Brigada 8 Artilerie/Divizia 8 Infanterie:
Col. Mironescu Gheorghe
- Regimentul 12 Artilerie: Col. Nisipeanu
Ioan
- Regimentul 17 Artilerie: Col. Buzetescu
Nicolae
- Regimentul 4 Obuziere: Col. Costin
Grigore
- Regimentul 24 Artilerie/Divizia
14
Infanterie: Col. Sachelaride Emil
10. Corpul 5 Armată: Brigada 10 Artilerie/
Divizia 10 Infanterie: Gl. bg. Rovinaru
Nicolae
- Regimentul 3 Artilerie: Col. Condeescu
Nicolae
- Regimentul 20 Artilerie: Lt. col. Bejulescu
Ion
- Regimentul 5 Obuziere: Col. Grigorescu
Anastase
- Regimentul 25 Artilerie/Divizia 15
Infanterie: Lt. col. Brădeanu Antonie
11. Corpul 6 Armată:
- Brigada 11 Artilerie/Divizia 16 Infanterie:
Col.(r.) Gârleşteanu Josef
- Regimentul 26 Artilerie: Lt. col. (r)
Miclescu Gheorghe
- Regimentul 27 Artilerie: Lt. col. Gabur
Dumitru
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•

12. Corpul 7 Armată:
- Brigada 9 Artilerie/Divizia 9 Infanterie:
Col. Petcuşi Leonida
- Regimentul 13 Artilerie: Col. Stoica
August
- Regimentul 18 Artilerie: Lt. col. Tomescu
Grigore
13. Şeful Direcţiei 3 Artilerie şi muniţii/
Ministerul de Război: Gl. dr. Paraschivescu
Toma

Divizionul 2/Regimentul 2 Obuziere
(3 baterii ob. 105 mm T.R.)
-2 Bt. tunuri 53 mm
Divizia 4 Infanterie
– Brigada 1 Artilerie: Regimentul 4 Artilerie
(6 baterii tunuri 75 mm T.R.)
• Divizionul 1/Regimentul 2 Obuziere
(3 baterii ob. 1o5 mm T.R.)
-2 Bt. tunuri 53 mm
Divizia 5 Infanterie
– Brigada 5 Artilerie: Regimentul 7 Artilerie
(6 baterii tunuri 75 mm T.R.)
• Regimentul 19 Artilerie (6 baterii
tunuri 75 mm T.R.)
-2 Bt. tunuri 53 mm
Divizia 6 Infanterie
– Brigada 6 Artilerie: Regimentul 16 Artilerie
(6 baterii tunuri 75 mm T.R.)
• 1 Divizionul/Regimentul 3 Obuziere
(3 baterii ob. 1o5 mm T.R.)
-2 Bt. tunuri 53 mm
Divizia 7 Infanterie
– Brigada 7 Artilerie: R.4 Artilerie (6 baterii
tunuri 75 mm T.R.)
• Regimentul 8 Artilerie (6 baterii tunuri
75 mm T.R.)
-2 Bt. tunuri 53 mm
Divizia 8 Infanterie *
– Brigada 8 Artilerie: R.12 Artilerie (6 baterii
tunuri 75 mm T.R.)
• Regimentul 17 Artilerie (6 baterii
tunuri 75 mm T.R.)
• 1 Bt./Regimentul 1 Obuziere
(Obuziere 1o5 mm T.R.)
-3 baterii tunuri 53 mm
* din 20 octombrie
- Regimentul 17 Artilerie (6 baterii tunuri
75 mm T.R)
- 2 baterii tunuri 53 mm
Divizia 9 Infanterie *
– Brigada 10 Artilerie: R.3 Artilerie (4 baterii
tunuri 75 mm T.R. şi 2 baterii tunuri 87 mm)
• Regimentul 20 Artilerie (5 baterii
tunuri 75 mm T.R.)
-2 Bt. tunuri 53 mm
* din 24 august
– Brigada 10 Artilerie: R.3 Artilerie (4 baterii
tunuri 75 mm T.R. şi 2 baterii tunuri 87 mm)
• Regimentul 20 Artilerie (5 baterii
tunuri 75 mm T.R.)
-3 Bt. tunuri 53 mm

Compunerea artileriei diviziilor şi a
artileriei grele în campania din 1916 a fost
următoarea:
Divizia 1 Infanterie *
– Brigada 1 Artilerie: R.1 Artilerie (6 baterii
tunuri 75 mm T.R.)
• Divizionul 1/Regimentul 5 Artilerie
(6 baterii tunuri 75 mm T.R.)
• 1 batalion/Regimentul 1 Obuziere
(Obuziere 1o5 mm T.R.)
-2 baterii tunuri 53 mm
* din 10 otombrie
- Regimentul 1 Artilerie (5 baterii tunuri
75 mm T.R.)
- Regimentul 21 Artilerie (3 baterii tunuri
75 mm T.R.)
- Regimentul 1 Obuziere (1 baterie Obuziere
105 mm)
- 1 baterie tunuri 105 mm
- 1 baterie obuziere 120 mm
- 3 baterii munte tunuri 63 mm
- 3 baterii munte tunuri 57 mm
- 5 baterii 53 mm
- 1 baterie mortiere 58 mm
Divizia 2 Infanterie
– Brigada 2 Artilerie: Regimentul 9 Artilerie
(5 baterii tunuri 75 mm T.R.)
• Divizionul 1/Regimentul 5 Artilerie
(6 baterii tunuri 75 mm T.R.)
- 2 Bt. tunuri 53 mm
Divizia 2/5 Infanterie *
* 17 octombrie-25 noiembrie din contopirea
Divizia 2 şi 5 Infanterie
- Brigada 2/5 Artilerie: Regimentul 7/19 art.
(6 baterii tunuri 75 mm T.R.)
• Regimentul 9/14 Artilerie (6 baterii
tunuri 75 mm T.R.)
Divizia 3 Infanterie
– Brigada 1 Artilerie: R.3 Artilerie (6 baterii
tunuri 75 mm T.R.)
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Divizia 14 Infanterie *
– Regimentul 24 Artilerie (6 baterii tunuri
75 mm T.R.)
- Divizionul 4 Obuziere (2 baterii ob. 120 mm)
- Divizionul 4 Artilerie (3 baterii tunuri 87 mm)
- 3 baterii 53 mm
* din 25 octombrie
– R.24 Artilerie (6 baterii tunuri 75 mm T.R.)
- Divizionul 4 Obuziere (2 baterii ob. 120 mm)
- 2 baterii 53 mm
Divizia 15 Infanterie *
– R.25 Artilerie (6 baterii tunuri 75 mm T.R.)
- 3 baterii 53 mm
* în septembrie
– R.25 Artilerie (6 baterii tunuri 75 mm T.R.)
- 1 baterii 53 mm
* în octombrie-decembrie
– R.25 Artilerie (6 baterii tunuri 75 mm T.R.)
- Regimentul 12 Artilerie (6 baterii tunuri
75 mm T.R)
- Regimentul 4 Obuziere (6 baterii ob. 105 mm)
- 2 baterii munte tunuri 63 mm
- 3 baterii 53 mm
Divizia 16 Infanterie *
– Brigada 11 Artilerie: R.26 Artilerie
(6 baterii tunuri 87 mm)
• Regimentul 27 Artilerie (6 baterii
tunuri 87 mm)
- Regimentul 15 Artilerie (6 baterii tunuri
75 mm T.R.)
-Regimentul 2 Artilerie Grea (2 divizioane
a 3 baterii tunuri 105mm şi 1 baterie tunuri
150 mm)
- 3 baterii tunuri 53 mm
* din 3 septembrie
– Brigada 11 Artilerie: R.26 Artilerie
(4 baterii tunuri 87 mm)
• Regimentul 27 Artilerie (6 baterii
tunuri 87 mm)
- Regimentul 15 Artilerie (4 baterii tunuri
75 mm T.R.)
- „?“ baterii 53 mm
* din 29 septembrie
- Regimentul 13 Artilerie (6 baterii tunuri
75 mm T.R.)
- „?“ baterii 53 mm
* din 3 noiembrie
- Regimentul 18 Artilerie (6 baterii tunuri
75 mm T.R.)
Divizia 17 Infanterie *
* 15-24 august-Turtucaia
- 2 Bt./Regimentul 3 Artilerie (tunuri
75 mm T.R.)

Divizia 9/19 Infanterie *
* 17 octombrie-21 noiembrie din contopirea
Divizia 9 şi 19 Infanterie
- Brigada 10 Artilerie: Regimentul 3 Artilerie
(6 baterii ?)
• Regimentul 20 Artilerie (6 baterii ?)
Divizia 10 Infanterie *
– Brigada 9 Artilerie: Regimentul 18 Artilerie
(6 baterii tunuri 75 mm T.R.)
• 2 Bt./Regimentul 5 Obuziere (6 baterii
ob. 105 mm )
-3 Bt. tunuri 53 mm
* pe timpul manevrei de la Flămânda
– Brigada 9 Artilerie: Regimentul 13 Artilerie
(6 baterii tunuri 75 mm T.R.)
Regimentul 18 Artilerie (6 baterii
tunuri 75 mm T.R.)
- 2 baterii 53 mm
* în noiembrie-decembrie
- Regimentul 13 Artilerie (6 baterii tunuri
75 mm T.R.)
Divizia 11 Infanterie *
– R.21 Artilerie (6 baterii tunuri 75 mm T.R.)
- Divizionul 1 Obuziere (2 baterii ob.120 mm)
- 1 Bt./Regimentul 9 Artilerie (tunuri 75 mm
T.R.)
- 1 Bt./Regimentul 1 ob. (Obuziere 105 mm)
- Divizionul 2/Regimentul 5 Artilerie
(3 baterii tunuri 75 mm T.R.)
- Regimentul 1 Artilerie Munte (3 baterii
tunuri munte 63 mm, 3 baterii tunuri munte
57 mm)
-3 baterii tunuri 53 mm
* din 20 noiembrie
- Regimentul 5 Artilerie (6 baterii tunuri
75 mm T.R.)
- 3 baterii 87 mm
Divizia 12 Infanterie
– R.22 Artilerie (6 baterii tunuri 75 mm T.R.)
- 2 baterii tunuri 53 mm
Divizia 13 Infanterie *
– R.22 Artilerie (6 baterii tunuri 75 mm T.R.)
- 2 baterii ob. 120 mm
- 2 baterii tunuri 53 mm
* din 26 noiembrie
- Divizionul 2/Regimentul 23 Artilerie
(3 baterii tunuri 75 mm T.R.)
- Bt. 4/Regimentul 1 Artilerie ( tunuri 75 mm
T.R.)
- 2 Bt. /Regimentul 1 Obuziere (ob. 105 mm)
- 1 baterie tunuri 75 mm munte
- 1 baterie tunuri 57 mm munte
- 1 baterie tunuri 57 mm
- 2 baterii 53 mm
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- 2 Bt./Regimentul 5 Obuziere (obuziere
105 mm)
- 2 baterii Obuziere 120 mm
- Artilerie de poziţie
- 1 divizion/Regimentul 5 Obuziere (2 baterii
ob. 105 mm)- trimis la 22.08.
*din 1 noiembrie
- Regimentul 25 Artilerie (5 baterii 87 mm)
- 1 divizion/Regimentul 7 Artilerie (3 baterii
tunuri 75 mm T.R.)
- 1 divizion/Regimentul 5 Obuziere (2 baterii
ob. 105 mm)
- 1 baterie 53 mm
Divizia 18 Infanterie *
– Regimentul 13 Artilerie (6 baterii tunuri
75 mm T.R.)
- 1 divizion 87 mm
- „?“ baterii tunuri 53 mm
* din 3 septembrie
- 2 divizioane 87 mm a 2 baterii
- 1 divizion 87 mm a 3 baterii
- „?“ baterii 53 mm
*din din 29 septembrie
- Regimentul 26 Artilerie (9 baterii 87 mm)
- Regimentul 27 Artilerie (6 baterii 87 mm)
- 2 baterii 57 mm
-1 baterie monitoare 58 mm
Divizia 19 Infanterie
- 1 Bt./Regimentul 20 Artilerie (tunuri
75 mm T.R.)
- 2 divizioane a 3 baterii 87 mm
Divizia 20 Infanterie *
- 2 Bt./Regimentul 26 Artilerie (tunuri 87 mm)
- 1 divizion de 87 mm
- 5 baterii poziţie 78 mm
* din 15 septembrie – Detaşamentul Dunărea
- 5 baterii 87 mm
- 5 baterii poziţie 78 mm
- 1 baterie 152,4 mm
Divizia 21 I *
* la înfiinţare, 25 august
- Brigada 3 Artilerie: Regimentul 10 Artilerie
(6 baterii tunuri 75 mm T.R.)
Regimentul 15 Artilerie (6 baterii
tunuri 75 mm T.R.)-din 6 septembrie
- 2 baterii 53 mm
* din 20 noiembrie
- Brigada 3 Artilerie: Regimentul 10 Artilerie
(6 baterii tunuri 75 mm T.R.)
• Regimentul 15 Artilerie (6 baterii
tunuri 75 mm T.R.)

Divizia 22 I *
* la înfiinţare, 25 august
- Regimentul 11 Artilerie (6 baterii tunuri
75 mm T.R.)
- Divizionul 2/Regimentul 3 Obuziere
(3 baterii ob. 105 mm)
- 2 baterii 53 mm
Divizia 23 I *
* la înfiinţare, 28 august
- 2 baterii 87 mm
- 4 Bt./Regimentul 1 Obuziere (ob. 105 mm)
- Divizionul Munte 75 mm (4 baterii)
- 1 baterie 57 mm
- 1 baterie 53 mm
* din 26 septembrie
- Divizionul 1/Regimentul 23 Artilerie
(3 baterii tunuri 75 mm T.R.)
- 1 Bt./Regimentul 5 Artilerie (tunuri 75 mm
T.R.)
- 1 Bt./Regimentul 1 Obuziere (ob. 105 mm)
- 4 baterii munte 75 mm
- 1 divizion munte (3 baterii 57 mm)
- 1 baterie 87 mm
- 1 baterie 53 mm
Divizia 1 Cav.
- Divizionul 1 Artilerie Călăreaţă (3 baterii)
Divizia 2 Cav.
- Divizionul 2 Artilerie Călăreaţă (3 baterii)
Artileria Grea*
- Regimentul 1 Artilerie Gr.: Divizionul 1
(2 baterii tunuri 152,4 mm, 1 baterie tunuri
155 mm) – la Turnu Severin pe Dl. Simionului
• Dn 2 (1 baterie tunuri 150 mm de
coastă, 1 baterie mortier 210 mm,
1 baterie tunuri 210 mm-2 piese) – la
Giurgiu pe Dl. Miului
- Regimentul 2 Artilerie Gr.: Divizionul 1
(3 baterii tunuri 105 mm)-la Giurgiu
• Divizionul 2 (3 baterii tunuri 105 mm)2 baterii la Giurgiu
• Divizionul 3 (2 baterii ob. 150 mm
T.R.)
- Regimentul 3 Artilerie Gr.: Divizionul 1
(3 baterii tunuri 105 mm)
• Divizionul 2 (3 baterii tunuri 105 mm)în capul de pod Turtucaia
• Divizionul 3 (3 baterii tunuri 105 mm)în capul de pod Turtucaia
• Divizionul Poziţie (1 baterie tunuri
150 mm coastă, 2 baterii tunuri 87 mm
md. 80, 3 baterii tunuri 75 mm
bulgare) - în capul de pod Turtucaia
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Armata de Nord avea în compunere:
Divizia 14 Infanterie cu Brigada 4 Mx.
(3 baterii 53 mm, 1 baterie artilerie munte
63 mm, 4 baterii 87 mm, Divizionul 4 Tunuri
87 mm-3 baterii, Divizionul 4 Obuziere 120 mm,
Regimentul 24 Artilerie – total 19 baterii);
Divizia 7 Infanterie (3 baterii 53 mm,
Brigada 7 Artilerie cu Regimentul 4,
8 Artilerie, 1 baterie artilerie munte 63 mm –
total 16 baterii ); Divizia 8 Infanterie
(3 baterii 53 mm, Brigada 8 Artilerie cu
Regimentul 12, 17 Artilerie, 1 baterie artilerie
munte 63 mm – total 16 baterii); Divizia 2
Cavalerie (Divizionul 2 Artilerie Călăreaţă3 baterii); Brigada 4 Călăraşi; la dispoziţia
armatei – 6 baterii. Deci artileria armatei
totaliza 61 baterii. În grupurile de acoperire
au fost concentrate 22 baterii de artilerie,
astfel: la Divizia 14 Infanterie cu grupurile
„Bistriţa”-3 baterii, „Bistricioara”-3 baterii,
„Bicaz”-2 baterii; la Divizia 7 Infanterie cu
grupurile „Ghimeş”-5 baterii, din care
Divizionul 1/Regimentul 4 Artilerie, „Uz”-2
baterii; la Divizia 8 Infanterie grupul
„Oituz”-7 baterii.
Armata 2 avea în compunere Corpul
3 Armată cu Divizia 6 Infanterie (3 baterii
53 mm, Brigada 6 Artilerie cu Regimentul 11,
16 Artilerie, 1 baterie/Regimentul 3 Obuziere –
total 16 baterii), Divizia
5 Infanterie
(3 baterii 53 mm, Brigada 5 Art cu
Regimentul 7, 19 Artilerie, – total 15 baterii),
5 baterii de artilerie la dispoziţie; Corpul 2
Armată cu Divizia 4 Infanterie (3 baterii
53 mm, Brigada 4 Art cu Regimentul 2,
10 Artilerie, Divizionul 1/Regimentul 15
Artilerie-2 baterii, 1 baterie/Regimentul 2
Obuziere – total 18 baterii), Divizia 3
Infanterie (3 baterii 53 mm, Brigada 3 Art cu
Regimentul 6Artilerie, 2 Obuziere-5 baterii –
total 15 baterii). Deci artileria armatei
totaliza 71 baterii. În grupurile de acoperire
au fost concentrate 30 baterii de artilerie,
astfel: la Divizia 6 Infanterie cu grupurile
„Putna”-2 baterii, „Buzău”-6 baterii, din care
Divizionul 1/Regimentul 11 Art; la Divizia 5
Infanterie cu grupurile „Tabla Buţii”-fără
artilerie, „Bratocea”-6 baterii, din care
Divizionul
1/Regimentul
7
Artilerie,
„Predeluş”-1 baterie; la Divizia 4 Infanterie
cu grupul „Predeal”-9 baterii; la Divizia 3
Infanterie cu grupurile „Moroeni”-1 baterie,
„Bran”-5 baterii, din care Divizionul 1/
Regimentul 6 Artilerie.

- Regimentul 4 Artilerie Gr. (în curs de
organizare): Divizionul 1 (3 baterii a 6 ob.
120 mm md.88/1916)
• Divizionul 2 (3 baterii a 6 ob. 120 mm
md.88/1916)
*după căderea capului de pod Turtucaia
- Regimentul 1 Artilerie Gr. – fără modificări
în organizare
- Regimentul 2 Artilerie Gr. – fără modificări
în organizare
- Regimentul 3 Artilerie Gr.: Divizionul 1
(3 baterii tunuri 105 mm)
• Divizionul 2 (3 baterii ob. 120 mm
md. 88/1916)
• Divizionul 3 (2 baterii ob. 120 mm
md. 88/1916)
• - Regimentul 4 Artilerie Gr.:
Divizionul 1 (2 baterii tunuri lungi
120 mm Franţa)
• Divizionul 2 (2 baterii tunuri lungi
120 mm Franţa)
• Divizionul 3 (2 baterii tunuri scurte
120 mm Franţa)
• Divizionul 4 (3 baterii tunuri lungi
120 mm Franţa)- după 1 noiembrie
• Divizionul 4 (3 baterii tunuri lungi
120 mm Franţa)- după 1 noiembrie
• Divizionul 4 (2 baterii tunuri lungi
120 mm Franţa)- după 1 noiembrie
*din 27 octombrie s-au organizat:
- Regimentul 5 Artilerie Gr. (2 divizioane
a 3 baterii ob. 210 mm)
- Regimentul 6 Artilerie Gr. (2 divizioane a
3 baterii tunuri 150 mm)
4.3.1. Acţiunile artileriei pentru
sprijinul de foc al operaţiilor armatei
române din anul 1916
Conform planului de campanie al
Marelui Stat Major (Ipoteza „Z”), repartiţia
forţelor şi mijloacelor de artilerie era
următoarea40:
40

Cf. Lt. colonel Ioaniţiu Alexandru - Războiul
României (1916-1918) vol. 1, Tipografia Geniului
(Cotroceni) Bucureşti, pp. 33-34; M.Ap.N., M.St.M.,
Serviciul Istoric – România în războiul mondial 1916 –
1918, vol. 1, anexa nr. 18- Imprimeria Naţională, 1934;
Colectiv(coordonator
General-locotenent
Ilie
Ceauşescu) – România în anii Primului Război
Mondial – Vol. 1, Editura Militară, Bucureşti, 1987,
pp. 236-245.
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6 tunuri 87 mm, 1 baterie/Regimentul 20
Artilerie – total 10 baterii). Deci artileria
armatei totaliza 125 baterii. În grupurile de
acoperire au fost concentrate 30 baterii de
artilerie, astfel: la Grupul de vest sectorul
„Calafat-Jiu”-3 baterii, sectorul „Jiu-Olt”2 baterii; la Grupul Central detaşamentele
(subgrupuri)
„Alexandria”5
baterii,
„Giurgiu”-12 baterii, „Prundu-Belu”-fără
artilerie; la Grupul de est grupurile
„Turtucaia” şi Silistra-fără artilerie şi
„Dobrogea”-3 baterii.
Rezerva Marelui Cartier General
avea în compunere Corpul 5 Armată cu
Divizia 10 Infanterie (2 baterii 53 mm,
Brigada 18 Artilerie cu Regimentul 18
Artilerie, R 5 Obuziere-2 baterii – total
10 baterii) şi Divizia 15 Infanterie (2 baterii
53 mm, Regimentul 25 Artilerie-total
8 baterii), precum şi Brigada 1, 2 Artilerie
Grea (10 baterii). Deci în rezerva M.C.G.
erau 28 baterii.
În concluzie, armata română a
mobilizat 374 baterii de artilerie, din care
doar 233 aveau material modern, celelalte
fiind dotate cu material vechi sau
improvizat din artileria fixă a zonelor
fortificate.

Armata 1 avea în compunere grupul
Olt-Lotru (12 baterii); Divizia 13 Infanterie
(2 baterii 53 mm, Regimentul 23 Artilerie,
Divizionul 3 Obuziere – total 10 baterii);
Corpul 1 Armată cu Divizia 11 Infanterie
(2 baterii 53 mm, 3 baterii artilerie munte
57 mm, 1 baterie/Regimentul 1 Obuziere,
Regimentul 21 Artilerie, Divizionul 1 ob. 120 mm,
Divizionul Artilerie munte 63 mm – total
16 baterii), Divizia 2 Infanterie (2 baterii
53 mm, Brigada 2 Art cu Regimentul 9,
14 Artilerie – total 14 baterii); Divizia 1
Infanterie (3 baterii 53 mm, Brigada 1 Art cu
Regimentul 1, 5 Artilerie, 1 baterie/
Regimentul 1 Obuziere); Divizia 12 Infanterie
(2 baterii 53 mm, Regimentul 22 Artilerie –
total 8 baterii). Deci artileria armatei
totaliza 78 baterii. În grupurile de acoperire
au fost concentrate 25 baterii de artilerie,
astfel: grupul „Olt-Lotru”-7 baterii; la Divizia
11 Infanterie
grupul „Jiu”-8 baterii; la
Divizia 1 Infanterie grupul „Vârciorova”9 baterii, din care Divizionul 2/Regimentul 1
Artilerie, grupul „Dunărea”-1 baterie.
Armata 3 avea în compunere Grupul de
Vest (Divizia 20 Infanterie - 1 baterie 57 mm,
3 baterii 53 mm, Divizionul 1 tunuri 87 mm,
Divizionul 1/Regimentul 26 Artilerie – total
9 baterii); Grupul Central cu Corpul 6 A.:
Divizia 16 Infanterie (4 baterii 53 mm,
Brigada 11 Art cu Regimentul 26,
27 Artilerie, Regimentul 15 Artilerie-4 baterii
– total 18 baterii) şi Divizia 18 Infanterie
(2 baterii 57 mm, Regimentul 13 Artilerie,
Divizionul 2, 3 tunuri
87 mm– total
14 baterii); Divizia 1 Cavalerie (Divizionul 1
Artilerie Călăreaţă-3 baterii); la dispoziţia
corpului-15 baterii. Grupul de Est cu capul de
pod Turtucaia cu Divizia 17 Infanterie
(2 baterii 53 mm, 2 Bt./Regimentul 3
Artilerie, 2 Bt./Regimentul 5 Obuziere,
Divizionul 2 Obuziere 120 mm – total
8 baterii ) şi 21 baterii de poziţie-total
29 baterii; capul de pod Silistra cu Divizia 9
Infanterie (2 baterii 53 mm, 2 baterii 87 mm,
Brigada 10 Artilerie cu Regimentul 3
Artilerie-4 baterii, 20 Artilerie- 5 baterii- total
13 baterii) şi 3 baterii de poziţie-total
16 baterii; capul de pod Cernavodă -11 baterii
de poziţie; Divizia 19 Infanterie (1 baterie
53 mm, 2 baterii 57 mm, Divizionul 5,

4.3.1.1. Ofensiva forţelor române în
Transilvania.
Trupele române de acoperire, în care
erau încadrate şi 77 baterii de artilerie, au
trecut la ofensivă în noaptea de 14/15 august
1916, reuşind să surprindă peste tot
elementele înaintate ale inamicului (Armata 1
austro-ungară) şi, până la 20 august, să ia în
stăpânire trecătorile din Carpaţii Orientali şi
Meridionali. În această perioadă, lupte mai
importante s-au dus în zonele: Timişul de jos,
unde, la 15 august, o baterie de artilerie a
susţinut cu foc puternic atacul a 2 batalioane
din Brigada 8 Infanterie; sud Sibiu, unde, la
19 august, o baterie de tunuri 75 mm artilerie
munte, ocupând poziţie de tragere la nord
Şelimbăr, a sprijinit cu foc acţiunile de
recunoaştere ale detaşamentului format din
subunităţi ale Regimentului 1 Grăniceri („prin
acţiunea bateriei de munte cpt. Nicolau, …
este capturat un tren blindat austro-ungar.
Bateria pune în poziţie prin surprindere şi
trage direct în locomotivă, pe care o distruge.
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Trenul este apoi capturat”41.); muntele Alion
(lângă Orşova), unde, „la 15 august dimineaţa
bateriile româneşti din grupul „Cerna” au
deschis un foc indirect peste muntele
Alionului, împotriva fortificaţiilor de la
Orşova”42, iar la 19 august, artileria grupului
„Vîrciorova”, 7 baterii, a executat o intensă
pregătire de foc pentru sprijinul atacului
executat de Regimentul 17 Infanterie.
La
20
august,
terminându-se
mobilizarea trupelor, Marele Cartier General
a hotărât continuarea acţiunilor ofensive în
Transilvania, concomitent cu concentrarea
grosului trupelor peste frontieră, în
Transilvania, Armata de Nord în zona văilor
superioare ale Oltului şi Mureşului, Armata 2
în Câmpia Bîrsei şi Armata 1 în zonele Haţeg,
sud Sibiu, Orşova. Prin ofensiva desfăşurată
în perioada 20-28 august s-a asigurat
atingerea obiectivelor stabilite, Armata de
Nord ieşind pe pantele de vest ale munţilor
Gurghiu, Harghita, Baraolt, Armata 2 a
cucerit aliniamentul Comalău, Sf. Gheorghe,
Vlădeni, Mândra (est Făgăraş), iar Armata 1 a
trecut la apărare la sud Sibiu, defileul
Merişor, vest râul Cerna, după ce Marele
Cartier General a transferat de la această
armată Diviziile 12 şi 2 Infanterie pe frontul
de sud. La 31 august, Divizia 11 Infanterie/
Armata 1, care avea în compunere 18 baterii
de artilerie, din care 8 baterii tunuri 75 mm,
2 baterii obuziere 120 mm, 1 baterie obuziere
105 mm, 5 baterii de munte 63 mm şi 2 baterii
57 mm, a reuşit să ocupe şi să se apere pe un
aliniament la nord de Petroşani, între dealurile
Băloi şi Făgeţel, întretăind comunicaţia
Haţeg, Petroşani43. În această perioadă s-au
remarcat acţiunile, din 28 august, a 4 baterii
de artilerie pentru sprijinul atacului executat
de un detaşament din Divizia. 14 Infanterie la
sud de Vatra Dornei pentru recucerirea
aliniamentului Şaru Dornei, Neagra Şarului,
Panaci; luptele de la Miercurea Ciuc, unde, la
26 august, Regimentul 4 Artilerie a sprijinit

acţiunile Divizia 7 Infanterie, pentru care a
fost decorat cu Ordinul „Mihai Viteazul”44.
La 26 august, în urma căderii capului de
pod Turtucaia, acţiunile ofensive din
Transilvania au fost amânate, pentru ca la
29 august să se ordone treacerea la apărare,
după ce se reuşea, prin acţiuni ofensive,
scurtarea frontului şi realizarea unor legături
strânse între armate. Pentru aceasta Armata a
2-a, după ce a cucerit aliniamentul Homorod
Almaş, Homorod, malul drept al Oltului, nord
Făgăraş, la 7 septembrie a trecut la apărare pe
malul stâng al Oltului. Armata de Nord a
acţionat ofensiv la flancul său stâng cu
Divizia 7 Infanterie, la 7 septembrie trecând
la apărare pe aliniamentul Vârful Căliman,
Sovata, Odorhei, Homorod Almaş. Armata 1
a dus lupte cu caracter local la sud Sibiu, iar
cu Divizia 11 Infanterie, întărită cu un
detaşament din Divizia 1 Infanterie a executat
o acţiune ofensivă cucerind aliniamentul Jiul
de est, sud-est Petroşani, înălţimile de nord
Jiul de vest, reuşindu-se stabilizarea frontului
pe vechea frontieră.
La 6 septembrie conducerea superioară
a armatei a hotărât trecerea la apărare pe
aliniamentele cucerite şi pregătirea viitoarelor
poziţii de apărare pe linia ocupată de trupele
de acoperire după ieşirea din defileurile
Carpaţilor şi pe vechea frontieră.
În această perioadă Armata de Nord a
pătruns
50-100
km
în
adâncimea
dispozitivului inamic şi a eliberat un teritoriu
de 12000 km pătraţi, Armata a 2-a a pătruns
70-120 km în adâncimea dispozitivului
inamic şi a eliberat un teritoriu de 8000 km
pătraţi, iar Armata 1 a pătruns 10-35 km în
adâncimea dispozitivului inamic şi a eliberat
un teritoriu de peste 1300 km pătraţi.
4.3.1.2. Acţiunile de apărare din
Dobrogea
Planul de campanie român prevedea
într-o primă fază, până la concentrarea
Corpului 24 Armată rus, acţiuni defensive ale
trupelor române din Grupul de vest/Armata 3,
iar în faza a doua acţiuni ofensive ale armatei
ruse cu obiectiv cucerirea trecătorilor din
Balcanii de est.
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a realizat un raport de 12/1 în artileria
mobilă48.
În noaptea de 18/19 august bulgarii au
atacat pichetele de pe frontieră, iar la
23 august, după o pregătire de foc de o oră,
au atacat poziţia principală de apărare a
trupelor române. Atacul principal s-a dat în
sectorul Regimentului 79 Infanterie, care s-a
luptat cu îndârjire până la ora 11, când a fost
nevoit să părăsească centrele de rezistenţă
distruse de artileria bulgară. „Riposta
tunurilor române din sectorul atacat era mult
inferioară. Era o enormă disproporţie
artileristică”49. „Bombardamentul bulgar
scoase din luptă o parte din tunurile
bateriilor române ale sectorului; celelalte au
înhămat şi s-au retras. Un divizion de
obuziere de 105, sosit în ajun, e trimis de
comandant în sectorul Daidîr. Sosit în toiul
luptei, el începu imediat un bombardament
fulgerător asupra valurilor de atac
bulgare”50. La centrul de rezistenţă nr. 8,
apărat de B. 2/Regimentul 79 Infanterie
„divizionul de obuziere române, (maior
Dimitrie Motaş-N.N.) care susţine lupta, şi-a
sfîrşit provizia de muniţii. Serviciul de
reîmprospătare nu se organizase; tunarii
trebuie să înhame caii şi să se retragă din
luptă”51. Trupele inamice au reuşit să facă o
spărtură enormă în sectorul II al centurii
fortificate, trupele de apărare, dezorganizate,
erau în retragere, „întreaga artilerie fixă şi
semimobilă căzuse în mîna duşmanului”52.
În ciuda întăririlor primite, la 24 august
orele 16, linia a 3-a de rezistenţă a căzut în
mâinile inamicului, şi odată cu aceasta capul
de pod de la Turtucaia. „Cîţiva ofiţeri de
artilerie au refuzat să-şi părăsească ori să-şi
predea bateriile şi şi-au adunat tunurile,
scăpate din poziţiile ocupate de bulgari, în
marginea de vest a oraşului. Aci, colonelul

Inamicul, Armata 3 bulgară, şi-a
îndreptat efortul împotriva capului de pod
Turtucaia, apărat de Divizia 17 Infanterie,
care avea ca artilerie 29 baterii din care
21 baterii de poziţie, 2 baterii cal. 53 mm,
2 baterii din Regimentul 3 Artilerie., 2 baterii
din Regimentul 5 Obuziere şi Divizionul 2
Obuziere cal. 120 mm. Repartiţia artileriei era
următoarea: în sectorul I (vest), considerat de
conducerea armatei ca cel mai probabil de
atacat (Regimentul 36 Infanterie), erau
dispuse Bateria 3 Tunuri „Smîrdan”, Bateria 6
Obuziere cal. 120 mm, 1 obuzier de 210 mm,
1 baterie tunuri cal. 75 mm, 2 baterii tunuri
75 mm md. 1904, 1 baterie cal 53 mm pe afet;
în sectorul II (centru – Regimentul 79
Infanterie) – erau dispuse Bateria 4 Tunuri
cal. 105 mm „Opanez”, Bateria 5 Tunuri
cal. 105 mm „Plevna”, Bateria Tunuri cal. 87 mm
„Principesa Ileana”, 2 baterii cal. 120 mm
md 1901; în sectorul 3 (est – Regimentul 76
Infanterie), Bt.6 Tunuri cal. 105 mm
„Călugăreni”, un tun 120 mm în cupolă din
Bateria „Mihai Viteazul”, o baterie cal. 75 mm,
2 baterii obuziere cal. 105 mm, 1 baterie cal.
53 mm; În rezervă au fost amplasate
3 divizioane din Regimentele 22, 5 şi
3 Artilerie45. Artileria „era foarte amestecată:
Turtucaia era un fel de muzeu de artilerie în
care erau reprezentate toate tipurile de guri
de foc din ţară”.46 La începutul luptelor,
artileria era constituită din: „28 guri de foc
fixe (24 grele şi 4 uşoare); 59 semimobile –
înhămate cu boi – (31 grele şi 28 uşoare);
23 mobile – înhămate cu cai – (15 grele şi
8 uşoare). În total – 70 guri de foc grele şi
40 uşoare = 110. Din acest total trebuie
scăzute 17 guri de foc care, nefiind instalate
sau neavînd muniţii, n-au putut funcţiona,
rămînînd astfel 93 guri de utilizabile.
La acestea mai trebuie adăugate cele 55 de
tunuri mici de 37 mm şi 53 mm, în turele, sau
montate pe afete …”47 Aşa se face că inamicul
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Grigorescu Atanasie, comandantul Regimentului 5 Obuziere, a organizat o ultimă
rezistenţă, sub forma unui reduit, sprijinit în
dreapta pe cazărmile Şeremet, iar în stînga pe
Dunăre, făcînd faţă spre sud şi est.Susţinuţi de
cîteva unităţi slabe de infanterie, în special de
resturile Batalionului 80 de Infanterie, cei din
urmă apărători ai Turtucaiei au tras pînă cînd
au sfîrşit toată muniţia. Colonelul Grigorescu,
grav rănit, a căzut prizonier în mîna bulgarilor
şi a murit într-un spital din Sofia. Căpitanul
Feraru, comandantul unei baterii grele, trage
cu tunurile pînă cînd puhoiul duşman
năvăleşte în baterie, trage apoi cu revolverul,
iar ultimul glonţ şi-l descarcă în tîmplă, căzînd
mort pe unul din tunurile sale. Alţi ofiţeri,
locotenenţii Ioachimescu, Curtovici fac la fel.
Locotenentul Constantinescu Toma, fiul
generalului cu acelaşi nume, susţine apărarea
centrului nr. 1 cu bateria sa, pînă cînd,
încadrat şi bombardat violent de artileria grea
duşmană, care i-a distrus două tunuri, a rămas
numai cu celelalte două. Pe acestea le scapă
din vîrtejul de foc şi cu multă greutate le aduce
în reduit. Ajutat de un plutonier şi de cîţiva
soldaţi cu o mitralieră, Constantinescu trage,
pînă ce bulgarii ajung la cîţiva metri de tunuri.
Somat să se predea, el refuză, trage de la gura
ţevii în năvălitori şi, în cele din urmă, cade
masacrat de baionete”53. Locotenentul
Constantinescu Toma „… în momentul în care
bombardamentul artileriei inamice era mai
grozav, iar infanteria bulgară foarte aproape
de baterie, a strigat bravilor şi iubiţilor săi
tunari: „Băeţi, cine vrea să plece, este liber!
Cine vrea să rămână cu mine, să rămână, căci
eu nu predau bateria!”. Nici unul dintre
tunarii bateriei a 5-a n-a plecat, pentru-ca toţi
să moară măcelăriţi de sălbatecii infanterişti
bulgari, lângă scumpul lor comandant şi lângă
scumpele lor tunuri!”54. Capul de pod de la
Turtucaia a căzut şi odată cu el şi „100 de
tunuri …, erau trofeele inamicului. … Din
armament, au scăpat numai tunurile bateriilor
din ostroave şi de pe maluri, care au fost
evacuate prin bravura personalului lor
marinăresc”55.

Concomitent cu luptele de la Turtucaia,
armata bulgară a atacat, în noaptea de 19/
20 august, toată graniţa Dobrogei,
conducând la luptele din sectoarele Silistra
şi Bazargic, care au avut o intensitate mai
mare în zilele de 23-25 august. Ofensiva
Divizia 9 Infanterie, care avea în
responsabilitate capul de pod Silistra,
desfăşurată în sprijinul trupelor de la
Turtucaia, a început în după amiaza zilei de
23 august. Trupele angajate (7 batalioane),
sprijinite de 5 baterii din Regimentele 3 şi 20
Artilerie şi 3 baterii cal. 53 mm, au fost
atacate de duşman prin surprindere la
Sarsînlar. La 24 august ora 1,30 s-a ordonat
retragerea, care în scurt timp s-a transformat
în debandadă. „… faţă de panica diviziei 9-a,
un divizion din Reg. 3 Artilerie reuşeşte să
pună în poziţie şi să oprească retragerea
coloanei, datorită sângelui rece al
comandantului său (Maior Lupaşcu)”56.
Trupele Diviziei 19 Infanterie, care se apărau
în sectorul Bazargic, după ce bulgarii au
ocupat Balagea, au evacuat nemotivat
Bazargicul la 21 august, retrăgându-se la 20
km nord de oraş. Ofensiva din 23-25 august
pentru recucerirea oraşului a fost oprită după
căderea Turtucaiei, Divizia 19 Infanterie
primind ordin să se retragă pe linia întărită
de la sudul căii ferate Medgidia-Constanţa.
În aceste lupte s-a remarcat Divizionul
Tunuri cal. 87 mm, comandat de maiorul
Miclescu Victor, care a fost decorat cu
Ordinul „Mihai Viteazul” pentru „curajul şi
priceperea cu care a condus divizionul său în
luptele de la Karaomer şi Amzacea”57. Capul
de pod Silistra a fost şi el evacuat fără lupte.
La 25 august toate forţele româno-rusesârbe din Dobrogea au fost constituite în
Armata de Dobrogea, care a fost întărită cu
alte divizii luate de la Armatele 1 şi 2 şi din
rezervă, sosite pe front în perioada 28 august4 septembrie. În ziua de 27 august Armata de
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Consiliul de război din 2 septembrie,
desfăşurat la sediul Marelui Cartier General
de la Periş, a hotărât oprirea ofensivei din
Transilvania şi trecerea la ofensivă pe frontul
de sud. În această concepţie s-au desfăşurat
manevra de la Flămânda şi apărarea din
Transilvania.
Conform noului plan, în perioada 1724 septembrie, s-au desfăşurat concomitent,
de către Grupul de Armate Sud, manevra de
la Flămânda şi ofensiva Armatei de
Dobrogea. Ofensiva Armatei 3 peste Dunăre
urma să fie executată de Diviziile 10, 16, 18,
21 şi 22 Infanterie şi o divizie de cavalerie, în
rezervă fiind Divizia 9 Infanterie, iar ofensiva
Armatei de Dobrogea de Grupul General
Radian (Diviziile 15 şi 12 Infanterie, române),
Diviziile 115 şi 61 ruse şi Grupul General
Hartel (Diviziile 5, 19 Infanterie, române). În
cadrul manevrei de la Flămânda, pentru
protejarea podului şi sprijinul trecerii Dunării
s-au instalat următoarele baterii de artilerie
grea: 1 baterie tunuri cal. 105 mm la 2 km est
Flămânda, 1 baterie tunuri cal. 105 mm la
2 km nord Flămânda, 1 baterie tunuri
cal. 105 mm la 5 km vest Flămânda, 1 baterie
tunuri cal.120 mm la 7 km vest Flămânda,
1 baterie obuziere cal.120 mm la vest
Flămânda, care aveau la dispoziţie şi un balon
de observaţie. În ziua de 18 septembrie au fost
trecute Dunărea, pe bărci şi portiţe, Diviziile
10 şi 21 Infanterie, iar la ora 19 a fost
terminată construcţia podului, care în cursul
nopţii a fost rupt în trei părţi, din cauza unei
furtuni violente. Pe timpul trecerii acestor
trupe, „… tunurile de pe malul românesc
încep bombardarea malului din faţă, în
special satele Reahovo, Babovo şi Breaslen.
Sub protecţia acestui tir, trupele române
debarcă pe malul bulgăresc, gonesc un slab
detaşament duşman şi ocupă satul Reahovo.
… În acelaşi timp, cînd sub protecţia tunului
artileriei, trupele de infanterie treceau
Dunărea pe bărci, pontonierii îndemînatici şi
marinarii îndrăzneţi începeau întinderea
podului …”61. În dimineaţa zilei de 19 septembrie
au trecut pe pod şi Regimentul 18 Artilerie şi
un divizion din Regimentul 13 Artilerie.
Condiţiile atmosferice îngreunând operaţia s-a

Dobrogea, în retragere, a ocupat frontul
Cuzgan-Caraomer-Mangalia, iar la 2 septembrie
frontul Raşova-Copadin-Topraisar. Dispozitivul
de luptă era următorul: Grupul General Petala
(Diviziile 2, 9 Infanterie) ocupa frontul Dealul
Baicului-vest Cocargea, Grupul General
Simanski (Divizia sârbă, Divizia 61 rusă)
ocopa frontul Cocargea-est Cobadin, Grupul
General Hartel (Divizia 19 Infanterie, o
brigadă din Divizia 5 Infanterie şi Brigada 5
Călăraşi) ocupa frontul Engi MahaleCarlichioi, iar în rezervă Brigada 10/Divizia 5
Infanterie, o brigadă./Divizia sârbă, Divizia
de Cavalerie rusă. La 2 septembrie Armata 3
şi Armata de Dobrogea au format Grupul de
Armare Sud, general Averescu. Ofensiva
armatei bulgare din 5-6 septembrie a fost
oprită de trupele Diviziilor 2, 9 şi
15 Infanterie, după lupte violente la Arabagi,
Mulciova, Cocargea.
În luptele de la
Arabagi „Regimentul 14 artilerie pierde
cîteva tunuri. Dar regimentul intervine,
susţinut de 9 artilerie, acoperă retragerea,
respinge pe bulgari şi restabileşte frontul”58,
iar la Mulciova „Regimentul 14 artilerie şi-a
recîştigat parte din tunuri”59. La Cocargea
„Inferioară faţă de artileria duşmanului,
artileria română, instalată pe dealurile
Carasu, Cişme şi Piribei, era de o eficacitate
spăimîntătoare faţă de atacurile infanteriei.
Copleşite de focul ucigător al obuzelor şi
şrapnelelor, valurile de atac duşmane, care
înaintau în teren descoperit, erau secerate,
împrăştiate şi amestecate cu pămîntul.
Grămezi de cadavre şi de răniţi acopereau
valea Diordingi-Orman. ... De pe dealul
Cogeaiuc, artileria Regimentului 22 şi în
special o baterie de 150 mm, comandată de
căpitanul Dragalina, susţin lupta infanteriei
şi fac ravagii în rîndurile duşmane”60.
Ca urmare a evoluţiei defavorabile a
acţiunilor militare a fost modificat planul
iniţial de campanie al armatei române.
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dispus ca în capul de pod de pe malul drept al
Dunării să rămână câte un regiment din
Diviziile 10 şi 21 Infanterie şi artileria de 53 mm,
celelalte trupe fiind trecute pe malul stâng la
20 septembrie ora 8,30. În aceeaşi zi s-a dat
ordinul de oprire a manevrei, cele 2 regimente
din capul de pod fiind şi ele retrase, iar podul,
în mare parte, strâns.
Ofensiva Armatei de Dobrogea a
început la 18 septembrie printr-un puternic
bombardament de artilerie pe tot frontul.
Grupul General Radian a dus acţiuni locale de
fixare a inamicului, trupele din centru şi
stânga armatei ducând lupte grele timp de
2 zile. Grupul Hartel a reuşit să înainteze 10 km
în dispozitivul advers, iar Grupul Radian a
împins poziţiile noastre cu 1-2 km înainte. În
aceste lupte, la Amzacea, s-a remarcat
locotenentul Alexandru Tutunaru, comandantul
Bateriei 6 din Regimentul 19 Artilerie care a
căzut „ca un viteaz … dispreţuind ploaia
cumplită de proiectile şi servind drept pildă
de curaj şi bravură pentru camarazii săi, …
conducînd cu energie şi pricepere subunitatea
sa, a reuşit să degajeze infanteria de focul
artileriei inamice, distrugînd două baterii
vrajmaşe”62. Acţiunile ofensive din Dobrogea
au fost oprite la 23 septembrie. Diviziile 15 şi
12 Infanterie, comandate de doi bravi
artilerişti, generalii Eremia Grigorescu şi
Traian Găiseanu, au fost mutate pe alte
fronturi, la 24, respecriv 29 septembrie.

Călăraşi şi susţinut de 19 baterii de artilerie a
ocupat, la sud de Sibiu, următorul dispozitiv
de apărare: Divizia 13 Infanterie – Avrig, Dl.
Bucata, Divizia 23 Infanterie – Şelimbăr,
Gura Râului, iar Brigada 1 Călăraşi pe malul
stâng al Oltului. În această bătălie artileria a
susţinut trupele corpului astfel: artileria
Diviziei 13 Infanterie (9 baterii, 4 baterii
tunuri 75 mm, 1 baterie obuziere 105 mm, 2
baterii tunuri 75 mm munte, 2 baterii 53 mm)
a ocupat poziţii de tragere în raioanele Dealul
Chirmogului şi Caşolţ; artileria Diviziei 23
Infanterie (12 baterii, 3 baterii tunuri 75 mm,
2 baterii tunuri 87 mm, 1 baterie tunuri
105 mm, 2 baterii tunuri 75 mm munte,
1 baterie 57 mm) a ocupat poziţii de tragere
în raioanele Şelimbăr-Cisnădie şi Poplaca –
Pădurea Trei Vârfuri, cu o baterie 87 mm „în
alarmă” la Veştem63. În dimineaţa zilei de
13 septembrie, după o puternică pregătire de
foc, Corpul 39 german a trecut la ofensivă, iar
Corpul Alpin a pătruns în Defileul Oltului, în
spatele trupelor noastre. Încă de seara „…
cele 55 de baterii ale grupului de atac
german încep un bombardament violent al
poziţiilor româneşti, atingînd în dimineaţa
zilei următoare o extraordinară intensitate.
Din partea românilor nu i se poate răspunde
cu aceeaşi tărie: românii nu au decît
16 baterii. Pe lîngă marea inferioritate
numerică, se adaugă inferioritatea calibrelor:
românii nu au artilerie grea, pe cînd
duşmanul avea 42 piese de artilerie grea,
dintre care 12 mortiere de 21 cm. Nici măcar
cele opt tunuri, de calibru 120 mm, sosite
românilor în seara din ajunul bătăliei, n-au
putut fi întrebuinţate din cauza defectuozităţii
închizătoarelor şi fiindcă erau servite de
ofiţeri de rezervă neinstruiţi”64. După
retragerea pe aliniamentul Racoviţa, Veştem,
Cisnădie, din noaptea de 14/15 septembrie, în
noaptea de 15/16 septembrie Corpul 1 Armată
s-a retras în interiorul Defileului Oltului, deşi
Detaşamentul Lotru constituit de Armata 1
înfrânsese trupele alpine germane la Câineni,
iar Armata 2, acţionând ofensiv, se apropiase
de trupele corpului. „Coloanele de artilerie şi

4.3.1.3. Apărarea forţelor române în
Transilvania
La o lună de la intrarea României în
război, Puterile Centrale au îndreptat efortul
lor împotriva ţării noastre, în Transilvania
fiind adusă Armata 9 germană, care avea ca
misiune ofensiva împotriva trupelor române.
Ofensiva acestei armate a dus, în primă etapă,
la bătăliile de la Sibiu, din Munţii Perşani şi
de la Braşov. Bătălia de la Sibiu s-a
desfăşurat în perioada 13-15 septembrie şi a
opus Corpului 1 Armată ,din Armata 1,
Armatei 9 germane compusă din Corpul 39,
Corpul de Cavalerie şi Corpul Alpin. La 13
septembrie Corpul 1 Armată, compus din
Diviziile 13, 23 Infanterie şi Brigada 1
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„După ce asigură retragerea celorlalte
baterii, el sboară călare la postul de
observaţie al bateriei I-a de pe dealul Ulmilor
unde prin curajul şi eroismul său exaltează
până la sacrificiu pe ostaşii bateriei. Apoi el
singur a dirijat tragerea, şi râdea de Nemţi,
că nu trag bine, până ce un proiectil inamic
să sparge lângă el şi-l omoară imediat. În
acelaşi timp cad grav răniţi: adjutantul
regimentului locot. Ionescu Alfred (braţul
drept rupt) şi sergentul ţine cal Ionescu C. (un
picior rupt)”69. Trupele Diviziei 4 Infanterie
au părăsit poziţiile şi s-au retras prin defileul
Perşani şi defileul Şinca, fiind oprite la
Vlădeni-Tânţari, respectiv Poiana MăruluiTohanul. Aici a fost rănit maiorul Niculae
Sichitiu, comandantul Divizionului 2 din
Regimentul 2 Obuziere, care “... a intrat în
luptă în 16 întâlniri cu inamicul, luând parte
la marile bătălii dela Porumbacu-Cincu
Mare-Măgura Voinea şi Perşani”70. La 23
septembrie, resturi din trupele diviziei, printre
care şi 4 baterii de artilerie, oprite la Vlădeni,
au angajat lupta şi apoi s-au retras la Ţânţari,
unde după alte lupte, la ora 21, au încep
retragerea spre Braşov, deşi aveau ordin să
reziste până în zori. Astfel s-a ajuns la bătălia
de la Braşov din 24-25 septembrie.
Retragerea trupelor Armatei 2 a
continuat, astfel că la 24 septembrie au ocupat
aliniamentul ordonat Sf. Gheorghe, Braşov,
Bran. În ziua de 24 septembrie, deşi au avut
unele succese, unităţile Armatei 2 au
continuat retragerea prin luptă pe crestele
Carpaţilor, pe aliniamentul Cheia, Bratocea,
Timişul de jos. În cadrul acestei bătălii
artileria română s-a dovedit „mediocră, …
slabă, … dezorganizată…”71.
În perioada 17-30 septembrie şi Armata
de Nord, sub presiunea ofensivei Armatei 1
austro-ungare, şi coroborat cu retragerea
Armatei 2, a desfăşurat acţiuni de retragere, la
final ajungând pe vechea frontieră.

trăsuri trebuiau să înceapă retragerea
ămediat prin Defileul Oltului”65. „Aproape
întreaga artilerie a fost salvată. Multe care cu
muniţii şi aprovizionări, sfărîmate, au trebuit
să fie lăsate în drum, sau prăvălite în Olt.”66,
inamicul capturând 13 tunuri.
Acţiunile ofensive ale Armatei 2 la
flancul său stâng în încercarea de stabilire a
legăturii cu Corpul 1 Armată/Armata 1 au fost
oprite la 17 septembrie, armata primind ordin
să treacă la apărare pe un aliniament prielnic.
În bătălia de la Porumbacu din 14-19
septembrie desfăşurată de Divizia 4
Infanterie, „o baterie de obuziere germane,
părăsită în timpul fugei, a fost repede
întrebuinţată de artileriştii noştri, împotriva
trupelor duşmane debandate”67. Retragerea
începută în noaptea de 19/20 septembrie a
continuat şi în ziua următoare, pe
21 septembrie armata realizând dispozitivul
de apărare pe aliniamentul Petca (20 km sud
Odorhei), Paloş, Homorod, Heviz, Comana,
Perşani. Armata 9 germană a atacat cu Corpul
39, la 22 septembrie orele 13-14, Divizia 4
Infanterie, aflată în apărare la flancul stâng al
Armatei 2, pe pantele de vest ale munţilor
Perşani, pe aliniamentul Perşani, Şinca,
Şercăiţa. La ora 15, pe dealul Bătătura, aflat la
nord de defileul Perşani (comunicaţia SercaiaCodlea), s-a produs panică. „Surescitaţi de
focul artileriei grele, la care nu pot răspunde,
soldaţii părăsesc dealul Bătăturii. Regimentul
16 artilerie (comandant colonelul Gorgos) îşi
părăseşte tunurile pe poziţie şi fuge cu caii”68.
Pe Dealul Ulmilor, la postul de observare al
bateriei 1, „baterie de sacrificiu” stabilită de
comandantul Brigada 4 Artilerie, a căzut la
datorie colonelul Gheorghe Constantinidi,
comandantul Regimentului 2 Artilerie
„General de divizie Gheorghe Manu”.
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4.3.1.4 Apărarea Armatei Române pe
Carpaţi
La sfârşitul lunii septembrie trupele
Armatei Române se aflau dispuse în cordon
pe lanţul muntos al Carpaţilor, iar în sud erau
Grupul Apărării Dunării (Armata 3 fusese
dizolvată) şi Armata de Dobrogea. Situaţia
artileriei române era următoarea: Armata de
Nord (Diviziile 7, 8, 14, 15 Infanterie şi
2 Cavalerie) avea 55 baterii, Armata 2
(Corpurile 2 şi 3 Armată cu Diviziile 3, 4, 6,
10, 12, 16, 41, 22 Infanterie) avea 80 baterii,
din care 6 grele, Armata 1 (Corpul 1 Armată
cu Diviziile 13, 23 1 şi 11 Infanterie) avea
70 baterii, din care 7 grele. Deci pe frontiera
Transilvaniei se aflau 205 baterii, din care
154 de câmp, 38 de 53 mm şi 13 grele. Pe
frontiera de sud Grupul Apărării Dunării
(Divizia 18 Infanterie şi Divizia 1 Cavalerie)
avea 22 baterii, din care 7 grele, iar în
Dobrogea (Diviziile 2, 5, 9, 19 Infanterie)
erau 49 baterii, din care 9 grele72.
În cursul lunii octombrie, în trecătorile
din Carpaţi s-au desfăşurat lupte de o mare
intensitate. Armata de Nord, cu Divizia 2
Cavalerie şi Divizia 15 Infanterie, a desfăşurat
bătălia de la Oituz (28 septembrie13 octombrie), când, într-o primă etapă
Divizia 2 Cavalerie şi parte din Divizia 15
Infanterie au interzis pătrunderea inamicului
prin pasul Oituz către Satul Herăstrău, iar în a
doua etapă, prin contraatacul Diviziei 15
Infanterie, comandată de generalul artilerist
Eremia Grigorescu, s-a reuşit respingerea
inamicului peste frontiera cu Austro-Ungaria.
La 28 septembrie „Bateriile de artilerie
călăreaţă ale Diviziei de cavalerie trag
splendid: ele surprind Divizia a 3-a de
cavalerie duşmană, care se încolona pentru
atac şi o împrăştie în dezordine pe câmpia
dintre Breţcu şi Lemnia”73. Divizia 15
Infanterie, întărită cu Regimentul 25 Artilerie,
adusă de pe frontul din Dobrogea, a înlocuit
forţele Diviziei 2 Cavalerie, regrupată în
raionul Mânăstirii Caşin. De reţinut că
„Artileria călăreaţă a Diviziei a 2-a de
cavalerie, care s-a arătat la înălţime, e

păstrată pe frontul de luptă; ea va susţine
infanteria la păstrarea trecătoarei”74.
În zilele următoare inamicul a încercat să
ocupe satul Hîrja, dar trupele române,
susţinute de divizionul de artilerie călăreaţă,
s-au dovedit a fi de netrecut. După ce Divizia
15 Infanterie a fost întărită, la 5 octombrie,
cu o brigadă din Divizia 8 Infanterie, cu un
divizion de obuziere şi unul de cîmp,
generalul Grigorescu a hotărât să dea lovitura
decisivă. La 6 octombrie a fost declanşată
contraofensiva română, iar la 10 octombrie,
trupele generalului Grigorescu, care „ …
dispune acum de 26 batalioane de infanterie,
susţinute de opt baterii de cîmp, patru baterii
de obuziere şi o baterie de tunuri de munte.”,
iar „Divizia a 2-a de cavalerie cu divizionul ei
de artilerie călăreaţă, continuă să facă parte
din acest grup”75, au obţinut o strălucită
victorie, dovedind că angajamentul „Pe aici
nu se trece!” nu a fost o simplă lozincă.
Şi pe frontul Armatei 2 s-au dus lupte
crâncene de apărare a trecătorilor din Carpaţi. În
zona Carpaţilor de curbură s-au desfăşurat
bătăliile, din perioada 28 septembrie27 octombrie, de pe valea Buzăului şi pasul
Tabla Buţii, şi din trecătorile Bratocea şi
Predeluş, susţinute de Corpul 3 Armată, iar
trecătoarea Predeal a fost apărată de Corpul 2
Armată. Astfel, Divizia 6 Infanterie, întărită cu
un divizion de artilerie din Divizia 16 Infanterie
şi cu 2 baterii de tunuri grele de 105 mm şi
120 mm a reuşit să respingă acţiunile Diviziei
89 germane care a atacat pe valea Buzăului şi
pasul Tabla Buţii. De asemenea, Divizia 3
Infanterie a respins atacurile trupelor germane
din trecătoarea Predeluş şi pasul Bratocea,
trupele corpului ocupând un aliniament de
apărare pe vechea frontieră. În trecătoarea
Predeal, apărată de Divizia 21 Infanterie din
Corpul 2 Armată, inamicul a reuşit să ocupe
gara şi localitatea Predeal, dar nu a putut să
dezvolte ofensiva pe valea Prahovei.
Concomitent cu luptele din valea
Prahovei s-au desfăşurat acţiuni înverşunate
în defileul Bran, în perioada 27 septembrie10 noiembrie. Trecătoarea Bran era apărată de
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Osiac Dumitru, Popescu D. Constantin,
Popescu Grigore.
Tot în luna octombrie Armata 1 a
susţinut acţiuni de apărare pe Carpaţii
Meridionali, angajând bătăliile din Valea
Oltului şi de la Jiu. Corpul 1 Armată (Corpul
de Olt), după desfăşurarea bătăliei de la Sibiu
a trecut la apărare pe aliniamentul Muntele
Suru, Cîineni, Voineasa. Corpul avea în
compunere Diviziile 13, 23 Infanterie şi
Brigada 1 Călăraşi, iar ca artilerie 28 de
baterii. La 3 octombrie Corpul Alpin german
a declanşat ofensiva în valea Oltului
(3-14 octombrie), reuşind o pătrundere în
sectorul Diviziei 23 Infanterie, aflată la est de
Olt. După introducerea în luptă a Diviziei 14
Infanterie din rezerva Armatei şi executarea
contraatacurilor din 29 şi 30 octombrie
inamicul a fost oprit din încercarea de a
pătrunde spre Piteşti. La 7 noiembrie trupele
corpului au ocupat aliniamentul de apărare
Cerbureni,
Merişani,
Bîrseşti,
dealul
Călimăneştilor.
În primele zile din octombrie Divizia
11 Infanteriei., susţinută de 15 baterii de
artilerie, dintre care 6 baterii tunuri 75 mm,
1 baterie obuziere 105 mm, 1 baterie obuziere
120 mm, 5 baterii de munte de 57 mm şi 63 mm
şi 2 baterii de 53 mm, se găsea în apărare pe
poziţiile pregătite din timp, pe fosta frontieră,
cu majoritatea forţelor la vest de Jiu79.
Bătălia de la Jiu, desfăşurată în perioada
10-15 octombrie, a opus trupele acestei divizii
celor ale grupului Kneussl format din Diviziile
11 Infanterie şi 6 Cavalerie germane, respectiv
Brigada 114 Infanterie austro-ungară.
Comandant al artileriei a fost colonelul
Paşalega, iar Regimentul 21 Artilerie din
Divizia 11 Infanterie a fost comandat de
locotenent-colonelul Petroianu. În luptă s-au
distins „bateriile locot. Stoenescu, locot.
Mihăilescu Gr. Şi bateria de 53 mm (locot.
Vasile Rădulescu) a Brigăzii 22 infanterie”80.
„O coincidenţă stranie: Divizia 11-a română
luptă cu Divizia 11 bavareză; regimentul 21
Artilerie român cu regimentul 21 artilerie
bavarez; bravul locot Schmidt român (viitor
general şi pentru scurt timp inspector general
al artileriei – N.N.) a luptat cu căpitanul

Divizia 22 Infanterie, organizată la 25 august
din unităţi ale Diviziilor 5 şi 6 Infanterie, şi
avea ca artilerie 2 baterii 53 mm, Regimentul
11 Artilerie, Divizionul 2/Regimentul 3
Obuziere, cu un total de 11 baterii76. Ea a
ocupat dispozitiv de luptă pe o poziţie
amenajată din timp de pace între Muntele
Fundăţica şi Piatra Craiului. Artileria avută la
dispoziţie era dispusă astfel: „… divizionul 2
din Regimentul 10 artilerie ocupa poziţie la
nord de Ciocanul; Regimentul 11 artilerie la
est de Podul Dîmboviţa; divizionul 2 din
Regimentul 2 artilerie şi divizionul 1 din
Regimentul 3 obuziere la nord-vest de Podul
Dîmboviţei, iar bateria din Regimentul 4
artilerie grea la Posada. Locotenentcolonelul Cochino Lăzărescu era numit
comandantul artileriei întregii divizii şi lua
comanda tuturor grupelor de artilerie
afectate diviziei”77. Supusă ofensivei frontale
a Diviziei 76 germane, dar şi manevrei de
învăluire pe la flancul său stâng a Brigăzii 8
Munte austro-ungară, la
30 septembrie
divizia s-a retras pe aliniamentul Fundul
Neagului, Dealul Căpitanului, între Rucăr şi
Dragoslavele. După alte încercări ofensive
inamice, Divizia 22 Infanterie căreia i s-a
alăturat şi Divizia 12 Infanterie (comandată
de generalul artilerist Traian Găiseanu),
formând Grupul Namăeşti, a oprit inamicul şi,
la 5 octombrie, a trecut la apărare pe
aliniamentul Piscul Urbei, Muntele Mateiaş,
Vârful Măgura,
Poiana Lungă, Muntele
Clăbucet, Muntele Strâmbul. Divizia 12
Infanterie, adusă de pe frontul dobrogean,
avea ca artilerie 2 baterii de 53 mm,
Regimentul 22 Artilerie cu 2 divizioane şi
Bateria a 7-a din Regimentul 2 Artilerie Grea,
iar Grupul Nămăeşti dispunea, în total, de
31 baterii de artilerie, din care 4 de însoţire a
infanteriei şi 5 grele78. La sfârşitul primei
decade a lunii noiembrie inamicul a fost
obligat să treacă la apărare în pasul Bran. Pe o
placă de marmură din Mausoleul de la
Mateiaş stau încrustate şi numele eroilor
Regimentului 22 Artilerie căzuţi în această
luptă: Slt. Davidescu Constantin, soldaţii
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care a rezistat eroic. „Formidabila
bombardare a poziţiei române de la
Topraisar întrecea tot ce se văzuse pînă
atunci pe frontul dobrogean. Ea era executată
de tunuri de 105, 150 şi două baterii de 210 mm.
Tirul era dirijat de o escadrilă de cinci
aeroplane … Artileria Diviziei a 19-a române
era formată din şase baterii, din care două cu
tragere înceată, al căror tir era jenat din
cauza fumului”84. După două zile de lupte
centrul frontului apărat de Divizia 115
infanterie rusă a cedat, fiind deschis drumul
spre Constanţa, care va fi ocupată la
9 octombrie. Apoi, la 12 octombrie a fost
ocupat oraşul Cernavodă (armamentul din
capul de pod fusese evacuat în noaptea
precedentă la Hîrşova), şi odată cu acesta şi
calea ferată Cernavodă-Constanţa, frontul
stabilizându-se pe aliniamentul Dăeni,
Babadag. Pe 20 octombrie marile unităţi
române, Diviziile 2, 5, 9, 19 Infanterie au fost
retrase în zona Brăila pentru refacere.

Schmidt, ambii artilerişti. Căpitanul Schmidt
(bavarez) a fost găsit mort în şanţul drumului
din Arsuri, alături de calul său”81. La
10 octombrie, după o pregătire de artilerie
intensă, inamicul a trecut la ofensivă, la
13 septembrie trupele Diviziei 11 Infanterie
oprind inamicul pe aliniamentul Vf. Roci,
pasul Surduc, malul stâng al Jiului până la
nord de Tg. Jiu, Raşova, Frânceşti. Primind
întăriri din rezerva Armatei 1 divizia a trecut
la ofensivă, reuşind să reocupe aliniamentul
de pe fosta frontieră. Acţiunile artileriei au
fost coordonate de colonelul Dumitru
Paşalega. În cursul acestei lupte este de
remarcat
acţiunea
sublocotenentului
Pătrăşcoiu, care, cu o grupă de ostaşi din
compania sa, a capturat două baterii germane
ce acţionau chiar din satul său natal, Arsuri,
din livada părinţilor săi, şi le-a întors
împotriva infanteriei inamice82. „… în seara
zilei de 14.X compania 7 din reg. 18
comandată de sublocot Pătrăşcoiu N., a
reuşit a se strecura pe la ora 7 seara, printre
trupele adverse şi a cădea prin surprindere în
spatele artileriei duşmane în Arsuri, pe care
punându-le pe fugă şi împuşcând caii şi
servanţii, a capturat 2 baterii de obuziere de
105 m.m. din divizionul III al reg. 21 de
Artilerie bavarez … cele 8 tunuri capturate de
compania7-a fiind în posesiunea noastră, am
anunţat artileria şi de la ora 12,30, patru din
ele sunt puse în baterie urmărind cu focuri pe
inamicul ce se retrage spre Buliga”83.

4.3.1.6 Apărarea Armatei române în
Muntenia
După oprirea forţelor germano-austroungare în trecătorile din Carpaţi, Armata
a IX-a germană a hotărât reluarea ofensivei
peste Carpaţi, iar comandamentul român
apărarea pe aliniamentul ocupat. Astfel, în
perioada 29 octombrie-6 noiembrie inamicul a
atacat pe frontul Armatei 2, atacurile fiind
respinse de Grupurile Prahova la Predeal şi
Nămăeşti la Câmpulung. „Printre actele de
eroism săvîrşite în cursul acestei lupte (Valea
Prahovei, linia Clăbucetelor – N.N.), merită
să nu fie dată uitării purtarea maiorului
Munteanu Ion din Regimentul 18 obuziere. În
vălmăşagul luptei, pe cînd una din bateriile
divizionului său fusese încadrată şi îngropată
sub dărîmături, infanteria era cuprinsă de
panică şi ameninţată cu înconjurarea. Ca să
dea timp soldaţilor ca să se retragă în ordine,
maiorul Munteanu împinge cealaltă baterie
pe creasta descoperită şi începe să tragă în
duşman, pe care-l opreşte pe loc. Bateria
concentrează asupra ei focul duşmanului, e
încadrată şi un proiectil duşman retează
amîndouă picioarele maiorului. Totuşi el
refuză să se lase evacuat şi rămîne pe loc să

4.3.1.5
Apărarea
Armatei
de
Dobrogea: 6-20 octombrie
După o acalmie de aproape 2 săptămâni,
pe frontul dobrogean a început la 6 octombrie
ofensiva trupelor germano-bulgaro-turce. Pe
acest front, care urma aliniamentul Raşova,
Cocargea, Topraisar, Tatlageac, se aflau
următoarele mari unităţi româneşti: Diviziile
2, 19, 9 şi 5 Infanterie. După o violentă
pregătire de artilerie trupele inamice au atacat
puternic pe direcţia Diviziei 19 Infanterie,
81
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În perioada 10-12 noiembrie, „Grupul
Apărarea Dunărei”, compus din Divizia 18
Infanterie, cu 15 baterii de câmp şi 2 baterii
75 mm de poziţie, şi din Divizia 2 Cavalerie,
cu 2 baterii 75 mm, 1 baterie 78 mm, 4 baterii
tunuri 120 mm, 1 baterie tunuri 150 mm şi
2 baterii obuziere 210 mm, a acţionat pentru
apărarea sectorulului Turnu MăgureleOlteniţa împotriva trecerii Dunării de către
grupul inamic general Kosch. „În sectorul
atacat Turnu-Măgurele – Zimnicea se găseau
o baterie de 78/80 (Turnu-Măgurele); un
divizion 87/80 (Bragadiru); o baterie 105 mm
(Suhaia); o baterie de 210 mm (Fântânele); o
secţie de 57 mm (Fântânele); o baterie
călăreaţă (Cervenia). În momentul trecerii pe
la Zimnicea a executat foc bateria de 210 mm
(Fântânele)”87. „Artileria era submediocră.
Afară de puţine baterii moderne sau de
calibru mare, majoritatea erau tunurile vechi,
fără repetiţie şi bateriile de însoţire formate
din tunurile mici de 53 mm, scoase din forturi
şi puse pe afete. Soldaţii români le
porecliseră în deriziune puşcoace, prin
opoziţie cu puternica artilerie grea duşmană.
Unele baterii erau înhămate cu boi, din lipsă
de cai. În cîteva puncte de pe malul Dunării
erau instalate baterii fixe, care supravegheau
cursul Dunării şi malul opus”88. După ce în
noaptea de 9/10 noiembrie artileria inamică a
bombardat pe tot frontul, şi în special oraşul
Zimnicea, apărat de 2 batalioane de miliţii şi
bateria de 210 mm, trupele inamice au trecut
Dunărea, până seara ajungând la nord de
Zimnicea, iar pe 13 noiembrie, după ce toate
unităţile inamice au trecut Dunărea pe pod,
grupul Kosch a început înaintarea spre
Bucureşti. La lupta de la Călugăreni (16-21
noiembrie 1916) au participat „12 baterii
(3 de 75 tragere repede, 3 baterii ob. 120,
2 baterii cu boi 75/80, 5 baterii 87/80, o
secţie franceză 120 şi o secţie 105)”89.
Bătălia de la Bucureşti sau bătălia de
pe Argeş-Neajlov s-a desfăşurat în perioada
12-20 noiembrie. La începutul luptei, trupele
române din Muntenia se aflau dispuse astfel:

supravegheze personal, luarea înălţătoarelor
de la tunurile care, îngropate, nu mai pot fi
salvate, precum şi retragerea personalului
lor. Ultimul rămas în baterie, el rămîne
pentru veşnicie, căci un al doilea proiectil
duşman îi sfărîmă capul”85. La 1 noiembrie
inamicul a atacat în zona Olt-Argeş, trupele
române din Corpul 1 Armată retrăgându-se în
noaptea de 11/12 noiembrie pe aliniamentul
Cerbureni (10 km nord Curtea de Argeş),
Curtea de Argeş, Tigveni, valea Topologului,
Bîneşti.
Situaţia cea mai gravă s-a înregistrat în
zona Jiu a Armatei 1, unde unităţi ale
Diviziei 1 Infanterie, grupate în Detaşamentul
Jiu (10 batalioane, 9 baterii de artilerie) şi
Detaşamentul Cerna (10 batalioane, 7 baterii
de artilerie) au suportat ofensiva viguroasă a
grupului Kuhne (Corpului 54 Artilerie) şi
Corpul de Cavalerie General Schmettow, cu
un total de 6 divizii, care a început la
29 octombrie. Chiar dacă Armata 1 a fost
întărită pentru apărarea de la Jiu cu Divizia
17 Infanterie, Oltenia a fost invadată de
inamic, trupele române trecând la apărare pe
Olt, în zona Slatina, iar Detaşamentul Cerna
(6 batalioane, 6 baterii de artilerie), unit cu
Detaşamentul Dunărea (4 batalioane de
miliţii, 8 baterii de artilerie), a fost încercuit şi
a capitulat la Tia Mare-Isbiceni, la 2324 noiembrie, după lupte înverşunate,
pierzând cea mai mare parte din material. În
luptele din Oltenia s-au remarcat bateriile
Regimentului 21 Artilerie. şi 2 baterii din
Regimentele 1 şi 5 Artilerie, care făcând parte
din Detaşamentul Colonel Obogeanu, au
reuşit, la 5 noiembrie, să iasă din încercuirea
de la Vlăduleni (sud Rovinari). În luptele de
la Tia Mare, „… artileria bate la disperare;
cea inamică intenţiona să distrugă satul unde
ştia masate trupele noastre. … Ai noştri nu se
lasă mai jos: parcă-l văd pe locotenentul
Leoveanu (viitorul general din al Doilea
Război Mondial – N.N.) suit pe acoperişul
şcolii, din marginea satului, în linia
infanteriştilor şi strigă şi comandă cu energie
artileriştilor, să tragă mai aproape, mai
departe, pînă ia în pînza de obuze pe
trăgătorii inamici”86.
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Regimentul 3 de artilerie”, la trecerea
Argeşului de la Mihăileşti din 20 noiembrie,
reuşind „să salveze aproape toată artileria
diviziei sale: 38 de tunuri din 47”, în timp ce
„Divizia Socec (Divizia 2/5 Infanterie –
N.N.) si-a pierdut însă, la trecerea prin
Neajlov, toată artileria”90. La 24 noiembrie,
Regimentul 13 Artilerie, reuşind să iasă din
încercuire de la Periş, „Împreună cu două
batalioane de infanterie din Regimentul 33
(din Divizia 10 Infanterie – N.N.), ajunse
din urmă, se organizează un detaşament care
să respingă inamicul din Tâncăbeşti şi să
deschidă drum spre şoseaua BucureştiPloieşti. … detaşamentul se apropie de sat
până la 1500 m. În acest moment asupra
coloanei se dezlănţuie un puternic atac de
infanterie susţinut de artilerie din direcţia
satului care fusese ocupat încă din seara de
23 noiembrie, de inamic. Întregul regiment
ocupă poziţii de tragere şi deschide focul
pe direcţia rachetelor trase de inamic.
…Bombardamentul artileriei noastre durează
până la orele 7 dimineaţa, când intră în
acşiune printr-un necruţător atac la baionetă,
infanteria celor două batalioane. Copleşit de
vigoarea atacului, inamicul se retrage … La
Tâncăbeşti însă, trenurile regimentului au
fost capturate aproape în întregime de
inamic, pierderile în oameni şi materiale fiind
cele mai mari de la începerea campaniei”91.
În retragerea generală către est Armata
Română a mai angajat, înainte de a se
stabiliza frontul pe Siret, luptele de apărare de
pe Cricov şi de la Râmnicu-Sărat, în scopul
întârzierii ofensivei inamice. La Grupul
Nămăeşti, „O manevră nedibace, în momentul
dezlipirii trupelor de poziţiile lor, făcu pe
duşman să se poată strecura prin Valea
Argeşului spre Suslăneşti, despărţind Divizia
a 12-a română de a 22-a şi să captureze toată
artileria Diviziei a 22-a, trăsurile cu arhiva şi
ambulanţa. … În urmărirea lui, Morgen atacă
Tîrgoviştea cu întreaga Divizie a 12-a
bavareză şi reuşi să ocupe oraşul, după o
luptă dată cu disperare de Divizia a 22-a
română, care era aproape cu totul lipsită de

Armata 2 (Divizia 3 Infanterie, Divizia 6
Infanterie,
Grupul
Prahova,
Grupul
Nămăieşti), cu 68 baterii de artilerie , din care
10 grele, în apărare, pe Carpaţii Meridionali,
între valea Buzăului şi bazinul Câmpulung
(între valea Buzăului şi râul Bratia); Armata 1
(Corpul 1 Armată, Diviziile 2 şi 5 Infanterie,
Divizia 17 Infanterie şi Grupul Jiu, Divizia 1
Cavalerie), cu 64 baterii de artilerie, din care
1 grea, în apărare, pe văile Argeş, Topolog şi
Olt, între Cerbureni (10 km nord Curtea de
Argeş) şi Ipoteşti (15 km sud Slatina); în
Oltenia, în spatele trupelor inamice se aflau
detaşamentele Cerna şi Dunărea; Grupul
Apărării Dunării era în contact cu primele
trupe inamice trecute Dunărea. În rezerva
Grupului General Prezan (Armata 1 şi Grupul
Apărării Dunării) se aflau Diviziile 9, 19 şi
21 Infanterie, cu 26 baterii de artilerie.
Inamicul era reprezentat de Armatele germane IX
(general Falkenhayn) în Transilvania şi
Oltenia şi mareşal Mackensen, la sud de
Dunăre. Planul Comandamentului român
prevedea o acţiune ofensivă frontală a
Grupului Apărărei Dunării contra grupului
Kosch care tecuse Dunărea, concomitent cu o
acţiune ofensivă la flancul stâng al Armatei 1
şi apărarea Armatei 1 pe aliniamentul pe care
se găsea. Până la 14 noiembrie, inamicul a
continuat ofensiva şi a reuşit trecerea Oltului,
Armata 1 retrăgându-se pe aliniamentul
Dărmăneşti, Popeşti, Maldăru (la circa 20 km
nord şi vest de Piteşti), iar Grupul Apărării
Dunării pe aliniamentul Roşiori de Vede,
Alexandria, Prunaru, Giurgiu. Pe 16 noiembrie
Grupul Nămăeşti al Armatei 2 s-a retras la
sud-est de Câmpulung, pe aliniamentul
Bădeni, Boteni, iar Armata 1 la sud-est de
Piteşti, pe aliniamentul Priboeni, Costeşti. În
ziua de 17 noiembrie, în timp ce inamicul îşi
continua ofensiva spre Bucureşti, Grupul
Prezan a început ofensiva preconizată cu
Grupul de manevră format din Diviziile. 2/5,
9/19, 18 şi 21 Infanterie, Brigăzile 9 şi
19 Infanterie şi Divizia 2 Cavalerie, şi a
continuat până la 20 noiembrie, când grupul
Kuhne, ameninţând spatele Grupului de
manevră, s-a ordonat retragerea generală spre
est. În cadrul acestei bătălii artileria a adus
contribuţii importante. La Bălăria şi Stîlpu,
Divizia 9/19 comandată de general
Scărişoreanu a fost susţinută „… în spate de
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artilerie”92. La 23 noiembrie 1916, pe când
contraataca în fruntea regimentului său pe
înălţimile nord Băicoi, pentru a asigura
retragerea Diviziilor 12 şi 16 Infanterie.
„...Maiorul Sichitiu găseşte soluţia: în loc de
a se mărgini la o rezistenţă îndârjită – care
sigur duce la dezastru – hotărăşte să atace
coloanele de atac ale inamicului cotropitor şi
ordonând ca tot regimentul să treacă la
contraatac. În fruntea batalioanelor sale, pe
când le îmbărbăta la luptă dreaptă şi aprigă,
cu chipiul în mâna dreaptă, sus – pentru a
indica o direcţie, Maiorul Sichitiu este lovit
de un glonţ drept în frunte, care-l răpune jos
aşa după cum un trăznet, răpune într-o clipită
un falnic stejar al codrului. Sichitiu cade! ...
Dar victoria este a Regimentului 83!”93.
La Râmnicu Sărat, la 13 decembrie, “Bateriile
de artilerie ale Diviziei 1 română dezlănţuie
un violent foc de baraj asupra duşmanului şi-i
opresc înaintarea. ...Satul Spidele e recucerit;
... Susţinute de artileria Regimentului 21,
trupele române înaintează şi atacă acum
dealurile Şonticari şi Marghiloman”94.
La Măgura Odobeştilor, la 24 decembrie,
Divizia 1 Infanterie n-a mai rezistat atacului
C. Alpin bavarez şi a trebuit să se retragă prin
luptă spre schitul Tarniţa, iar „tunurile de
munte, neputînd fi salvate, au fost
îngropate”95.

legătura cu infanteria. Din aceeaşi cauză nu
puteau folosi nici avantajele terenului, fiind
obligată să aleagă poziţii descoperite, sau să
înlocuiască telefonul cu oameni de legătură.
Artileria mai era lipsită de aparate de
vizare¸era păcat să vezi unităţi bune pierind
fără folos din cauza lipsei de mijloace tehnice
elementare.
Inferioritatea armamentului nostru a
fost una din cauzele hotărâtoare ale
înfrîngerii. Artilerie grea am avut foarte
puţină. Peste tot am fost dominaţi de duşman,
atît ca număr de guri de foc, cît şi în ce
priveşte calibrele şi lungimea tirului: fiecare
divizie duşmană avea o puternică artilerie
grea proprie. Bateriile noastre erau
întotdeauna încadrate şi sfărîmate de artileria
grea duşmană. Lipsa cailor ori a tractoarelor
îngreuia transportul tunurilor noastre grele;
cele mai multe trebuiau transportate cu boi.
De aceea, tunurile noastre grele nu au putut fi
aduse şi întrebuinţate în nici una din
numeroasele lupte ce s-au dat în timpul
campaniei din 1916. Împotriva numeroasei
artilerii grele duşmane, noi opuneam
„puşcoacele” de 53 mm, care-şi „scuipau”
proiectilele la 2 km. Într-un război ce se
dădea pe o frontieră muntoasă, eram cu
desăvîrşire lipsiţi – din cauze cunoscute – de
artilerie de munte, pe cînd duşmanul avea
unităţi special înarmate, echipate şi instruite
pentru acest fel de război”96.

Concluziile campaniei de patru luni şi
jumătate din anul 1916 ne arată că „…
instrucţia artileriei era defectuoasă: ea se
oprise la şcoala de baterie. Din această
cauză, tirul bateriilor izolate, bune prin ele
însele, nu era capabil de aplicaţii tactice
suficiente. Lipsa de preparaţie a tirului de
grup se explica şi prin sărăcia mijloacelor de
care dispunea artileria: la început bateriile
aveau numai 2 km de cablu; ele nu puteau să
lucreze cu eficacitate, fiind lipsită şi de

4.3.2. Acţiunile artileriei pentru
sprijinul de foc al operaţiilor armatei
române din anul 1917
4.3.2.1. Reorganizarea artileriei în
perioada premergătoare campaniei din
anul 191797
După 4 luni de lupte neîntrerupte, în
care a pierdut 450 tunuri de diferite calibre,
din care 230 tunuri de 75 mm cu tragere
repede, 60 obuziere de 105 mm cu tragere
repede şi 40 tunuri de 105 mm, artileria, ca de
altfel întreaga armată română, a fost
reorganizată. Activitatea de reorganizare
„se arată neagră înaintea noastră.
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De la început presimţim greutăţile … Noroc
că soarta armatei a încăput pe mâini bune,
căci generalul Christescu (ofiţer de artilerie –
N.N.), sub-şeful marelui stat major, e socotit
ca cel mai capabil dintre generalii noştri şi
măcar cât timp cuţitul ne-a atins osul, va fi
lăsat să lucreze”98. Până la începerea
campaniei din 1917 s-au primit 87 tunuri
75 mm md. 1897, 72 tunuri lungi 120 mm,
20 tunuri scurte 120 mm14 obuziere 155 mm,
toate franceze, 28 obuziere 127 mm engleze,
7 obuziere 152,4 mm şi 130 mortiere de
tranşee 58 mm. Pentru fiecare din cele
15 divizii reorganizate s-a prevăzut câte o
brigadă de artilerie cu un regiment artilerie de
câmp a 9 baterii tunuri de 75 mm (Krupp md.
1904 sau franceze md. 1897, ambele cu
tragere repede) şi un regiment de obuziere cu
2 baterii de 105, 120 sau 127 mm şi 2 baterii
150 sau 155 mm, o baterie tunuri 53 mm
(a 8 piese) şi o baterie mortiere de tranşee
58 mm (a 8 piese). Artileria grea a fost
reorganizată în 4 regimente, cu un total de
49 baterii, în mare parte cu materialul existent
în 1916. Artileria de munte a fost reorganizată
în 2 regimente, tot cu materialul existent.
Artileria antiaeriană a fost reorganizată tot din
tunurile 57 mm sistem Negrei-Burileanu,
4 piese 75 mm Deport şi 12 tunuri 75 mm
franceze. Armata 2, inclusă pe frontul de
apărare, a reorganizat diviziile pe rând până
în aprilie, Armata 1 a terminat reorganizarea
la sfârşitul lunii iulie, iar Corpul 1 Armată în
august, dar fără artilerie.
Compunerea artileriei diviziilor, a
artileriei grele şi a artileriei de munte în
campania din 1917 după reorganizare a fost
următoarea:99

Divizia 2 Infanterie
-Brigada 2 Artilerie: Regimentul 9 Artilerie
(fără material)
Regimentul 14 Obuziere (fără material)
- 1 baterie 53 mm
Divizia 3 Infanterie
- Brigada 3 Artilerie: Regimentul 6 Artilerie
(9 baterii tunuri 75 mm)
Regimentul 15 Obuziere (2 baterii obuziere
105 şi 120 mm)
- 1 baterie 53 mm
- 1 baterie mortiere 58 mm
Divizia 4 Infanterie
-Brigada 4 Artilerie: Regimentul 2 Artilerie
(fără material)
Regimentul 10 Obuziere (fără material)
- 1 baterie 53 mm
Divizia 5 Infanterie
- Brigada 5 Artilerie: Regimentul 7 Artilerie
(9 baterii tunuri 75 mm)
Regimentul 19 Obuziere (2 baterii obuziere
105 şi 2 baterii 127 mm engleze)
- 1 baterie 53 mm
- 1 baterie mortiere 58 mm
Divizia 6 Infanterie
- Brigada 6 Artilerie: Regimentul 11 Artilerie
(9 baterii tunuri 75 mm)
Regimentul 16 Obuziere (2 baterii obuziere
105 şi 120 mm)
- 1 baterie 53 mm
- 2 baterii mortiere 58 mm
Divizia 7 Infanterie
- Brigada 7 Artilerie: Regimentul 4 Artilerie
(9 baterii tunuri 75 mm)
Regimentul 8 Obuziere (2 baterii obuziere
105 şi 120 mm)
- 1 baterie 53 mm
- 1 baterie mortiere 58 mm

Divizia 1 Infanterie
- Brigada 1 Artilerie: R.1 Artilerie (9 baterii
tunuri 75 mm)
Regimentul 5 Obuziere (2 baterii obuziere
105 şi 120 mm)
- 1 baterie 53 mm
- 1 baterie mortiere 58 mm

Divizia 8 Infanterie
- Brigada 8 Artilerie: Regimentul 12 Artilerie
(9 baterii tunuri 75 mm)
Regimentul 17 Obuziere (2 baterii obuziere
105 şi 120 mm)
- 2 baterii 53 mm
- 1 baterie mortiere 58 mm
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Divizia 9 Infanterie
- Brigada 9 Artilerie: Regimentul 13 Artilerie
(9 baterii tunuri 75 mm)
Regimentul 18 Obuziere (2 baterii obuziere
105 şi 2 baterii 127 mm engleze)
- 1 baterie 53 mm
- 1 baterie mortiere 58 mm

Divizia 2 Cavalerie
- Divizionul 2 Artilerie călăreţă (3 baterii)
Artileria grea
- Regimentul 1 Artilerie Grea: Divizionul 1
(3 baterii tunuri lungi cal. 120 mm)
• Divizionul 2 (3 baterii tunuri lungi
cal. 120 mm)
• Divizionul 3 (1 baterie tunuri 155mm,
1 baterie tunuri 150 mm)
• Divizionul 4 (1 baterie tunuri 150 mm,
2 baterii tunuri 152,4 mm)
• Divizionul 5 (2 baterii tunuri 150 mm)
- Regimentul 2 Artilerie Gr.: Divizionul 1
(2 baterii tunuri 105 mm)
• Divizionul 2 (2 baterii tunuri 105 mm)
• Divizionul 3 (2 baterii tunuri 105mm)
• Divizionul 4 (2 baterii obuziere 150 mm)
• Divizionul 5 (3 baterii obziere 210 mm)
- Regimentul 3 Artilerie Gr.: Divizionul 1
(3 baterii tunuri 105 mm)
• Divizionul 2 (3 baterii tunuri lungi
120 mm)
• Divizionul 3 (3 baterii tunuri 150mm)
• Divizionul 4 (3 baterii obuziere 150 mm)
- Regimentul 4 Artilerie Gr.: Divizionul 1
(3 baterii tunuri lungi 120 mm)
• Divizionul 2 (3 baterii tunuri lungi 120 mm)
• Divizionul 3 (2 baterii tunuri 150mm)
• Divizionul 4 (3 baterii tunuri 150 mm)
• Divizionul 5 (3 baterii tunuri 150 mm)
Artileria de munte
- Regimentul 1 Artilerie munte: Divizionul 1
(2 baterii tunuri 75 mm munte)
• Divizionul 2 (2 baterii tunuri 75 mm
munte)
• Divizionul 3 (3 baterii tunuri 57 mm)
- Regimentul 2 Artilerie Munte: Divizionul 1
(2 baterii tunuri 63 mm munte)
• Divizionul 2 (2 baterii tunuri 63 mm
munte)
• Divizionul 3 (3 baterii tunuri 57 mm)

Divizia 10 Infanterie
- Brigada 10 Artilerie: Regimentul 3 Artilerie
(9 baterii tunuri 75 mm)
Regimentul 20 Obuziere (2 baterii obuziere
105 şi 120 mm)
- 1 baterie 53 mm
Divizia 11 Infanterie
- Bg.11 Artilerie: Regimentul 21 Artilerie
(6 baterii tunuri 75 mm din 12.09)
Regimentul 26/1 Obuziere (1 baterie obuziere
din 12.09)
- 1 baterie 53 mm (din 15.08)
Divizia 12 Infanterie
- Brigada 12 Artilerie: Regimentul 22
Artilerie (9 baterii tunuri 75 mm)
Regimentul 27/2 Obuziere (2 baterii obuziere
105 şi 120 mm)
- 1 baterie 53 mm
- 1 baterie mortiere 58 mm
Divizia 13 Infanterie
- Brigada 13 Artilerie: Regimentul 23
Artilerie (9 baterii tunuri 75 mm)
Regimentul 28/3 Obuziere (2 baterii obuziere
105 şi 2 baterii 127 mm engleze)
- 1 baterie 53 mm
- 1 baterie mortiere 58 mm
Divizia 14 Infanterie
- Brigada 14 Artilerie: Regimentul 24
Artilerie (9 baterii tunuri 75 mm)
Regimentul 29/4 Obuziere (2 baterii obuziere
105 şi 2 baterii 120 mm engleze)
- 1 baterie 53 mm
- 1 baterie mortiere 58 mm
Divizia 15 Infanterie
- Brigada 15 Artilerie: Regimentul 25
Artilerie (9 baterii tunuri 75 mm)
Regimentul 30/5 Obuziere (fără material)
- 1 baterie 53 mm

4.3.2.2. Acţiunile artileriei pentru
sprijinul bătăliei de la Mărăşti.
Operaţia ofensivă a Armatei a 2-a
române de la Mărăşti s-a desfăşurat în
perioada 11-17 iulie 1917, cu scopul de a
nimici inamicul aflat la est de râul Putna şi a
ieşi pe cursul superior al acestui râu.

Divizia 1 Cavalerie
- Divizionul 1 Artilerie călăreţă (3 baterii)
99

În această operaţie Armata a 2-a a avut la
dispoziţie următoarea artilerie100: Divizia 1
Infanterie din Corpul 1 Armată – Brigada 1
Artilerie (Regimentul 1 Artilerie, Regimentul
5 Obuziere), Divizia 3 Infanterie/Corpul 1
Armată – Brigada 3 Artilerie (Regimentul 6
Artilerie, Regimentul 15 Obuziere), Divizia
6 Infanterie/Corpul 4 Artilerie – Brigada 6
Artilerie (Regimentul 11 Artilerie, Regimentul
16 Obuziere), Divizia 8 Infanterie/Corpul 4
Artilerie – Brigada 8 Artilerie (Regimentul 12
Artilerie, Regimentul 17 Obuziere.); la
dispoziţia armatei: 1 divizion Artilerie Munte
63 mm (2 baterii), 1 divizion Artilerie Munte
75 mm (2 baterii), Divizionul 27 rus

(2 baterii 152,4 mm), o baterie 150 mm, 4 baterii
120 mm L., 2 baterii 105 mm L.; artileria
diviziilor. Organizarea artileriei era următoarea101:
Bateriile de 37mm, 53 mm şi 57 mm din
compunerea diviziei aveau câte 8 piese;
regimentul de artilerie avea 3 divizioane a
câte 3 baterii cu 4 tunuri de 75 mm Krupp şi o
baterie de 53 mm; regimentul de obuziere
avea 3 baterii obuziere cal. 105 mm Krupp şi
obuziere cal. 120 mm francez şi o baterie de
mortiere 58 mm; bateriile de artilerie grea
aveau 4 piese.
Ordinul de operaţii nr. 1638/20 iunie
1917 al comandantului Armatei, referitor la
artilerie, menţiona: „Se destină sectorului de

Dispozitivul artileriei române în bătălia de la Mărăşti
100

101

Cf. Locotenent-colonel N.S. Stoenescu – Bătălia de
la Mărăşti – Bucureşti, 1930, p. 59.

100

Ibidem, p. 61.

atac următoarea artilerie: - brigăzile de
artilerie în întregime, precum şi artileria de
calibru mic a diviziilor 1, 3 şi 6; - toate
bateriile de artilerie grea ale Armatei şi
anume: o baterie Obuziere 150, 2 baterii ruse
de 152,4, 4 baterii 120 şi 2 baterii 105;
bateriile de mortiere de tranşee (inclusiv
bateria Aasen) ale Diviziilor 1. 3 şi 6; 2 divizioane artilerie de munte. Această
artilerie va fi repartizată şi distribuită pe
poziţie pe baza proiectului întocmit de comun
acord de către Comandantul Corpului II
Armată şi Inspectorul Artileriei Armatei.
Bateriile vor fi repartizate în: baterii pentru a
contrabate artileria duşmană, baterii de
distrugere şi baterii de însoţire. Între acestea
din urmă vor fi bateriile de munte şi parte din
bateriile Diviziei 1 destinate anume, şi care
vor trebui să fie puse în măsură ca mişcarea
lor înainte să se facă în mod sigur la timp.
Mortierele de tranşee vor fi distribuite în faţa
poziţiunei Mărăşti - La Încărcătoarea din
sectorul de atac. Comandantul Corpului IV va
distribui artileria Diviziei a 8-a pe întregul
front al sectorului Arşiţa Mocanului - La
Încărcătoarea, făcând astfel ca bateriile de
obuziere să contribuie la baterea poziţiilor ce
vor fi atacate de centrul şi de stânga Diviziei
a 6-a. Acţiunile întregei artilerii din sectorul
de atac vor fi conduse de către generalul
Rovinaru, Inspectorul Artileriei Armatei.
Acţiunea diferitelor categorii de grupe de
baterii va fi condusă de comandanţii de
artilerie hotărâţi de comun acord de către
comandantul Corpului II Armată şi
Inspectorul Artileriei Armatei. Inspectorul
Artileriei Armatei şi comandanţii grupurilor
de baterii vor întocmi instrucţiuni de detaliu
pentru acţiunea artileriei în aşa fel, ca fiecare
comandant de baterie să cunoască precis
misiunea ce are, sectorul de bătut, natura
focului şi modul cum va fi el condus de către
comandanţii de drept pe timpul acţiunii
însăşi”102.
În Ordinul complementar nr. 1867 din
8 iulie, comandantul Armatei 1 a făcut
ultimele precizări privind desfăşurarea
ofensivei, cele mai multe vizând pregătirea de
artilerie. „Mâine 9 Iulie, va începe ofensiva
hotărâtă cu Ordinul de operaţii nr. 1638
din 20.VI.1917, după cum urmează:
1. Artileria destinată a bombarda întăririle

duşmanului, în sectorul de atac, va deschide
focul la ora 12 şi-l va continua în aşa mod, ca
până poimâine 10 iulie ora 20, complecta
dezorganizare a întăririlor primei linii
duşmane să fie terminată. 2. Contrabateriile
vor deschide focul intensiv, pe timpul
bombardării poziţiilor duşmane, numai
contra acelor baterii duşmane a căror
poziţiune va fi exact cunoscută şi al cărui foc
ar fi dăunător trupelor noastre. În afară de
aceste cazuri, contrabateriile se vor abţine
dela orice intervenire fără necesitate vădită
în luptă, spre a nu descoperi poziţiile ei, mai
cu seamă spre a-şi păstra muniţiunile pentru
faza intrării infanteriei în acţiune.
3. În sectorul defensiv, bombardamentul
poziţiunilor inamice va începe la ora 10.
Scopul bombardamentului în acest sector va
fi, nu de a dezorganiza poziţiunea duşmană,
mijloacele nefiind suficiente pentru aceasta,
ci de a fixa pe duşman şi a-l ţine continuu sub
ameninţare. La început i se va da oarecare
intensitate. 4. Pe timpul acţiunii artileriei vor
avea loc 3 întreruperi ale focului de câte o
jumătate de oră fiecare: prima întrerupere va
începe Duminică 9 Iulie ora 19; a doua, Luni
10 Iulie ora 10 şi a treia, în aceiaşi zi ora 17.
Încetarea şi deschiderea focului la aceste
întreruperi se va face de către comandanţii de
baterii fără alte ordine anume. După
fiecare întrerupere, focul va fi reluat cu o
violenţă mai accentuată pentru câtva timp.
5. Duminică 9 Iulie ora 10 se vor regula
ceasornicele prin telefon şi erarhic până la
comandanţii de batalioane şi baterii.
6. Alocuţiunea de muniţii din tabela relativă,
anexată la Ordinul nr. 1862 din 24.VI.1917,
prevăzută prin prima zi de acţiune, se va
repartiza pe zilele de 9 şi 10 Iulie.
Bombardamentul poziţiunei va trebui deci
astfel regulat, ca să nu se depăşească până în
seara zilei de 10 Iulie această alocuţiune.
7. În cursul nopţii de 9/10 şi 10/11 Iulie
serviciul artileriei va trebui regulat aşa, ca
oamenii să se poată repauza, fără ca focul
să fie cu desăvârşire întrerupt, pentru ca
inamicul să nu poată readuce întăririle sale
în bună stare”103.
Pentru prima zi de acţiune disponibilul
de muniţii, exprimat în număr de lovituri
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pentru fiecare tip gură de foc, era104:
tun cal.53 mm-436, tun cal.57 mm-98, tun
cal.63 mm munte-210, tun cal.75 mm munte386, tun cal.75 mm câmp-250, obuzier
cal.105 mm-246, obuzier cal.120 mm
md. 1888-178, tun cal.120 mm scurt francez178, mortiere cal.58 mm-100, tun cal.
105 mm/91-196, tun cal.120 mm lung
francez-210, obuzier cal. 152,4 mm rus 380,
obuzier cal.150 mm/912-52. Această muniţie
era cu 50 % mai puţină decât necesarul şi a
fost folosită în 2 zile de pregătire a
ofensivei.
În dimineaţa zilei de 9 iulie comandantul
Armatei a 2-a a raportat Marelui Cartier
General că „Pe frontul A. II – timp urât, ploae
fină şi cerul acoperit, vederea cu totul
mărginită. Un tir precis şi serios este exclus.
Cred că ar fi cazul a se amâna poate acţiunea
serioasă până la restabilirea timpului”.
Totuşi la ora 12 pregătirea de artilerie a
început în sectorul de sud (Corpul 2 Armată),
la ora 12.30 fiind suspendată. La ora 16 au
fost reluate tragerile şi s-a intrat în planul
stabilit: la ora 19 s-a întrerupt tragerea timp
de o jumătate de oră, fiind reluată cu violenţă
conform ordinului, iar la ora 22 activitatea
artileriei a scăzut simţitor. În urma acestor
acţiuni s-au obţinut următoarele rezultate:
„începuturi de breşe în reţelele de sârmă;
distrugeri în lucrările inamice, în special în
sectorul de atac (Dl. Mărăşti); aruncarea în
aer a depozitului de muniţii de la sud de satul
Mărăşti; început de distrugeri (incendiere) a
ceea ce mai rămăsese din satul Mărăşti;
bombardarea satului Roşculeşti; acţiune de
contrabaterie cu rezultate bune”105. „În
concluziune, pregătirea de artilerie stânjenită
de timpul nefavorabil şi redusă din această
cauză cu 1/3 din durata de tragere normală,
nu a putut da rezultatele pe care le-ar fi avut
în cazul unor condiţiuni atmosferice
favorabile. Aspectul general al focurilor de
artilerie şi gradul lor de intensitate au dat
inamicului o indicaţiune suficientă asupra
zonei unde avea să se producă efortul
principal”106.

Pregătirea de artilerie a continuat „în
noaptea de 9/10 … conform programului
stabilit, pentru a împiedica repararea
distrugerilor făcute în cursul zilei de 9.
Obuzierele româneşti şi ruse şi o parte din
bateriile de 75 mm au executat trageri de
interdicţie asupra D. Teiş şi valea DraceaMare, Rosculeşti, Câmpurile, Gogoiu şi
Ciurucu. Acţiunea de artilerie a continuat în
cursul zilei cu intensitate variabilă. În
sectorul Corpului II Armată. Bombardamentul
a crescut în intensitate la ora 6.20 în sectorul
Diviziei a 3-a. Către ora 13.30 satul Mărăşti
era în parte incendiat. La ora 17 s-au
suspendat tragerile pentru a se relua la ora
17.30. La ora 20 breşele erau făcute în
sectorul corpului de armată, distrugerea
adăposturilor,a observatoarelor, precum şi a
punctelor de sprijin din poziţia inamică era
obţinută. Acţiunea de contrabaterie a
continuat în măsura în care aviaţia putea
răspunde acestei misiuni. În sectorul
Corpului IV Armată. Până la ora 8 focuri
rare de artilerie. Ulterior s-a tras asupra
tranşeelor inamice de la D. Pietriş, cotele 506
(D. Cărpeniş), 500 (Vf. Arşiţei), 480
(D. Arşiţei), Valea P. Puturos şi pe
D. Fetişoara. Între orele 10 şi 10.30 s-au
suspendat tragerile, apoi s-a bombardat
cota 772 (Coada Văii Babei), cota 731
N. P-na La Încărcătoare, Rotileşti şi
Câmpurile, în afară de obiectivele
precedente. Între orele 20 şi 22 s-au
bombardat tranşeele de pe Mg. Caşin cota
1167, P-na Zlagov, cotele 500 D. Cărpeniş,
510 şi 503 Arşiţa, 480 (Puturosu) şi 536
(Fetişoara).
Acţiune
redusă
de
107
contrabaterie” .
„Timp de 40 de ore – zi şi noapte – peste
150 guri de foc de diferite calibre, ţinură sub
focul lor năpraznic dealul şi satul Mărăşti,
făcând tot una cu pământul şanţurile germane
frumos croite, adăposturile lor solid blindate,
observatoarele lor betonate. Nimic nu mai
rămăsese din măreaţa cetate din ajun, fala,
micul Verdun „care nu va cădea” al
generalului Gerok, comandantul forţelor
duşmane”108. Deşi consumul de muniţie din
pregătirea de artilerie din 9-10 iulie a fost
cuprins între 1/4 şi 2/3 din alocaţie pentru
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diferite calibre s-a concluzionat că „pregătirea
de artilerie şi-a atins scopul, comandantul
Armatei a 2-a la 10/23 VII. 917 ora 23.30 a
dat ordinul de operaţii pentru punerea
aracului la ora 4”109.
„În clipa luptei dintre întuneric şi
lumină, bombardamentul de artilerie atinge o
putere ne mai văzută, ne mai auzită. Cerul se
întunecă, pământul se cutremură, limbile de
flăcări se înalţă cât mai sus în văzduh,
furtuna de foc, furtuna mântuirii învălue
dealul şi satul prăvălind talazurile ei asupra
capetelor
vrăşmaşe.Goarna
vestitoarea
atacului sună, voinicii prind armele, grenada
şi baioneta lucrează, sângele curge şiroae. …
Mărăştii sunt ai noştri!”110. În sprijinul
atacului artileria a consumat un număr sporit
de proiectile, artileria Diviziei 6 Infanterie
trăgând în prima zi (11 iulie) mai mult decât
în cele 2 zile de pregătire de artilerie. „Bătălia
de la Mărăşti a eliberat 30 sate şi 500 km p.
din teritoriul naţional, adică 1/3 mai mult
decât adversarul a reuşit să cucerească prin
bătălia de la Mărăşeşti”111. „Înţelepciunea
conducătorilor şi vitejia legendară a
străbunilor reînviată în ostaşii români, fac
din lupta dela Mărăşti, unul din cele mai de
seamă episoade ale epopeii noastre naţionale.
Lupta dela Mărăşti este cu adevărat o
reînviere, o renaştere, după greutăţile prin
care am trecut, după înfrângerile la cari am
fost supuşi, după noianul de boli, cari s-au
năpustit asupra noastră”112.
Pe una din cele 15 plăci de marmură ale
Mausoleului de la Mărăşti stă mărturie a
vitejiei artileriştilor numele tunarului sergent
Ion Potop din Regimentul 6 Artilerie, veteran
al Regimentului 3 Artilerie din Războiul de
Neatârnare din 1877, pe care l-a ajuns aici
potopul, rămânând înfrăţit pe veci cu gloria şi
pământul Mărăştilor113.

4.3.2.3. Acţiunile artileriei pentru
sprijinul bătăliei de la Marăşeşti
Bătălia de apărare de la Mărăşeşti a fost
precedată de „Ofensiva zădărnicită de la
Nămoloasa”, care, din păcate, s-a redus doar
la pregătirea de artilerie. Ea a început la
10 iulie, era „formidabilă ca putere, şi, prin
tirul ei precis, de o înspăimântătoare eficacitate.
Trei zile, 23,24 şi 25 iulie (stil nou – N.N.), a
ţinut îngrozitorul bombardament, în care timp
s-au aruncat asupra inamicului 170000 de
proiectile, adică 220 de vagoane, cuprinzând
2200 tone de muniţii. A fost cea mai mare
acţiune de artilerie de pe frontul nostru.
Toată lunca Siretului este acoperită de nori
de fum negru, galben-roşcat şi vârtejuri de
ţărînă se ridică în locurile exploziilor.
Pământul se cutremură de mulţimea
neîntreruptă a exploziilor. Nu se mai aude
nimic altceva decît o huruitură continuă”114.
În după-amiaza de 12 iulie, când practic
pregătirea de artilerie era terminată, mai întâi
Armata a VI-a rusă, apoi şi Armata 1 română
au primit „Ordinul de suspendare a
operaţiunilor ofensive pînă la noi ordine”115.
Această schimbare de plan a dus la Bătălia de
la Mărăşeşti, desfăşurată în perioada 24 iulie21 august de către Armata 1, care a fost cea
mai mare bătălie defensivă din Războiul
pentru (Re)întregire, şi în care artileria
română a avut contribuţii importante, atât în
oprirea atacurilor inamice, cât şi în sprijinul
contraatacurilor Armatei 1. „Moralul trupelor
noastre era foarte ridicat. Sub directa
conducere şi supraveghere a generalului
Christescu, armata I fusese bine organizată;
ea putea corespunde, în vreme de grea
cumpănă, tuturor speranţelor puse în vitejia
luptătorilor, ca şi în capacitatea comandantului
ei ”116. Artileria română care a participat la
această bătălie a fost: artileria Diviziilor 5,
9, 10, 13, 14 şi 15 Infanterie ce a însumat
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74 de baterii (Divizia 15 Infanterie nu a dispus
de Regimentul 30/5 Obuziere); Regimentele 1,
2 şi 3 Artilerie Grea, cu 26 de baterii; 10 baterii
de mortiere de tranşee;

7 piese de artilerie antiaeriană. În total
Armata 1 avea „114 baterii (din care 36 de
artilerie grea, 7 de 53 mm, 10 mortiere de
tranşee)”117.

Dispozitivul artileriei în lupta de la Mărăşeşti în dimineaţa zilei de 26 iulie/8 august
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Atacul german a început în dimineaţa
zilei de 24 iulie, cu o puternică pregătire de
artilerie, după ce noaptea executase trageri cu
gaze toxice şi lacrimogene în zona Siretului
(Movileni, Ciuşlea). „Din prima zi, artileria
intervine în luptă cu un deosebit succes prin
trageri de oprire de anfiladă trase de la malul
Estic al Siretului. Artileria de pe acel mal,

bavarez. Ea nu a putut fi în nici un moment
stăpânită de artileria germană şi a intervenit
în
permanenţă
în
timpul
zilelor
următoare”118. Artileria grea a fost grupată
şi a ocupat poziţii de tragere, astfel:
„A. Gruparea din dreapta (lt. Colonel Iliescu
compusă din 10 baterii): 1. Grupul Cica:
3 baterii 120 mm, la Cozmeştii din deal;

Dispozitivul artileriei în lupta de la Mărăşeşti din 30 iulie/12 august

ocupând excelente poziţii, domina terenul de
pe malul drept şi a bătut puternic satul
Ciuşlea, pricinuind pierderi foarte mari
Regimentului 354 I. şi Regimentului 28 Infanterie
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Colonel Adj. M. Andronescu, Căpitan Vintilă
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României până la 1919 inclusiv – 1943, Tipografia
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ocupând aliniamentul Şerbeşti, Străoane,
Dumbrava, sud Mărăşeşti, sud Cosmeşti, râul
Siret. În această perioadă s-au desfăşurat
luptele de la Doaga, contraatacul Diviziei 9
Infanterie, luptele de la Panciu. La Doaga,
trupele Diviziilor 9 şi 5 Infanterie. au fost
sprijinite de artileria proprie (Brigada 9
Artilerie cu Regimentul 13 Artilerie şi
Regimentul 18 Obuziere-13 baterii, respectiv
Brigada 5 Artilerie cu Regimentul 7 Artilerie

2. Grupul Leventi: 2 baterii 155 mm - la
Cozmeştii Noi; 3. Grupul Dimitrie: 3 baterii
120 mm – la P.T. Cozmeşti; 4. Grupul
Bodnărescu: 2 baterii Obuziere 150 – la
Furceni. B. Gruparea din stânga (de sud)
lt. colonel Zvoranu: 1. Grupul Spacu:
2 baterii 105 mm pădurea Nemţeanca;
2. Grupul Marosin o baerie lungă şi o baterie
de 155 mm – pădurea est Movilenii de sus;
3. Grupul Marinescu – 3 baterii de 120 mm –

Dispunerea artileriei pentru sprijinul Diviziei 13 Infanterie în lupta de la Răzoare, 19 august

şi Regimentul 19 Obuziere-13 baterii120), dar
şi de artileria grea de pe malul stâng al
Siretului, împărţită în 2 grupări: „Gruparea
din dreapta-Lt.col. Iliescu-de 10 baterii;
Gruparea din stânga-Lt.col. Zvoranu-

pădurea est Movilenii de sus. Gruparea din
dreapta avea ca misiune concentrarea de
focuri în satele inamice şi bombardarea
pădurei Neagră; iar cea din stânga, să
hărţuească pe adversar şi să contrabată
zonele: gârla Moşilor, Doaga, Strejescu,
Ciuşlea”119. Luptele au continuat şi în zilele
următoare, la 30 iulie trupele inamice
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7 baterii”121. „Malul din faţă e bine ocupat cu
trupe şi cu artilerie românească şi această
artilerie trage minunat şi a pricinuit în ajun
pierderi dureroase Diviziei a 12-a (bavareză
– N.N.)”122. „În câmpia rasă şi fără
adăposturi dintre Străjescu şi Doaga,
adevărat poligon de tragere, coloanele
inamice sunt spulberate de mitralierele şi
focul de baraj al artileriei române”123.
În sprijinul Diviziei 10 Infanterie a acţionat
Regimentul 3 Artilerie, comandat de
locotenent-colonelul Alexandru Lupaşcu,
Divizionul 1 Artilerie (locotenent-colonelul
Vasile
Mavrodin)
susţinând
lupta
Regimentului 38 Infanterie, Divizionul 2
Artilerie (locotenent-colonelul Gheorghe
Gheorghiu) a Regimentului 33 Infanterie, iar
Divizionul 3 Artilerie (maior Theodor
Ionescu) a Regimentului 39 Infanterie.
În aceste lupte Regimentul 3 Artilerie. a
pierdut un ofiţer, 2 caporali şi 5 soldaţi, ale
căror oseminte se află în cripta Mausoleului
de la Mărăşeşti124.
La 30 iulie, comandantul Armatei 1,
generalul artilerist Constantin Christescu a
fost înlocuit cu un alt brav artilerist, generalul
Eremia Grigorescu. „… Christescu reuşise să
astupe la timp golurile lăsate de ruşi şi să
reconstituie, chiar sub cea mai mare presiune
a duşmanului, o nouă linie română, care să
înlocuiască linia spulberată a ruşilor.
Mulţumită măsurilor sale şi eroismului celor
două divizii, 5 şi 9, care au dus tot greul
primelor zile de bătălie, pericolul fusese
deocamdată înlăturat. Criza tactică a bătăliei
de la Mărăşeşti trecuse. Este meritul de
necontestat al generalului Christescu”125.
Înlocuitorul său, generalul Eremia Grigorescu
„Era întruparea tipului clasic al soldatului de
rasă, mîndru ca un muşchetar, viteaz ca un
cavaler medieval. Pe lîngă acestea, o solidă

educaţie militară şi tehnică, un ochi sigur şi o
energie de fier. Optimismul său robust îşi
găsea expresia în formule romantice, ce
deveneau populare, impresionau corpul
ofiţeresc şi masele soldăţimii şi le ridica
moralul. … Domina cele mai grele situaţii
printr-o netulburată încredere în sine şi în
puterea împrejurărilor”126.
Ziua de 6 august a fost decisivă în cadrul
bătăliei de la Mărăşeşti. La pregătirea de
artilerie a inamicului, „… artileria Armatei 1
române a executat o foarte puternică
contrapregătire, care a dezorganizat în parte
dispozitivul de atac al adversarului pe baza
de plecare, provocându-i pierderi în personal
şi tehnică de luptă”127. Atacul inamicului, dat
în sectorul Diviziei 13 Infanterie, a fost oprit
de trupele române. Bătălia de la Răzoare a
fost opera Diviziilor 10, 13 şi 9 Infanterie
române. În această zi, „o masă de 25 baterii
sprijină în cele mai bune condiţiuni defensiva
trupelor române, distingându-se cu această
ocazie divizioanele II/Regimentul 23 A.rt. II şi III/
Regimentul 1 Artilerie Grea şi Div. Obuziere
din Regimentul 20 Obuziere (Maior Mazilu),
atât în apărarea propriu-zisă,- oprind
atacurile inamice la 800-1000 m de poziţiile
infanteriei,- cât şi în sprijinul contraatacurilor
rezervelor”128. „… un rol de seamă l-a avut
brigada de artilerie comandată de generalul
Glodeanu. Pe lîngă barajele de oprire şi
sprijinul contraatacului, focul a 15 baterii a
fost concentrat asupra rezervelor inamicului
(aproximativ 2 regimente de infanterie) care
încercau să intre în punga realizată şi să
dezvolte în continuare ofensiva. Prin
zdrobirea acestor rezerve, artileria a izolat
forţele inamice pătrunse, uşurând nimicirea
lor”129. În Ordinul de Zi din 8 august,
comandantul Armatei 1, generalul artilerist
Eremia Grigorescu, menţiona: „Ostaşi,
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înălţimea lor, întregul câmp de bătălie. În
afară de tragerile de oprire a valurilor de
atac inamice, artileria română şi-a
îmbunătăţit substanţial experienţa de luptă
prin sprijinirea cu foc a contraatacurilor,
prin cooperarea strânsă cu aviaţia şi
aerostaţia de la care primea informaţii
preţioase pentru reglarea tirului şi despre
eficienţa focului propriu”132.
Deşi acţiunile de luptă încetaseră, şi pe
front era o oarecare acalmie, în ziua de
24 septembrie 1917, grupul de obuziere de
sub comanda maiorului Pion Georgescu133
(viitor comandant al Şcolii de artilerie
Timişoara, general – N.N.) din Regimentul
29/4 Obuziere a primit misiunea de a executa
„tragerea de mare precizie pentru a dărâma
Coşurile Fabricii de zahăr de la Mărăşeşti,
coşuri ce serveau inamicului drept
observatoare. Mulţumită dibăciei tunarilor
noştri însărcinaţi cu distrugerea, amândouă
coşurile au fost distruse cu micul număr
de 56 proiectile”. Comandantul infanteriei
sectorului a denumit tranşeea de unde au tras
cele două obuziere „Tranşeea maior PION”,
care a constituit-o „grozavă satisfacţie”
pentru maiorul artilerist, dar şi pentru tunarii
Bateriei a 4-a ce au executat nemijlocit
această misiune: sublocotenentul Galin
Ştefan, sergenţii Adumitroaei Nicolae şi
Apetri Mihai, comandanţii de obuziere şi
caporalul Ciubotaru Petre, prim ochitor.
În marea încleştare de la Mărăşeşti
artileria a fost la înălţimea aşteptărilor,
evidenţiindu-se prin curaj, precizia tragerilor
şi oportunitatea focului. Pentru exemplificare
prezentăm Ordinul de Zi nr. 172/14 martie
1918 al comandantului Armatei 1, generalul
Eremia Grigorescu: „În bătălia de la
Mărăşeşti, Regimentul 3 artilerie şi 20 obuziere,
au contribuit în bună parte la reuşita acţiunei
infanteriei amice, prin tirul precis care a
cauzat duşmanului, perderi incomensurabile.
Şi meritul ambelor acestor regimente, este cu

Dumnezeul părinţilor noştri ne-a ajutat,
aproape după un an de luptă, să trăim zilele
cele mai mari, cele mai războinice.
De la 24 iulie până la 7 august aţi dat cele
mai grele şi cele mai mari lupte. La Panciu,
Mărăşeşti şi Cosmeşti s-a dezlănţuit cea mai
măreaţă şi groaznică bătălie ce a purtat
vreodată ţara românească. ... Mărăşeştiul fu
mormântul iluziilor germane ... Ziua de
6 august a fost scrisă de voi cu litere de aur în
cartea vitejiei neamului nostru, afirmând în
lumea întreagă drepturile lor nebiruite ... Să
trăiţi ostaşii mei viteji, mândria şi scutul fără
seamăn al patriei şi tronului!”130.
După o pauză de 8 zile, inamicul a
renunţat la planul iniţial, desfăşurând atacuri
locale, care au dus la luptele din zona
Varniţa-Muncelu.
Generalul
Eremia
Grigorescu,
comandantul Armatei I, într-un ordin de zi
arată: „Ostaşi ai Armatei I-a! Timp de
aproape 2 luni, prin rezistenţa îndârjită ce aţi
opus cu piepturile voastre la Mărăşeşti şi
Muncelul, năvălirei duşmanului cotropitor,
aşi făcut să se întunece visurile de cucerire
uşoară, a părţei ce ne-a mai rămas din
scumpa noastră ţară. De aproape un an
hoardele duşmane, atacă cu furie în dorinţa
lor sălbatică, de a robi întregul nostru neam.
Sforţările lor criminale, au găsit în baionetele
voastre un zid de netrecut. La Siret în focul
urei răsbunătoare, nesocotind risipa sângelui,
aţi smuls biruinţa cea mare. Aţi făcut să
reînvie în mintea tuturor amintirea glorioasă
a faptelor străbunilor noştri. Aţi atras
admiraţia lumei întregi. … Onoare vouă, care
cu credinţa în Dumnezeu, în Rege şi în ofiţerii
voştri aţi lovit cu sete pe aceea care căutau să
calce în picioare dreptul şi cinstea
neamului. Victoria voastră, fu victoria
românizmului”131.
Bătălia de la Mărăşeşti a evidenţiat
„eficienţa focului de flancare executat de
bateriile de artilerie române situate pe malul
estic al Siretului, din poziţii ce dominau, prin
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Brigada 6 Artilerie cu Regimentul 11 Artilerie
şi Regimentul 16 Obuziere.
În ziua de 26 iulie, după un puternic
bombardament de artilerie cu gaze asfixiante,
cu o violenţă mai mare în sectorul valea
Slănic şi sud valea Oituz, adică la joncţiunea
dintre Diviziile 7 şi 6 Infanterie, frontul a fost
rupt. Nereuşind nici contraatacurile ulterioare,
după două zile, inamicul a înaintat pe axa
principală 4-5 km. Pe 29 iulie inamicul a
reuşit să împingă flancul drept al Diviziei 7
Infanterie şi să cucerească Vârful Cireşoaia,
dar Corpul 4 Artilerie primind întăriri Divizia 1
Cavalerie a reuşit să oprească atacul inamic şi
să stabilizeze frontul. Pe 31 iulie Vârful
Cireşoaia a fost recucerit prin contraatac de
trupele române, dar a fost părăsit în aceeaşi zi
din cauza retragerii trupelor ruse de la flancul
drept al Corpului 4 Armată. Începând cu
1 august cei doi comandanţi de corpuri au fost
„rotiţi”, la
Corpul 4 Artilerie venind
generalul Arthur Văitoianu.
La 6 august, când şi la Mărăşeşti era o
zi de foc, inamicul a atacat Vârful Coşna, dar
prin contraatacul de a doua zi Diviziei 1
Cavalerie recucerindu-l parţial. Detaşamentul
care a executat contraatacul a fost susţinut de
„2 baterii câmp, artileria călăreaţă a Div. 1
Cavalerie, un divizion de obuziere şi 2 baterii
T. 120” şi sprijinit de „artileria de la
flancurile diviziilor vecine (6 şi 7)”137. Prin
luptele de la Oituz, inamicul a obţinut un
succes tactic limitat, o pătrundere de 2-6 km
pe un front de circa 20 km, dar trupele
române n-au deschis comunicaţiile din valea
Trotuşului.

atât mai mare, cu cât au avut să-şi execute
tirul în condiţiuni cu totul neprielnice,
isvorâte din lipsa complectă a unui plan
director, precum şi a calculului de mai
înainte, de către bateriile ruse, a elementelor
de tragere şi cu atât mai mare, cu cât până în
ziua de 3 august 1917, nu era fixată încă
prima noastră linie de tranşee. Şi totuşi,
ambele regimente au acţionat mai presus de
orice laudă, neaducând nici cea mai mică
stânjenire acţiunei infanteriei amice, ci din
contră, secerând rândurile duşmane, ori de
câte ori porniau la atac, mai ales la o
distanţă mai mare şi aveau de parcurs un
teren descoperit. Cinste acestor 2 regimente,
comandanţilor, ofiţerilor şi trupei, pentru
desăvârşita lor instrucţiune pusă în serviciul
unui înalt spirit de sacrificiu şi a unei
deosebite dragoste de moşia strămoşiască! ”134.
4.3.2.4. Acţiunile artileriei pentru
sprijinul bătăliei de la Oituz
La două zile de la debutul bătăliei de la
Mărăşeşti, Armata a 2-a a început operaţia de
apărare din zona Oituz, desfăşurată în
perioada 26 iulie-9 august. Lovitura principală a
fost dată de Corpul 8 Armată austro-ungar/
Grupul Gerock asupra trupelor Corpului 4
Armată român care avea în primul eşalon
Diviziile 7, 6 şi 8 Infanterie pe frontul cuprins
între râul Doftana şi cota 1234 (nord Vf. Zboina
Neagră). Corpul 4 Armată era sprijinit de
„180 guri de foc, între care 12 tunuri de munte.
Corpul primise ca întărire 6 baterii de
artilerie grea cu 24 piese, dintre care
4 obuziere de 152 mm, 16 obuziere de
120 mm şi 4 tunuri de 105 mm”135. Divizia 7
Infanterie avea în compunere Brigada 7
Artilerie cu Regimentul 4
Artilerie şi
Regimentul 8 Obuziere, totalizând „opt
mortiere de tranşee de 58 mm, patru obuziere
de
120,
patru
obuziere
de
105,
136
iar
36 tunuri de 75 şi opt tunuri de 53”,
Divizia 6 Infanterie avea în compunere

4.3.2.5. Concluzii şi învăţăminte
referitoare la întrebuinţarea artileriei în
Campania anului 1917
Întrebuinţarea artileriei în această
campanie a fost exprimată extrem de sugestiv
de Constantin Kiriţescu: „Campania română
din 1917 ţinuse cincizeci de zile. Ea începuse
la 22 iulie în bombardamentul năprasnic de
la Nămoloasa şi Mărăşti, pentru ca să-şi dea
sufletul înaintea reţelelor de sârmă de pe
Cireşoaia. Au mai urmat mici acţiuni locale
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de artilerie, iar grupările de artilerie grea,
dispuse pe malul stâng al Siretului, au
executat trageri de flanc asupra valurilor de
atacatori germani de pe malul drept al
Siretului.

pentru rectificarea mai avantajoasă a liniilor
de front. … Încolo numai artileria a continuat
să tragă spre a risipi patrulele duşmane care
încercau să se apropie de linia frontului, cu
scopuri mai mult de conrupere decât de
agresiune”138.
Campania din vara anului 1917 de pe
frontul român, desfăşurarea marilor bătălii din
Moldova a demonstrat competenţa, priceperea
şi iscusinţa comandamentelor, a comandanţilor
români în rezolvarea unor situaţii dintre cele
mai complexe, iar ostaşii de rând, înzestraţi cu
noi mijloace de luptă şi instruiţi corespunzător
cerinţelor câmpului de luptă, s-au dovedit
superiori inamicului. Pentru campania
din 1917, artileria a fost reorganizată şi
înzestrată cu material nou, constituindu-se
mai puţine brigăzi şi regimente decât la
întrarea în război, dar mai bine încadrate şi
înzestrate, realizându-se un raport de o baterie
sau chiar mai mult pentru un batalion de
infanterie.
În cadrul luptelor desfăşurate, artileria
şi-a îndeplinit cu cinste misiunea importantă
de pregătire a atacului înlesnind inaintarea
infanteriei prin realizarea breşelor în reţelele
de sârmă ghimpată ale inamicului, lovirea
observatoarelor şi a punctelor de comandă,
lovirea mijloacelor de foc, în special a
mitralierelor şi a artileriei.
Pentru obţinerea de efecte corespunzătoare asupra unui mare număr de obiective cu
un număr relativ mic de guri de foc s-a ajuns
la o durată mare a pregătirii de artilerie, în
dauna realizării surprinderii. În bătălia de la
Mărăşti, pentru realizarea surprinderii
comandamentul de artilerie, inspectorul
artileriei armatei, generalul Alexandru
Referendaru, a folosit metoda întreruperii
periodice a tragerilor şi schimbarea bruscă a
obiectivelor, realizând inducerea în eroare a
inamicului
asupra
direcţiei
loviturii
principale, cât şi asupra momentului trecerii la
ofensivă.
La Mărăşeşti, Artileria Armatei 1, atât
prin prezenţa la comanda armatei succesiv a
doi bravi artilerişti, cât şi a inspectorului
artileriei armatei, generalul Nicolae Rovinaru,
a executat cu bune rezultate contrapregătirea

4.4. Campania armatei române din
1918-1919
La 15 decembrie 1917 Ordinea de
bătaie a artileriei române era următoarea139:
Inspectorul general al artileriei:
Gl. bg. Radu Toroceanu
Gl. bg. Ion Papană - ajutor
Inspectorul artileriei la Armata 1:
Gl. bg. Alexandru Referendaru
Gl. bg. Ion Vernescu – ajutor
Inspectorul artileriei la Armata 2:
Gl. bg. Nicolae Rovinaru
Col. Tulea – ajutor
Comandanţii artileriei la corpurile de armată:
Corpul 1 A.: Gl. bg. Ion Răşcanu
Corpul 2 A.: Col. Grigore Costin
Corpul 3 A.: Col. Ioan Bârsescu
Corpul 4 A.: Col. Dumitru Cardoş
Corpul 5 A.: Col. Leonida Petcuş
Brigăzile Artilerie:
Brigada 1 Artilerie: Col. Paşalega Dumitru
Regimentul 1 Artilerie: Col. Brătuianu
Romulus
Regimentul 5 Obuziere:
Col. Tănăsescu Constantin
Brigada 2 Artilerie: Col. Lucescu
Eugeniu
Regimentul 9 Artilerie: Col. Opran
Nicolae
Regimentul 14 Obuziere:
Col. Petroianu Scarlat
Brigada 3 Artilerie:
Col. Tomoroveanu Alex
Regimentul 6 Artilerie:
Col. Ştefănescu Alexandru
Regimentul 15 Obuziere:
Col. Bujoreanu Nicolae
Brigada 4 Artilerie: Col. Filitti
Gheorghe
Regimentul 2 Artilerie:
Col. Negrei Gabriel
Regimentul 10 Obuziere:
Col. Popescu Nicolae
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Regimentul 25 Artilerie: Col. Ioanid
Nicolae
Regimentul 30/5 Obuziere: Col. Vera
Teodor
Brigada Artilerie munte: Col. Mironescu A. G.
Regimentul Artilerie munte 75 mm:
Col. Barca C.
Regimentul Artilerie munte 63 mm:
Lt. col. Anastasiu Gheorghe
Comandantul Artileriei grele:
Gl. bg. Teodorescu Alexandru
Col. Vasilescu Petre – ajutor
Regimentul 1 Artilerie Gr.:
Lt. col. Zvoranu D.
Regimentul 2 Artilerie Gr.:
Col. Jiteanu Gheorghe
Regimentul 3 Artilerie Gr.:
Col. Paplica Pompiliu
Regimentul 4 Artilerie Gr.:
Col Sârbu Grigore
Regimentul Artilerie Călăreaţă:
Col. Marţian Dumitru
Răspunzând cererii Sfatului Ţării,
Armata română a desfăşurat în perioada 7
ianuarie-27 februarie 1918 o acţiune de
restabilire a ordinii de drept în Basarabia,
devastată de armata rusă în retragere şi de
diferite formaţiuni paramilitare înarmate. La
acţiune au participat 2 divizii de infanterie şi
2 de cavalerie, care aveau efectivele reduse la
2/3 din cele de război, conform Păcii de la
Buftea, astfel: Divizia13 Infanterie, dispusă la
sud de Bârlad, a acţionat pe direcţia Cahul,
Cetatea Albă restabilind ordinea în sudul
Basarabiei; Divizia 2 Cavalerie a acţionat în
stânga Diviziei 13 Infanterie, sprijinind cele 2
divizii vecine; Divizia 11 Infanterie, dispusă
la sud de Iaşi, a acţionat pe direcţiile LeovaChişinău şi Ungheni-Chişinău, restabilind
ordinea în capitala şi centrul Basarabiei;
Divizia 1 Cavalerie, dispusă la nord Iaşi, a
acţionat pe direcţia Bălţi, Soroca, restabilind
ordinea în nordul Basarabiei140. La
14 ianuarie comandantul Diviziei 11 Infanterie,
generalul Ernest Broşteanu şi statul său major,
şi-au făcut intrarea oficială în oraş, care a fost
ocupat de trupele române fără lupte. Deşi
intervenţia în Basarabia s-a desfăşurat paşnic,
Tighina a fost ocupată prin lupte, conform
relatărilor „Comandantul Brigăzii a 22-a … la
4 februarie (23 ianuarie stil vechi-N.N.) după

Brigada 5 Artilerie: Col. Mironescu
Demostene
Regimentul 7 Artilerie: Col. Gavriliu
Leon
Regimentul 19 Obuziere:
Col. Miclescu Victor
Brigada 6 Artilerie: Col. Cornăţeanu
Alexandru
Regimentul 11 Artilerie:
Col. Constantinescu Ath.
Regimentul 16 Obuziere:
Col. Săndulescu Nicolae
Brigada 7 Artilerie: Col. Moscu Aurel
Regimentul 4 Artilerie: Col. Henţescu
Vasile
Regimentul 8 Obuziere: Col. Miciora
Paul
Brigada 8 Artilerie: Col. Nisipeanu Ioan
Regimentul 12 Artilerie:
Col. Niculescu Vasile
Regimentul 17 Obuziere: Col. Tulea
Carol
Brigada 9 Artilerie: Col. Tomescu Grigore
Regimentul 13 Artilerie: Col. Robescu
Vasile
Regimentul 18 Obuziere:
Col. Niculescu T.
Brigada 10 Artilerie: Col. Condeescu Nicolae
Regimentul 3 Artilerie: Col. Batâr
Nicolae
Regimentul 20 Obuziere: Col. Gabur
Dumitru
Brigada 11 Artilerie: Col. Butunoiu Andrei
Regimentul 21 Artilerie:
Col. Mărculescu Constantin
Regimentul 26/1 Obuziere:
Col. Altenliu Th
Brigada 12 Artilerie: Col. Dejoianu Ion
Regimentul 22 Artilerie: Col. Petrescu
Gheorghe
Regimentul 27/2 Obuziere:
Col.Dumitrescu E.
Brigada 13 Artilerie: Col. Glodeanu Dumitru
Regimentul 23 Artilerie:
Col. Marcovici Simion
Regimentul 28/3 Obuziere:
Col. Ştefănescu Gh.
Brigada 14 Artilerie: Col. Gheorghian Ion
Regimentul 24 Artilerie:
Col. Vlădescu Gheorghe
Regimentul 29/4 Obuziere:
Col. Macarovici Vasile
Brigada 15 Artilerie: Col. Brădeanu Anania
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un prelungit bombardament, dă un atac
concentric cu şase batalioane de infanterie,
trei baterii şi un excadron”. capturând un
imens material de război, între care „un mare
depozit de artilerie-800 de tunuri-adăpostit în
cetate”. După un atac bolşevic, oraşul a fost
evacuat, şi după ce trupele au fost întărite cu
2 regimente de vânători şi „cu un divizion din
Regimentul 21 de artilerie”, la 26 ianuarie,
„românii au reluat lupta şi, după
un bombardament violent de artilerie,
… au recucerit oraşul la ora 11 din zi”141.
Şi Divizia 13 Infanterie a desfăşurat lupte, la
Vulcăneşti a capturat „… două baterii de
obuziere de 120 mm şi o coloană de chesoane
cu muniţii”, şi la 6 ianuarie a ocupat oraşul
Bolgrad „după ce artileria română a tras
cîteva salve oarbe”142. La 23 februarie,
„brigada a 25-a de infanterie, cu 8 baterii de
artilerie, din Regimentul 23 de artilerie şi
28/3 obuziere ale diviziei” a întrat în Akerman
(Cetarea Albă), la 27 februarie trupele române
ocupând toată Basarabia143. La 28 martie,
Sfatul Ţării a declarat unirea Basarabiei cu
România.

Lucru în poziţia de tragere
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Pe 25 ianuarie 1918 cele patru divizii,
subordonate direct Marelui Cartier General,
au constituit Corpul 6 Armată condus de
generalul Gheorghe Istrate, care a rămas în
Basarabia până în aprilie 1918, când a fost
înlocuit de Corpul 5 Armată.
La 25 octombrie, la solicitarea
Consiliului Naţional Român din Bucovina,
Divizia 8 Infanterie, comandată de generalul
artilerist Iacob Zadic, cu 2 baterii din
Regimentul 12 Artilerie şi o baterie din
Regimentul 17 Obuziere, a început
intervenţia în Bucovina. La 30 octombrie,
generalul Zadic intra în Cernăuţi. La
15 noiembrie, în Sala Palatului Mitropolitan
s-a votat unirea Bucovinei cu România.
La
decretarea
mobilizării,
din
27 octombrie 1918, de către guvernul condus
de devotatul general artilerist Constantin
Coandă, dar pregătită din vreme de bravul şef
al Marelui Stat Major, generalul artilerist
Constantin Christescu, situaţia artileriei era
următoarea: fiecare din cele 15 divizii de
infanterie avea câte o
brigadă de artilerie cu
un regiment de tunuri
pe 3 divizioane a
3 baterii (1 de instrucţie,
2 de cadre) şi un
regiment de obuziere
pe 2 divizioane a
2
baterii
(1
de
instrucţie, 1 de cadre)
şi 1 baterie de mortiere
de tranşee (de cadre).
Cele 2 divizii de
vânători aveau câte un
regiment de artilerie de
munte pe 2 divizioane a
3 baterii (1 de instrucţie,
2 de cadre). Cele 2
divizii de cavalerie
aveau câte un divizion
de artilerie călăreaţă a
3 baterii. În Moldova, unde se afla armata
română se dispunea de 160 baterii de câmp
(tunuri cal. 75 mm md. 1904, cal. 75 mm md.
Francez, cal. 76,5 mm), 65 baterii de obuziere
cal. 105 mm şi cal. 120 mm,
31 baterii grele (tunuri de cal. 120 mm,
150 mm şi 155 mm şi obuziere de cal. 210 mm),
15 baterii de munte, 100 mortiere de tranşee de

cal. 58 mm144. A doua mobilizare a armatei
a cuprins numai 5 divizii de infanterie (6, 7, 8,
13 şi 14), Diviziile 9 şi 10 Infanterie, 1 şi 2
Cavalerie care interveniseră în Basarabia,
Diviziile 1 şi 2 Vânători.
În a doua zi de mobilizare,
29 octombrie, Divizia 6 Infanterie a constituit
2 detaşamente, Focşani (2 regimente de
infanterie şi o baterie 75 mm din Regimentul 1
Artilerie şi o baterie 105 mm din Regimentul
5 Obuziere) şi Brăila (un regiment de
vânători şi o baterie 75 mm din Regimentul 7
Artilerie), care s-au deplasat către aceste
oraşe, intrând în ele fără lupte, fiind părăsite
de inamic. Apoi Corpul 3 Armată a revenit în
Muntenia, iar la 18 noiembrie au revenit în
Bucureşti regele Ferdinand, guvernul şi
celelalte autorităţi centrale.
Acţiunile de eliberare a Ardealului au
debutat la 29 octombrie când Divizia 7
Infanterie şi Divizia 1 Vânători au trecut
Carpaţii Orientali şi la sfârşitul lunii
noiembrie, după ce au luat în stăpânire
depresiunile
Giurgeului,
Ciucului
şi
Braşovului, s-au oprit. „Fiecare divizie
dispunea numai de cîte două baterii de tunuri
de cîmp şi una de obuziere; vînătorii mai
aveau şi cîte o baterie de munte. Celelalte
baterii urmau să-şi ajungă unităţile pe
măsură ce vor fi putut să-şi completeze
caii”145.
La 18 noiembrie/1 decembrie a avut loc
Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, în
care s-a hotărât unirea Transilvaniei cu
România. La zece zile de la proclamarea
Unirii trupele intrate în Ardeal, cărora li s-a
adăugat şi Divizia 2 Vânători (care avea
4 baterii de artilerie), au reluat înaintarea şi la
11 decembrie se aflau pe aliniamentul Radna
Veche, Telciu, Glodu, Vârful Muntelui,
Muncelu, Zlatna, Deva Haţeg, iar după
sosirea Diviziei 6 Infanterie, la 27 decembrie,
au atins aliniamentul Sighet, Baia Mare,
Zalău, Sebeş, Muntele Găina, Zam, Runcu,
Bucova.

La sfârşitul lunii decembrie armata din
Transilvania avea „8 baterii de artilerie de
câmp, 4 baterii de obuziere şi 2 baterii de
munte. … Unităţile de artilerie, astfel cum
erau distribuite, nu erau organizate pe calibre
şi erau lipsite de un comandament unic de
divizion şi regiment”146. Marele Cartier
General a continuat întărirea forţelor din
Transilvania, astfel că la sfârşitul lunii
februarie compunerea artileriei organice a
celor patru divizii era următoarea: „Divizia a VII-a
avea Brigada a 7-a de artilerie (cu Regimentul
4 de artilerie de câmp şi 1 divizion din
Regimentul 8 de obuziere), Divizia a VI-a avea
Brigada a 6-a de artilerie (cu Regimentul 11 de
artilerie de câmp şi 1 divizion din Regimentul
16 de obuziere), Divizia I de vânători avea
Brigada a 13-a de artilerie (cu Regimentul 23
de artilerie de câmp şi 1 divizion din
Regimentul 28/3 de obuziere), iar Divizia a II-a
de vânători avea Brigada a 14-a de artilerie (cu
Regimentul 24 de artilerie de câmp şi 1 divizion
din Regimentul 29/4 de obuziere). Fiecare
regiment de artilerie era format pe 6 baterii (2
baterii de divizion). Cele 5 baterii de munte au
fost ataşate operativ, după necesităţi, la
Diviziile a VII-a, a VI-a şi a II-a de vânători,
din linia 1”147.
La 16 aprilie148 trupele din Transilvania,
constituite în Comandamentul Trupelor din
Transilvania sub comanda generalului
Gheorghe Mărdărescu (2 divizii de infanterie,
2 de vânători, 1 de roşiori, 1 brigadă de
cavalerie şi 2 divizii de ardeleni), în urma
agresiunii militare a Ungariei, au trecut la
contraofensivă, ajungând la 20 aprilie pe
aliniamentul Satu Mare, Carei Oradea
Salonta, iar la 1 mai pe Tisa între Csap şi gura
Mureşului. La aceste acţiuni au participat
„45 de baterii (artileria divizionară plus 3
baterii întărite, 5 baterii de munte, 3 baterii
călăreţe şi 2 baterii antiaeriene)”,149 cu un
total de „152 tunuri (inclusiv bateria
146
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întărită şi cu două baterii grele de 155 mm,
au declanşat pregătirea de artilerie care a
durat 35 minute”155, dând lovitura principală
pe direcţia Szolnoc, până seara reuşindu-se
trecerea Tisei de către Diviziile 2 şi
1 Vânători, realizarea unui cap de pod cu o
dezvoltare frontală de 25 km şi o adâncime
de 10 km. După lărgirea capului de pod s-a
trecut imediat la urmărirea inamicului, în
seara zilei de 3 august subunităţi din Brigada
4 Roşiori sprijinite şi de o secţie de artilerie
călăreaţă, comandate de colonelul Gheorghe
Rusescu, intrând în Budapesta. „La bariera de
est a oraşului, pe o ploaie torenţială, forţele
române au fost întâmpinate de o delegaţie a
noului guvern, care a cerut generalului
român să nu intre în Capitală. Acesta însă,
după ce a ordonat ca tunurile să fie
îndreptate spre Budapesta în poziţie de luptă,
în fruntea cavaleriştilor săi, în seara zilei de
3 august şi-a făcut apariţia pe străzile
mândrei metropole”156. La 4 august ora 18,
generalul Mărdărescu a primit pe bulevardul
Andrassy defilarea unui detaşament format
din Regimentul 4 vânători, un divizion din
Regimentul 23 artilerie şi un escadron din
Regimentul 6 Roşiori. Armata română a
rămas în Ungaria până în noiembrie, când a
început retragerea în ţară, terminată la 30 martie,
când toate trupele se găseau pe teritoriul
românesc.
Pe timpul „Bătăliei de pe Tisa” ordinea
de bătaie a artileriei Armatei române
„Transilvania” a fost157: şeful serviciului
artilerie – colonelul Isvoranu I.; la Divizia 16
Infanterie: Brigada 16 Artilerie (comandant
colonel Opran N.) cu Regimentul 31 Artilerie
(comandant colonel Dumitrescu C.) şi
Divizionul 1 din Regimentul 32 Obuziere şi
ataşată operativ Brigada 12 Artilerie cu

Regimentului de voluntari ardeleni Beiuş şi
divizionul de artilerie călăreaţă al Diviziei a
II-a de cavalerie, 32 obuziere, 8 autotunuri)”150. La 20 aprilie, când „Tunurile
bubuiau asurzitor, împrăştiind moartea în
rândurile risipite ale duşmanului ce fugea
speriat din faţa dorobanţului”, a avut loc
„intrarea triumfală în Oradia-Mare” a
armatei şi a viteazului ei comandant,
generalul ardelean Traian Moşoiu151. La
cererea aliaţilor, trupele române au trecut la
apărare pe aliniamentul atins, acţiunile
militare din Ungaria continuând operaţiile
de apărare pe Tisa (1 mai – 27 iulie) şi
contraofensiva de la vest de Tisa (30 iulie –
16 august). Pentru operaţia de apărare a fost
restructurat dispozitivul în care au ajuns
trupele pe Tisa în 2 sectoare: de nord susţinut
de 24 baterii şi de sud tot de 24 baterii, iar în
rezervă se aflau 23,5 baterii. În total forţele
române dispuneau de 80,5 baterii de
artilerie152. La sfârşitul lunii iulie, înainte de
începerea contraofensivei române, artileria
armatei de operaţii se ridica la „98 ½ baterii
(66 de câmp, 21 ½ obuziere 7 de munte,
2 grele de 155 mm şi 2 baterii autotunuri) cu
un total de 392 guri de foc”153. Ofensiva
inamicului a început în dimineaţa zilei de
20 Iulie ” vrăjmaşul fiind bine utilat, a reuşit
să împingă perdeaua noastră de acoperire pe
toată întinderea frontului, … însă fiind
pretutindeni manevrat energic şi la timp,
după lupte crâncene şi neîntrerupte de 7 zile,
bravele noastre trupe au reuşit să-l arunce pe
dreapta Tisei, în tot lungul frontului, în
complectă debandadă”154. Comandamentul
Trupelor de Transilvania a trecut la ofensivă
în noaptea de 29/30 iulie, după ce „la ora 2,30
gurile de foc ale Diviziei 2 de vânători,
150
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Popescu Toma) şi Regimentul 14 Obuziere
(comandant colonel Pop Pompiliu).

Regimentul 22 Artilerie (comandant colonel
Petrescu Gheorghe, viitor inspector general al
artileriei) şi Divizionul 1 din Regimentul 27/2
Obuziere; la Divizia 18 Infanterie: Brigada
18 Artilerie (comandant colonel Marcovici
Simion) cu Regimentul 35 Artilerie
(comandant colonel Brătuianu Romulus) şi
Divizionul 1/Regimentul 36 Obuziere şi
ataşată operativ Brigada 11 Artilerie
(comandant colonel Brădeanu Anania) cu
Regimentul 21 Artilerie (comandant colonel
Mărculescu C.) şi Divizionul 1 din
Regimentul 26/1 Obuziere; la Divizia 6
Infanterie: Brigada 6 Artilerie (comandant
colonel Constantinescu Ath.) cu Regimentul
11 Artilerie (comandant maior Dimitriu C.),
Divizionul 2 din Regimentul 16 Obuziere şi
Divizionul 2 din Regimentul 1 Artilerie
Munte; la Divizia 1 Infanterie: Brigada 1
Artilerie (comandant colonel Paşalega D.) cu
Regimentul 1 Artilerie (comandant colonel
Popescu N.), Regimentul 5 Obuziere
(comandant colonel Petroianu Scarlat; la
Divizia 20 Infanterie la Divizia 20
Infanterie: Brigada 20 Artilerie (comandant

4.5. Concluzii privind întrebuinţarea
artileriei în Primul Război Mondial
Desfăşurarea operaţiilor din anul 1916
pe două fronturi cu o lungime de aproximativ
1600 km (reprezenta aproape 1/3 din totalul
celor europene) a impus ţării noastre
realizarea unei densităţi de forţe şi mijloace
de aproape 10 ori mai mică decât cele
existente pe alte teatre de operaţii militare.
Astfel, în acţiunile ofensive – situaţie în care
fâşiile sunt mai mici decât în apărare, unui
batalion român îi revenea un front de 4 km, cu
doar 800 de metri mai puţin decât frontul unei
divizii aflate în apărare pe frontul din vest al
Europei. În cazul artileriei acest decalaj se
reliefa şi mai pregnant. Astfel, unei baterii de
artilerie româneşti îi revenea un sector de
aproximativ 4,62 km, în timp ce la Verdun, pe
Somme, francezii asigurau o piesă de artilerie
la 8-12 m din aliniamentul de contact. Armata
Română n-a putut asigura decât 1857 tunuri şi
obuziere, adică o piesă la un sector de 862 m,
realizând o densitate de aproape 100 de ori
mai mică decât pe frontul de vest.
Situaţia de detaliu privind densităţile
realizate de către cele 1857 guri de foc
grupate în 346 de baterii de artilerie, la
Armatele 1, 2, 3 şi de Nord a fost
următoarea158:

Frontul
Baterie de artilerie românească în Budapesta

din
Transilvania
de sud
Total

colonel Butunoiu A.) cu Regimentul 39
Artilerie (comandant colonel Ioanid N.) şi
Divizionul 1/Regimentul 40 Obuziere; la
Divizia
21 I:
Brigada 21 Artilerie
(comandant general Eremia Gh.) cu
Regimentul 41 Artilerie (comandant colonel
Popescu D.) şi Divizionul 1/Regimentul 42
Obuziere; la Divizia 7 Infanterie: Brigada 7
Artilerie (comandant colonel Moscu A.) cu
Regimentul 4 Artilerie (comandant colonel
Grigorescu) şi Divizionul 1/Regimentul 8
Obuziere; la Divizia 2 Infanterie: Brigada 2
Artilerie (comandant general Dejoianu) cu
Regimentul 9 Artilerie (comandant colonel

Dezvoltarea
frontală
(km)

Numărul
bateriilor
de
artilerie

Lungimea
frontului
pentru o
baterie
(km)

950
650
1600

215
131
346

4,4
4,96
4,62

Din punct de vedere al înzestrării şi al
mobilităţii, la începutul războiului diviziile
române se aflau într-o inferioritate evidentă
faţă de diviziile inamice pe care trebuiau să le
înfrunte. Astfel, în timp ce diviziile germane
aveau pentru 1 escadron de cavalerie
şi 9 batalioane de infanterie 9 baterii de
158
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ofensivă, artileria Armatei a 2-a fost grupată
pentru sprijinul Corpului 2 Armată aflat pe
direcţia de efort, iar pregătirea de foc care a
început la 9 august 1917 a durat 2 zile.
Sectorul de rupere a fost de 13 km, iar
raportul de forţe realizat de artilerie deşi a fost
doar de 1,4/1, s-a reuşit scoaterea din luptă a
infanteriei şi neutralizarea artileriei inamice.
În cadrul operaţiei de apărare a Armatei 1
la Mărăşeşti, în data de 6 august, în sectorul
Diviziei 13 infanterie trebuie remarcat rolul
deosebit pe care l-a avut brigada de artilerie
comandată de generalul Glodeanu. Pe lângă
barajele de oprire şi sprijinul contraatacului,
acesta a concentrat focul a 15 baterii asupra
rezervelor inamicului (aproximativ 2 regimente
de infanterie) care încercau să dezvolte
ofensiva. Prin nimicirea acestora artileria a
izolat forţele inamice uşurând executarea
contraatacurilor de către forţele noastre şi
respingerea atacului german. Totodată artileria a
executat cu bune rezultate contrapregătirea,
bateriile amplasate pe malul stâng al Siretului
executând trageri asupra flancurilor atacatorilor
şi producându-le pierderi grele. Acţiunea
artileriei a fost cu atât mai meritorie cu cât
germanii aveau un raport de forţe de artilerie în
sectorul de rupere de 7/1.
Deşi durata pregătirii de foc, conform
reglementărilor de la acea vreme a fost mare
(2-3 zile), pentru realizarea surprinderii
comandanţii au folosit metoda întreruperii
periodice a focului şi schimbarea bruscă a
obiectivelor pentru a induce în eroare
inamicul asupra direcţiei loviturii principale,
cât şi asupra momentului trecerii la ofensivă,
această metodă dând rezultate bune în cadrul
sectorului Armatei a 2-a la Mărăşti.
Luptele desfăşurate, atât în campania
din 1916 cât şi în cea din 1917, au scos în
evidenţă necesitatea sprijinirii acţiunilor
infanteriei şi cavaleriei de o cantitate
corespunzătoare de artilerie. Creşterea rolului
focului, îndeosebi al artileriei, pe câmpul de
luptă a fost corect apreciat de teoreticienii
militari, generalul Ion Jitianu, artilerist,
concluzionând că „rolul de dictator al
câmpului de luptă a revenit artileriei”, care a
„devenit împărăteasa cîmpului de luptă”161.

artilerie, asigurându-se fiecărui batalion de
infanterie câte o baterie de artilerie, iar divizia
austriacă dispunea pentru 2-3 escadroane de
cavalerie şi 12 batalioane de infanterie de
12 baterii de artilerie, numărul de baterii
corespunzând numărului de batalioane,
diviziilor române li s-au asigurat 0,7 baterii de
artilerie pentru fiecare batalion159.
Din cele 374 baterii de artilerie de care
dispunea România la declanşarea războiului,
233 aveau material modern, celelalte fiind
dotate cu material vechi sau improvizat,
demontat de la artileria fixă de fortificaţii. La
aceasta se mai adăuga diversitatea mare de
guri de foc materializată prin 26 de calibre,
modele şi sisteme. Muniţia putea fi asigurată
din producţie autohtonă, doar în proporţie de
1-2 proiectile de fiecare tun pe zi şi mai puţin
de un cartuş de fiecare puşcă. Slaba dotare cu
artilerie era accentuată de lipsa armelor
automate. În timp ce la batalioanele române
existau 1-2 mitraliere, la batalioanele germane
erau în dotare 5-6 mitraliere grele şi
9 mitraliere uşoare ceea ce asigura o densitate
de foc mult mai mare.
Concluziile ce decurg sunt de natură să
atragă atenţia asupra necesităţii de a se
asigura încă din timp de pace cantităţile de
armament, muniţii şi materiale necesare
efectivelor în timpul războiului pe baza
posibilităţilor economice proprii.
În anul 1917 datorită ajutorului primit de
la ţările aliate s-au introdus în dotare
355 tunuri, obuziere şi mortiere pentru
completarea materialului pierdut în luptă160.
La sfârşitul perioadei de reorganizare armata
română dispunea de 245 baterii de artilerie de
câmp de diferite calibre şi de un nivel de
instrucţie superior. S-au constituit mai puţine
unităţi, dar acestea erau încadrate şi dotate
corespunzător cerinţelor, realizându-se un
raport de 1 baterie de artilerie sau chiar mai
mult pentru fiecare batalion de infanterie.
Demn de remarcat este modul de
întrebuinţare a artileriei în anul 1917 în
operaţia ofensivă desfăşurată de către Armata
a 2-a la Mărăşti, când printr-o organizare
superioară şi o colaborare foarte bună cu
infanteria s-a obţinut victoria. În sectorul de
159
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Marele istoric Gheorghe I. Brătianu,
ofiţer de artilerie, participant la Războiul de
(Re)întregire, a oglindit în chip strălucitor
trăirile sale de pe front, în bătălia de la Oituz,
cu Regimentul 4
Artilerie, legate
de
acţiunile
artileriei române
şi a tunarilor săi.
Pentru frumuseţea
descrierilor redăm
câteva
dintre
acestea din cartea
sa de istorie trăită
File rupte din
cartea
războiului162.
Pe Coşna. 28 Iulie 1917. „ … Mai
aproape, la picioarele Coşnei, mitraliere şi
puşti ascunse pârâie întruna. Alături de noi,
la telefon, comandele pornesc spre baterii.
Distanţele se schimbă mereu: o adevărată
bursă a înălţătoarelor. Trei mii cinci sute, trei
mii trei sute, trei mii, două mii opt sute,
scădere ameninţătoare. … Soarele coboară
încet spre Apus, scăldând crestele în sânge.
Pe Coşna s-a deslănţuit vijelia. Din toate
unghiurile zării, tunari de toate calibrele bat
dealul ce se clatină, sub prăbuşirea
grămezilor de oţel. Lipiţi de pământ, de-abia
mai ridicăm ochii spre cer. În şuierături
ameninţătoare, şrapnele crapă deasupra
noastră, luminând feţele trase de spaimă cu
fulgerul spargerii. Cu ropot de grindină,
gloanţele stârnesc praful şi crengile rupte.
Adesea, după ce trăsneşte peste noi, capul
proiectilului coboară vâjâind şi muşcă,
spărgându-se, prin tufiş. Nici un adăpost, nici
un şanţ: colbul ridicat de explozii pluteşte ca
o negură. Vârtejuri fumurii aruncă pietre şi
bulgări, izbucnind în sus, spre norii negri şi
grei ai obuzelor brizante. Suntem zguduiţi
până în adâncul firii, de-abia de putem, pe
furiş, să mai răsuflăm fumul acru şi prăfuit.
Singur, colonelul Hentzescu, nemişcat şi
liniştit, îşi aprinde pe rând, ţigările.

„Automobilul !” a strigat cineva. Din fundul
zării un grohăit uriaş se apropie şi creşte,
ascuţindu-se în şuierătură înfricoşată. Un
muget îngrozitor se prăvăleşte pe noi, ne-am
făcut una cu pământul, ne lipim strâns de
ţărâna aspră. Cu un urlet de locomotivă
vâjâie peste noi ceva fără margini, fără
nume; vântul ne-a pălmuit, ne apasă o suflare
de vijelie. A trecut, trăsnetul spargerii
cutremură dealul. În spatele nostru, cerul s-a
întunecat: o perdea de praf gălbui şi cenuşiu
se înalţă în văzduh. Un pumn m-a izbit cu
putere, trântindu-mă la pământ. Bulgări şi
bolovani ne plouă pe cap, îmi destup anevoie
urechea plină de ţărână. Treziţi din viforul
morţii, ne deşteptăm cu greu la simţire, la
viaţă, pe când noaptea desfăşoară încet, peste
vârful frământat, mantia ei ocrotitoare de
întuneric ”.
29 iulie „...un tun a fost urcat în
cotitura drumului, la suiş. Trage, descoperit,
la desnădejde. Tuburile de alamă înegrite se
aruncă grămadă, cu scufiile de cositor ale
şrapnelelor roşii. Dar iată că se înşiră pe
drum un lung alai de sărbătoare. Urcând în
lumina soarelui spre tunuri, satul întreg ne
cară proiectile; un şir nesfârşit de copii, de
fete, de neveste tinere şi bătrâne, de băieţaşi
se îndreaptă spre noi. Spinarea bătrânelor se
înconvoaie sub povara obuzelor, nevestele le
strâng în braţe ca pe nişte copii, mânuţele
slabe ale băieţilor se încleştează pe alama
sclipitoare ”.
30 iulie. „...Am ajuns la limita din urmă
a puterilor. Trântit la pământ, răsunetul
luptei răzbate de departe de tot, ca un vis,
prin toropeala grea ce m-a doborât.
Exaltarea de ieri s-a împrăştiat ca fumul, n-a
mai rămas decât o zdrobitoare oboseală, ce
înneacă toate ca într-un văl cenuşiu.
Împrejurul nostru duduie pământul de tunetul
artileriei. Sus pe creastă, în marginea
pomilor rari, obuzele noastre ţâşnesc,
dărâmând pădurea. Barajul îşi întinde
perdeaua de foc şi de moarte; opri-va oare
această stavilă de oţel valurile sure ale
năvălitorilor ?”
31 iulie. „...Ţiuind, câteva gloanţe se
pierd printre crengi; ce ne pasă ? Iată în
sfârşit un tun, tras anevoie de patru cai,
împins de tunari cari îl aşează între tufe.
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Obuzele trec din mână în mână, întâia
lovitură bubuie prin vale. Ochită de-a
dreptul, s-a spart pe creasta din faţă,
răscolind copacii. Glasul biruitor al goarnei
se ridică, aşa cum va fi sunat la Griviţa, acum
patruzeci de ani; cu strigăte de îndemn
pedestrimea se avântă în văi. La simfonia
goarnelor şi a uralelor, tunul îşi adaugă
basul adânc. Este în ceasul acesta ceva care
răscumpără zile întregi de înfrângere şi
deznădejde. Şi acum, prin colbul subţire al
amintirilor, această clipă de izbândă
pătrunde, vie şi luminoasă, ca o rază de soare
glorioasă şi aurie“.
În baterie. 1 august. „S-a hotărât: la
ceasurile 15 va începe pregătirea atacului pe
coasta Cândei, care ne stă în piept şi ne
opreşte înaintarea. Prin tufişul des, oamenii
aşează proiectilele lângă tunuri, uitându-se
pe furiş, printre crengi, la creasta vrăjmaşe
din faţă. Jos în vale, prin râpi, pedestrimea
aşteaptă semnalul. Căldura amiezii se lasă
greu peste oştile gata de luptă. De-odată,
lângă noi, o flacără răşie se repede din
frunziş şi o detunătură groaznică ne astupă
urechile, cutremurând pământul. Cu un urlet
sălbatec, obuzul străpunge văzduhul, zburând
spre înălţimile duşmane. Întâiul tun a tras.
Cu bubuituri asurzitoare, celelalte trei intră şi
ele în horă. Loviturile, la intervale regulate,
ne ciocnesc auzul, zguduind temeliile
dealului. Auzim cum se aruncă obuzele
noastre peste coama Cândei, spre văile
ascunse.Dar nici răspunsul nu întârzie mult.
Cu şuierături aprige, cele nemţeşti se înfig în
pământ, răscolind bulgări şi pietre. ... Pe
vârful Coşnei, cu izbituri de cutremur,
balaurul de 305 ridică în văzduh un adevărat
vulcan de fum şi de ţărână. La câţiva paşi,
tunul nostru ne sparge urechile de şase ori pe
minut. Suntem în iad, iadul zgomotului,
străbătut de flăcările roşii ale tragerii şi
înfăşurat în praf fumuriu de explozii. ... Mă
uit însă la oamenii ce ne înconjoară.
Cu mişcări mecanice, de automat, tunarii
încarcă, ochesc, trag, încarcă din nou.
Locotenentul, liniştit, priveşte, măsoară,
socoteşte, porunceşte. Sublocotenentul, mic şi
tânăr, aleargă prin baterie, ţipând ordinele,
încercând să se facă auzit prin tunetul
asurzitor şi neîntrerupt”.
2 august. „Acum ochirea s-a isprăvit.
Fâşăind, şrapnelul a ieşit din bubuitura
tunului şi un nor de fum alb se aşează pe

crengi,ca un fulg de zăpadă. Prea sus. Cu
glas domol, locotenentul îndreaptă socotelile:
atât la unghiul de teren, atât la distanţă.
Nouă sute! Cu o trosnitură uscată de fălci
înfometate, închizătorul a înghiţit proiectilul.
Trage! Prin zguduirea bubuiturii şi aburii
cenuşii ai fumului, ţeava se repede îndărăt,
lunecând pe urmă la loc, ca un şarpe uriaş,
negricios şi lucitor. Nici nu e nevoie de
binoclu; înălţimea e bună. Obuze franceze!
Se înşurubează în pripă dopurile negre şi albe
ale focoaselor. … Spintecând valea de-a
curmezişul, întâiul obuz răsare dincolo, ca o
pană neagră de fum tremurând în adierea
dimineţii. Tunul de lângă noi îşi varsă focul
mereu, ridicând praful în jurul adăposturilor.
Din ce în ce mai aproape, pipăind cu degetul
ciclopul orbit, prăpădul le apasă. Aproape
îndată după ivirea vârtejului de fum, ne
izbeşte auzul, sunetul de rupere şi de
sfărâmare al spargerii. După norul exploziei
unui obuz, un brad înalt de fum creşte şi se
ridică departe în văzduh, peste creastă, însoţit
de un tunet prelungit de spargeri. Bucăţi de
bârne şi de scânduri zboară pe culme,
presărind zarea cu petele lor întunecoase.
Drept în ţintă. A sărit în aer vre-un depozit de
granate. O nouă lovitură se îndreaptă, care
astupă cu praf deschiderea unui bordei vecin.
Încă una: trage! Ce s-a făcut obuzul ?
O clipă de îndoială. Iată însă că norul de fum
răsare drept pe locul adăpostului, azvârlind
în aer rămăşiţe de lemnărie. Dar bucata mai
mare, negricioasă, săltată de explozie, ce
poate fi? E un om! I-am văzut braţele şi
picioarele zvâlite în săritura morţii. Bucurie
printre tunari. Ochitorul spune mulţumit:
„Aiasta o intratla ei în casă, să-i întrebe di
sănătăţi”. Râd de plăcere, aceşti plugari
blajini, că i-u făcut praf ...”.
Armistiţiu. Decembrie 1917. „De ziua
sfântului Nicolae, ziua maiorului nostru,
mare petrecere în adăpostul său. Deşi e
armistiţiu, deşi n-a mai călcat pe acasă din
prima zi a mobilizării, maiorul Dăscălescu
(viitorul general, comandant de armată pe
frontul celui de-al Doilea Război Mondial –
N.N.) a rămas pe front. Cât timp un singur
soldat de sub comanda lui nu va fi putut pleca
în permisie la ai săi, el nu înţelege să-şi
părăsească unitatea. Ca şi căpitanul unui vas,
pe timp de furtună. De fapt, familia lui suntem
noi. Războiul, această grozavă încercare,
spulberă toate făţărniciile şi arată firea
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La începerea războiului a trecut graniţa cu
regimentul, în cadrul Armatei a 2-a participând
la luptele de la Porumbacu, Sărata, Şinca
Mare, Dealu Bătătura şi Perşani. „Dar în fine,
vine şi ziua cea mai grea, ziua cea fatală
22 septembrie 1916 când are loc bătălia dela
Perşani. Infanteria era pironită şi straşnic
încleştată la pământ de focul inamicului.
Regimentul 2 Artilerie pe de o parte trebuia
să sprijine retragerea infanteriei, pe de altă
parte a salva şi o parte din bateriile sale care
sufereau de focul infanteriei adverse care
înaintase până la 400-500 m aproape de
baterii. În această grea situaţie, comandantul
Brigăzii 4 Artilerie hotărăşte a sacrifica
Bateria I din Regimentul 2 Artilerie pentru
această operaţie. Colonelul Constantinidi –
distinsul ostaş – cu dragoste nemărginită de
ostaşi şi arma sa, găseşte că în aceste clipe
rolul său este la bateria de sacrificiu, unde să
fie pildă vie, fie pentru a îmbărbăta pe ostaşi,
fie ca prin priceperea şi destoinicia sa ca
artilerist să ajute pentru îndeplinirea acestei
grele şi nobile misiuni. El vrea mai ales ca
Bateria I nu numai să-şi îndeplinească
misiunea, dar să fie şi salvată, să se retragă.
... După ce asigură retragerea celorlalte
baterii, el sboară călare la postul de
observaţie al Bateriei I de pe dealul Ulmilor
unde prin curajul şi eroismul său exaltează
până la sacrificiu pe ostaşii bateriei. Apoi el
singur a dirijat tragerea, şi râdea de Nemţi,
că nu trag bine, până ce un proiectil inamic
să sparge lângă el şi-l omoară imediat. În
acelaşi timp cad grav răniţi: adjutantul
regimentului locot. Ionescu Alfred (braţul
drept rupt) şi sergentul ţine cal Ionescu C.
(un picior rupt. Locot. Ionescu A. a fost
ridicat şi salvat. Cadavrul col. Constantinidi
a rămas pe loc, având ca pază pe serg.
Ionescu D. … Cadavrul a fost îngropat (nu se
ştie de cine, pe locul unde a fost găsit, locul
lui Iacob Stoian) la poala Dealului Ulmilor,
unde a fost postul de observare al bateriei de
sacrificiu. În septembrie 1919 familia eroului
după spusele serg. Ionescu a găsit
mormântul. La capul mormântului era o
cruce cu inscripţia „Colonel G. C.
comandantul Regimentului 2 Artilerie”(exact
aşa). Trupul eroului a fost găsit înfăşurat
într-un covor românesc din Ardeal.
… Familia a dus trupul erolui la Bucureşti
şi l-a îngropat în cavoul familiei Botenilor
de la Cimitirul Bellu (civil)” (Colonelul

adevărată a fiecăruia. După atâtea decepţii,
nu e o mare bucurie să descoperică el nu
vădeşte numai slăbiciuni şi ticăloşii, dar şi
virtuţi? Rareori un simţ mai înalt al datoriei
şi al dreptăţii s-a împerecheat cu o mai
desăvârşită simplicitate, cu o mai prietenească
modestie. Astfel de caractere îţi mai redau
încredere în armată şi în omenire. Nu-i de
mirare că în jurul lui se va strânge astăzi tot
setorul”.
4.6. Eroi ai artileriei din Războiul de
Reîntregire
Pe câmpurile de luptă din acest război
au pierit mulţi artilerişti, de la anonimi tunari
la comandanţi de regimente. Nu cunoaştem
numele tuturor, nici măcar numărul, dar dintre
cei mulţi vom prezenta doar câţiva, despre
care cunoaştem faptele lor de arme şi sumare
date biografice.
Colonel Gheorghe Constantinidi –
comandantul Regimentul 2 Artilerie „General
de divizie Gheorghe Manu”163.
S-a născut la 10 decembrie 1871, în
comuna Tămăşeşti, plasa Glavacioc, judeţul
Vlaşca.
A urmat Şcoala de Ofiţeri Bucureşti
(1890-1892), Şcoala de Aplicaţie de Artilerie
(1893-1895)
Grade militare164: sublocotenent-1892,
locotenent-1895, căpitan-1902, maior-1910,
locotenent-colonel-1914, colonel-1916.
Funcţii militare: diferite funcţii în
Regimentele 5, 6, 2, 15, 10 Artilerie şi
2 Cetate (1892-1912); profesor de balistică la
Şcoala de Artilerie (1910-1912); comandant
Şcoala de tragere a artileriei (1914-1916);
comandant Regimentul 2 Artilerie (1916).
A ţinut neapărat ca în Războiul de
Reîntregire să comande o unitate de artilerie:
„Cam cu 2-3 luni înainte de a intra în război
a venit acasă pe la ora 1- atât de necăjit şi
amărât – că a trântit chipiul pe jos şi a zis
„Oamenii ăştia nu mă înţeleg. Să ştiu că mor
când voi trece graniţa şi tot nu-mi las
regimentul”. (la 1 aprilie 1916 a fost numit
comandantul Regimentului 2 Artilerie, deşi
era dorit ca director general al muniţiilor – N.N.)”.
163

General C. Dragu – Colonel Constantinidi
Gheorghe, comandantul R. 2 Artilerie „Gl. de divizie
Gheorghe Manu” – Eroul de la Dealul Ulmilor –
Bătălia de la Perşani – în Cultul Patriei, an I, nr. 1819/3 octombrie 1932, pp. 1-2.
164
*** - Anuarul Armatei Române pe anul 1915 – p. 544.
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Constantinidi s-a căsătorit în 1906 cu Matilda
Boteanu, fiica generalului Remus Boteanu –
N.N.). … Bateria de sacrificiu nu numai că şia îndeplinit greaua sa misiune, dar a avut
putinţa a se retrage; deci a fost salvată cu
preţul jertfei bravului comandant de
regiment”.
Colonel Atanase Grigorescu –
comandantul Regimentului 5 Obuziere.
S-a născut la 7 mai 1870.
A urmat Şcoala de Ofiţeri Bucureşti
(1889-1891), Şcoala de Aplicaţie de Artilerie
(1891-1893, al doilea în promoţie).
Grade militare165: sublocotenent-1891,
locotenent-1894, căpitan-1900, maior-1909,
locotenent-colonel-1912, colonel-1916.
Funcţii militare: ... comandant al
Regimentului 5 Obuziere (1915-1916).
În luptele de la Turtucaia, în ciuda
întăririlor primite, la 24 august orele 16, linia
a 3-a de rezistenţă a căzut în mâinile
inamicului, şi odată cu aceasta şi capul de
pod. „Cîţiva ofiţeri de artilerie au refuzat
să-şi părăsească ori să-şi predea bateriile şi
şi-au adunat tunurile, scăpate din poziţiile
ocupate de bulgari, în marginea de vest a
oraşului.
Aci,
colonelul
Grigorescu
Atanasie, comandantul Regimentului 5
Obuziere, a organizat o ultimă rezistenţă,
sub forma unui reduit, sprijinit în dreapta
pe cazărmile Şeremet, iar în stînga pe
Dunăre, făcînd faţă spre sud şi est. Susţinuţi
de cîteva unităţi slabe de infanterie, în
special de resturile batalionului 80 de
infanterie, cei din urmă apărători ai
Turtucaiei au tras pînă cînd au sfîrşit toată
muniţia. Colonelul Grigorescu, grav rănit, a
căzut prizonier în mîna bulgarilor şi a murit
într-un spital din Sofia 166.
Maior
Niculae
SICHITIU
–
comandantul Regimentului 83 Infanterie.
S-a născut la 29 august 1880, în comuna
Schela Rugi, judeţul Gorj, fiind fratele mai
mic al viitorului general Ioan Sichitiu, fost şef
al M.St.M.
A urmat Şcoala fiilor de militariCraiova, Liceul St. Louis din Paris, Şcoala
Politehnică-Paris, Şcoala de Ofiţeri de
Artilerie, Geniu şi Marină (1901, al doilea în
promoţie), Şcoala Superioară de Război
(1910-1912).

Grade militare: sublocotenent-1901,
locotenent-1905, căpitan-1911, maior-1916.
Funcţii militare: comandant de pluton şi
de baterie în Regimentele 5, 15 Artilerie şi
2 Obuziere (…-1916); comandant al
Divizionului 2/Regimentul 2 Obuziere (1916).
În Primul Război Mondial, „...Divizionul II
Obuziere (Maior Sichitiu) a intrat în luptă în
16 întâlniri cu inamicul, luând parte la marile
bătălii de la Porumbacu-Cincu Mare-Măgura
Voinea şi Perşani”167. În luptele de la Perşani
a fost grav rănit la mâna stângă. Operat la
Sanatoriul Gerota din Bucureşti, a fost
declarat inapt pentru front. A solicitat
reîntoarcerea la divizionul său, dar comisia
medicală
nu
l-a
revizuit
medical.
S-a deplasat la Marele Cartier General cerând
să fie numit comandant de division în
Regimentul 15 Artilerie, dar i s-a recomandat
încadrarea în Marele Cartier General.
La insistenţele sale a fost repartizat
Comandamentului Armatei a 2-a, unde a cerut
prin raport scris comanda Regimentului 83
Infanterie, rămas fără comandant, în luptele
de pe valea Prahovei, pe care o obţine la
15 octombrie 1916.
A decedat la 23 noiembrie 1916, pe
când contraataca în fruntea regimentului său
pe înălţimile nord Băicoi, pentru a asigura
retragera Diviziilor 12 şi 16 Infanterie.
„...Maiorul Sichitiu găseşte soluţia: în loc de
a se mărgini la o rezistenţă îndârjită – care
sigur duce la dezastru – hotărăşte să atace
coloanele de atac ale inamicului cotropitor şi
ordonând ca tot regimentul să treacă la
contraatac. În fruntea batalioanelor sale, pe
când le îmbărbăta la luptă dreaptă şi aprigă,
cu chipiul în mâna dreaptă, sus – pentru a
indica o direcţie, Maiorul Sichitiu este lovit
de un glonţ drept în frunte, care-l răpune jos
aşa după cum un trăznet, răpune într-o clipită
un falnic stejar al codrului. Sichitiu cade! ...
Dar victoria este a Reg. 83!”168.
Maiorul Niculae Sichitiu „... era un
român neaoş şi neînfricoşat. Un patriot
desăvârşit şi entuziast, cu credinţă în
Dumnezeu, în dreptatea neamului şi
167

General C. Dragu – Maiorul Sichitiu Nicolae. Eroul
de la Băicoiu – în Revista „Frontul Mărăşeşti”, nr. 1718/decembrie 1938-ianuarie 1939, p. 34.
168
General Săndulescu Cicerone - Eroul de la Băicoiu –
în Revista „Frontul Mărăşeşti”, nr. 17-18/decembrie
1938-ianuarie 1939, p. 37.
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*** Anuarul Armatei Române pe anul 1915 – p. 543.
Constantin Kiriţescu – Istoria războiului pentru
întregirea României 1916-1919, vol. I – Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989, p. 336.
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Lt. Gabrielescu
Dumitru
Regimentul 3
Artilerie
Ordinul „Mihai
Viteazul”
cls. a III-a

împlinirea acestei dreptăţi. Era cu adevărat
ostaşul şi apostolul credincios al faptelor, nu
al vorbelor deşarte – sau al reclamei
ruşinoase şi degradatoare. ... El făcea parte
din pleiada Erei Noui, şi a făcut un adevărat
apostolat în arma sa prin introducerea nouilor
metode pedagogice, în predarea educaţiei şi
instrucţiei, dar mai ales în exercitarea
comandamentului. Adică: introducerea disciplinei
din convingere, nu de frica pedepsei sau a
altor mijloace de constrângere. ... În război,
Maiorul Sichitiu a făcut să strălucească cu
adevărat virtuţile sale ostăşeşti şi întreaga sa
valoare militară, de comandant brav, viteaz,
priceput, destoinic, patriot şi plin de
energie”169.

Cpt. Dumitru
Haralambie
Regimentul 3
Artilerie
Ordinul „Mihai
Viteazul”
cls. a III-a

Gl. bg. Grigorescu
Eremia
Comandant D. 15
Infanterie
Ordinul „Mihai
Viteazul”
cls. a III-a

Artilerişti decoraţi
cu Ordinul „Mihai Viteazul”170
Gradul, numele şi
prenumele, funcţia
Mr.
Constantinescu V.
Banciu
Brigada 3 Artilerie
Ordinul „Mihai
Viteazul”
cls. a III-a
Mr. Miclescu
Victor,
comandantul
Divizionul
Artilerie 87 mm
Ordinul „Mihai
Viteazul”
cls. a III-a
Lt. Deculescu
Nicolae
Regimentul 20
Artilerie
Ordinul „Mihai
Viteazul”
cls. a III-a

Înaltul Decret,
motivaţia
Î.D. nr. 2990/1. X.1916
Care s-a distins în lupta
de pe frontul
„Cisnădia-Mohu”,
dând probe de multă
pricepere în
conducerea artileriei pe
câmpul de luptă

Cpt. Dragalina
Corneliu
Regimentul 4
Artilerie Grea
Ordinul „Mihai
Viteazul”
cls. a III-a

Î.D. nr 2990/1.X.1916
Pentru curajul şi
priceperea cu care a
condus divizionul său
în luptele de la
Karaormer şi Amzacea
Î.D. nr 2990/1.X.1916
Pentru curajul şi
spiritul de camaraderie
de care a dat dovadă
mergând prin ploaia de
gloanţe cu bateria sa în
ajutorul
B. 4/Regimentul 74 I
pe al cărui front de
luptă inamicul era gata
să facă o spărtură

Slt. Ştefănescu C.
Aureliu
Regimentul 3
Artilerie
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General C. Dragu – Maiorul Sichitiu Nicolae.
Eroul de la Băicoiu – în Revista „Frontul Mărăşeşti”,
nr. 17-18/decembrie 1938-ianuarie 1939, p. 34.
170
Dumitru Boţilă – Diamantele României. Pe aici
nu se trece! – Editura Tiparg, 2011.
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Î.D. nr 2990/1.X.1916
Pentru că a arătat multă
perseverenţă şi spirit de
sacrificiu când bateria
sa era copleşită de
focul inamic
Î.D. nr. 3001/7.X.1916
Pentru dovezile de
înalte virtuţi militare
date pe câmpul de luptă
când şi-a condus
bateria cu destoinicie
producând grave
pierderi inamicului şi
fiind grav rănit
Î.D.
nr. 3055/27.X.1916
Pentru dispoziţiunile
judicioase date în
ordinele de operaţiune
contra unui duşman
mult superior în număr,
infiltrând trupei prin
energia şi curajul său
personal încrederea în
victorie
Î.D.
nr. 3093/11.XI.1916
Pentru vitejia şi
frumoasele calităţi ce a
arătat în ziua de
10.10.1916 când
văzând că infanteria
vecină bateriei sale de
obuziere grele nu mai
poate rezista focului
artileriei inamice a
încălicat şi mergând
de-a lungul infanteriei,
a îmbărbătat-o şi a
pornit în fruntea ei la
un contraatac salvând
astfel bateria şi situaţia
trupelor
Î.D. nr. 3093/11.XI.1916
Pentru eroismul cu care
s-a condus în luptele de
la 6-9 octombrie 1916,
când bateria din care
făcea parte fiind
încadrată de focuri,
ofiţerul a rămas la
post, comandând cele
2 tunuri rămase

Î.D. nr. 3093/11.XI.1916
Pentru eroismul şi
îndârjirea cu care s-a
condus în luptele de la
Slt. (r) Ionescu
6-9 octombrie 1916,
Gheorghe
când bateria din care
Regimentul 3
făcea parte fiind
Artilerie
încadrată de artileria
Ordinul „Mihai
grea inamică, ofiţerul a
Viteazul”
stat neclintit la postul
cls. a III-a
său, comandând cu
sânge rece cel din urmă
tun ce mai rămăsese
din baterie
Î.D. nr. 24/13.I.1917
Pentru vitejia şi
devotamentul arătat pe
câmpul de luptă. Fiind
însărcinat de
Comandamentul
Armatei, în ziua de
13 septembrie 1916, să
Cpt. Rozin
transmită ca ofiţer de stat
Gheorghe
major cu orice preţ un
Comandamentul
ordin, a străbătut
Armatei a II-a
împreună cu maiorul
Ordinul „Mihai
Maxim Vasile de la
Viteazul”
Divizia a 4-a şi cu un
cls. a III-a
escadron, o zonă de
50 km, ce era ocupată de
o divizie de cavalerie şi
de infanterie inamică.
A pătruns printre husarii
şi ulanii vrăjmaşi,
îndeplinindu-şi misiunea
în mod strălucit
Î.D. nr. 190/10.III.1917
Pentru curajul şi
neîntrecutul
devotament ce a arătat
pe câmpul de luptă.
Fiind făcut la
23 noiembrie 1916
Slt. Obogeanu M.
prizonier de către
Corneliu
germani, a reuşit să
Regimentul 1
scape trecând Oltul
Artilerie „Regele
înot; pentru a se
Carol I”
întoarce la locul său de
Ordinul „Mihai
onoare, a trecut şi a
Viteazul”
învins nenumărate
cls. a III-a
primejdii şi greutăţi,
reuşind să se prezinte
în noaptea de 1516 Decembrie 1916, la
avantposturile noastre,
ce se găsea pe malul
stâng al Râmnicului

Lt. col. Lupaşcu
Alexandru
Comandant
Divizionul/Regimentul 3 Artilerie
Ordinul „Mihai
Viteazul”
cls. a III-a

Cpt. Oancea
Dumitru
Regimentul
Artilerie de Munte
cal. 75 mm
Ordinul „Mihai
Viteazul”
cls. a III-a

Col. Dejoianu Ioan
Comandantul
Regimentului 5
Obuziere
Ordinul „Mihai
Viteazul”
cls. a III-a
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Î.D. nr. 341/15.IV.1917
Pentru vitejia şi
destoinicia cu care a
condus divizionul şi
regimentul în aprigele
lupte dintre
6-9 Octombrie 1916.
În faţa satului Perveli,
a susţinut infanteria
până noaptea târziu,
rămânând pe poziţie
chiar şi atunci când era
ameninţat să piardă
tunurile, şi cu toate că
avea de luptat cu
artileria inamică
superioară în număr
şi calibru
Î.D. nr. 547/7.VI.1917
Pentru vitejia şi
destoinicia cu care şi-a
condus bateria pe
câmpul de onoare. S-a
distins în luptele din
Valea-Oltului (1916),
unde a contribuit de
aproape la ruperea
cercului inamic ce
înconjurase
detaşamentul din care
făcea parte. De
asemenea, a dat probe
de o mare energie în
toate luptele din
Octombrie şi
Noiembrie 1916
Î.D. nr. 570/12.VI.1917
Pentru vitejia şi
destoinicia cu care a
condus operaţiunile de
la Jiu, între 28-30
Septembrie 1916, cu un
avânt şi cu o îndârjire
cu totul excepţională,
reuşind prin lupte
aprige să cucerească
Muncelul, Siglăul Mic
şi Mare şi Zănoaga,
aruncând pe inamic
dincolo de frontieră.
S-a distins apoi prin
energia cu care a
condus detaşamentul
de la Cerna, între 1217 Octombrie 1916, ce
a operat în Valea Jiului

Î.D. nr. 623/22.VI.1917
Pentru vitejia şi
destoinicia cu care a
condus focurile
bateriilor
sale pe
Colonel Botez
câmpul de luptă
Mircea
în 1916. S-a distins în
Comandantul
mod special de la
Regimentului
28-30 Septembrie,
Artilerie Călăreaţă
în aprigele lupte de la
Ordinul „Mihai
Maghiaros şi în luptele
Viteazul”
din Valea Oituzului,
cls. a III-a
când a fost ataşat
Diviziei a 15-a. La
4 Noiembrie, a fost
grav rănit în timpul
unei lupte grele
Î.D. nr. 623/22.VI.1917
Pentru vitejia şi
destoinicia de care a
dat dovadă în
conducerea focului
bateriilor sale. La
26 August 1916 a
executat singur, sub
focurile infanteriei
inamice, pe Valea
Maior Sichitiu
Oltului (Transilvania),
Nicolae
mai multe recunoaşteri
Comandant
în teren deschis, iar la
Divizion/Regimentul
31 August 1916, a
2 Obuziere
făcut recunoaşteri de
Ordinul „Mihai
artilerie, care au
Viteazul”
înlesnit ocuparea
cls. a III-a
oraşului Făgăraş. S-a
distins în luptele de la
Cincul Mare, Dealul
Crucii şi de la satul
Vadul. Luând comanda
Regimentului 83
Infanterie, a dat dovadă
de mult curaj.
A murit în luptele
de lângă Băicoi
Î.D. nr.
849/11.VIII.1917
Pentru destoinicia şi
Col. Tomoroveanu spiritul de sacrificiu ce
Alexandru
a arătat în conducerea
Comandantul
acţiunii artileriei
Diviziei a 3-a,
Brigăzii 3 Artilerie
contribuind, de
Ordinul „Mihai
aproape, la reuşita
Viteazul”
acţiunii ofensive ce
cls. a III-a
divizia a întreprins
în Iulie 1917

Gl. D. Grigorescu
Eremia
Comandantul
Armatei I
Ordinul „Mihai
Viteazul”
cls. a II-a

Maior Popescu D.
Constantin
Regimentul 22
Artilerie
Ordinul „Mihai
Viteazul”
cls. a III-a

Slt. (r) Dondoe
Gheorghe
Regimentul 1
Artilerie „Regele
Carol I”
Ordinul „Mihai
Viteazul”
cls. a III-a
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Î.D. nr. 227/12.II.1918
Pentru vitejia şi
destoinicia cu care a
reuşit să stăvilească
ofensiva germană de la
Mărăşeşti, în vara
anului 1917. Luând
comanda Armatei 1
în condiţiuni foarte
grele, a înfrânt furia şi
avântul armatelor
inamice
Î.D. nr. 644/21.III.1918
Pentru bravura şi
destoinicia cu care a
condus focul bateriilor
sale, în timpul luptelor
ce s-au desfăşurat între
26 Iulie şi 15 August
1917. Prin modul cum
a dirijat focul, a putut
zădărnici numeroasele
atacuri, pe care
inamicul le-a dat cu
furie asupra poziţiilor
noastre
Î.D. nr. 830/9.IV.1918
Pentru vitejia şi devotamentul neobişnuit cu
care a servit ca ofiţer
observator al Bateriei
a 5-a, în timpul
ofensivei de la
Mărăşeşti, din 1917. …
La 5 şi 6 August, prin
focul de baraj ce a
dirijat,- din cel mai
primejdios punct de
observaţie (Dealul
Podişului),- a contribuit
la respingerea, numai
prin barajul bateriei, a
5 atacuri vrăşmaşe,
îndreptate între Muncel
şi Mangalaciul. Un
proiectil căzând însă în
cuibul său de
observaţie, a omorât
2 telefonişti, a rănit pe
un al 3-lea, iar acestui
viteaz ofiţer i-a rupt
piciorul drept, lăsându-l
invalid

lângă tendinţele manifestate în armatele
dezvoltate ale timpului şi de concluziile de
ordin tehnic şi tactic desprinse în urma
campaniei din 1877-1878, Războiul Neatârnării
noastre.

Î.D. nr. 501/12.II.1923
Pentru bravura şi
eroismul remarcabil
cu care a condus focul
bateriei sale în luptele
crâncene din August
1916, ce s-au
desfăşurat în direcţia
satului Daidir,
rezistând pe poziţie
sub bombardamentul
violent al artileriei
Căpitan Grigorescu
inamice ce era
Traian
copleşitoare ca număr.
Regimentul 5
În ziua de 24 August
Obuziere
1916, când situaţia era
Ordinul „Mihai
extrem de gravă şi
Viteazul”
considerată de toţi ca
cls. a III-a
pierdută, bateria sa a
luat parte la lupte în
grupul bateriilor şi
resturilor de
infanterie, unde
luptând vitejeşte, a
contribuit cu acţiunea
bateriei sale la
prelungirea rezistenţei
capului de pod
Turtucaia, până la
primirea ordinului să
înceteze lupta

4.7.1. Artileria de câmp. Această
categorie de guri de foc a fost cea mai
numeroasă în dotarea armatei române,
cunoscând o evoluţie rapidă şi o îmbunătăţire
substanţială a caracteristicilor tehnico-tactice,
între care evidenţiem dotarea cu tunuri cu
tragere „repede”, la scurt timp de la
inventarea lor. În această perioadă remarcăm
şi implicarea ofiţerilor noştri de artilerie în
realizări tehnice proprii: tunul „Krupp”,
model 1904, realizat pe baza condiţiilor
stabilite în mod just de către artileriştii
români, obţinându-se ceea ce preşedintele
consiliului de miniştri de atunci, Dimitrie
Sturdza numea cu mândrie „tunul cu tragere
repede model român”; obuzierele cal. 105 mm
„Krupp” şi 150 mm „Schneider”(printre cele
mai moderne din Europa la vremea lor)
realizate după condiţiile tehnice impuse de
către artileriştii români; prototipul tunului cu
tragere repede proiectat de colonelul
Perticari în anul 1898, înălţătorul denumit
“goniometrul
Ghenea”,
pentru
tunul
“Krupp”, calibrul 75 mm, model 1904 (după
numele inventatorului, maiorul Toma
Ghenea), transformarea tunurilor de cetate
calibrul 57 mm şi 75 mm de câmp, model
1880, în tunuri antiaeriene (de către
locotenent-coloneii Burileanu Ştefan şi
Negrei Gabriel.) Tot în această perioadă a
apărut şi s-a dezvoltat artileria de munte,
prima baterie de artilerie de munte
(cal.63 mm) fiind înfiinţată în anul 1883, iar
primul divizion de artilerie de munte
(cal.75 mm) în anul 1913 la Curtea de Argeş,
pentru ca în anul 1916 să se înfiinţeze
Regimentul 1 Artilerie Munte, cu sediul la
Târgu Jiu.
În perioada de refacere a armatei
române din primăvara anului 1917 o atenţie
sporită a fost acordată ameliorării înzestrării

4.7. Gurile de foc din dotarea artileriei
române din perioada 1879-1919171
În perioada 1879-1919 istoria artileriei
române a fost marcată de evenimente
numeroase şi importante pentru configuraţia
armei, privită ca sistem în care gura de foc are
un rol important. Dezvoltarea artileriei
române în aceşti ani a fost influenţată pe
171

Vezi Col. conf. univ. dr. Adrian Stroea, Lt. col.
Gheorghe Băjenaru – Artileria Română în date şi
imagini - Editura Centrului Tehnic-Editorial al
Armatei, Bucureşti, 2010, pp. 38-57.
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tehnice a artileriei. Pe lângă măsurile de
recondiţionare şi redistribuire a pieselor de
artilerie
s-au
importat
şi
cantităţi
considerabile de guri de foc. Astfel, în
anul 1917, cu mari dificultăţi au fost primite
din străinătate 84 de tunuri cal.75 mm,
72 tunuri lungi şi 20 tunuri scurte cal. 120 mm,
28 obuziere cal. 127 mm, 4 obuziere cal. 155 mm
şi 7 cal. 152,4, precum şi 130 de mortiere de
tranşee.

când s-a înfiinţat Regimentul 5 Artilerie
Tulcea şi a continuat în anul 1883 prin
înfiinţarea regimentelor 6 la Bucureşti, 7 la

Tunul „KRUPP” cal. 75 mm, md.
1880. Acest tun a fost achiziţionat iniţial
pentru dotarea regimentelor de artilerie ale
corpurilor de armată. Din punct de vedere

Focşani şi 8 la Roman. Constructiv, acest
tun semăna foarte mult cu tunul „Krupp”
cal. 75 mm, dimensiunile fiind apropiate. Deşi
nu reprezenta un salt calitativ semnificativ
faţă de modelul 1875 care a participat la
Războiul de Independenţă, reprezenta cel mai
modern material de artilerie de câmp de la
acea vreme. Opţiunea conducerii militare
române pentru aceste tunuri a fost determinată
de faptul că modelele anterioare au răspuns
foarte bine nevoilor de sprijin cu foc şi au avut
fiabilitatea necesară. Aparatele de ochire în
direcţie şi înălţime erau de tip ţel-cătare dispuse
în partea dreaptă a ţevii. Ochirea în direcţie a
tunului se executa prin mişcarea laterală, stânga
sau dreapta a „călcâiului”afetului. Ochirea în
înălţime a ţevii se realiza cu ajutorul
„vârtejului”, mecanism tip „şurub fără sfârşit”
dispus sub culată cu care se înclina ţeava în
funcţie de distanţa de tragere înregistrată pe
înălţătorul mecanic prin care se viza ţinta. Tunul
nu dispunea de aparate de ochire pentru
tragerile indirecte. Muniţia folosită era compusă
din: „obuzul ordinar”, şrapnelul, mitralia,
cartuşul, stupila şi focosul.

constructiv era asemănător cu tunul cal. 87 mm,
model 1875, de la care a preluat chesonul,
antetrenul, forja etc. Construcţia ţevii a
constituit un element forte al tunurilor
„Krupp”, fapt ce le-a permis obţinerea unor
performanţe deosebite. Ţeava era compusă
din: „tubul” interior ghintuit, manşonul
exterior, brăţara de îmbinare din 2 părţi care
nu permiteau tubului interior să se deplaseze
în interiorul manşonului şi inelul de strângere
(asigura strângerea celor 2 părţi ale brăţării).
Manşonul se încălzea şi se introducea peste
tubul interior, la răcire strângând puternic
ţeava. Mecanismul de închidere era compus
din închizător şi obturator fiind de tip
„închizător cu trunchi cilindro-prismatic”.
Obturatorul avea rolul de a se opune
scăpărilor de gaze din camera de ardere pe la
partea dinapoi a culatei (la acea vreme nu se
folosea tubul cartuş).

Tunul „DE BANGE”, cal. 87 mm,
md. 1880. Tunul francez cu tragere înceată ce
a fost conceput de ofiţerul De Bange. A intrat

Tunul „KRUPP” cal. 87 mm,
md. 1880. Aceste tunuri s-au achiziţionat
împreună, cu tunurile „Krupp“ calibrul 75 mm,
fiind destinate dotării noilor regimente de
artilerie înfiinţate, începând cu anul 1881
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iniţială de tragere, după recul. Acest tip de
guri de foc a mai fost denumit „cu tragere
accelerată” având o cadenţă mai mare de
tragere. Sistemul de ochire iniţial a fost
îmbunătăţit în anul 1903, când a fost dotat cu
aparatul de ochire românesc pentru tragerile
indirecte de tip „goniometru sistem maior
Toma Ghenea”. În anul 1915 i s-a adăugat
scut de protecţie pentru servanţi. Ca element
de noutate pentru artileria de câmp,
obuzierul dispunea de muniţie cu tub
cartuş metalic. Începând cu anul 1916 a fost
folosit în condiţii foarte bune datorită dotării
cu
obuzul-mină
francez
care
avea
caracteristici superioare. Bătaia maxima a
obuzierului era de 6.000 m.

în dotarea armatei române în anul 1881.
Greutatea tunului era de 1000 kg, iar bătaia
maximă de 6.500 m. A fost folosit în timpul
luptelor din Primul Război Mondial.
Tunul „ARMSTRONG”, cal. 63 mm,
md. 1883. În anii 1883 şi 1884 s-au înfiinţat
4 baterii dotate cu tunuri cal. 63 mm, sistem

Tunul „KRUPP”, cal. 75 mm, md. 1904.
A fost achiziţionat pe baza propunerilor unui
colectiv de artilerişti format din ofiţerii: Toma
Ghenea, Dumitru Iliescu, Eugeniu Lucescu,
Vasile Rudeanu şi Gabriel Negrei şi realizat
ca o variantă îmbunătăţită a modelului „Krupp”
1899. A fost primul tun de câmp din armata
română cu legătură elastică, aşa-numitul
„tun cu tragere repede”.Ca element de noutate

„Armstrong”, cu tragere înceată, importate
din Anglia, câte o baterie la fiecare corp de
armată. Acesta a fost primul tun de la noi
destinat artileriei de munte. Bateriile erau în
dotarea regimentelor de artilerie de câmp.
Achiziţia tunurilor de munte a constituit o
necesitate, România având o mare parte din
frontiere în zona muntoasă. Bătaia maximă a
tunului era de 4.000 m. Două exemplare ale
acestui tun străjuiesc mormântul lui Avram
Iancu de la Ţebea.
Obuzierul „KRUPP”, cal. 120 mm,
md. 1901. A fost introdus în dotare în anul
1902 la Regimentul 2 Artilerie din Bucureşti

a fost dotat cu înălţător tip „Goniometru
Ghenea model 1904” inventat de către Lt.col.
Toma Ghenea (directorul Arsenalului Armatei
din Bucureşti).
Acest tun a fost comandat în anul 1901,
iar prima baterie a fost recepţionată şi
repartizată Şcolii Militare de Artilerie în anul
1904. Ulterior a intrat în dotarea tuturor
regimentelor de artilerie de divizie, fiind în
înzestrare până în preajma celui de-al Doilea
Război Mondial. A constituit piesa de bază în
artileria de câmp română în Primul Război
Mondial. Bătaia maximă a tunului era de
8.000 m.

(2 baterii a câte 4 piese). În anul 1903 s-au
mai achiziţionat încă 3 baterii ce au fost
repartizate la Regimentele 1, 3 şi 4 Artilerie.
A fost primul obuzier de câmp de la noi din
ţară care a dispus de un sistem tip „sapă
elastică” ce îi permitea revenirea în poziţia
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Tunul lung „DE BANGE”, cal. 120 mm,
md. 1878. A intrat în dotare în anul 1916
când au fost primite 3 baterii de tunuri din

Tunul lung „DE BANGE”, cal. 155 mm,
md. 1877. Acesta este o piesă de artilerie
grea, de asediu, cu tragere înceată, care a fost
în dotarea Regimentului 1 Cetate de la
Focşani, ulterior după desfiinţarea acestuia, în
anul 1915, materialul a fost trecut la
Regimentul 1 Asediu din Bucureşti (3 tunuri).
La data de 1 martie 1916 tunurile au fost
trimise la Turnu Severin pentru a ocupa
poziţii de tragere în sprijinul Diviziei 1

Franţa, constituind Divizionul 1 din
Regimentul 4 Artilerie Grea. În anul 1917
s-au mai primit din Franţa un număr
suplimentar de tunuri, astfel că la
1 ianuarie 1918 artileria grea română
dispunea de 72 de piese (18 baterii). Bătaia
maximă a tunului era de 12.400 m. Au rămas
în dotare şi în cel de-al Doilea Război
Mondial.

Infanterie. A îndeplinit misiuni specifice
artileriei grele, respectiv trageri împotriva
fortificaţiilor şi trageri contra baterie.
A participat la luptele din cursul anilor 19161917, iar în anul 1918 regăsim în evidenţele
armatei o baterie (4 piese). A rămas în dotare
şi după Primul Război Modial. Bătaia
maximă a tunului era de 12.700 m.

Tunul „PUTEAUX“, cal. 75 mm,
md. 1897/1936. A fost realizat de Arsenalul
de stat francez, respectiv Atelierul de
Construcţii „Puteaux” sub denumirea
„Soixante-Quinze”, şi atunci când a fost

Obuzierul „KRUPP”, cal. 105 mm,
md. 1912 (10.5 cm Haubitze M. 12). Acest
obuzier cu tragere repede a fost al doilea
material de artilerie, sistem propriu,

fabricat era cel mai modern tun de câmp din
lume. A marcat trecerea definitivă de la
tunurile cu tragere „înceată“ la tunurile cu
„tragere repede“ fiind construit cu un sistem
de legătură elastică, hidraulică, ceea ce i-a
permis mărirea ritmului de tragere până la
26 de lovituri pe minut, performanţă ce a fost
considerată cu adevărat revoluţionară.
În România a fost adus în anul 1917, odată cu
misiunea militară franceză de reorganizare a
armatei noastre. În anul 1926 artileria română
dispunea de 126 tunuri (21 baterii). Bătaia
maximă a tunului era de 8.000 m.

realizat după experimentări şi modificări
făcute timp de doi ani de către ofiţerii români.
Prin greutatea mică şi prin bătaia pe care o
realiza, era superior celui mai modern obuzier
de câmp existent în Europa. La primirea în
ţară, în anul 1912,
primele baterii au
constituit
5
divizioane
de
artilerie
corespunzătoare celor 5 corpuri de armată;
ulterior s-au constituit 5 regimente având în
total 30 de baterii cu 120 de piese. Pe timpul
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Primului Război Mondial obuzierele au fost
în dotarea regimentului de obuziere din
brigada de artilerie de divizie. Muniţia
folosită: proiectil exploziv şi şrapnel. Bătaia
maximă a obuzierului era de 6.500 m şi de
6.000 m cu şrapnel. Comportarea acestor
obuziere pe toată durata războiului a fost
ireproşabilă.
Obuzierul „COVENTRY” BL 5 INCHES,
cal. 127 mm, md. 1896. Material de

În anii 1916-1917, în România au fost
importate 130 de piese care au intrat în dotare
la bateriile de mortiere ale diviziilor de
infanterie.
Tunul de munte „KRUPP”, cal. 75 mm,
md. 1912. Este un tun de munte cu tragere

producţie britanică, în România
fiind
importate 28 de piese care au fost utilizate
în Primul Război Mondial. Bătaia maximă a
obuzierului era de 6.000 m.

repede care a intrat în înzestrare la Divizionul 1
Munte înfiinţat în noiembrie 1913, la Curtea
de Argeş (4 baterii a 4 piese). Calitatea
principală a tunului era greutatea scăzută şi
posibilitatea demontării şi transportului cu
ajutorul cailor. Bătaia maximă a tunului era
de 4.500 m.

Tunul scurt „DE BANGE” cal. 120 mm,
md. 1890. Tun cu tragere repede achiziţionat

Obuzierul „SCHNEIDER”, cal. 150 mm,
md. 1912. A fost construit în baza
specificaţiilor tehnice impuse de ofiţerii de

în anul 1916, la mobilizarea din acel an cele
3 baterii existente constituind Divizionul 2
din Regimentul 4 Artilerie Grea. În anul 1918
numărul bateriilor a crescut la 5 datoritã
achiziţiilor făcute în anul 1917 (13 piese).
Bătaia maximă a obuzierului era de 5.700 m.

artilerie români. Toate caietele de sarcini
pentru fabricarea şi recepţia acestui obuzier
au fost întocmite de către comisia militară
care a încercat mai multe modele de obuziere
grele prezentate de uzinele germane şi
franceze. Din comisie au fãcut parte:

Mortierul nr. 2, cal. 58 mm,
md. 1915. A fost un material de construcţie
franceză, cu bătaie cuprinsă între 445m şi
1550 m, în funcţie de tipul de bombă folosită.
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constituit un model pentru alte obuziere
construite ulterior. În armata română au fost
importate în anul 1917 un număr de 14 piese
ce s-au folosit în Primul Război Mondial.
Bătaia maximă a obuzierului era de 9.300 m.
În anul 1939 erau în dotarea Divizionului 14
Artilerie Grea Independent, ulterior au trecut
la Regimentul 1 Artilerie Grea Fortificaţii
unde acest divizion a fost inclus.

generalul Georgescu Gheorghe, coloneii
Ghenea Toma şi Iliescu Dumitru,
locotenent-colonelul Rudeanu Vasile şi
cãpitanul Petrescu Gheorghe. Caietele de
sarcini erau considerate de către uzine ca fiind
dintre cele mai complete. Mare parte din
materialul comandat a fost oprit de către
guvernul francez pe parcursul anilor 19141916 şi folosit pe frontul din vest, fiind
considerate unele dintre cele mai moderne
obuziere de câmp. Cele 2 baterii (8 piese) care
au fost livrate au intrat în dotare în luna
noiembrie 1913, şi au constituit primul
divizion de obuziere grele, la Cernavodă,
destinat apărării capului de pod. Obuzierul a
rămas în dotare până în anul 1940.

4.7.2. Artileria de cetate şi asediu
Strategia militară de la sfârşitul
secolului al XIX-lea şi începutul secolului
al XX-lea, şi implicit şi strategia militară
românească, a fost marcată de importanţa
atribuită fortificaţiilor în organizarea şi
desfãşurarea operaţiei de apărare strategică
pe poziţii. Pentru armata română această
strategie s-a concretizat în realizarea
fortificaţiilor „Focşani-Nămoloasa -Galaţi”, a
oraşelor Cernavodă, Silistra, Turtucaia, dar
mai ales a Cetăţii Bucureşti.
Pentru Cetatea Bucureşti, în anul 1882
a început primul studiu pentru realizarea
fortificaţiilor capitalei de către o comisie
condusă de reputatul general artilerist
Gheorghe Manu şi continuat de generalul
belgian Henri Alexis Brialmont, lucrările
propriu-zise au început în anul 1884 şi au
fost finalizate în anul 1894, după ce în anul
1887 planurile iniţiale au fost modificate
pentru ca forturile să poată face faţă noului
„obuz-mină”, apărut în anul 1884.
Cu aproximativ o lună înainte de
intrarea României în război, ministrul de
război Ion I.C. Brătianu a transmis ordinul
către
comandamentul
cetăţii
pentru
părăsirea şi demilitarizarea fortificaţiilor ca
urmare a renunţării la strategia militară
defensivă. În comparaţie cu fortificaţiile,
piesele de artilerie au fost utilizate din plin
în timpul Primului Război Mondial şi au
compensat în mare parte lipsa materialului
de artilerie de la unităţi, în special a
artileriei grele.

Tunul de munte italian, cal. 65 mm,
md. 1911. Este un tun italian cu tragere

repede a cărui construcţie a avut la bază micul
tun francez de munte „Cannone de 70 A”,
model 1902, aflat în dotarea trupelor alpine
italiene. Era un tun modern cu închizător
semiautomat, ceea ce permitea o cadenţă de
peste 20 de proiectile pe minut. În ţara noastră
au fost importate un număr redus de piese
(12 bucăţi), în anul 1917, care au fost utilizate
ca tunuri de însoţire. Bătaia maximă a tunului
era de 6.500 m. Un exemplar se găseşte la
Muzeul Militar Naţional fără a avea în
compunere scutul.
Obuzierul „SAINT CHAMOND”,
cal. 155 mm, md. 1915. Este un obuzier
standard cu performanţe foarte bune care a
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constituit 2 divizioane a 3 baterii la R. 2
Artilerie G. (24 piese) şi 3 divizioane a
3 baterii (întreg regimentul) la R. 3
Artilerie G. La 1 ianuarie 1918 mai erau în
evidenţe doar 24 piese. Bătaia maximă a
obuzierului era de 9.400 m.

Obuzierul „KRUPP”, cal. 210 mm,
md. 1891/1918 „IAŞI”. Această piesă de

Tunul „GRUSON”, cal. 53 mm,
md. 1887/1916. Tunurile de cetate „Gruson“
calibru 53 mm, model 1887 au fost
achiziţionate pentru dotarea liniei fortificate
Focşani (15 baterii a 6 turele) – Nămoloasa
(24 baterii a 3-5 turele) – Galaţi (30 baterii a
6 turele, 10 baterii a 3 turele şi 10 turele în
zona Brateş). De asemenea, au fost în dotarea
capului de pod de la Cernavodă, Turtucaia
(28 turele) şi Silistra (17 turele). Aceste tunuri
erau produse în Germania şi erau turelate,
fiind deplasate pe trăsuri mobile, cu 2 sau

artilerie este un obuzier „Krupp” care a dotat
artileria cetăţii Bucureştilor. A fost montat în
cupole
„Gruson”,
model
1888
şi
„Montlucon”, model 1891. A fost demontat
în timpul ocupaţiei germane şi transformat, la
Iaşi, în piesă de câmp, în perioada 1917-1918,
de către ingineri români, între care s-a
remarcat inginerul Manoilescu, cel care a
fundamentat calculul de rezistenţă a afetului.
Bătaia maximă a obuzierului era de 6.900 m.
Tunul lung de câmp „KRUPP”,
cal. 105 mm, md. 1891/1916. A fost achiziţionat
şi folosit în perioada 1891-1915 ca tun de

4 roţi tractate de 3 cai. Aceste tunuri au servit
aproape 20 de ani ca artilerie de cetate, însă în
perioada neutralităţii (1914-1916) toate cele
334 tunuri au fost transformate în tunuri de
însoţire cu tragere înceată pentru infanterie
(o baterie la brigadă şi între 2-6 baterii la
divizie), montate pe afete construite în ţară.
O parte au fost transformate în tunuri
antiaeriene. Bataia maximă a tunului era de
3000 m.
Tunul „HOTCHKISS”, cal. 57 mm,
md. 1888/1916. Tun ghintuit cu tragere
asediu în completarea tunurilor din cupolă şi
din bateriile intermediare ale Cetăţii
Bucureştilor. Din cauza lipsei artileriei grele,
din anul 1916, acest tun a devenit materialul
de bază al celor două brigăzi de artilerie grea,
o parte dintre tunuri fiind dislocate în
capetele de pod de la Turtucaia şi Silistra.
Cele 60 de tunuri din acest model, au
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repede ce era dispus pe afeturi de ambrazură,
în turele rotative cu eclipsă sau utilizat ca
piesă mobilă de flancare (model 1891), în
cadrul Cetăţii Bucureştilor. În evidenţele
armatei din anul 1916 figurau un număr de
247 de piese. Toate tunurile au fost demontate
până la începutul Primului Război Mondial şi
utilizate în alte scopuri, astfel: 79 s-au
transformat în tunuri de însoţire pentru
infanterie sau ca tunuri de munte, cu tragere
înceată, fiind introdusă câte o baterie în
organica celor 6 brigăzi mixte de infanterie şi
la brigada de grăniceri; 36 de piese (6 baterii)
au fost transformate în artilerie de munte, iar
132 tunuri au fost destinate transformării în
tunuri antiaeriene, dintre care doar 72 au fost
transformate de colonelul Negrei, iar 20 de
către colonelul Burileanu, până la declanşarea
mobilizării. Bătaia verticală a modelului
antiaerian era de 3.500 m.

(câte 13 cupole fiecare). Un număr mic
(6 piese) cunoscute ca „model 1885“ au fost
cumpărate cu afet mobil ca artilerie de asediu.
În cadrul experienţelor făcute de firma Krupp
în România a rezultat că cel de-al doilea tun
montat în cupolă era dezechilibrat la tragerea
primului. O parte dintre ele au fost montate
în cupole individuale.

O cupolă cu două tunuri avea un
diametru de 5,7 metri şi o calotă de metal cu
grosimea de 24 de centimetri. Cupola avea o
construcţie complexă, pe 3 nivele şi era
deservită de 20 militari la cele cu 2 tunuri, şi
14 la cele cu un tun. Aşa cum se poate vedea
din schemă cupolele cu două tunuri aveau un
ventilator pentru aerisire şi câte un lift
(centru) pentru ridicarea muniţiei pentru
fiecare tun. Ambele erau mecanice. Instalaţia
de tragere era electrică şi folosea acumulatori.
Fiecare tun era prevăzut cu 3 frâne de recul
umplute cu glicerină şi arcuri care aduceau
piesa în baterie după tragere.În situaţia în care
acest lucru nu se realiza, o sonerie electrică
semnaliza incidentul.
Între cele două tunuri, sau în dreapta la
cupola „St. Chamond“ exista o trapă prin care
se ridica o miniturelă. Prin aceasta se putea
cerceta câmpul de luptă.
La partea din spate exista un locaş prin
care se executa ochirea atunci când turela era
întoarsă cu 180 de grade pe timpul încărcării
tunurilor. Ochirea se executa cu un înălţător
tip „ţel-cătare“. La revenirea tunurilor pe
direcţia de tragere acestea erau ochite şi
puteau deschide focul imediat.
În dotarea Cetăţii Bucureştilor şi a
forturilor Galaţi şi Cernavodă, au fost, în
total, 88 de tunuri fixe şi 6 piese mobile de
asediu. Dintre cele 88 de piese, până la data
de 15.08.1916 au fost demontate şi montate
pe afete fabricate în ţară un număr de 31 de
tunuri destinate artileriei grele de câmp.
Numărul pieselor montate pe afet se pare că a

Obuzierul „GRUSON”, cal. 120 mm,
md. 1888. A dotat bateriile de cetate cu
cupole fixe de la Nămoloasa (16 piese pe linia

a 2-a), Galaţi (17 piese pe linia a 3-a),
Cernavodă (3 piese). În total au fost
achiziţionate 46 de piese, din care 36 au fost
puse pe afet şi au fost introduse în dotarea
Regimentului 4 Artilerie Grea începând cu
anul 1916 (2 divizioane). La 1 ianuarie 1918
mai existau în evidenţe 20 de piese. Bătaia
maximă a obuzierului era de 5.100 m.
Tunul „KRUPP“, calibrul 150 mm,
model 1885/1891. Este o piesă de artilerie
grea, cu tragere înceată, care a fost achiziţionată în jurul anilor 1890 pentru artileria
de cetate. A fost montată în: cupole cu una şi
două piese, model 1891, sistem „St.
Chamond“ (18 cupole, un tun şi 10 cu 2
tunuri şi o cupolă oscilantă, acelaşi sistem
model 1890); în cupole cu două piese, model
1891, sistem „Creusot“ şi „Montlucon“
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crescut în timpul războiului, la data de
1 ianuarie 1918, în evidenţele Ministerului de
Război figurau 66 piese de acest model şi
model 1891.Este de remarcat afetul rigid
motiv pentru care ochirea în direcţie se
executa prin mutarea fălcelelor tunului.
La Muzeul Militar Naţional există un
exemplar păstrat în condiţii foarte bune (foto)
la care roţile au fost modernizate cu un model
având aplicate bandaje de cauciuc. Greutatea
totală a tunului, în varianta mobilă este
de 6.017 kg.
Obuzierul „KRUPP“, calibrul 210 mm,
model 1886,1888/1916. Este un obuzier de
asediu, cu tragere repede achiziţionat pentru
dotarea Cetăţii Bucureştilor. Au fost montate
10 bucăţi în cupole „Gruson“ model 1888 şi
26 în cupole „Montlucon“ model 1891.
Cupolele erau fixate pe un suport de fontă
întărită („antecuirasă“) pentru a proteja baza
cupolei. Diametrul interior era de 3,6 m, iar
cu „antecuirasa“ de 4,8 m. Calota avea o
grosime de 20 cm (24 cm la „Montlucon“) şi era confecţionată din bucăţi fier laminat,
asamblate între ele prin buloane. Ambrazura
obuzierului era protejată de un obturator din
fontă (bronz şi cauciuc la „Montlucon“).
În dreapta ambrazurii era o deschizătură prin
care se executa ochirea, folosindu-se un
înălţător cu un ţel. Pentru ochirea în înălţime
se foloseau aparate specifice: cerc gradat, arc
gradat şi cadran.
Cupola era dispusă pe 3 etaje cu
adâncimea de 4,37 m. Obuzierul dispunea de
frână hidraulică şi sistem de rotire înceată şi
rapidă. Două lifturi făceau legătura între
magazie (compartimentul de jos) şi
compartimentul de mijloc, respectiv al doilea

lift de la acest compartiment la etajul
superior. Mecanismele de ochire, lifturile şi
ventilatoarele erau mecanice. Comunicarea
între compartimente se efectua cu ajutorul
unor tuburi acustice având pâlnii la capete.
Personalul care deservea cupolele număra
10 servanţi la „Gruson“ şi 12 la „Montlucon“.
Trebuie remarcat că în aceste cupole au
fost montate şi obuzierele Krupp model
1886/1918 „Iaşi“ prezentate anterior.
Muniţia folosită: obuze de fontă de 91
kg, obuze de oţel de 140 kg; obuze „mină“
sau „torpilă“ cu lungimea de 1,12 m şi
greutate de 160 kg; şrapnele de 91 kg
conţinând 2.600 de gloanţe. Pulberea de
azvârlire era de tip C68, se iniţia cu ajutorul
stupilei şi era constituită în 12 subîncărcături.
În anul 1916, odată cu ordinul dat de
dezarmare a cetăţii Bucureşti a fost
demontat din cupole şi montat pe un afet
construit în ţară, adaptat pentru artileria
grea de câmp. În anul 1917 erau în evidenţe
3 baterii de obuziere în cadrul Regimentului
2 Artilerie Grea. Au rămas în depozitele
armatei ca armament greu până la sfârşitul
anilor 1930.
Tunul md. 1887 şi Mortierul md. 1888,
calibrul 120 mm, sistem „GRUSON“

Tunurile „Gruson“ cal. 120 mm au
armat cele 15 baterii ce formau linia a 3-a
din sectorul Focşani. Acestea erau dispuse
în cupole împreună cu două mortiere
„Gruson“ de construcţie sferică având
acelaşi calibru.
Acestea din urmă au mai fost montate
în paralel cu alte guri de foc astfel că în
evidenţele armatei, în anul 1916 figurau 42 de
mortiere.
Mortierul era deservit de 2 servanţi.
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Niciuna din cele 57 de guri de foc
(15+42) nu au fost utilizate pentru artileria de
câmp sau de asediu după demontarea din
cupolele fortificate.

Din datele de care dispunem rezultă că
bătaia aproximativă a tunului era de 7.200 m.
Acesta utiliza proiectile explozive cu greutatea
de 16,1 kg şi viteza iniţială de 470 m/s.

Regimentele 7 şi 11 Artilerie la instrucţie
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Regimentul 11 artilerie – Focşani – 1902
Regimentul de artilerie al Diviziei 6 Infanterie

Pirotehnia Armatei, 1873

134

Arsenalul Artileriei – depozitul Târgovişte - 1887

Pulberăria armatei – Dudeşti - 1896
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Regimentul 12 Artilerie – Botoşani – 1902. Regimentul de Artilerie al Diviziei 8 Infanterie

Regimentul 4 Artilerie – Bacău – 1902. Regimentul de artilerie
al Corpului 4 Armată din Brigada 4 Artilerie
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Regimentul 8 Artilerie – Roman – 1902. Regimentul de Artilerie al Diviziei 7 Infanterie

Regimentul 3 Artilerie – Brăila 1902
Regimentul de Artilerie al Corpului 1 Armată din Brigada 3 Artilerie
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Regimentul 6 Artilerie – Târgovişte – 1902

Regimentul 10 Artilerie – Bucureşti – 1902
Regimentul de Artilerie al Diviziei 4 Infanterie
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Regimentul 2 Artilerie - 1902
(Cazarma Sf. Gheorghe – Malnaison)

Regimentul 9 Artilerie – Craiova -1902. Regimentul de Artilerie al Diviziei 2 Infanterie
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Regimentul 1 Artilerie – Craiova – 1902.
Regimentul de Artilerie al Corpului 1 Armată din Brigada 1 Artilerie

Regimentul 7 Artilerie – Buzău – 1902
Regimentul de Artilerie al Diviziei 5 Infanterie
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Baterie de artilerie executând o misiune de foc în cel de-al Doilea Război Mondial

Baterie de artilerie pe frontul de est – 1941
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5.1. Situaţia artileriei în perioada interbelică
5.1.1. Structura organizatorică şi
dotarea cu armament
Organizarea artileriei la sfârşitul
Primului Război Mondial a purtat amprenta
evenimentelor excepţionale prin care a trecut
armata română, alături de întreaga ţară,
începând cu anul 1916. Experienţa războiului,
reorganizarea structurală şi instruirea
realizată împreună cu misiunea militară
franceză, precum şi cu alte misiuni mai puţin
cunoscute, britanică şi italiană pentru aviaţie
şi cea rusă pentru artilerie, au întărit
organismul militar şi l-au adaptat cerinţelor
militare ale vremii. Unirea tuturor provinciilor
româneşti, definitivată prin actul istoric de la
Categorii de guri
de foc
Tunuri de însoţire
Tunuri
uşoare

de

câmp

Obuziere de câmp
uşoare

Tunuri
grele

de

câmp

Obuziere de câmp
grele
Mortier de tranşee
Tunuri de munte
Tunuri antiaeriene

de noi unităţi. În privinţa calibrelor şi a
modelelor de guri de foc, situaţia artileriei
noastre era probabil unică în felul ei şi
devenise o problemă de o complexitate
deosebită fiind „citată ca exemplu de mare
amestec în cursurile de artilerie străine”1.
La sfârşitul Primului Război Mondial
am identificat în serviciu 48 de modele de
guri de foc (conform tabelului de mai jos) ce
au creat mari greutăţi în omogenizarea
unităţilor de acelaşi tip şi în organizarea
aprovizionării cu muniţie2.
Din tabel se constată larga gamă de
calibre, de la 37 mm la 210 mm, în total 32,
repetate în 48 de modele diferite. Dintre

Calibre (mm) şi modele
37 md.1887; 53 md.1885; 57 md.1888;
75 md.1904; 75 md.1908; 75 md.1880; 75 md. 1897
Puteaux; 76,2 md.1902 Schneider-Putilov; 77 md.1906
german; 87 md.1880;
105 md.1912 şi 105 md. 1916 Krupp; 114,3 md.
Coventry; 120 md. 1888 Gruson; 120 md.1901 Krupp;
121,9 md. german; 121,9 md. 1910 rus; 127 mm
md.Coventry; mortier 120 mm md.1887 Gruson.
105 md.1891; 106,7 md. 1916 rus; 120 md. 1885
Gruson; 120 De Bange 1878;
150 md. 1885 L.25; 150 md.1887 L.35 marină;
152,4 md. 1885 Armstrong; 155 md. 1885 De Bange;
210 md. 1887 de coastă.
150 md. 1912; 152,4 md. rus; 155 md.1915 St.
Chamond; 155 md. 1915 Schneider; 155 md. 1917
Schneider; 210 md.1888; mortier 210 md. 1885.
58 md.francez; 142 md. francez; 58 md.rus.
57 md.1888; 63 md.1885; 65 md. italian; 75 md.1912;
75 md.1915 Skoda;
57 md.1888; 75 md.1880; 75 md.francez pe CF;
75 md. Deport; 76,2 md. rus auto.
TOTAL

1 Decembrie 1918 a determinat din primele
zile ale anului 1919, un nou proces de
reorganizare prin înfiinţarea unor noi structuri
militare necesare apărării întregului teritoriu
naţional. În acest context, artileria s-a
confruntat iniţial cu o activitate intensă de
inventariere şi ordonare după criterii precise a
imensului arsenal de guri de foc, muniţie,
trăsuri de artilerie şi alte materiale rezultate
din capturi, primite sau achiziţionate de la
aliaţi, sau lăsate de armata rusă, după
retragerea din anul 1917, concomitent cu
redislocarea în noile garnizoane şi constituirea

Număr
de
calibre
3

Număr de
modele
3

4

7

5

9

7

9

4

7

2

3

4

5

3

5

32

48

acestea, 26 de modele au existat în dotare la
începutul războiului3, 13 au fost importate
1

Vasile Rudeanu, Gl, Evoluţia tehnică a artileriei şi
artileria română, în Revista Artileriei, număr omagial
la Centenarul Artileriei 1843-1943, XI-XII,1943, p.75.
2
M.Ap.N., Serviciul Istoric, România în războiul
1916-1919, vol. 1, Bucureşti, 1934, Anexele 11 şi 16;
Vol. 1, Documente Anexe, pp. 41-43, 47-48, 51-52.
3
Tunuri de însoţire: 37 mm md.1887, 53 mm
md.1885, 57 mm md.1888; tunuri de câmp uşoare:
75mm md.1904, 75 mm md.1908, 75 mm md.1880,
87 mm md.1880; obuziere de câmp uşoare: 105 mm
md.1912, 120 mm md.1901, 120 mm md.1888;
tunuri de câmp grele: 105 mm md.1891, 120 mm
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prin comisiile conduse de generalii Vasile
Rudeanu şi Toma Ghenea4, 7 au rămas de la
armata rusă5 şi 2 au provenit din capturi6. În
afara armamentului aflat în serviciu, în
depozite se mai găsea o mare cantitate de
guri de foc de captură (7 calibre în
9 modele) ce ridica numărul total al
modelelor gurilor de foc la 57, armament
ce a fost folosit parţial pentru dotarea
unităţilor nou înfiinţate. Acestea erau:
tunuri de câmp uşoare, cal. 76,5 mm,
md. Skoda (austriece); mortiere cal. 75 mm
germane md. 1916 (provenienţă germană şi
austriacă); mortiere cal. 90 mm (austriece);
obuziere „Skoda”, cal. 100 mm, md.1914
(austriece); obuziere de munte cal. 100 mm,
„Skoda”, model 1916 (austriece); tunuri de
câmp grele „Skoda”, cal. 104 mm (austriece);
obuziere de câmp uşor, „Krupp”, cal. 105 mm,
md. 1909 (germane), obuziere de câmp grele,
„Krupp”, cal. 150 mm, md. 1913 (germane)
şi 150 mm, „Skoda”, md. 1914 (austriece).
La aceste categorii de armament s-au
mai adăugat adevărate trofee de război, mai
ales după campania din Ungaria din anul
1919, unde au fost capturate şi unele piese
„Skoda” de calibru mare: mortierele cal. 305 mm,
md. 1911/1916 şi 1916, obuzierele pe calea
ferată cal. 380 şi 420 mm (unică pe plan
mondial) şi mortierul cal. 210 mm, toate

model 1916, toate aflate în colecţia Muzeului
Militar Naţional din Bucureşti. Aceste piese,
precum şi multe altele, capturate în număr
mic, nu au fost introduse în serviciu la trupe.
În anul 1919, prin Înaltul Decret nr. 345
din 25 ianuarie, ca efect al Marii Uniri, s-au
pus bazele înfiinţării şi organizării a încă două
corpuri de armată a căror sferă de acţiune
erau teritoriile unite cu ţara - Corpul 6 Armată
la Cluj şi Corpul 7 Armată, la Sibiu7.
Corespunzător acestor mari unităţi au fost
înfiinţate Diviziile 16, 17 18, 19, 20 şi 21
Infanterie. Totodată au fost constituite
6 comandamente de artilerie/brigăzi de
artilerie numerotate după divizia din care
făceau parte şi 12 regimente de artilerie,
astfel: 6 regimente de tunuri: 31, 33, 35, 37,
39 şi 41; 6 regimente de obuziere: 32, 34, 36,
38, 40 şi 42 cu armament de artilerie aflat în
depozite, ales după gradul de uzură. În
subordinea directă a corpurilor de armată s-au
înfiinţat 2 regimente de artilerie grea, nr. 5 la
Alba Iulia şi nr. 7 la Târgu Mureş. Totodată,
divizionul de artilerie antiaeriană a fost
transformat în regiment.
La 10 februarie 1919 au luat fiinţă,
Regimentul de Tunuri de Câmp Cluj şi
Regimentul de Obuziere de Câmp Cluj8. La
30 martie 1919 aceste unităţi au primit
denumirile de Regimentul 31 Artilerie,
respectiv Regimentul 32 Obuziere mutându-şi
garnizoanele la Satu Mare9.
Regimentele 33 Artilerie şi 34 Obuziere
s-au înfiinţat în comuna Cristian, judeţul
Braşov la 1 aprilie 1919, iar la 23 septembrie
s-au mutat la Oradea10.
Regimentul de Tunuri Sibiu şi
Regimentul de Obuziere Sibiu s-au înfiinţat la
1 februarie 191911, iar la data de 26 martie
1919 au fost redenumite Regimentul 35
Artilerie şi Regimentul 36 Obuziere,
rămânând dislocate la Sibiu.
Regimentele 37 Artilerie şi 38 Obuziere
s-au constituit la 1 august 1919 la Codlea12,

md. 1885 Gruson, 150 mm md. 1885, 150 mm
md.1887; 152,4 mm md. 1885 Armstrong, 155 mm
md. 1885 De Bange; 210 mm md. 1887; obuziere de câmp
grele: 150 mm md. 1912, 210 mm md.1888, mortiere:
120 mm md.1887, 210 mm md. 1885; tunuri de munte:
57 mm md.1888; 63 mm md.1885, 75 mm md. 1912;
tunuri antiaeriene: 57 mm md.1888; 75 mm md. 1880.
4
Tun de câmp uşor: 75 mm md. 1897, 77 mm
md. 1906; obuziere de câmp uşoare: 114,3 mm md.
englez – Coventry, 127 mm md. englez; tunuri de
câmp grele: 120 mm De Bange md.1878, obuziere de
câmp grele: 155 mm St. Chamond şi Schneider md.
1915, 155 mm md. 1917 Schneider; mortiere de
tranşee: 58 mm md. francez; 142 md. francez; tun de
munte: 65 mm md. italian; tunuri antiaeriene: 75 mm
md.francez; 75 mm Deport.
5
Tun de câmp uşor: 76,2 mm md. 1902 SchneiderPutilov; obuziere de câmp uşoare: 121,9 mm md. rus,
121,9 mm md german ; tun de câmp greu: 106,7 mm
md. 1916; obuzier de câmp greu: 152,4 mm md. rus;
tun antiaerian: 76,2 md. rus; mortier: 58 md.rus.
Apreciem că au rămas în jur de 920 de guri de foc care
au fost depozitate în localitatea Barboşi.
6
Tunuri de câmp uşoare: obuzier de câmp uşor:
105 mm md.1916 german, tun de munte: 75 mm md.
1915 Skoda.

7

Stănculescu Victor, Ucrain C-tin, Istoria artileriei
române în date, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1988, p.122.
8
Comandamentul general al teritoriului, Sibiu, Ordinul
nr. 556/1919.
9
M.St.M, Ordinele nr. 7421 şi 8624/1919.
10
Ministerul de Război, Direcţia personal, Ordinul
nr. 4876/1919.
11
Corpul 7 Teritorial Sibiu, Ordinul nr. 458/1919.
12
Corpul 7 Teritorial Sibiu, Ordinul nr. 15437/1919.
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respectiv Ghimbav, iar în luna noiembrie au
fost mutate la Timişoara.
Regimentul 39 Artilerie s-a înfiinţat la
data de 1 mai 1919, la Râşnov, iar la data de
22 iulie 1919 a fost mutat la Careii Mari13.
La data de 14 martie 1920 a fost mutat la
Oradea14, iar la data de 14 aprilie 1921 i-a fost
fixată garnizoana la Târgu Mureş15.
Regimentul 40 Obuziere s-a constituit
tot la data de 1 mai 1919, în localitatea
Cristian16, la data de 20 februarie 1919 a fost
dislocat la Satu Mare, iar începând cu data de
24 aprilie 1921 a primit ordin să-şi organizeze
activitatea la pace, în garnizoana Târgu
Mureş.
În baza Ordinului Marelui Stat Major,
nr. 448 din 1 mai 1919, au mai fost înfiinţate:
Regimentul 41 Artilerie, la Braşov şi
Regimentul 42 Obuziere (calibrul 122 mm,
„Putilov”, model rus), la Ghimbav (în acte

având garnizoana la Lugoj). Divizionul 1 al
acestui regiment s-a dislocat la data de
22 iulie 1919 la Arad, la 24 iulie la Sân Nicolaul
Mic, iar la 1 august 1919, la Timişoara. La
23 august 1919, întregul regiment s-a mutat la
Arad17, până la data de 1 noiembrie 1921 când a
revenit definitiv în garnizoana de dislocare la
pace, oraşul Lugoj, fiind primul regiment de
artilerie pe care l-a avut regiunea Banat, după
unire. Cadrele regimentelor cu numerele 31-42,
ofiţeri şi subofiţeri au provenit iniţial din armata
austro-ungară.
Regimentele 6 şi 7 Artilerie Grea au luat
fiinţă efectiv abia după patru ani şi jumătate,
astfel: Regimentul 6 la data de 1 noiembrie
1923 la Alba Iulia18, la data de 28 iulie 1932
primind denumirea onorifică „Tribunul
Axente Sever”; Regimentul 7 Artilerie Grea a
fost înfiinţat tot la 1 noiembrie 1923, la
Târgu Jiu. La data de 26 octombrie 1938,

Regimentul 42 Obuziere în cazarma din Lugoj (fotografie din perioada interbelică)

13

Brigada 20 Artilerie, Ordinul nr. 438/1919.
Divizia 20 Infanterie, Ordinul nr. 802/1919.
15
Marele Stat Major, Ordinul nr. 15321/1919.
16
Marele Stat Major, Ordinul nr. 448/1919.
14

17
18
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Divizia 21 Infanterie, Ordinul nr. 120/1919.
Înaltul Decret nr. 1674/1923.

regimentul a fost mutat la Sibiu19 făcând
schimb de garnizoană cu Regimentul 36
Obuziere.
Astfel, la începutul anului 1920, armata
română dispunea de 53 de regimente de
artilerie dintre care: 7 de artilerie grea, 21 de
obuziere, 21 de tunuri, 2 regimente de tunurimunte (la diviziile 1 şi 2 munte), un regiment
de artilerie călăreaţă şi un regiment antiaerian
având în subordine 381 baterii şi 4 divizioane
antiaeriene, cu 1840 de guri de foc. Cu
dotarea existentă la nivelul corpului de
armată, care la acea dată avea 36 de
batalioane s-a reuşit realizarea unei proporţii
artilerie/infanterie de 6,3 piese pentru un
batalion de infanterie (228 piese). O situaţie
detaliată a artileriei, la marile unităţi, pe
categorii şi guri de foc se poate vedea în
tabelul de mai jos:
Felul marilor
unităţi

La 21 divizii de
infanterie

tunuri calibru 75 mm, model 1897 şi obuziere
de calibrul 100 mm, model 1914; pe frontiera
de vest, la Corpurile 6 şi 7 Armată existau:
tunuri calibru 76,2 mm, model 1902 şi
obuziere calibrul 114,3 model rusesc; pe
frontiera de est, la Corpurile 3 şi 4 Armată
erau: tunuri calibru 75 mm, model 1904 şi
obuziere calibru 100 mm, model 1914 (la
Corpul 3 Armată) şi 105 mm, model 1912 (la
Corpul 4 Armată); în interior, la Corpurile 1
şi 5 Armată existau: tunuri calibru 75 mm,
model 1904 şi obuziere de 105 mm, model
1916 (la Corpul 5 Armată), respectiv,
obuziere calibru 121,9 mm, model german (la
Corpul 1 Armată).
În ceea ce priveşte artileria grea,
diversitatea de armament era mai mare, astfel
că nu s-a reuşit o uniformizare a calibrelor.
În aceste condiţii, dotarea cu tunuri lungi era:
2 regimente (Regimentul 3 şi 4 Artilerie Grea)
aveau tunuri de calibrul 106,7 mm, model
rusesc, iar 5 regimente (Regimentul 1, 2, 5, 6

Categorii

Baterii

Tunuri de însoţire calibre de la
37 la 53 mm
Mortiere de tranşee calibrul
58 mm
Tunuri de câmp uşoare calibre
de la 75 la 76,2 mm
Obuziere de câmp uşoare de
calibre de la 100 la 121,9 mm
Total artilerie divizionară
Tunuri de câmp grele calibre de
la 106,7 la 150 mm

21

Guri de
foc
168*

21

168**

189

756

*Bateria de
8 piese
**Bateria de
8 piese
9 baterii/regiment

84

336

4 baterii/regiment

315
21

1428
84

21

84

42

168

18

72

6

24

La 7 corpuri de
armată

Obuziere de câmp grele calibre
de la 150 la 210 mm
Total artilerie de corp
La 2 divizii de Tunuri de munte calibre de la
munte
63 la 76,2 mm
La 2 divizii de Artilerie călăreaţă calibrul
cavalerie
75 mm
Regimentul de art. Tunuri antiaeriene calibre şi
antiaeriană
modele diferite
TOTAL

Dotarea cu armament la terminarea
Primului
Război
Mondial
şi
după
definitivarea dislocării la pace a marilor
unităţi s-a realizat prin uniformizarea
calibrelor pe corpuri de armată. Astfel, pe
frontiera de sud, la Corpul 2 Armată erau:
19

4 divizioane
(grupuri)
381 şi
4 divizioane
antiaeriene

Observaţii

La cele 2 regimente munte

163
1840

şi 7 Artilerie Grea) tunuri calibru 120 mm,
model 1878. Dotarea cu obuziere era
următoarea: la 4 regimente (Regimentul 1, 3,
5 şi 6 Artilerie Grea) obuziere calibru
150 mm, model 1912, la Regimentul 2
Artilerie Grea - obuziere calibru 152,4 mm,
model rusesc şi la Regimentul 4 Artilerie
Grea obuziere calibrul 155 mm, model 1917.

M.St.M., Ordinul nr. 2929/1938.
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Armamentul de artilerie pentru regimentele
de rezervă era depozitat la regimentele active,
după aceleaşi principii ale uniformizării.
Între anii 1920 şi 1923 evoluţia artileriei
a fost lentă şi s-a bazat în special pe aspectul
organizatoric al unităţilor, precum şi la unele
încercări de uniformizare a calibrelor.

Structuri

C. 1 A.
Craiova

Divizii/
Alte structuri
D. 2 I. Craiova
D.11 I. Slatina
D.13 I. Piteşti

Conform organizării structurale la pace,
după finalizarea etapei a doua de reorganizare
din anul 192320, teritoriul naţional a fost
împărţit în şapte regiuni militare corespunzător
celor şapte corpuri de armată, structura artileriei
de la nivel corp de armată şi central fiind cea
arătată în tabelul de mai jos:

Comandamente
de artilerie de
divizie
C.A.D.2 I.
C.A.D.11 I.
C.A.D.13 I.

C. 2 A.
Bucureşti

D. 4 I. Bucureşti
D. 9 I. Constanţa
D.10 I. Brăila

C.A.D.4 I.
C.A.D.9 I.
C.A.D.10 I.

C. 3 A.
Chişinău

D.12 I. Ismail
D.15 I. Chişinău
D.21 I. Galaţi

C.A.D.12 I.
C.A.D.15 I.
C.A.D.21 I.

D.7 I. Roman
D.8 I. Cernăuţi
D.14 I. Bălţi

C.A.D.7 I.
C.A.D.8 I.
C.A.D.14 I.

D.3 I. Târgovişte
D.5 I. Buzău
D.6 I. Focşani

C.A.D.3 I.
C.A.D.5 I.
C.A.D.6 I.

C. 6 A.
Cluj

D.16 I. Dej
D.17 I. Oradea
D.20 I. Tg. Mureş

C.A.D.16 I.
C.A.D.17 I.
C.A.D.20 I.

C. 7 A.
Sibiu

D.1 I. T. Severin
D.18 I. Sibiu
D.19 I. Timişoara

C.A.D.1 I.
C.A.D.18 I.
C.A.D.19 I.

C. 4 A.
Iaşi
C. 5 A.
Braşov

Corpul
Vânătorilor
de Munte

Cavaleria
Armatei
Inspectoratul
Tehnic al
Artileriei

D. 1 V.M. Alba
Iulia

C.A.D.1 V.M.

D. 2 V.M. Bistriţa

C.A.D.2 V.M.

Regimente/Divizioane /Alte structuri
Tunuri
R. 9 A. Craiova
R. 21 A. Slatina
R. 6 A. Piteşti

R. 1 Artilerie Grea, Craiova
R. 2 A. Bucureşti
R. 10 Ob. M. Bravu
R. 13 A. Constanţa
R. 18 Ob. Constanţa
R. 3 A. Brăila
R. 20 Ob. Călăraşi
R. 2 Artilerie Grea, Bucureşti (Chitila)
R. 22 A. Bolgrad
R. 27 Ob. Ismail
R. 25A. Chişinău
R. 30 Ob. Chişinău
R. 23 A. Bârlad
R. 5 Ob. Tecuci
R. 3 Artilerie Grea, Galaţi
R. 4 A. Roman
R. 8 Ob. Roman
R. 12 A. Cernăuţi
R. 17 Ob. Cernăuţi
R. 24 A. Iaşi
R. 29 Ob. Bălţi
R. 5 Artilerie Grea, Bacău
R. 41 A. Braşov
R. 19 Ob. Ploieşti
R. 7 A. Buzău
R. 28 Ob. R. Sărat
R. 11 A. Focşani
R. 16 Ob. Focşani
R. 4 Artilerie Grea, Focşani
R. 31 A. Cluj
R. 32 Ob. Cluj
R. 33 A. Oradea
R. 34 Ob. Oradea
R. 39 A. Tg. Mureş
R. 40 Ob. Tg. Mureş
R. 6 Artilerie Grea, Alba Iulia
R. 1 A. T. Severin
R. 42 Ob. Lugoj
R. 35 A. Sibiu
R. 36 Ob Sibiu
R. 37 A. Timişoara
R. 38 Ob. Timişoara
R. 7 Artilerie Grea, Lugoj
Dn. 1 Tunuri Munte (T.M.) Ghimbav
Dn. 2 T.M. Codlea
Dn. 3 T.M. Hălchiu
R. 1 Obuziere Munte, Curtea de Argeş
Dn. 4 T.M. Ghimbav
Dn. 5 T.M. Sighet
Dn. 6 T.M. Rădăuţi
R. 2 Obuziere Munte, Gherla
Dn. 1 Artilerie Călăreaţă Arad
Dn. 2 Artilerie Călăreaţă Bălţi
Şcoala Militară de Ofiţeri de Artilerie, Timişoara
Şcoala de Trageri şi Spec. a Artileriei, Râşnov
Şcoala Specială de Artilerie, Timişoara
R. 1 Artilerie Antiaeriană, Bucureşti

D.1 Cav. Arad
D.2 Cav. Chişinău
Şcoli

Obuziere
R. 14 Ob. Craiova
R. 26 Ob. Slatina
R. 15 Ob. T. Măgurele

- Cdm. Şcoala de
Aplicaţie, Bucureşti

Trupe

20

M.St.M., Secţia 1, Ordinea de bătaie a armatei în
timp de pace la finele fazei a II-a, Bucureşti, 1923,
pp. 5-23.
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În ordinea de bătaie a armatei pentru
anul 1921-1922 au mai figurat pe lângă
brigăzile şi unităţile arătate mai sus încă două
brigăzi şi cinci regimente de artilerie, astfel:
Brigada 22 Artilerie cu regimentele 43 şi 44
artilerie şi Brigada 23 Artilerie cu regimentele
45 şi 46 artilerie. Aceste structuri constituiau
artileria de la Divizia 1 şi 2 Munte, nou
înfiinţate. Regimentul 46 Artilerie a intrat în
compunerea Brigăzii 8 Artilerie care avea
astfel trei regimente. Aceste brigăzi şi
regimente au fost însă desfiinţate la 1 iulie
anul 192321, când au fost înfiinţate Brigada 1
Artilerie Munte la Sinaia şi Brigada 2
Artilerie Munte cu regimentele obuziere
munte: Regimentele 1 şi 2 Obuziere Munte la
Curtea de Argeş şi respectiv Gherla. Tot în
anul 1923 au fost înfiinţate la regimentele de
artilerie bateriile de legătură şi transmisiuni,
denumite mai târziu „baterii de comandă”.
Începând cu data de 1 aprilie 1930
artileria de munte a suferit mai multe
reaşezări, astfel22: Comandamentul Brigăzii 1
Artilerie
Munte
s-a
transformat
în
Comandamentul Artileriei din Corpul
Vânătorilor de Munte având în subordine
6 divizioane de tunuri munte, iar
Comandamentul Brigăzii 2 Artilerie Munte
s-a transformat în Brigada Artilerie Munte
având în subordine Regimentele 1 şi 2
Obuziere Munte.
În anul 1924 s-a stabilit efectivul de
mobilizare al bateriei de artilerie care
cuprindea 4 ofiţeri, 3 subofiţeri, 120 de
gradaţi/soldaţi, 130 de cai şi 18 trăsuri.
Bateria avea şi două mitraliere pentru
apărarea apropiată şi cea antiaeriană.
Aşa cum am arătat, artileria călăreaţă
era formată din câte un divizion la fiecare din
cele două divizii. La data de 1 aprilie 1925 s-a
înfiinţat Divizia 3 Cavalerie, având
Divizionul 3 Artilerie Călăreaţă la Focşani.
Noua orientare doctrinară apărută după anul
1930, care punea un accent mai mare pe
mobilitatea trupelor a impus înfiinţarea celei
de-a patra divizii de cavalerie căreia i s-a
creat la data de 1 august 1931, Divizionul 4
Artilerie Călăreaţă, dislocat la Brăila. Tot în
anul 1930 Batalionul carelor de asalt a fost
subordonat Inspectoratului General al
Artileriei.

Artileria antiaeriană a fost înfiinţată la
sfârşitul Primului Război Mondial, dotată iniţial
cu guri de foc de artilerie terestră şi încadrată cu
ofiţeri şi subofiţeri de artilerie terestră. În
perioada interbelică a fost categoria de artilerie
care a înregistrat cea mai puternică dezvoltare.
În locul Corpului Apărării Antiaeriene a fost
înfiinţat Divizionul de Artilerie Antiaeriană,
compus din 4 baterii şi o secţie. La data de
1 septembrie 1919, Divizionul de Artilerie
Antiaeriană a fost transformat în regiment,
organizat pe 4 divizioane cu un total de 163 de
tunuri, dintre care 74 de 75 mm, 81 de
57 mm, 8 de 76,2 mm, precum şi un număr de
23 de mitraliere şi 12 proiectoare23. De la data
de 1 august 1923, Regimentul de Artilerie
Antiaeriană a trecut de la Inspectoratul General
al Artileriei la Inspectoratul Aeronautic.
Evoluţia artileriei antiaeriene a fost
ascendentă: 18 baterii în anul 1925; 20 de
baterii în anul 1926. În anul 1929 din cele
20 de baterii au fost constituite 2 regimente, iar
la 8 iulie 1930 a luat fiinţă Comandamentul
Apărării Antiaeriene. La sfârşitul anului 1944
artileria antiaeriană cuprindea: 4 comandamente
de brigadă, 11 regimente, un centru de
instrucţie, o şcoală de subofiţeri (înfiinţate în
anul 1938) şi o şcoală de ofiţeri (înfiinţată în
anul 1939). Până în anul 1939 ofiţerii de
artilerie antiaeriană au fost şcolarizaţi de către
artileria terestră.
La data de 28 aprilie 1932 a intrat în
vigoare Legea relativă la stabilirea cadrelor
şi efectivelor armatei, care, cu unele
modificări a rămas în vigoare până la
declanşarea celui de-al Doilea Război
Mondial. Noua structură cuprindea ca organ
de conducere în armă Inspectoratul General
al Artileriei (subordonat Secretariatului
General al ministerului), care avea în
organică: Direcţia Artileriei cu Serviciul
harnaşamentului armatei, Direcţia Armamentului şi Comitetul consultativ al Artileriei şi
Armamentului. La nivelul forţelor luptătoare
şi Inspectoratului Artileriei, compunerea de
pace era următoarea24:
23

Istoria Artileriei Române, Editura Militară,
Bucureşti, 1977, p. 211.
24
M.Ap.N., Ordinea de bătaie a armatei în timp de
pace (cu modificările făcute până la 01. Ian.1933),
Tipografia M.St.M., Bucureşti 1933, pp.7-37
(Biblioteca SMG, cota SIII 926).

21

Stănculescu Victor, Ucrain C-tin, Istoria artileriei
române în date, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1988, pp.124, 125.
22
Ibidem, p.126.

148

Corpuri de
armată,
Inspectorate
C. 1 A.
Craiova

Divizii
D. 2 I. Craiova
D. 3 I. Piteşti
D.11 I. Slatina
D. 4 I. Bucureşti

C. 2 A.
Bucureşti

C. 3 A.
Chişinău

D. 9 I. Constanţa
D.10 I. Brăila
D. 12 I. Ismail
D. 15 I. Chişinău
D. 21 I. Galaţi

C. 4 A.
Iaşi

D.7 I. Botoşani
D.8 I. Cernăuţi
D.14 I. Bălţi

C. 5 A.
Braşov

D.5 I. Buzău
D.6 I. Focşani
D.13 I. Ploieşti

C. 6 A.
Cluj

C. 7 A.
Sibiu

D.16 I. Dej
D.17 I. Oradea
D.20 I. Tg. Mureş

D.1 I. Timişoara
D.18 I. Sibiu
D.19 I.T. Severin

D.1 V.M. Aiud
Corpul
Vânătorilor
de Munte,
Bucureşti

Inspectoratul
General al
Cavaleriei
Inspectoratul
General al
Artileriei

D.2 V.M. Bistriţa

D.1 Cav. Arad
D.2 Cav. Iaşi
D.3 Cav. Bucureşti
D.4 Cav. Bârlad

Regimente de artilerie de câmp (A.C.)/
Alte structuri
tunuri
obuziere
Bg. 2 A.
R. 9 A.* Craiova
R. 14 A. Craiova
Bg. 3 A.
R. 6 A. Piteşti
R. 15 A.T. Măgurele
Bg. 11 A.
R. 21 A. Slatina
R. 26 A. Slatina
R. 1 Artilerie Grea, Craiova
Bg. 4 A.
R. 2 A. „Gl.D.Gh.
R. 10 A. „Gl.C.A. E.
Manu” Bucureşti
Grigorescu” Giurgiu
Bg. 9 A.
R. 13 A. Constanţa
R. 18 A. Constanţa
Bg. 10 A.
R. 3 A. „Franţa”, Brăila R. 20 A. Călăraşi
R. 2 Artilerie Grea, Bucureşti
Bg. 12 A.
R.22 A. Bolgrad
R. 27 A. Ismail
Bg. 15 A.
R. 25 A. Chişinău
R. 30 A. Chişinău
Bg. 21 A.
R. 23 A. Bârlad
R. 5 A. Tecuci
R. 3 Artilerie Grea, Galaţi
Bg. 7 A.
R. A. Gardă Roman (4)
R. 8 A. Roman
Bg. 8 A.
R. 12 A. Cernăuţi
R. 17 A. Cernăuţi
Bg. 14 A.
R. 24 A. Roman
R. 29 A. Bălţi
R. 4 Artilerie Grea, Bacău
Bg. 5 A.
R. 7 A. Buzău
R. 28 A. R. Sărat
Bg. 6 A.
R. 11 A. Focşani
R. 16 A. Focşani
Bg. 13 A.
R. 41 A. Braşov
R. 19 A. Ploieşti
R. 5 Artilerie Grea, Focşani
Bg. 16 A.
R. 31 A. Cluj**
R. 32 A. Cluj
Bg. 17 A.
R. 33 A. Oradea
R. 34 A. Oradea
R. 40 A. Tg. Mureş
Bg. 20 A.
R. 39 A. Tg. Mureş
R. 6 Artilerie Grea „Tribunul Axente Sever”,
Alba Iulia
Bg. 1 A.
R. 1 A.”Regele Carol I”, R. 38 A. Timişoara
Bg. 18 A.
Timişoara
Bg. 19 A.
R. 35 A. Sibiu
R. 36 A. Sibiu
R. 37 A. T. Severin
R. 42 A. Lugoj
R. 7 Artilerie Grea, Tg. Jiu
Bg. 1 Art.
Dn.1 T.M. Sebeşul
Munte, Sebeşul Săsesc
R. 1 Ob. Munte,
Săsesc
Dn.2 T.M. Codlea
Curtea de Argeş
Dn.6 T.M. Sebeşul Săsesc
Bg. 1 Art.
Dn.3 T.M. Râşnov
R. 2 Ob. Munte,
Munte, Bistriţa Dn.4 T.M. Bistriţa
Gherla
Dn.5 T.M. Sighet
Dn. 1 A. Călăreaţă, Arad
Dn. 2 A. Călăreaţă, Rădăuţi
Dn. 3 A. Călăreaţă, Focşani
Dn. 4 A. Călăreaţă, Brăila
Brigăzi de
artilerie

A. Şcoli
a) Comandamentul Şcoalelor de
Artilerie, Bucureşti

Şcoala de Ofiţeri de Artilerie „Regele Carol I”,
cu secţia ofiţeri guarzi de artilerie, Timişoara;
Şcoala de Ofiţeri Rezervă de Artilerie, Craiova;
Şcoala de Aplicaţie a Artileriei cu secţia ofiţeri
guarzi de artilerie, Timişoara.
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Corpuri de
armată,
Inspectorate

Divizii

Brigăzi de
artilerie

b) Centrul de Instrucţie al Artileriei,
Mihai Bravu
B. Servicii
a) Stabilimente

Inspectoratul
General al
Artileriei

Regimente de artilerie de câmp (A.C.)/
Alte structuri
tunuri
obuziere
Şcoala de Subofiţeri de Artilerie;
Regimentul de Artilerie al Centrului.
Arsenalul Armatei, Bucureşti;
Pirotehnia Armatei, Bucureşti;
Direcţia Fabricilor de Pulberi şi Fulmicoton,
Dudeşti-Ilfov cu:
- Fabrica de Pulberi
- Fabrica de Fulmicoton
Poligonul de Tragere, Tabăra M. Bravu;
Depozitul Central de Muniţiuni, Bucureşti cu:
Subdepozitul de Muniţii, Buzău;
Depozitul de Muniţii, Ştefăneşti, Ilfov;
Depozitul de Muniţii, Fântânele, Bacău;
Depozitul de Muniţii, Bârlad cu Subdepozitul
Reni;
Depozitul de Muniţii, Vinţu de Jos, Alba;
Depozitul de Armătură, Târgovişte.

b) Depozite

* „Artilerie de câmp”- „AC”. Toate regimentele divizionare, de tunuri sau obuziere purtau această denumire.
** De la 1 aprilie 1933 la Satu Mare.

La data de 1 aprilie 1933 a luat fiinţă
Divizia de Gardă pentru care s-a creat Brigada
de Artilerie de Gardă cu reşedinţa în
Bucureşti. Aceasta era formată din
Regimentul 1 Artilerie de Gardă cu
garnizoana la Roman25, provenit din
transformarea Regimentului 4 Artilerie şi din
Regimentul Centrului de Instrucţie al
Artileriei, în mod provizoriu26.
În urma remilitarizării Renaniei de către
Germania, pericolul unui nou război mondial
devenea evident. În această conjunctură
internaţională, în anul 1936, conducerea
statului român a luat hotărârea reorganizării
generale a armatei în două faze. În faza 1,
conform Înaltului Decret nr. 1688 din
1 aprilie 1937 a început reorganizarea marilor
unităţi şi unităţilor aparţinând trupelor de
munte şi cavaleriei. Corpul Vânătorilor de
Munte s-a transformat în Corpul Trupelor de
Munte, iar în locul diviziilor 1 şi 2 Vânători
de Munte s-au înfiinţat Brigăzile 1, 2, 3 Mixte
Munte fiecare brigadă având câte 2 grupuri a
câte două batalioane de vânători de munte un
grup de artilerie de munte şi un batalion de
pionieri de munte27. Au fost desfiinţate cele

două brigăzi de artilerie de munte, iar întreaga
artilerie de munte a primit o nouă organizare:
Comandamentul Trupelor de Munte la Sinaia,
grupurile 1, 2, 3 (constituite din câte 3 divizioane cu 3 baterii, o baterie de specialităţi şi o
baterie de depozit) dispuse după cum urmează:
- Grupul 1 Artilerie de Munte la Sinaia
cu Divizioanele 2 şi 3 Tunuri Munte şi
Divizionul 1 Obuziere de Munte la Codlea,
Râşnov şi Ghimbav;
- Grupul 2 Artilerie de Munte şi Divizionul
4 Tunuri de Munte la Bistriţa, Divizionul 5
Tunuri de Munte la Sighetul Marmaţiei şi
Divizionul 2 Obuziere Munte la Sebeş;
- Grupul 3 Artilerie de Munte în Aiud,
Divizionul 1 Tunuri de Munte la Beiuş,
Divizionul 6 Tunuri de Munte la Brad şi
Divizionul 3 Obuziere Munte la Sebeş.
La data de 4 septembrie 1939 s-a
înfiinţat la Aiud şi Brigada 4 Mixtă Munte
pentru care au fost descompletate grupurile
nr. 1 şi 3 artilerie munte, de la care s-a luat
câte un divizion, respectiv Divizioanele 3 şi 6
Tunuri Munte. Situaţia s-a remediat în anul
1942 prin înfiinţarea Grupului 4 Artilerie
Munte compus din Divizionul 8 Tunuri
Munte, Divizionul 9 Tunuri Munte (creat la
10.01.1942 de mai multe unităţi) şi Divizionul 4
Obuziere Munte creat la aceeaşi dată de
Regimentul 17 Artilerie.

25

*** Istoria Artileriei Române, Editura Militară,
Bucureşti, 1977, p. 204.
26
Arhiva M.St.M., secţia I, Ordinul nr. 748/1933.
27
Suman, Gheorghe, Pricop, Vasile, Istoria vânătorilor
de munte din armata română, Editura Militară,
Bucureşti, 1998, p.78.
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În cadrul programului de transformare a
cavaleriei, cele patru divizioane de artilerie
călăreaţă, care existau anterior, au fost
transformate în regimente, în luna martie
1939. (Divizionul 4 Artilerie Călăreaţă în luna
august 1939). În luna decembrie 1940 s-au
mai înfiinţat Divizionul 5 Artilerie Călăreaţă,
de către Regimentul 4 Artilerie Călăreaţă şi
Divizionul 6 Artilerie Călăreaţă, de către
Regimentul 1 Artilerie Călăreaţă, ulterior, în
prima jumătate a anului 1941 fiind
transformate în regimente. Mai târziu, în luna
iunie 1943, Regimentele 2 şi 3 Artilerie
Călăreaţă au fost transformate în regimente de
artilerie moto şi au fost subordonate la
Diviziile 5 şi 8 Cavalerie Moto.
În faza a 2-a, din data de 1 aprilie 1938
s-a declanşat reorganizarea marilor unităţi ale
corpurilor de armată. Începând cu data de
4
septembrie
1939
s-au
înfiinţat:
4 comandamente de brigăzi de artilerie
(Brigada 1 Artilerie Grăniceri, 2 Artilerie
Gardă, 1 şi 2 Artilerie Fortificaţii)28 şi
10 regimente de artilerie diferite: Regimentul
2 Artilerie Grănicerească, Regimentele 3 şi 4
Artilerie de Gardă, Regimentele 1 şi 4
Artilerie Fortificaţii, Regimentele 1 şi 11
Artilerie Grea de Fortificaţii, Regimentul 1
Artilerie Moto, Regimentul 8 Artilerie Grea
Moto şi Regimentul Centrului de Instrucţie al
Artileriei. La aceeaşi dată au mai fost
înfiinţate 9 divizii de infanterie de rezervă:
25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34 şi 35 (desfiinţate
mai târziu în cursul anului 1941). Doar
Divizia 35 Infanterie Rezervă a participat la
luptele din est şi a fost desfiinţată mai târziu,
în noiembrie 1941. Aceste divizii aveau
aceeaşi organizare ca o divizie de infanterie
obişnuită, dar erau constituite din regimente
de infanterie înfiinţate la mobilizare şi
numerotate 41–81, 111 şi 112, fiind înzestrate
cu armament mai vechi. Pentru cele 9 divizii
au fost înfiinţate 18 regimente de artilerie de
câmp, astfel: Divizia 25 Infanterie Rezervă
(Regimentul 61, 62 Artilerie); Diviza 26
Infanterie Rezervă (Regimentele 65, 66
Artilerie); Divizia 27 Infanterie Rezervă
(Regimentele 67, 68. Artilerie); Divizia 30
Infanterie Rezervă (Regimentele 51, 52
Artilerie); Divizia 31 Infanterie Rezervă
(Regimentele 53, 54 Artilerie); Divizia 32

Infanterie Rezervă (Regimentele 55, 56
Artilerie); Divizia 33 Infanterie Rezervă
(Regimentele 57, 58 Artilerie); Divizia 34
Infanterie Rezervă (Regimentele 59, 60
Artilerie); Divizia 35 Infanterie Rezervă
(Regimentele 63, 64 Artilerie). Regimentele
cu număr impar aveau câte trei divizioane, iar
cele cu număr par câte două.
Totodată, s-au mai înfiinţat următoarele
structuri: un regiment de artilerie subordonat
Detaşamentului de Dunăre, un divizion
subordonat Brigăzii de Litoral şi două
divizioane pentru sprijinul Brigăzii 7
Cavalerie. Din armamentul de artilerie
excedentar, în mare parte de calibru mare, au
fost constituite, suplimentar, 19 divizioane de
artilerie grea independentă, numerotate astfel:
11, 12, 13, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 45, 46, 48,
51, 52, 53, 54, 55, 56 şi 57, precum şi 30 de
secţii de artilerie de poziţie, numerotate 201230 şi aflate la dispoziţia directă a Marelui
Stat Major. Ulterior, din Divizioanele 12 şi 34
Artilerie Grea s-a înfiinţat Regimentul 10
Artilerie Grea hipo, iar în timpul celui de-al
Doilea Război Mondial, din Divizioanele 14,
21, 22, 25, 26 şi 27 s-au constituit Regimentele 1 şi 11 Artilerie Grea fortificaţii29.
Înzestrarea cu armament a divizioanelor
nou înfiinţate a fost următoarea: Divizioanele
11, 12, 13 Artilerie Grea Independente - cu
obuziere cal. 150 mm, md. 1914, tractate
hipo; Divizionul 14 Artilerie Grea
Independent - cu obuziere cal. 155 mm
St. Chamond, tractate hipo; Divizioanele 21,
22, 25, 26, 27 Artilerie Grea Independente cu tunuri lungi cal. 120 mm, md. 1878,
tractate bovin; Divizioanele 33, 34 Artilerie
Grea Independente - cu tunuri lungi cal. 106,7
mm, md. 1913, tractate hipo; Divizionul 35
Artilerie Grea Independent - cu tunuri lungi
cal. 105 mm, md. 1916, tractate hipo;
Divizioanele 41, 45, 46, 47 Artilerie Grea
Independente - cu tunuri lungi cal. 105 mm,
md. 1936, tractate auto; Divizioanele 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57 Artilerie Grea Independente cu obuziere cal. 150 mm, md. 1934, tractate
auto.
Odată cu mobilizarea din data de
22 martie 1939 a fost înfiinţată Armata 1, prin
transformarea Inspectoratului General de
Armată nr. 2 dislocat la Cluj. Dislocată în
partea de vest a ţării, această armată avea
iniţial în subordine Corpurile 6 şi 7 Armată şi
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a primit sarcina de a opri pătrunderea
inamicului în defileele ce conduceau în
podişul
Transilvaniei30. În data de
11 septembrie 1939 au mai fost înfiinţate:
Armata 3, prin transformarea Inspectoratului
General de Armată nr.1 dislocat la Iaşi, având
în subordine Corpurile 4, 8 şi 10 Armată;
Armata 2; Armata 4, cu sarcina iniţială de a
apăra graniţa de NV, alături de Armata 1.
Rapturile teritoriale din perioada iunieseptembrie 1940, în favoarea U.R.S.S.,
Ungariei şi Bulgariei au avut consecinţe grave
asupra capacităţii de apărare a României. Pe
plan demografic, populaţia României a scăzut
dramatic, de la 20 de milioane în 1939 la
13.535.757 locuitori, conform recensământului din 14 iunie 1941. Disponibilul de
mobilizare s-a diminuat cu 1/3 (de la
3,5 milioane în 1937 la 2,2 milioane în 1941),
ca urmare, au fost desfiinţate mai multe mari
unităţi a căror recrutare se făcea pe teritoriile
cedate, astfel: Comandamentul Armatei 2,
Corpul 8 Armată şi Corpul de Gardă,
Diviziile 12, 16, 17 Infanterie, Brigada 2
Mixtă Gardă, Regimentele 81, 84, 85, 87
Infanterie,
Regimentul
de
Grăniceri,
Batalioanele 3 şi 7 Vânători de Munte şi
unităţile de artilerie aferente diviziilor de
infanterie, respectiv Regimentele 22 şi 27
Artilerie/Divizia 12 Infanterie; Regimentele
31 şi 32 Artilerie/Divizia 16 Infanterie;
Regimentele 33 şi 34 Artilerie/Divizia 17
Infanterie31. Corpul 6 Armată dislocat în
Ardealul de Nord, ocupat de armata maghiară,
a fost mutat la Sibiu şi a rămas doar cu
comandamentul, ce îndeplinea sarcini la
război. Începând cu data de 22 iunie 1941 a
acţionat în subordinea Armatei 3 şi a
participat la operaţiile pe frontul de est. În
aceeaşi situaţie se găsea şi comandamentul
Corpului 11 Armată, ce nu figura în
compunerea de pace a armatei, dar care va
participa la lupte în subordinea Armatei a IV-a,
la începutul operaţiei „Barbarosa”.
La data de 1 noiembrie 1940, repartiţia
pe comandamente de armată a marilor unităţi
şi unităţilor, ordonată de către conducătorul

statului, General Ion Antonescu, era
următoarea32:
-Armata I – Corpul 6 Armată cu Divizia
20 Infanterie, Brigăzile 2, 3 Mixtă.
Mecanizată, Brigada Moto şi Comandamentul
Diviziei 16 Infanterie; Corpul 7 Armată cu
Diviziile 1, 18, 19 Infanterie, Divizia 1
Cavalerie şi Comandamentul Diviziei 27
Infanterie; Comandamentele 6 şi 7 Teritoriale;
Şcolile şi serviciile inspectoratelor generale:
Tehnic, Cavalerie, Artilerie.
- Armata a 3-a – Corpul 1 Armată cu
Diviziile 2, 11 şi Comandamentele Diviziilor
17, 26, 30 şi 31 Infanterie; Corpul 2 Armată
cu Diviziile 4, 9, 10 Infanterie. Brigada 7
Cavalerie, Comandamentul Diviziei 32
Infanterie
şi
Brigada
23
Mixtă;
Comandamentele 1 şi 2 Teritoriale; Şcolile şi
serviciile inspectoratelor generale ale
Infanteriei şi Trupelor Motomecanizate;
- Armata a 4-a – Corpul 3 Armată cu
Diviziile 15, 21 Infanterie , Divizia 1 Gardă şi
Comandamentul Diviziei 33 Infanterie;
Corpul 4 Armată cu Diviziile 7, 8, 14
Infanterie şi Comandamentul Diviziei 34
Infanterie; Corpul 5 Armată cu Diviziile 5, 6,
13 Infanterie, Comandamentul Diviziei 12,
25, 35 Infanterie, Brigada 2 Mixtă Gardă;
Divizia 1 Grăniceri; Brigada 1, 2 Fortificaţii;
Corpul de cavalerie cu Diviziile 2, 3 şi 4
Cavalerie; Comandamentele Corpurilor 10 şi
11 Armată; Comandamentele 3, 4, 5 Teritoriale.
- Comandamentul Militar al Capitalei –
Divizia 3 Infanterie; Corpul Grănicerilor;
Corpul Jandarmilor; Corpul Pompierilor;
Şcolile şi serviciile Inspectoratelor Geniului şi
ale Intendenţei; Institutul de Educaţie Fizică;
liceele militare.
Se poate observa că diviziile de
infanterie nr. 25-34, înfiinţate la mobilizare,
figurau în evidenţe numai cu comandamentele, o parte fiind desconcentrate la data
de 24 octombrie 1940 prin Ordinul nr. 16.300
al Marelui Stat Major (Diviziile 31, 32 şi
35 Infanterie)33.
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bombe fumigene sensibile la umezeală şi
căldură). Din această cauză au sărit în aer mai
multe forturi, care conţineau cantităţi mari de
muniţii, culminând cu marea explozie de la
Cotroceni din anul 1924, unde s-au pierdut
mai multe mii de vagoane de muniţii dintre
cele mai bune. Răspunderea pentru aceste
dezastre a căzut în sarcina Direcţiei
Armamentului care a justificat dezinteresul şi
proasta organizare pe seama calităţii şi
instabilităţii muniţiilor fabricate în timpul
războiului.
Concomitent cu lipsa de organizare pe
linia muniţiilor, Guvernul a luat decizia în
anul 1921 de a da o comandă la Uzinele
„Skoda”, circa 40.000 de proiectile cal. 100 mm,
din care jumătate erau de tip „unic”, în
valoare de 300 milioane lei, în scopul
consolidării relaţiilor politice din cadrul
alianţei „Mica Înţelegere”. Această comandă
a fost studiată în secret de către Direcţia
Armament, fără a se consulta un alt organism,
deşi, prin lege, responsabilitatea achiziţiilor
revenea Direcţiei Tehnice. Proiectilele de tip
„Unic“ îşi dovediseră ineficienţa în timpul
războiului şi au fost importate, dar ce este mai
grav, toate cele 40.000 de proiectile au fost
pierdute în marea explozie de la Cotroceni din
anul 192435.
În anul 1922, urmărind unificarea dotării
cu armament de artilerie şi stabilirea clară a
modului de rezolvare a problemei muniţiilor,
Marele Stat Major a prezentat această
problemă în Comitetul Materialelor de
Război. Potrivit analizei acestui comitet s-a
luat decizia unificării calibrelor de 75, 76,2 şi
77 mm la cel de 76,2 mm rusesc, care avea
caracteristici balistice mai bune şi exista în
cantitatea cea mai mare. Comitetul a mai
stabilit că trebuiau scoase din serviciu tunurile
de 75 mm „Krupp”, puţine la număr şi uzate,
precum şi cele 100 de tunuri franceze de
75 mm, md. 1897, deşi aveam pentru tunurile
„Krupp” peste 2 milioane de proiectile noi
aduse din Franţa în anul 1920, iar pentru
tunurile de 75 mm franceze, peste 650.000 de
proiectile aduse prin Salonic după război.
Pentru a se vedea cât de superficial s-a făcut
analiza şi cât de incompetente erau structurile
care se ocupau de dotare, este suficient să

5.1.2. Preocupări ale conducerii armatei
pentru dotarea unităţilor de artilerie
După
Primul
Război
Mondial,
stabilimentele militare, Arsenalul, Pirotehnia
şi Pulberăria au revenit în vechile locaţii,
având nevoie de o perioadă de reorganizare,
reîncadrare cu personal şi de adaptare la
necesităţile unei armate mult crescute
numeric. Pe lângă Arsenalul de construcţii şi
cel de depozit (Târgovişte) s-au înfiinţat
arsenale noi, regionale la Sibiu şi Roman.
În perioada de început, grea şi marcată
de nevoia luării unor decizii importante legate
de reorganizarea şi dotarea artileriei, un rol
important l-au avut generalul de divizie
Alexandru Referendaru, directorul Direcţiei
a III-a Artilerie din Ministerul de Război şi
inspector general al artileriei şi generalul de
divizie Toma Ghenea, directorul Direcţiei
a VIII-a Stabilimente Militare şi inspector
general tehnic al armatei. În anul 1919, odată
cu reorganizarea Ministerului de Război,
Direcţia a VIII-a Stabilimente Militare a fost
transformată în Direcţia Armamentului34.
După un an a luat fiinţă Direcţia a XI-a
Tehnică. Între atribuţiile Direcţiei Tehnice era
şi aceea privind studiul creării şi dezvoltării
unei industrii naţionale pentru nevoile de
înzestrare ale armatei. O atenţie deosebită se
acorda fabricării în ţară a armamentului şi
muniţiei pentru a nu se mai repeta, într-un
eventual război, trista experienţă a aducerii
acestora prin porturile din Arhanghelsk şi
Vladivostok, situate la Oceanul Îngheţat.
Pe fondul diversităţii exagerate a
armamentului de artilerie, pe care am arătat-o
şi lipsei de experienţă a personalului celor
două direcţii nou înfiinţate, se înregistra o
profundă lipsă de organizare privind evidenţa,
păstrarea şi dotarea cu muniţii. Astfel, circa
3.000 de vagoane de muniţii care au fost
comandate în Franţa, înainte de război şi care
au sosit în ţară abia în anul 1920 au fost
păstrate sub cerul liber, la Olteniţa, timp de
câţiva ani, până s-au deteriorat. Depozitarea
muniţiilor pe grupe de „pericol”, aşa cum
cereau instrucţiunile nu a fost respectată, fiind
amestecate în special în forturile capitalei mai
multe mii de vagoane de muniţii, unele dintre
ele foarte periculoase (rachete luminoase,
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scopul de a constitui două grupe de fabrici:
Grupa Cugir, menită să fabrice armament de
infanterie şi Grupa Copşa Mică, menită să
fabrice armament şi muniţie de artilerie. Lipsa
de implicare a statului român şi dezinteresul
Uzinelor „Reşiţa” care nu doreau un
contraconcurent în domeniu, au amânat până
la mijlocul anilor 1930 funcţionarea normală,
producţia de masă şi realizarea de produse de
calitate la aceste fabrici de armament.
Nevoia uniformizării materialului de
artilerie, pentru tunurile calibrul 75, 76,2 şi
77 mm, realizarea reparaţiilor generale
datorate uzurii avansate, concomitent cu
nevoia modernizării pentru creşterea bătăii a
impus adoptarea unei soluţii tehnice inedite
numită „şemizare” (din cuvântul francez
chemise = cămaşă, respectiv schimbarea
cămăşii metalice sau a tubului interior al ţevii).
S-a optat pentru tunurile ruseşti „SchneiderPutilov” cal. 76,2 mm, md. 1902 care se
găseau în număr mare şi care aveau o energie
la gura ţevii foarte bună (114 tfm), precum şi
ţevi fretate, compuse din două tuburi
concentrice asamblate prin strângere la cald.
În acea perioadă s-au analizat două soluţii
tehnice. Primul consta în strunjirea noului tub,
sau alezarea tubului interior al ţevii şi
introducerea în ţeavă a unei cămăşi metalice,
având aceeaşi lungime cu tubul interior,
procedeu numit „şemizare”. Al doilea
procedeu consta din scoaterea la cald a
tubului interior din manşonul ţevii,
introducerea la cald a unui tub interior nou, cu
serajul necesar şi apoi prelucrarea interioară
obţinându-se astfel o ţeavă nouă, procedeu
numit „tubare amovibilă” sau „retubare”. A
fost aleasă cea mai puţin inspirată soluţie, cea
a şemizării, operaţie executată de uzinele
„Reşiţa” cu începere din anul 1925. Până la
sfârşitul anului 1926 au fost şemizate 250 de
ţevi de calibru 76,2 mm la calibrul 75 mm36.
Cămăşile de oţel folosite au avut forma şi
dimensiunile interioare în două variante,
corespunzătoare stocurilor de muniţii
existente: o variantă cu interiorul identic cu al
ţevii originale de 76,2 mm şi alta cu interiorul
tunului de câmp cal. 75 mm, md. 1904
„Krupp”. Oţelul folosit era de tip aliat cu
crom şi nichel, obţinut în cuptor electric cu
caracteristici mecanice ridicate, rezistenţa la

arătăm că pentru uniformizarea la materialul
de 76,2 mm se convenise cu guvernul polon
ca cele 100 de tunuri de 75 mm franceze să
fie schimbate pentru 100 de tunuri de
76,2 mm, fiecare având câte 400 de lovituri,
în total 40.000 de lovituri. În această situaţie
noi am fi rămas cu circa 600.000 de proiectile
neutilizate, în valoare de aproape 2 miliarde de
lei. Abia în anul 1924 s-a trecut la întocmirea
unui program sustenabil de reorganizare a
armatei şi de înfiinţare a stabilimentelor
necesare aprovizionării artileriei pe timp de
pace şi de război, prin înzestrarea cu material
modern. Marele Stat Major a preluat iniţiativa
rezolvării
problemei
muniţiilor
şi
armamentului şi a întocmit o dare de seamă
pe care a prezentat-o Consiliului Suprem al
Apărării, organism înfiinţat în acel an.
Programul supus spre aprobare cuprindea:
revizia şi stocarea muniţiei (muniţia veche
trebuia distrusă şi înlocuită cu alta nouă);
revizia
şi
regruparea
armamentului
(armamentul de artilerie uzat să fie retubat sau
şemizat); organizarea unor stabilimente noi
(câte o fabrică de armament de infanterie,
artilerie şi muniţie de artilerie, două fabrici de
pulberi, o fabrică de explozivi şi una de
avioane). Astfel, printr-un efort financiar de
numai 200 de milioane de lei se propunea
reabilitarea tehnică a tunurilor uzate şi
punerea în valoare a muniţiilor aferente a
căror valoare era de peste 15 miliarde de lei.
Se arăta că aceasta trebuie să constituie o
măsură cu eficienţă maximă de acoperire a
oricărei eventualităţi imediate, urmând ca
după stabilirea noului sistem de dotare să se
facă noi achiziţii de armament. Aceste
propuneri au fost combătute de către Direcţia
Armament, consecventă propriilor puncte de
vedere pe care le-a avut în anii anteriori.
Guvernul a luat însă în considerare
propunerile Marelui Stat Major şi a trecut la
punerea lor în practică prin mai mulţi paşi.
Activitatea Direcţiei Armament din acei ani
semăna foarte mult cu activitatea lipsită de
viziune a Departamentului pentru Armamente,
structura similară reînfiinţată după anul 1990.
La data de 29 ianuarie 1925 s-a semnat
la Paris, între Statul român, Casa „Vickers”
LTD şi Societatea „Reşiţa”, convenţia
preliminară conform căreia aceste trei părţi se
obligau să înfiinţeze Societatea „Uzinele
metalurgice din Copşa Mică şi Cugir”, cu
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rupere de 77,7 kgf/mm2 şi limita de
elasticitate de 62,2 kgf/mm2.
Şemizarea cu cămăşi având interiorul
identic cu al tunurilor cal. 76,2 mm a dat
rezultate bune, în schimb, în cazul celor cu
interior cal. 75 mm, bătaia şi precizia obţinute
la trageri au fost mai mici, în unele cazuri
obţinându-se chiar inelarea ţevii. Într-o dare
de seamă a Marelui Stat Major, din anul
193337, se arăta că 70 de tunuri de 76,2 mm,
md. 1925 (aceasta era denumirea tunurilor
şemizate), reprezentând 20% din total au o
uzură pronunţată. Concluzia rezultată a fost
aceea că dacă aceste piese s-au uzat într-un
interval atât de scurt de timp (7 ani), chiar în
timp de pace, în condiţiile unui regim de foc
redus, procedeul şemizării nu a dat rezultate.
Din aceeaşi dare de seamă rezultă că numărul
pieselor supuse acestei operaţii, până în anul
1933 au fost în jur de 400. Cu ocazia acestor
lucrări, Uzinele „Reşiţa” s-au dotat cu
utilajele necesare fabricării ţevilor de tun, iar
muncitorii şi tehnicienii au dobândit o mare
experienţă care va fi benefică în anii următori.
Într-o situaţie a materialelor cumpărate în
perioada
1921-1932,
întocmită
de
Secretariatul General al ministerului se arăta
că în anul 1930, pe lângă o serie de muniţii, a
fost modernizat şi un divizion de tunuri model
75/1925 (şemizate) de către Uzinele
„Skoda”38. Deoarece în unele lucrări se fac
referiri la tunurile de 75 mm, model 1928,
opinăm că ar putea fi vorba despre aceste
tunuri modernizate.
Anul 1930 a fost un an de cotitură
pentru dotarea artileriei române. Armamentul
aflat în serviciu, la zece ani după terminarea
războiului, avea aceleaşi caracteristici
balistice şi tehnico-tactice ca în anul 1919.
Viteza iniţială, energia la gura ţevii, bătaia,
precizia erau considerate depăşite, comparativ
cu cele ale mijloacelor moderne. În plus,
gurile de foc precum aruncătoarele de
bombe sau tunurile antitanc lipseau cu
desăvârşire
din
dotarea
artileriei,
autovehiculele nu se foloseau încă pentru a
tracta tunurile şi obuzierele existente, iar
acestea erau, în majoritatea cazurilor, de
tip vechi „monofleş”.

La data de 17 martie 1930, în timpul
guvernării Iuliu Maniu, Ministerul Apărării
Naţionale a semnat primul contract major de
după război (nr. 6102), pentru achiziţia din
străinătate de armament de artilerie nou. S-au
comandat atunci, la Uzinele „Skoda”, 24 de
baterii de tunuri de câmp calibru 75 mm,
62 de baterii de obuziere de câmp uşoare de
100 mm, 45 de baterii de obuziere de
150 mm şi 25 de baterii de tunuri antiaeriene
de 75 mm. Valoarea comenzii era de 5,149
miliarde de lei. Concomitent, s-au comandat
la Uzinele „Schneider-Creusot” 45 de baterii
de tunuri grele de calibru 105 mm, cu bătaia
de 17 km, în valoare de un miliard şapte sute
de milioane de lei, iar la uzinele Zbrojnowka,
puşti mitraliere „ZB”, în valoare de un miliard
două sute de milioane de lei.
În anul 1931, sub guvernarea Iorga apar
primele indicii ale unor nereguli legate de
acest contract, în scurt timp izbucnind în
presă scandalul numit „Afacerea Skoda”. În
luna martie 1931, prototipul tunului de 75 mm
era gata, însă după o examinare atentă, o
comisie condusă de către generalul inspector
de armată Vasile Rudeanu l-a găsit ca fiind
necorespunzător. Prototipul era prea greu, nu
avea suficientă mobilitate şi nu corespundea
nevoilor armatei noastre care îşi dorea o piesă
modernă, bifleş cu bătaia de 13 km.
La cererea uzinelor de reexaminare a
prototipului, o altă comisie formată din şase
generali de artilerie a confirmat concluziile
primei comisii astfel că, în luna decembrie
1931, a fost sistată temporar executarea
comenzii. Ulterior, în anul 1933 au apărut în
presă şi alte elemente de natură penală legate
de
comisioanele
acordate
de
către
reprezentantul
firmei
„Skoda”
unor
politicieni, drept mită, fapt ce a mărit cu
aproximativ 18-25 % valoarea contractului.
A avut loc sistarea derulării comenzilor şi
cercetarea situaţiei de către o comisie
parlamentară care nu a lămurit vinovăţia celor
implicaţi,
singurul
condamnat
fiind
reprezentantul firmei „Skoda”, Bruno
Seletzki. Trebuie amintit că unul dintre
iniţiatorii acestei achiziţii, fostul inspector
general al artileriei din anul 1930, generalul
Dumitru (Sică) Popescu, s-a sinucis la data de
28.03.1933, din cauza asocierii sale, de către
presă, cu cei care au pus la cale această
afacere. Deşi ancheta nu era finalizată,

37

Arhiva M.Ap.N., Fond 948/RS, Secţia a 4-a, Dosar
nr.140, ff. 10-11.
38
Înzestrarea armatei române în perioada interbelică,
Documente, Vol. II, 1931-1935, Editura CTEA,
Bucureşti, 2008, p.192.
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Ministerul Apărării Naţionale a avut încredere
în generalul Dumitru Popescu şi i-a organizat
ceremonia de înmormântare cu toate onorurile
militare. S-a dovedit ulterior că generalul a
fost o victimă a intrigilor politice, integritatea
sa morală fiind impecabilă.
O imagine de ansamblu asupra stării
tehnice a armamentului artileriei, în acea
perioadă, o găsim în evidenţele întocmite de
către Secretariatul General, la data de 15 mai
193339:
a) tunuri de câmp diferite calibre: 1518
(din care, 32 neutilizabile);
b) obuziere de câmp, diferite calibre:
626 (din care, 21 neutilizabile);
c) tunuri şi obuziere de munte, diferite
calibre: 241 (din care, un tun de 76,2 mm
neutilizabil);
d) tunuri pentru artileria grea, diferite
calibre: 204 (din care, un tun de 104 mm şi
două de 120 mm neutilizabile);
e) obuziere pentru artileria grea, diferite
calibre:135 (din care, patru obuziere de
150 mm şi două de 152,4 mm neutilizabile).
Prin renegocierea caietelor de sarcini şi a
condiţiilor financiare are loc semnarea unui
nou contract cu uzinele „Skoda”, mult mai
avantajos, în anul 1935, care a permis
achiziţia celui mai bun armament existent pe
piaţă la acea dată. Prin noul contract, care
avea termene de livrare până în anul 1939, s-a
renunţat la achiziţia tunurilor de câmp de
75 mm, care nu erau cu mult mai moderne
decât piesele din dotare (exceptând sistemul
bifleş), în total s-au cumpărat 62 de baterii de
obuziere de 100 mm, dintre care, 20 de baterii
md. 1930 monofleş (80 obuziere, model vechi
care erau deja fabricate) cu 47.138 lovituri,
42 baterii md. 1934 bifleş cu 14.400 lovituri
(248 obuziere) şi 45 de baterii de obuziere
grele cal. 150 mm (180 obuziere). Cu această
comandă statul român a cumpărat şi licenţele
de a fabrica, în uzinele care îi aparţineau,
ţevile acestor guri de foc şi muniţia aferentă.
Trebuie să remarcăm îmbunătăţirile aduse
pieselor de artilerie faţă de contractul iniţial:
la obuzierul de 100 mm, sistemul bifleş care
permitea scăderea timpului de punere în
poziţie de tragere de la 4-5 minute la
1-2 minute; la obuzierul cal. 150 mm s-a

impus creşterea bătăii maxime cu 2 km, până
la 15 km, precum şi realizarea în sistem bifleş.
Prin Decretul-Lege nr. 742 din 11
martie 1932 s-a înfiinţat Corpul tehnic militar,
format din ofiţeri ingineri, ofiţeri mecanici şi
ofiţeri guarzi, având ca sarcini: organizarea şi
realizarea asigurării tehnice în unităţi şi
comandamente; executarea construcţiilor
necesare armatei, inclusiv a fortificaţiilor;
încadrarea şi conducerea unităţilor productive
ale armatei; recepţia tehnicii şi echipamentelor etc. Structura de specialitate centrală
ce avea ca misiune conducerea unitară a
activităţii de înzestrare, înfiinţată prin acelaşi
act normativ, era Inspectoratul General
Tehnic al Armatei, care avea 3 direcţii:
Direcţia Tehnică, Direcţia Materialelor şi
Direcţia Chimică. Inspectoratul răspundea şi
de învăţământul tehnic militar.
Aşa cum bine sublinia generalul
Valerian Nestorescu: „Fără ca să se
considere ca o exagerare, se poate afirma că
haosul ce a domnit în înzestrarea armatei în
perioada anilor 1919-1929 a avut drept
cauză şi absenţa unui corp tehnic calificat,
oameni care să rezolve cu competenţă
numeroasele şi complicatele probleme de
specialitate pe care le impunea situaţia
creată imediat după Primul Război
Mondial”40.
Începând cu anul 1935 s-a declanşat
efectiv procesul de înzestrare şi modernizare a
armatei, prin crearea cadrului legislativ şi prin
alocarea mijloacelor financiare necesare,
urmare a creşterii pericolului declanşării unui
nou război de către statele revizioniste, în
frunte cu Germania. Încă din iulie 1934,
Marele Stat Major a prezentat Ministerului
Apărării Naţionale raportul cu nr. 24241,
însoţit de un tabel cu arme şi servicii, în care
erau înscrise necesităţile dotării cu armament,
iar suma propusă se ridica la aproximativ
4,405 miliarde lei. Faţă de suma propusă nu
exista acoperire decât pentru 2 miliarde de lei.
Importanţa ce se acordase până atunci
acţiunii de înzestrare şi dotare a armatei
române rezidă din analiza capitolelor de
cheltuieli din bugetul armatei. Astfel, în anul
1935 la capitolul „cheltuieli cu personalul de
conducere şi administraţie” se prevedea 50%
40
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raţională şi o standardizare aproape generală
pentru marea diversitate a tunurilor rămase
din război”45. Se urmărea la fel ca şi în anul
1925, mărirea performanţelor tunurilor prin
creşterea bătăii maxime, mărirea duratei de
exploatare a ţevilor şi utilizarea în totalitate a
diverselor tipuri de muniţii existente în
depozite. Pentru punerea în practică a
retubării s-au luat ca bază tunurile de calibru
76,2 mm „Putilov”, model 1902 care aveau
cele mai bune calităţi tehnice şi al căror
număr depăşea suma tuturor celorlalte piese
de calibru 75 mm. Ca muniţie s-a folosit ca
etalon proiectilul exploziv „Schneider”,
model 1917, care reprezenta baza stocului de
muniţii rămas după război. Acest proiectil
avea toate caracteristicile balistice necesare
(bătaie şi precizie) şi permitea obţinerea unui
efect bun la ţintă.
Operaţiunea de „tubare amovibilă”,
spre deosebire de cea de „şemizare”, a
constituit un succes tehnic ce a permis
artileriei noastre să scape de balastul celor
şase categorii de tunuri uzate şi de marea
diversitate a muniţiilor provenite din Primul
Război Mondial. Modernizarea a fost
executată de Uzinele „Reşiţa” (în jur de 1000
de tuburi amovibile au fost comandate şi la
Uzinele „Astra”46) şi a constat în înlocuirea
la cald a tubului interior al ţevii cu un tub
intermediar, model „Reşiţa”, prelucrat pentru
a putea primi în el un tub amovibil cu care să
formeze un ajustaj cu joc, care să poată fi
introdus şi ulterior schimbat, în cadrul şi cu
mijloacele din inventarul bateriilor. În felul
acesta ţevile deveneau ţevi fretate şi tubate
amovibil, ceea ce reprezenta o concepţie nouă
în construcţia de ţevi. Tubul intermediar a fost
fabricat din oţel aliat Cr-Ni cu o rezistenţă la
rupere de 75 kgf/mm2 şi o limită de
elasticitate de 54,4 kgf/mm2. Tubul amovibil
a fost fabricat din oţel aliat Cr-Ni-Mo cu o
rezistenţă la rupere de 116 kgf/mm2 şi o limită
de elasticitate de 103,1 kgf/mm2. Tuburile
amovibile erau realizate la partea ghintuită în
trei variante identice cu următoarele tunuri:
75 mm, francez, md. 1897; camera de
încărcare ca la tunul de 75 mm, md. 1904
„Krupp” şi partea ghintuită ca la tunul de
75 mm, md. 1897;

din total; la „cheltuieli de întreţinere a
trupei”- 10%, iar la cheltuieli de dotare,
materiale instrucţie etc. - 40%42. Într-o analiză
a modului cum au fost utilizate fondurile
financiare primite de către armată, din anul
1937, în cadrul unui „Proiect de reorganizare
a armatei” se evidenţia că: „România a fost
ţara care după război, până în acest an, a
risipit bugetul armatei cu întreţinerea
personalului din conducere şi administraţie şi
a destinat minimum de fonduri pentru
întreţinerea şi instruirea trupei”43.
Prin legea bugetară de la 1 aprilie 1935
s-a creat, pentru prima oară, Fondul apărării
naţionale, care prevedea dublarea sumei faţă
de cele 2 miliarde de lei cuprinse în bugetul
pe anul 1934. Această sumă de 4 miliarde de
lei a constituit cadrul financiar iniţial al
acţiunii de înzestrare a armatei. Începând
aşadar cu anul 1935 s-a trecut la organizarea
înzestrării, întocmindu-se un plan cu o
eşalonare pe 10 ani.
Planul general reprezentând prevederi în
valoare de 28 miliarde 972 milioane lei, a fost
aprobat de către Consiliul Superior al Apărării
Ţării la 27 aprilie 1935. Mare parte din suma
afectată era destinată procurării de armament
şi aparatură noi (14,051 miliarde lei), grupate
într-o rubrică: „materiale anticar, material de
recunoaştere, tancuri, autoblindate, material
de munte...”44.
Căutându-se soluţii privind rezolvarea
problemei calităţii tunurilor de câmp supuse
procesului de şemizare, în anul 1933 au
apărut mai multe litigii tehnice, cu Uzinele
„Reşiţa”, legate de incidente produse pe
timpul tragerilor (unele ţevi s-au spart sau
inelat). Deoarece nu s-a descoperit cauza
exploziei proiectilelor în ţeavă, ministerul a
decis să stopeze definitiv această aşa-zisă
„modernizare”. În anii care au urmat s-au
căutat soluţii, în special de către ofiţerii care
lucrau în Direcţia tehnică, din Inspectoratul
General tehnic al armatei, sub conducerea
unui ofiţer de excepţie, generalul Vasile
Negrei. După studii aprofundate s-a adoptat,
în anul 1935, soluţia tubării amovibile, adică
modificarea ţevilor existente prin introducerea
în interiorul lor a unor tuburi interschimbabile,
cu ajutorul cărora se realiza „o uniformizare
42
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Tun „Putilov” cal. 75 mm, md. 1902/1936 modernizat prin tubare amovibilă
(Piesă din colecţia Muzeului Militar Naţional)

76,2 mm, „Putilov”, model 1902. Aceste trei
variante au fost denumite „tunuri de câmp
model 1902/1936 tubate amovibil FF-KF-RF”
şi au constituit materialul de bază din
înzestrarea regimentelor de artilerie ale
diviziilor de infanterie în timpul celui de-al
Doilea Război Mondial. Prin modificarea
corespunzătoare a frânei de tragere,
arcurilor recuperatoare şi a aparatelor de
ochire, tunurile de câmp cu ţevi tubate
amovibil au permis trageri, cu proiectilul
„Schneider”, la distanţa de 11,2 km şi au
rezistat tragerilor experimentale a cel puţin
5000 de lovituri. După epuizarea cantităţilor
de muniţie germane sau ruse, tunul folosea
doar muniţie cal. 75 mm tip „Schneider”,
model
1917. Această
operaţie
de
modernizare a tunurilor de calibrul 75 mm
a reprezentat prima realizare majoră a
industriei naţionale de armament după
Primul Război Mondial.
A doua mare realizare a fost
reprezentată de asimilarea în ţară a tunului
antiaerian de 75 mm, model „Vickers” la
Uzinele „Reşiţa“. În cazul tunului antiaerian
un rol foarte important l-a avut conducerea
Direcţiei tehnice, în special ofiţerul trimis în
Anglia să facă recepţia armamentului, Lt.col.
Valerian Nestorescu, dar şi inginerii de la
Uzinele „Reşiţa“.
În luna noiembrie 1938 Marele Stat
Major a elaborat un nou plan de înzestrare, ale
cărui prevederi se ridicau la suma de 48,655

miliarde lei, „în afara angajamentelor luate
în cadrul planului iniţial din 1935 şi cu
depăşirea acestora”47, iar în scopul
accelerării dotării armatei cu tehnica necesară,
la data de 14 octombrie 1938 a fost înfiinţat
Ministerul Înzestrării Armatei, condus de
Gl. Iosif Iacobici. Noul plan de înzestrare
acorda o atenţie deosebită dotării armatei cu
mijloace antitanc, tancuri şi autovehicule. În
acest an s-au mai comandat la Uzinele
„Skoda”, încă 63 de baterii de obuziere cal.
100 mm. Desfiinţarea statului cehoslovac la
15 martie 1939 a dus la anularea contractului
semnat cu firma „Skoda”, iar Statul Român
nu a mai primit o mare parte din comenzile
lansate pentru armament şi autocamioane.
Astfel, la 1 august 1939, artileria grea de corp
de armată ce parcurgea programul de dotare
cu obuziere de calibru 150 mm şi tunuri cu
ţeavă lungă cal.105 mm, faţă de un necesar de
222 de obuziere şi 183 de tunuri, avea 180 de
obuziere şi 72 de tunuri de fabricaţie nouă,
restul fiind acoperit cu material vechi.
Dotarea armatei române cu armament
antitanc constituia o necesitate, dat fiind
faptul că mijloacele financiare reduse nu ne-au
permis să ne dotăm cu suficiente tancuri.
De altfel, foarte puţini dintre analiştii noştri
militari interbelici au prevăzut rolul dominant
pe care aveau să-l joace tancurile în cel
47

File din istoria militară a poporului român, vol. 1,
p.176.

158

de-al Doilea Război Mondial. Fără a diminua
rolul celorlalte arme în conflictul care urma să
înceapă, tancurile au parcurs un proces
accelerat de modernizări tehnice, în special la
motoare şi blindaj, fapt ce le-au impus
definitiv, în toate armatele. Îmbinând
avantajul mobilităţii, combinat cu puterea de
foc a artileriei, tancurile şi autotunurile au
reprezentat mijloacele terestre cele mai
influente în cel de-al Doilea Război Mondial,
care au făcut diferenţa între adversari şi au
permis realizarea superiorităţii pe câmpul de
luptă. Este însă foarte trist că lipsa de
previziune privind rolul excepţional pe care
aveau să-l joace tancurile în următorul
conflict s-a răsfrânt negativ asupra dotării cu
mijloace antitanc, dotare ce ar fi reprezentat,
în cazul nostru o soluţie mai economicoasă
decât procurarea de tancuri sau artilerie
autopropulsată. Dotarea insuficientă cu
artilerie antitanc, sau existenţa unor guri de
foc ce s-au dovedit ineficiente, achiziţionate
la începutul războiului (calibrul 37 sau 47 mm)
vor constitui, de altfel, principalele cauze ale
celei mai mari înfrângeri militare suferite de
către armata română în timpul celui
de-al Doilea Război Mondial, la Stalingrad, în
anul 1942.
Pentru procurarea materialului antitanc
s-au făcut comenzi masive în Franţa. Dintr-un
raport asupra acestor comenzi, întocmit la
9 februarie 1937 de Marele Stat Major, reiese
faptul că se contractase la Uzinele „Schneider”
executarea a 40 de baterii de tunuri antitanc
cal. 47 mm şi 80.313 de lovituri complete.
Până la data întocmirii raportului se
recepţionaseră elemente brute şi semifabricate
pentru primele 20 de baterii. Livrările urmau
să se facă eşalonat până la data de 1 martie
193948.
Acţiunea de înzestrare cu tunuri antitanc
a fost întârziată de nerespectarea de către
uzinele furnizoare din străinătate a
contractelor încheiate. Într-un memoriu al
Marelui Stat Major, în luna februarie 1938, se
arăta: „cu toate eforturile făcute în ultimii ani,
multiplele lipsuri materiale ale armatei nu au
putut fi completate decât într-o măsură
redusă. Cauzele sunt cunoscute: posibilităţile
financiare limitate; dificultăţile pe care le-au
avut fabricile străine, supraîncărcate de
comenzi de a livra la timp materialele;
48

greutăţile întâmpinate în industria naţională
de a executa comenzi pentru care nu erau
utilate şi nici pregătite etc.”49.
În „nota” asupra ordinii de urgenţe în
completarea materialului necesar la mobilizare,
întocmită de către Marele Stat Major, la
1 octombrie 1938, dată la care 20 din bateriile
de tunuri antitanc comandate în Franţa
trebuiau să ajungă în ţară, se specifica: „În
prezent nu avem nimic (material antitancn.a.). Minim necesar putem considera câte
12 piese pentru fiecare divizie de infanterie,
adică 300 piese în total”50 (25 de divizii n.a.).
La începutul anului 1940, armata
română dispunea de 152 de tunuri antitanc51,
o cantitate scăzută faţă de minimul calculat de
Marele Stat Major şi mult inferioară dotării pe
care o aveau armatele unor state europene.
Este de remarcat faptul că în majoritatea lor
aceste piese antitanc (tunurile de calibrul 25,
37 şi 47 mm) au devenit învechite relativ
repede, încă din primii 2 ani de război fiind
incapabile să scoată din luptă tancurile
sovietice.
Lecţiile învăţate desprinse din modul de
desfăşurare a războiului fulger dus de către
Germania (septembrie 1939 - iunie 1941),
unde s-au folosit cu mare succes tancurile şi
autotunurile, au determinat Inspectoratul
General al Artileriei şi Marele Stat Major să
ia măsuri pentru îmbunătăţirea dotării
structurilor luptătoare cu artilerie antitanc. La
regimentele de infanterie s-a înfiinţat o
companie de armament greu, formată din
3 plutoane: un pluton tunuri de însoţire cal. 37 mm
„Bofors” md. 1936 (6 piese), un pluton
antitanc cal. 47 mm „Schneider”, sau
„Breda” (6 piese) şi un pluton de aruncătoare
„Brandt” cal. 81,4 mm (6 piese).
Regimentele de cavalerie aveau un escadron
de armament greu cu 6 tunuri cal. 37 mm
(plus 8 mitraliere şi 4 mitraliere antiaeriene
cal. 13,2 mm). Diviziile de infanterie, aşa cum
am arătat, dispuneau de câte o baterie de
tunuri antitanc cal. 47 mm „Schneider”,
tractate cu şenilate „Malaxa tip UE” (6 piese)52.
Problema cea mai importantă era legată de
primirea
armamentului
comandat
în
49
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străinătate sau realizarea sa în ţară, sub
licenţă.
Motorizarea
artileriei
a
fost
experimentată prima dată la manevrele din

De menţionat că aparatura topografică,
meteo, de observare şi conducere a focului era
de bună calitate, deşi era procurată de la
foarte mulţi furnizori. Lista cu aparatura

Obuzier „Skoda” cal. 150 mm, md. 1934 tractat cu autovehicul „Skoda” md. 6 ST 6T

toamna anilor 1935-1937. Iniţial, în anul 1937
au fost folosite tractoare de tip „Fiat-Pavesi”
pentru tunurile de câmp şi tractoare de tip
„Skoda” la un divizion de obuziere calibru
150 mm.
Datorită unei concepţii clare şi voinţei
de care au dat dovadă factorii de decizie ai
armatei, în decurs de numai 2 ani (1938-1940),
a fost motorizată artileria grea a corpurilor de
armată (8 regimente) şi 6 divizioane
independente (din cele 17 existente), fiind
adoptată cea mai bună soluţie tehnică prin
achiziţia de autovehicule „Skoda”53.
În perioada premergătoare izbucnirii
celui de-al Doilea Război Mondial s-a
acţionat permanent pentru îmbunătăţirea
calităţii tehnice a materialului de artilerie,
creşterii bătăii, preciziei, cadenţei de tragere
şi mobilităţii în câmpul tactic. Eforturile
financiare făcute de către statul nostru pentru
înzestrarea artileriei române au fost pe măsura
necesităţilor pentru ca unităţile de artilerie
existente, precum şi cele înfiinţate la
mobilizare să dispună de numărul de piese de
artilerie, prevăzute în statele de organizare,
harnaşamentul, necesar pentru caii de atelaj,
aparatura topo, de cercetare şi observare din
dotarea grupurilor de comandă şi bateriilor de
comandă de la fiecare regiment de artilerie,
aparaturii de transmisiuni, radio şi fir.

existentă la Divizionul 45 Artilerie Grea
Independent este reprezentativă în acest
sens54. Aparatură topografică: 2 staţii
goniometrice de baterie tip „R.B.a.S.T.Y.S.”; o
staţie topografică de divizion tip „Josef
Frick”; 6 goniometre busolă „Wichmann”;
2 jocuri topografice inventar nr. 3; 6 busole
„Bezard”. Aparatură de observare: 6 lunete de
observare „Busch”; 6 binocluri „S.O.M.”;
4 periscoape de artilerie P.6x100; 5 truse
observator nr.1; 3 grile de observare;
3 telemetre „Gortz” cu baza de 2 m.
Aparatură pentru tragere: 3 rigle metalice de
80 cm; 3 planşete tragere cu învelitoare şi
trepied; 3 cronometre. Post meteo nr.1 cu:
2 altimetre cu termometru; 2 anemometre.
Armamentul individual al divizionului purta
aceeaşi caracteristică: 439 arme A.U. cal. 8 mm,
md. 1895; 5 puşti mitralieră Z.B cal. 7,92 mm;
5 pistoale mitralieră „Deimler-Puch”. Ca
aparatură radio întâlnim 2 staţii radio tip „G”,
folosite de majoritatea unităţilor de artilerie.
În baza licenţelor, uzinele noastre de
armament au fabricat o mare diversitate de
armament şi muniţii. Amintim aici de tunurile
cal. 47 mm „Schneider” fabricate la Uzina
„Concordia” din Ploieşti, aruncătoarele de
mine cal. 60 mm şi 81,4 mm, realizate la
Uzinele „Astra” şi „Voina” din Braşov,
tubarea amovibilă a ţevilor pentru tunurile de
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de arme de infanterie şi cea mai mare parte a
muniţiilor. În esenţă, cele mai importante
realizări în acest domeniu au fost56:
- s-au fabricat, pe baza licenţelor
cumpărate din străinătate: aruncătorul
„Brandt”, calibrul 81,4 mm, model francez;
tunul antitanc „Schneider”, de calibru 47 mm,
model francez; tunul antiaerian „Rheinmetal”,
calibrul 37 mm, model german; tunul
antiaerian „Vickers”, calibrul 75 mm, model
englez; ţevi pentru tunul antiaerian de calibru
88 mm, model german şi pentru obuzierele
„Skoda”, de calibrele 100 şi 150 mm, model
cehoslovac, mitraliere şi puşti mitralieră
„ZB”, calibrul 7,92 mm, model cehoslovac;
muniţii complete (corpuri de proiectile,
focoase, tuburi de alamă, şuruburi
portamorsă, explozivi, pulberi de azvârlire)
pentru tunurile lungi de 105 mm, tunul
antitanc de 47 mm, tunul de 37 mm
Rheinmetal, tunul de 75 mm „Vickers”,
aruncătorul de 81,4 mm şi pentru armamentul
de infanterie; aparatură de teleindicaţie şi
telecomandă pentru tunurile antiaeriene;
chesoane şi antetrene pentru artileria tractată
hipo;
- s-a construit, reproducând un model
pentru care nu existau documentaţii tehnice,
aruncătorul de 120 mm, cu muniţia aferentă
(model 1942) şi aruncătorul de 60 mm;
- s-au modernizat, unificat (calibrele 75,
76,2 şi 77 mm) şi regenerat, prin tubare
amovibilă, folosind soluţii tehnice originale,
ţevile tunurilor de câmp;
- s-au proiectat şi construit după o
concepţie modernă şi originală: tunul antitanc
românesc de calibru 75 mm „Reşiţa”, model
1943 şi muniţia aferentă; aparatul central de
tragere pentru bateriile antiaeriene „VickersReşiţa”; pistolul mitralieră „Oriţa”; diverse
aparate de ochire (lunete, cadrane).
De menţionat că la începutul războiului,
majoritatea artileriei noastre era tractată hipo,
cu excepţia: artileriei grele şi artileriei diviziei
blindate care era tractată auto cu
autocamioane sau autotractoare „Skoda”
tipurile: 6 STP 6L, 6ST 6T şi 6 LTP 6L;
artileriei antitanc, cal. 47 mm „Schneider”
tractată de şenilate tip „MALAXA” şi a unei
părţi din tunurile „Bohler” tractate cu
autoturisme „Horch”. La Brigada 5, 6 şi 8 de
Cavalerie ce constituiau Corpul de cavalerie

câmp cal.75 mm, fabricarea tunurilor A.A. de
75 mm, sistem „Vickers” şi a aruncătoarelor
de 120 mm, md. 1942 la uzinele „Reşiţa” etc.
Muniţiile se fabricau în mai multe uzine.
Chesoanele şi antetrenurile pentru
transportul muniţiei, precum şi a trăsurilor
(furgoanelor) folosite de unităţile de artilerie
pentru transportarea furajelor, roţilor de
rezervă,
potcoavelor,
materialelor
de
întrebuinţare a gurilor de foc şi de îngrijire a
cailor, au fost realizate la uzinele
„Semănătoarea”- Craiova, „Concordia”Ploieşti, „Fabricius”- Sibiu etc.
Numeroase au fost şi cadrele tehnice
care s-au evidenţiat prin activitatea depusă
pentru modernizarea artileriei române şi
dotarea cu material modern, competitiv şi
comparabil cu cel aflat în dotarea armatelor
europene. Printre aceştia o contribuţie
esenţială au avut-o: generalul Vasile Negrei,
directorul Direcţiei Tehnice şi apoi Inspector
General Tehnic al Armatei; colonelul doctor
inginer Ion Linteş, membru titular al
Academiei Române, şef de catedră la Şcoala
Politehnică din Bucureşti, autorul a
numeroase studii privind construcţia gurilor
de foc şi balistica tragerilor de artilerie,
tehnician de mare valoare, autor a numeroase
studii şi cercetări; colonelul Ion Bungescu
membru titular al Academiei Române, primul
comandant al Centrului de Instrucţie al
Artileriei Antiaeriene şi inventatorul unor
aparate centrale de tragere; generalul Ştefan
Burileanu, realizatorul primelor tunuri
antiaeriene şi cel care a adaptat tunurile de
asediu şi cetate pentru constituirea primelor
unităţi de artilerie grea din ţara noastră;
colonelul Valerian Nestorescu, coautor
împreună cu generalul Vasile Negrei şi
căpitanul Eugen Burlacu al tunului românesc
„Reşiţa”, cal. 75 mm; maiorul Paul Şeptilici
şi colonelul Toma Ghenea, creatorii unor
aparate optice de artilerie, maiorul inginer
Ţonciu şi mulţi alţii.
Industria naţională de armament, deşi
s-a constituit încet şi cu mari dificultăţi, până
la nivelul anului 1935 fiind aproape
inexistentă, a reuşit ca după acest an în decurs
de circa un deceniu să se dezvolte excepţional
şi să construiască, peste 3000 de guri de foc
de artilerie (multe sub licenţă)55, sute de mii
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exista un regiment de cavalerie motorizat sau
în limbajul epocii „purtat”. În cadrul acestor
regimente existau câte un escadron de artilerie
antitanc (tunuri „Bofors” cal. 37 mm) şi unul
de aruncătoare cal. 81,4 mm „purtate”, dotate
cu camioane „Tatra 93 T”. În general,
mobilitatea unităţilor noastre de artilerie a
constituit o mare servitute ce a trebuit să fie
depăşită cu mari eforturi fizice pe toată durata
războiului.

„artileria nu mai pregăteşte atacurile ci le
însoţeşte”58. Este suficient să amintim că
pregătirea de foc a ofensivei a fost folosită de
către armata română, încă din timpul
războiului, spre exemplu, la Mărăşti, aceasta a
durat 3 zile, s-a executat cu 230 de guri de foc
şi a avut un efect dezastruos pentru trupele
germane;
- s-a generalizat utilizarea artileriei în
sistem masat, prin constituirea grupărilor de
artilerie de la nivel divizie, corp de armată şi
armată59 conduse de către comandanţii
artileriei de la aceste eşaloane; la nivel divizie
grupările erau de două tipuri: grupări de
sprijin direct şi grupări de acţiune de
ansamblu, iar la eşaloanele superioare doar de
ansamblu; în principiu, s-a statuat modul de
repartizare a artileriei către forţele luptătoare:
câte o grupare de sprijin direct pentru fiecare
regiment de infanterie din prima linie şi una
sau mai multe grupări de ansamblu, formate
din guri de foc de calibru mare care executau
sprijinul general al operaţiilor diviziei;
grupările se organizau, de regulă, pe structura
regimentelor organice sau prin concentrarea
mai multor divizioane, conducerea fiind
făcută de unul dintre ele care deţinea un stat
major mai puternic;
- s-a introdus în manuale metoda
„barajului rulant”60 (valul de foc), dens şi
adânc executat asupra poziţiilor inamice, în
faţa infanteriei proprii care pleca la atac; acest
procedeu de foc, deşi se recunoştea că era
dificil de executat şi coordonat, concomitent
cu înaintarea infanteriei putând da naştere la
accidente a reprezentat o aplicare modernă a
concepţiei războiului de mişcare;
- imposibilitatea sprijinului infanteriei,
în special în ultima fază a atacului, datorită
necesităţii păstrării limitelor de siguranţă a
impus crearea artileriei speciale denumită „de
infanterie” formată din aruncătoare şi tunuri
de însoţire de calibru mic;
- războiul de tranşee a evidenţiat
necesitatea traiectoriilor verticale, obţinute cu
ajutorul obuzierelor sau al mortierelor de
tranşee, guri de foc care nu se găseau în
număr suficient în dotarea noastră la începutul

5.1.3. Evoluţia doctrinelor, concepţiilor,
tacticilor şi procedurilor privind întrebuinţarea
artileriei în luptă, în perioada interbelică
În timpul celor 20 de ani dintre cele
două războaie mondiale, ideile care au stat la
baza reorganizării, dotării şi instrucţiei
artileriei au evoluat de la concepţia războiului
de poziţie, cu care se încheiase Primul Război
Mondial, la aceea a războiului de mişcare cu
mijloace mecanizate şi sprijinul aviaţiei. Aşa
cum bine nota în anul 1943, Gl. de divizie
Gheorghe Potopeanu legat de experienţele
nefericite din Primul Război Mondial
rezultate în urma aplicării unor concepţii
doctrinare izvorâte din „eroismul scriitorilor
militari”, fără experienţă de campanie,
„puţine mijloace de luptă au lăsat
noroadelor atâta sânge nevinovat ca
raţionamentul în abstract şi setea de glorie
ale doctrinarilor fără fapte de arme”57.
Experienţa războiului a generalizat o serie de
învăţăminte care au fost incluse ca principii
de acţiune în manuale şi a înlăturat balastul de
norme inutile, astfel:
- războiul de apărare, numit şi „de
tranşee”, lung şi obositor a avut o influenţă
negativă asupra moralului trupelor luptătoare.
Pentru protejarea acestora şi micşorarea
pierderilor a fost implementat conceptul
„artileria cucereşte, infanteria ocupă” care nu
s-a dovedit viabil, nefiind utilizat după război;
în schimb s-au cristalizat metode mai
eficiente de colaborare cu infanteria, astfel,
generalizându-se principiile de utilizare a
artileriei în luptă, dintre care cel mai
important, utilizat şi astăzi a fost „pregătirea
de foc a ofensivei” renunţându-se definitiv la
formula experimentată de armata franceză
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războiului, situaţie similară cu cea din armata
franceză; tunurile de calibru 75 mm care
constituiau baza artileriei române de câmp
după primul război nu obţineau efecte
deosebite asupra inamicului dispus în lucrări
de fortificaţii, astfel că la nivel divizie acestea
au fost completate cu obuziere de 100 mm.
Merită
a fi evidenţiat
efortul
Inspectoratului General al Artileriei pentru
traducerea celor mai noi manuale şi
instrucţiuni de specialitate, în general preluate
din armata franceză şi adaptarea conceptelor
nou apărute. S-a manifestat un interes
deosebit privind redefinirea rolului artileriei
pe câmpul de luptă în contextul dezvoltării
aviaţiei, în care unii gânditori militari vedeau
chiar înlocuitorul armei artilerie. S-a statuat
că „artileria este prin excelenţă, arma
focurilor puternice, largi şi profunde”,
răspunsul la competitivitatea aviaţiei fiind
generalizarea tragerilor de suprafaţă, pe ţinte
mari, în sistem masat, indiferent de condiţiile
meteo, precum şi adaptarea la războiul de
mişcare prin motorizare.
După anul 1920, Marele Stat Major a
reglementat elaborarea, tipărirea şi difuzarea
manualelor şi regulamentelor în armată,
regulamentele artileriei având indicativul „E”
şi fiind numerotate în funcţie de importanţă.
În anul 1940 a apărut „E.17 Regulamentul
asupra întrebuinţării artileriei în luptă” care
a fost primul regulament tactic al artileriei
cu specific românesc, redactat fără extrase
din regulamente străine, bazat pe
experienţa românească în domeniu a Şcolii
superioare de război şi a Catedrei artilerie
din Centrul de instrucţie al artileriei. În
acest regulament, precum şi în cele care i-au
urmat se punea un accent deosebit pe
elementele războiului de mişcare, pe
realizarea concentrărilor masive de foc şi
sporirea măsurilor de siguranţă apropiată.
În toamna anului 1939 a fost publicată
lucrarea „Elemente de strategie”, scrisă de
generalul de divizie Ioan Sichitiu, fost şef al
Marelui Stat Major şi colonelul Alexandru
Ioaniţiu, comandantul Şcolii Superioare de
Război. Renunţând la elementele doctrinei
franceze, care erau încă aplicate integral în
cadrul armatei române, autorii lucrării au
formulat noi principii, considerând că „într-un
eventual război ofensiva va avea un caracter
hotărâtor fiind singura formă de operaţii prin
care se poate realiza scopul războiului,
distrugerea sau dezarmarea forţelor armate

ale adversarului”. În acelaşi timp autorii au
reliefat destul de convingător rolul armelor şi
în special al artileriei în desfăşurarea unor
acţiuni ofensive de amploare şi într-un ritm
alert, formulând totodată procedee de acţiune
atât pe plan tactic, cât şi pe plan strategic.
Deşi adepţi ai caracterului ofensiv al acţiunilor
militare, cei doi artilerişti şi teoreticieni militari
nu au alunecat pe panta teoriilor periculoase a
„războiului fulger” şi au criticat principiile
formulate de E. Ludendorff şi pe cea de
„război total”. Preocupaţi constant de
ridicarea nivelului de pregătire de specialitate a
ofiţerilor de artilerie, maiorul Constantin
Ştefănescu61 din Regimentul 2 Artilerie Grea şi
căpitanul Mihail Focşăneanu62, din Regimentul 1
Artilerie Grăniceri au elaborat şi publicat în
anul 1938 o valoroasă lucrare ştiinţifică pe care
din scopuri pedagogice au intitulat-o „Manual
de artilerie”. Evoluţia continuă a tehnicii de
artilerie, diversificarea accentuată şi misiunile
acesteia au determinat pe cei doi ofiţeri să-şi
canalizeze activitatea de cercetare ştiinţifică în
direcţia găsirii unor metode eficace de
pregătire a ofiţerilor de artilerie punând accent
pe pregătirea tehnică şi cea tactică. „Scopul
general al instrucţiei - scriau autorii - este
pregătirea de război. În orice moment
activitatea noastră trebuie să se inspire din
realităţile câmpului de luptă, adică din istoria
şi din posibilităţile noastre. La război trebuie
multă ştiinţă şi artă însă ştiinţa şi arta nu au
nicio valoare dacă nu au la îndemână
mijloace, deci material de artilerie”63.
În afara lucrărilor publicate a elevatelor
prelegeri ţinute în instituţiile de învăţământ de
profil, a regulamentelor de artilerie şi
manualelor, în coloanele din „Revista
artileriei”, condusă de un valoros corp
redacţional, teoreticieni militari (din care
amintim pe generalul de divizie Petre
Dumitrescu, directorul revistei şi Inspector
61
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General al Artileriei, general Nicolae
Stoenescu, colonelul Mihail Andronescu,
coloneii Ioan Linteş şi Romulus Costescu,
maiorul Iosif Butoi, căpitanii Andrei Miclescu
şi Mihail Focşăneanu) s-au regăsit opinii, idei,
concepţii, preocupări şi metode noi de folosire
a artileriei şi focului acesteia în principalele
forme ale luptei şi în situaţii speciale oferite
de câmpul de luptă modern. Majoritatea
autorilor studiilor publicate în „Revista
artileriei”, erau comandanţi de unităţi şi
subunităţi de artilerie, cadre didactice,
membri ai unor comisii de recepţie a
armamentului cu care a fost dotată artileria în
preajma celui de-al Doilea Război Mondial,
specialişti din cadrul Centrului de Instrucţie al
Artilerie şi ai uzinelor de reparat şi fabricat
armament şi aparatură R.O.T. (recunoaştere,
observare şi tragere), în general ofiţeri bine
pregătiţi, cu o îndelungată experienţă.
Cea mai mare parte a articolelor şi
studiilor publicate între anii 1938-1941, în
periodicele noastre de armă se remarcă prin
elemente novatoare în condiţiile în care în
acea perioadă ponderea cea mai mare a
studiilor priveau folosirea artileriei în apărare
(amintim aici de cel al generalului Constantin
Dragalina şi locotenentului Alexandru
Gavrilescu intitulat „Acţiunea artileriei în
defensivă”, pe cel al maiorului Constantin
Ştefănescu, „Gruparea de artilerie în
defensivă” ş.a.). Părăsirea ideilor doctrinare
ale războiului de poziţie, ale luptei bazate pe
puternice linii de fortificaţii, linii care de
altfel au necesitat mari eforturi financiare în
ţări ca Franţa, Finlanda şi România, şi
abordarea ofensivei s-a făcut în mai multe
lucrări, astfel: în studiul intitulat „Doctrina
artileriei” semnat de colonelul C.V. Petrescu,
apare pentru prima oară ideea folosirii în
masă a artileriei pe timpul ofensivei,
argumentând că numai prin centralizarea
artileriei se pot obţine rezultate evidente. Pe
un plan de originalitate privind ideile
doctrinare de folosire a artileriei într-un
eventual război, prefigurat de altfel de către
mai mulţi dintre semnatarii studiilor
încredinţate în acei ani redacţiei „Revista
artileriei” sunt cele intitulate „Artileria pe
câmpul de luptă” de general de brigadă Vasile
Rudeanu, „Consideraţiuni generale asupra
întrebuinţării artileriei în munte” de maior I.
Konslinski, „Artileria în lupta ofensivă”, de
colonelul Al. Rizeanu, din care se degajă
ideea folosirii artileriei divizionare pentru

sprijinul direct al unităţilor de infanterie sau
cavalerie şi constituirea „grupării de
ansamblu”, adică a grupării divizionare din
artileria grea hipomobilă sau motorizată,
precum şi studiul „Evoluţia doctrinei
artileristice până în zilele noastre” de
locotenent-colonelul Gheorghieş. La rândul
său generalul Ioan Sichitiu, în studiul intitulat
„Reflexiuni asupra artileriei în lupta
ofensivă” a enunţat idei de valoare privind
războiul de mişcare. „Operaţiunile vor avea
un caracter vioi - scria autorul - astfel din
cauza bătăii (artileriei n.n.) şi puterii armelor
moderne (aviaţia, tancurile n.n.) adâncimea
câmpului de bătaie a crescut şi apropierea
infanteriei de obiectiv trebuie să se facă sub o
puternică acoperire de artilerie”64.
Dintre numeroasele teorii şi soluţii
practice ce se regăsesc în paginile revistei în
această perioadă merită să amintim studiul „În
ce proporţie să fie artileria faţă de infanterie”
al colonelului Georgescu Pion, care pentru a
ajunge la concluzia că acest procent trebuie să
fie de 32% a recurs la o suită de exemple
convingătoare şi calcule matematice, precum
şi studiile privitor la execuţia contrapregătirii
de artilerie. În articolul său intitulat
„Contrapreparaţia”, colonelul C. Ştefănescu
menţiona că „zonele unde urmează să se
execute contrapreparaţia să fie determinate în
strânsă concordanţă cu ideea de manevră a
inamicului”, iar obiectivele ce urmau să fie
lovite de artilerie să respecte următoarea
ordine: infanteria inamică, artileria acestuia,
punctele de observare şi comandă, nodurile de
transmisiuni şi apoi rezervele. Ca timp de
execuţie, ofiţerul recomanda ca această
complexă acţiune a artileriei să se execute pe
cât posibil înaintea pregătirii de foc inamice,
sau în ultima oră a nopţii, pentru a-l surprinde
pe inamic pe baza de plecare la atac. La
rândul său maiorul Gheorghe Potopeanu, în
articolul „Contrapreparaţia” propunea ca
această misiune ce revine artileriei şi nu
numai artileriei să cuprindă două faze:
contrapreparaţia îndepărtată, care să vizeze
lovirea
bateriilor
de
artilerie
şi
contrapreparaţia apropriată care să fie
executată cu intensitate maximă şi să
urmărească neutralizarea forţei vii şi
mijloacele de foc automat, punctele de sprijin
ale inamicului de pe faţa poziţiei.
64
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Intrarea ţării noastre în orbita Germaniei
hitleriste, ca urmare a conjuncturii politicomilitare din anii 1939-1940 a influenţat
concepţia de ducere a luptei de către artilerie.
Sub presiunea consilierilor germani aflaţi în
calitate de instructori în instituţiile noastre de
învăţământ militar65, (misiunea militară
germană) sau prin intermediul ofiţerilor de
artilerie care au urmat cursuri de comandanţi
de baterii şi divizioane în Germania, s-a trecut
treptat la asimilarea doctrinei militare
germane. La Centrul de Instrucţie al Artileriei
de la Mihai Bravu funcţiona Centrul de
Instrucţie Româno-German, organizat pe
structura unui divizion mixt german compus
din 2 baterii de obuziere grele şi 1 baterie de
obuziere uşoare. Efectivele germane erau:
25 de ofiţeri, 75 de subofiţeri, 470 trupă,
120 de autovehicule, 46 de motociclete.
Deoarece doctrina unei armate, regulamentele
şi principiile de folosire a artileriei nu se pot
schimba într-un timp scurt a urmat o perioadă
de studiere şi de verificare a unor procedee de
tragere în poligonul de la Mihai Bravu. Abia
în anul 1942 Marele Stat Major prin adresa
nr. 43342 anunţa Direcţia Superioară de
Artilerie că a obţinut de la Misiunea Militară
Germană în România regulamentele militare
germane, astfel că în data de 6 iulie s-a
consemnat că direcţia a dat aceste
regulamente la tradus la şcoli şi centre66.
Ulterior s-a acţionat pentru adaptarea
regulamentelor de armă. În data de 8 februarie
1943 are loc la Direcţia Superioară a
Învăţământului Militar discutarea mai multor
regulamente ce urma a se modifica în acord
cu doctrina germană şi învăţămintele de
război: „Regulamentul întrebuinţării artileriei
în luptă E 17”, „Regulamentul tragerilor
artileriei E 14” şi „Sinteza E 14, „Regulamentul
recunoaşterilor artileriei E 19” ş.a.67.
Prin Ordinul Marelui Stat Major
nr. 6577 din 18 martie 194268 transmis Direcţiei
Superioare a Artileriei s-a conturat clar ideea
pregătirii în spiritul cunoaşterii modelului de

acţiune german: „se face cunoscut că s-a
hotărât ca în luna iulie să aibă loc examenul
pentru gradul de maior. Pentru cei ce dau
examen să se pună la curent cu noile metode
de luptă precizate de Centrul de Instrucţie
Germano-Român, urmând a face un curs de o
lună la acest centru”, iar în darea de seamă a
Centrului de Instrucţie asupra desfăşurării
seriei a IV-a de curs mixt româno-german
(perioada 28 aprilie-28 mai 1941) se preciza
că au urmat cursul 31 de maiori (comandanţi
de divizioane), 102 căpitani (comandanţi de
baterii), 196 locotenenţi şi sublocotenenţi
(ofiţeri subalterni) şi 123 subofiţeri69.
5.2. Artileria română în cel de-al
Doilea Război Mondial
5.2.1. Structura organizatorică a
artileriei la intrarea României în război
La data de 22 iunie 1941 organizarea
trupelor de uscat era statuată prin Legea de
organizare a Forţelor Armate din 1 Aprilie
194170, astfel: Armata 1 la Sibiu, având în
subordine Corpul 1, 6 şi 7 Armată; Armata a
3-a la Bucureşti/Roman, având în subordine
Corpul de Cavalerie, Corpul de Munte, Corpul
4 şi Corpul 2 Armată; Armata a 4-a la
Bacău/Focşani, având în subordine Corpul 3,
Corpul 5 şi Corpul 11 Armată. Corpurile 1-7
Armată erau active, iar Corpul 6 şi Corpul 11
de rezervă71. Tot la trupele de uscat erau şi
grănicerii, jandarmii şi pompierii. În
compunerea fiecărui corp de armată activ
intrau, de regulă, 2-3 divizii de infanterie şi
un regiment de călăraşi, un regiment de
pionieri şi un regiment de artilerie grea. În
organizarea de pace, corpurile de armată sau
echivalentul lor la jandarmerie şi pompieri
erau organizate astfel: Corpul 1 Armată cu
Diviziile 2, 3 şi 11 Infanterie; Corpul 2
Armată cu Diviziile 4, 9 şi 10 Infanterie;
Corpul 3 Armată cu Diviziile 15 şi 21
Infanterie; Corpul 4 Armată cu Diviziile 7, 8
şi 14 Infanterie; Corpul 5 Armată cu Diviziile
5, 6 şi 13 Infanterie; Corpul 7 Armată cu
Diviziile 1, 18, 19 şi 20 Infanterie; Corpul de
Munte cu 4 brigăzi mixte munte; Corpul de
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Cavalerie cu 6 brigăzi de cavalerie; Corpul
Grănicerilor cu 7 regimente de grăniceri şi
grupul navelor de grăniceri; Inspectoratul
General al Jandarmeriei cu 8 inspectorate
regionale şi un regiment de jandarmi pedeştri;
Comandamentul Corpului Pompierilor cu
7 grupuri de pompieri. Un număr de mari
unităţi erau subordonate Comandamentului
Capitalei, astfel: Divizia de Gardă, Divizia 1
Blindată, Brigăzile 1 şi 2 Fortificaţii.
La începutul campaniei din est, armata
română avea ca structuri luptătoare cele
18 divizii de infanterie active, numerotate 1 - 11,
13-15, 18–21 la care se adăugau 9 comandamente de divizii de infanterie de rezervă, la
mobilizare (Comandamentele Diviziilor, 25,
26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35 Infanterie)72;
Divizia de Gardă; Divizia Blindată; Divizia
de Grăniceri; 2 brigăzi de fortificaţii; 4 brigăzi
mixte de munte, care ulterior au fost
transformate în divizii şi 6 brigăzi de
cavalerie. Divizia de Gardă era organizată ca
o divizie de infanterie, cu Regimentul 1 şi 2
Vânători de Gardă, Regimentul 6 de Gardă
„Mihai Viteazul” şi două regimente de
artilerie, fiind considerată o divizie de elită.
Diviziile de infanterie aveau la pace un
efectiv variabil şi erau organizate astfel: un
comandament de brigadă de infanterie cu
3 regimente de infanterie (câteva divizii aveau
două brigăzi cu câte 2 regimente fiecare); un
comandament de brigadă de artilerie care
purta numărul diviziei, cu 2 regimente de
artilerie; un grup de recunoaştere cu un
escadron de cavalerie şi 2 tunuri; un batalion
de pionieri; o companie de mitraliere şi una
antiaeriană; o companie de transmisiuni; o
companie de poliţie şi servicii; o companie
anticar73 (6 tunuri “Schneider” cal. 47 mm,
model 1936)74. Comandamentele brigăzilor de

structură. Diferenţa de nume provenea doar
din istoria armei infanterie. Fiecare regiment
era constituit din 3 batalioane (3 companii,
fiecare companie cu 3 plutoane a câte 3 grupe),
o companie de armament greu (cu 3 plutoane
a câte 6 piese de cal. 37, 47 şi 81.4 mm), o
companie de cercetare, o companie specialităţi
(transmisiuni, pionieri), compania depozit.
În ceea ce priveşte „Artileria de armată,
menţionăm că Armata 1, Armata a 3-a şi
Armata a 4-a nu au avut artilerie proprie,
primind în sprijin un număr variabil din cele
17 divizioane de artilerie grea independente
sau chiar regimente. Ulterior, pe timpul
războiului o parte din divizioane au fost
desfiinţate pentru completarea pierderilor sau
pentru constituirea altor structuri (din
Divizioanele 14, 21, 22, 25, 26 şi 27 Artilerie
s-au constituit Regimentele 1 şi 11 Artilerie
Grea Fortificaţii). Armata putea primi un
număr variabil de divizioane, aşa cum a fost
cazul Armatei a 4-a care la 22 iunie 1941
avea în subordine 5 divizioane de artilerie
grea. Conducerea era realizată de către
comandantul artileriei armatei.
„Artileria de corp de armată” era
formată dintr-un regiment de artilerie grea
motorizată înzestrat cu tunuri lungi
„Schneider”, cal. 105 mm, md. 1936 (un
divizion cu 12 piese) şi cu obuziere „Skoda”,
md. 1934, cal. 150 mm (un divizion cu
12 piese).
Aceste regimente, numerotate de la 1
la 8 erau cele mai bune unităţi de artilerie
din armata română. Fiecare dintre ele
dispunea de mijloace de transmisiuni, iar
piesele erau tractate cu autotractoare tip
„Skoda”. Datorită puterii de foc, bătăii (max.
17 km) mobilităţii şi instruirii trupelor puteau
fi comparate cu cele mai bune regimente de
artilerie existente la nivel european75. Aceste
regimente aveau ca sarcină de mobilizare
înfiinţarea unui număr variabil de divizioane
de artilerie grea independente, astfel:
Regimentul 2 Artilerie Grea înfiinţa
Divizionul 52 Artilerie Grea Independent;

infanterie şi artilerie au fost desfiinţate temporar,
începând cu data de 15 februarie 1941, conform
Ordinului Marelui Stat Major, nr. 101.155/A, din
6 februarie 1941.
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Regimentul 4 Artilerie Grea: Divizioanele 14,
34, 54 Artilerie Grea Independente;
Regimentul 5 Artilerie Grea: Divizionul 45 şi
55 Artilerie Grea Independente; Regimentul 7
Artilerie Grea: Divizioanele 37, 47 şi 57
Artilerie Grea Independente76 etc. Conducerea
artileriei se realiza de către comandantul
artileriei corpului de armată care avea funcţia
de general de brigadă.
„Artileria divizionară” era organizată
diferenţiat, în funcţie de categoria din care
făcea parte marea unitate. Diviziile de
infanterie, Divizia de Gardă şi Brigada 1
Infanterie Fortificaţii aveau, fiecare, 2 regimente de artilerie mixte (tunuri şi obuziere)
unul tip „A” şi un altul de tip „B”. La cele
18 divizii active de infanterie existau 36 de
regimente de artilerie la care s-au adăugat
18 regimente de artilerie mixte la cele 9 divizii
de infanterie (25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34,
35) înfiinţate la data de 4 septembrie 193977.
Nu toate dintre aceste regimente au fost aduse
la capacitatea de luptă necesară pentru a fi
trimise pe front, dar merită a fi reţinută
numerotarea lor: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69.
Regimentul de artilerie tip „A” era compus
din 3 divizioane, 2 divizioane pe 3 baterii a
12 tunuri de câmp calibrul 75 mm şi un
divizion pe 2 baterii cu 8 obuziere calibrul
100 mm (în total 8 baterii cu 32 piese).
Regimentul de artilerie tip „B” avea
2 divizioane, un divizion cu 12 tunuri de
câmp calibrul 75 mm şi un divizion cu
8 obuziere uşoare calibrul 100 mm (în total
5 baterii cu 20 piese).
Organizarea la pace a unui regiment de
artilerie divizionar tip „A”-hipo (3 divizioane)
era următoarea78:
- comanda regimentului, comandant colonel, ajutorul comandantului – locotenentcolonel, Biroul mobilizare - un maior,
adjutantura regimentului (şi comisar special) un ofiţer subaltern, serviciul aprovizionare un ofiţer subaltern, serviciul cazărmii (guard

de geniu) - un căpitan, serviciul armăturei
(guard de artilerie) - un subaltern, serviciul
îmbrăcămintei (administrativ) - un căpitan;
Serviciul casieriei (administrativ) - un
subaltern, serviciul sanitar (medical) -un
căpitan şi un subofiţer; serviciul veterinar - un
căpitan şi un subofiţer. Total la comanda
regimentului: 13 ofiţeri (un colonel, un
locotenent-colonel, un maior, 4 căpitani,
6 subalterni).
- bateria specialităţi, comanda bateriei,
un comandant baterie – căpitan; administraţia
- plutonier major; secretar şi magaziner -un
caporal cu un cal; artelnic veselar - un
caporal; bucătar - un soldat; furajer - un
caporal cu un cal; ordonanţă pentru ofiţeri 4 soldaţi; la furgonul pentru furaje - 3 soldaţi,
6 cai, o trăsură; trompet - un soldat; în total la
comanda bateriei specialităţi se aflau un
ofiţer, un subofiţer, 12 gradaţi/soldaţi, 9 cai, o
trăsură; secţia transmisiuni, comandant - un
subaltern, grupa radiotelegrafie cu un
comandant de grupă, un radiotelegrafist
(3 posturi) - 3 caporali, 3 soldaţi, 6 cai,
3 trăsuri, grupa telefonişti - un şef grup,
48 de telefonişti, 24 de cai, grupa agenţi
transmisiuni - şef grupă, 24 de agenţi
transmisiuni cu 24 de cai, şi 8 cercetaşi cu
8 cai; total la secţia transmisiuni exista un
ofiţer, 3 subofiţeri, 86 de gradaţi/soldaţi, 70 de
cai, 3 trăsuri; secţia operatori observatori,
comandant - un subaltern, ajutor-un sergent
major cu un cal, observatori operatori 23 trupă cu 23 de cai; secţia puşti mitralieră,
comandant - un subaltern, ajutor - un sergent
major cu un cal; puşcaşi mitraliori - 24 trupă
cu 24 de cai, conductori - 8 soldaţi cu 16 cai;
total la bateria specialităţi erau 4 ofiţeri,
6 subofiţeri, 153 de gradaţi/soldaţi, 144 de cai
şi 4 trăsuri.
- divizionul de tunuri (în total erau
2 divizioane), comandant-un maior; secretarun caporal; o ordonanţă - un soldat; bateria
tunuri (total 3), comandant baterie – căpitan,
administraţia - un plt. maj. cu un cal, secretar
şi magaziner - un caporal cu un cal; artelnic
veselar - un caporal cu un cal; furajer - un
caporal cu un cal; ordonanţe ofiţeri 3 soldaţi, la furgonul pentru furaje - 3 soldaţi,

76

Arhiva M.Ap.N. , fond M.St.M., Dosar 3250, f. 2.
***Istoria Artileriei Române,1977, p. 209.
78
Arhiva M.Ap.N., Fond M.St.M., Secţia 1 OM, dosar
1831, f. 5.
77

167

6 cai, un furgon, un trompet - un soldat cu un
cal; bateria de tragere, comandant - căpitan,
comandant autotrenuri - plutonier cu un cal,
secţia I, comandant - un subaltern, servanţi la
2 tunuri-14 trupă (4 gradaţi), 2 cai; conductori
la 4 trăsuri-14 trupă (2 gradaţi), 26 de cai; în
total la o secţie se aflau un ofiţer, 28 trupă
(2 sergenţi, 4 caporali, 22 de soldaţi) şi 28 de
cai; secţia II - identică cu secţia I; în total la
un divizion de tunuri erau încadraţi 10 ofiţeri,
9 subofiţeri, 203 gradaţi/soldaţi, 207 cai,
3 furgoane şi 12 tunuri.
- divizionul de obuziere (2 Bt.ob.); în
total la divizion erau încadraţi 7 ofiţeri,
6 subofiţeri, 136 gradaţi/soldaţi, 138 cai,
2 furgoane şi 8 obuziere.
- bateria depozit, comandant – căpitan;
cu administraţia - un plutonier major; secretar
magaziner-un caporal; artelnic veselar - un
caporal; bucătar-un soldat; ordonanţă ofiţeri 15 soldaţi; la 2 trăsuri aprov.- 2 soldaţi, 4 cai,
2 trăsuri; la serviciul adjutanturei - un soldat;
la biroul mobilizare-2 subofiţeri, 4 gradaţi;
serviciul aprovizionare-un subofiţer, un
caporal; serviciul cazarmare-un subofiţer,
4 soldaţi; serviciul îmbrăcăminte - 2 subofiţeri, 2 caporali: serviciul armăturei-un
subofiţer, un M.m., 2 soldaţi; serviciul
casieriei-1 subofiţer, un soldat; serviciul
sanitar şi serviciul veterinar-câte un plutonier
major, un caporal, 2 soldaţi.; registratura-un
plutonier; croitori-un M.m., un caporal, 7
soldaţi; cizmari - un M.m., un caporal, 7
soldaţi; potcovari-un M.m., un caporal, 7
soldaţi; curelari - 3 soldaţi; un trompet - un
plut. maj; Total la bateria depozit existau un
ofiţer, 13 subofiţeri, 5 M.m., 78 gradaţi/
soldaţi, 4 cai şi 2 trăsuri.
În total la regimentul de artilerie erau
45 ofiţeri (36 de artilerie şi un guard de
artilerie), 43 subofiţeri (36 de artilerie),
5 maiştri militari, 197 sergenţi şi caporali,
576 soldaţi. Total efective 866 oameni,
700 cai; piese de artilerie: 24 tunuri cal. 75 mm
(2 Dn.x3 Bt.x 4 piese) şi 8 obuziere cal. 100 mm
(1 Dn.x2 Bt.x 4 piese).
Tunurile de câmp calibrul 75 mm erau:
în mare parte de tipul „Schneider-Putilov”
md. 1902/1936, retubate amovibil la calibrul

75 mm, în anul 1936; de tip francez,
md. 1897, o parte provenind din piesele
importate din Franţa între 1916-1917, iar o
altă parte din capturile făcute de armata
germană din Polonia şi vândute României;
tunuri „Krupp” md. 1906 şi 1912 importate din
Germania înaintea Primului Război Mondial;
tunuri „Skoda” modernizate, model 1928.
Obuzierele de calibrul 100 mm erau în
cea mai mare parte de tip „Skoda” md. 1930
şi 1934.
Diviziile aveau şi o baterie antitanc
înzestrată cu 6 tunuri antitanc „Schneider”
md. 1936/39, cal. 47 mm, tractate cu şenilate
„Malaxa tip UE”. În total în organica diviziei
se aflau următoarele mijloace de foc: 36 tunuri
cal.75 mm, 16 obuziere cal.100 mm, 6 tunuri
antitanc cal. 47 mm la compania anticar şi
2 tunuri ale grupului de recunoaştere, la nivel
divizie (total-60 guri de foc artilerie
divizionară); 18 tunuri cal. 37 mm de însoţire,
18 tunuri anticar cal. 47 mm, 18 aruncătoare
cal. 81,4 mm, la cele 3 regimente de infanterie
(total-3 regimente x 18 guri de foc =
54 artilerie regimentară); 54 aruncătoare
cal. 60 mm, la cele 9 batalioane de infanterie,
însumând 168 de guri de foc în toată divizia.
Faţă de proporţia din Primul Război Mondial
(2-4 guri de foc pentru un batalion), luând o
medie de 3 piese la batalion creşterea era de
aproximativ 6 ori (168 piese la 9 batalioane
rezultând 18,6 piese la un batalion de
infanterie).
Faţă de anul 1920, numărul de guri de
foc de infanterie din cadrul diviziei de
infanterie a crescut de la 16 (8 tunuri de
calibrul 53 mm şi 8 mortiere de tranşee) la
116 guri de foc (54+54+2+6) ceea ce a
reprezentat o creştere de 7,25 ori.
Divizia 1 Blindată avea un regiment de
artilerie motorizată, compus din un divizion
cu 12 tunuri de câmp „Schneider-Putilov”
md. 1902/1936, cal 75 mm, un divizion cu
12 obuziere „Skoda” cal.100 mm şi un divizion
cu 12 tunuri lungi „Schneider” cal. 105 mm.
Cele 4 brigăzi de munte (divizii din anul
1942) aveau în dotare câte un grup de artilerie
de munte, purtând numărul brigăzii, format în
principiu dintr-un divizion de tunuri de munte
168

şi un divizion de obuziere de munte. În total
erau 6 divizioane de tunuri de munte
(“Skoda” md. 1915 cal. 75 mm, „Putilov”
md. 1909 cal. 76,2 mm) şi 3 divizioane
de obuziere de munte („Skoda” md.1916
cal. 100 mm). Brigada 1 şi 3 Munte aveau
fiecare câte un divizion de tunuri de munte şi
un divizion de obuziere de munte.
Brigada 2 Munte avea la rândul său
2 divizioane de tunuri de munte şi un divizion
de obuziere de munte. Brigada 4 Munte avea
2 divizioane de tunuri de munte. Divizioanele
de tunuri aveau 3 baterii cu 12 piese, iar
divizioanele de obuziere aveau 2 baterii cu
8 piese. Fiecare batalion de vânători de munte
avea în dotare 4 aruncătoare calibru 81,4 mm,
fiind în total 24 de aruncătoare la brigadă.
În plus, la fiecare pluton de vânători de
munte exista un aruncător cal. 60 mm79.
Brigăzile de cavalerie (1, 5, 6, 7, 8, 9)
erau de 2 tipuri: „purtate”, adică motorizate,
cu mobilitate şi putere de foc mai mari
(Brigăzile 5, 6 şi 8 Cavalerie) şi călare
(Brigăzile 1, 7 şi 9 Cavalerie). Indiferent de
tip, fiecare brigadă dispunea de câte un
regiment de artilerie călăreaţă (regimentele 1-6).
Regimentul de artilerie călăreaţă era organizat
pe 2 divizioane a câte 8 tunuri de câmp,
cal. 75 mm sistem „Krupp” md. 1904 sau
md. 1912. Fiecare brigadă de cavalerie mai
dispunea şi de câte un escadron (companie) de
aruncătoare cal. 81,4 mm (12 piese),
7 aruncătoare de mine cal. 60 mm şi un
escadron antitanc, dotat cu tunuri antitanc
„Bofors” md. 1935, cal. 37 mm, tractate auto
sau hipo. La brigăzile „purtate” existau
20 tunuri „Bofors”, iar la cele călare 14.
Divizia de Grăniceri
a avut în
componenţă doar un singur regiment de
artilerie, Regimentul 1 Artilerie Grăniceri,
organizat pe două divizioane compus dintr-un
divizion cu 12 tunuri de câmp cal. 75 mm, un
divizion cu 12 obuziere cal. 100 mm.
O atenţie deosebită s-a acordat, în
perioada interbelică, organizării pregătirii
specialiştilor de artilerie care constituiau

grupurile de comandă de baterie, divizion şi
regiment. În acest scop, în anul 1923 s-a
înfiinţat Bateria de Legături şi Transmisiuni
(bateria de comandă), la regimentele de
artilerie,
iar
în
cadrul
divizioanelor
independente, Secţia de Legături şi Transmisiuni (plutonul de comandă). După un an,
aceste subunităţi au primit denumirea de Bateria
de Specialităţi. Concomitent, pentru îndrumarea
întregii pregătiri de luptă a subunităţilor şi
cadrelor s-a înfiinţat în regimentele de artilerie
„Biroul Instrucţie”. La început, şeful acestui
birou era comandantul Divizionului 1, ajutat de
un subofiţer sau de un sergent secretar
(dactilograf), ulterior, încadrarea biroului s-a
făcut cu personal aparte prevăzut în statele de
organizare.
De asemenea, s-a acordat o atenţie
deosebită
organizării
comandamentelor,
unităţilor şi subunităţilor de artilerie.
Un comandament de artilerie era constituit
din comandamentul artileriei marii unităţi
respective şi un stat major.
Comandamentul artileriei armatei (care
lua fiinţă la constituirea armatelor) dispunea
de cel mai numeros stat major, în compunerea
căruia intra: Biroul de Informaţii care
conducea Serviciul de Informaţii al Artileriei
(S.I.A.), responsabil de descoperirea ţintelor
inamice; Biroul de Operaţii, responsabil cu
planificarea focurilor şi întocmirea ordinelor
de operaţii, Biroul Armament şi Muniţii,
responsabil cu asigurarea cu muniţii şi de
legătura cu Secţia IV din comandamentul
armatei. Pentru buna funcţionare a statului
major, acesta mai dispunea de Biroul
Adjutanturii.
Comandamentul
artileriei
armatei dispunea ca structură specializată de
un divizion de reperaj compus din: o baterie
topografică, o baterie de reperaj prin sunet, o
baterie de reperaj prin observare terestră.
Comandamentul artileriei corpului de
armată avea un stat major mai redus, cu un
birou pentru informaţii şi operaţii şi un birou
adjutantură.
La divizie, comandantul artileriei era
chiar comandantul brigăzii care avea un stat
major cu 2 birouri, unul pentru operaţii şi altul
pentru informaţii şi un serviciu de armament
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şi muniţii. Deoarece serviciul de informaţii s-a
dezvoltat foarte mult, în anul 1939 s-a
înfiinţat, în cadrul brigăzii de artilerie
„Bateria de observare şi meteorologie”,
ataşată administrativ, de regulă, la regimentul
de artilerie cu reşedinţa comună cu
comandantul brigăzii.
În organizarea pentru luptă a unităţilor şi
subunităţilor un rol important îl aveau
grupurile de comandă. În grupul de
comandă al grupării acţionau 6 ofiţeri
(adjutant, observator, orientator, informator,
şef al detaşamentului de legătură cu
infanteria, şef al transmisiunilor), iar în grupul
de comandă al divizionului, 4 ofiţeri
(observator, orientator, informator, ofiţer de
legătură cu infanteria, şef al transmisiunilor),
cu personalul ajutător şi aparatura necesară.
Întreg personalul grupurilor de comandă era
organizat pe grupe funcţionale: 4 la grupare şi
anume: grupa de informaţii şi observaţii,
grupa de recunoaştere, grupa de legătură cu
infanteria şi grupa de transmisiuni (telefonişti,
agenţi, semnalizatori) şi 3 la divizioane: grupa
de recunoaştere şi observare, grupa de
legătură cu infanteria şi grupa de transmisiuni
(telefonişti, semnalizatori). Grupul de
comandă al bateriei avea numai două grupe:
grupa de recunoaştere şi observare, respectiv
grupa de transmisiuni (telefonişti, agenţi,
semnalizatori).
Pentru conducerea în luptă a grupării,
divizionului şi bateriei toate grupele erau de o
reală necesitate. Între ele, grupa de legătură cu
infanteria constituia un fel de legătură
sufletească între cele două arme. Prezenţa
ofiţerului de legătură lângă comandantul
unităţii de infanterie, ca şi prezenţa
observatoarelor de artilerie în dispozitivul
infanteriei, asigura o mai strânsă cooperare
infanterie-artilerie şi constituia totodată un
sprijin moral pentru infanterie, care la nevoie
putea să fie sprijinită imediat.
Efectivele grupurilor de comandă80 au
fost în continuă creştere, atingând cea mai
mare dezvoltare în anul 1938 şi anume: 31 de

militari la grupul de comandă de baterie, 44 la
divizion şi 62 la grupare. În anul 1942 a
apărut în grupul de comandă de divizion al
cincilea ofiţer, „ofiţerul cu siguranţa imediată
a artileriei”, această funcţie fiind îndeplinită
de comandantul grupei de mitraliere
antiaeriene.
Alături de grupurile de comandă, în
organizarea pentru luptă mai existau şi alte
formaţiuni, astfel: „trenul de luptă”, la
divizion
şi
baterie,
care
asigurau
aprovizionarea cu muniţii şi „trenul
regimentar”, la baterie, care asigura nevoile
materiale ale subunităţilor privind hrănirea,
echiparea, cartiruirea.
Ca element principal privind dotarea cu
armament merită subliniat faptul că înaintea
războiului, artileria de divizie a fost
uniformizată la calibrele 75 şi 100 mm, iar
cea de corp de armată la calibrele 105 şi
150 mm, materialul având caracteristici
tehnice comparabile cu cele ale artileriei
ţărilor beligerante, ceea ce a reprezentat o
realizare importantă a întregii activităţi de
înzestrare din perioada interbelică.
Totalul gurilor de foc de artilerie grea se
ridica la 492, din care numai 312 erau
moderne (calibrele 105 mm, model 1936 şi
150 mm, model 1934). Proporţia dintre
artileria grea şi cea uşoară (2.160 tunuri şi
aruncătoare) era astfel de 1 la 4, inferioară
proporţiei propuse de artilerişti în articolele
publicate în „Revista Artileriei”, care era de
1 la 3 şi care constituia proporţia cea mai
echilibrată. De altfel, cel de-al Doilea Război
Mondial a confirmat nevoia unei artilerii grele
mai numeroase, artileria noastră fiind
inferioară, de cele mai multe ori, celei
sovietice.
Creşterea artileriei grele între anii 1920
(1.188 guri de foc uşoare şi 168 grele) şi 1940
a fost de aproape 300%, iar a artileriei uşoare
de 81,8%.
În anul 1941, efectivele de artilerişti din
toată armata, pe categorii de personal erau
următoarele81: ofiţeri - 3.392, subofiţeri - 2.939,

80

81

E.19, Regulamentul recunoaşterilor de artilerie şi
ocuparea poziţiilor, ediţie 1937.

Arhiva M.Ap.N., Fond M.St.M., Secţia 1 O.M.,
Dosar 2182, f. 8.
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gradaţi/soldaţi - 61.340. Numărul guarzilor de
artilerie era de 380 ofiţeri şi 230 subofiţeri,
dintre care 82 ofiţeri şi 82 subofiţeri activau la
unităţile de artilerie (câte un ofiţer şi un
subofiţer la fiecare regiment sau divizion de
artilerie independent).
Numărul ofiţerilor de artilerie din
comandamente era foarte mic, marea lor
majoritate fiind încadraţi la unităţile de armă.
Astfel, în acelaşi an 1941, în comandamente
existau 64 de ofiţeri: 41 la Ministerul Apărării
Naţionale (la Inspectoratul General al
Artileriei); 5 la Marele Stat Major (2 maiori,
3 căpitani); 14 la comandamentele de corpuri
de armată (7 generali de brigadă, 7 maiori);
2 la Comandamentul Corpului de Cavalerie
(un general de brigadă, un maior); 2 la
Comandamentul Corpului de Munte (un
general de brigadă, un maior).
Strict numeric, artileria dispunea de
următoarele structuri: 8 regimente de artilerie
grea (Regimentul 8 Artilerie a luat fiinţă la
1 mai 1940 din Regimentul Centrului de
Instrucţie de la Mihai Bravu, conform
Ordinului Marelui Stat Major nr.19.336/
12.01.1940); 46 de regimente de artilerie de
câmp, 36 regimente la cele 18 divizii de
infanterie active, nominalizate în tabelul de
mai sus (1-11, 13-15, 18-21), 18 regimente
mixte de artilerie de câmp la diviziile de
infanterie de rezervă (27, 30, 31, 32 şi 35),
desfiinţate în cursul anului 1941; 2 regimente
de artilerie la Divizia 1 Gardă; 1 regiment de
artilerie moto la Divizia Blindată; 1 regiment
de artilerie grea şi 3 regimente de artilerie de
fortificaţii la brigăzile de fortificaţii;
6 regimente de artilerie călăreaţă la brigăzile
de cavalerie; 17 divizioane de artilerie grea
independente numerotate 11, 13, 33, 35, 36,
37, 41, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
(Divizioanele 12 şi 34 Artilerie au format la
data de 1 aprilie 1941 Regimentul 10 Artilerie
Grea Hipo).
Aşa cum rezultă din studiul arhivelor o
parte a divizioanelor erau moto82: Regimentele 41, 45, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 57
Artilerie, iar restul aveau tracţiune hipo.
82

Aceste divizioane constituiau anexe de
mobilizare pe lângă Regimentele 1, 2, 3, 4, 5,
6 şi7 Artilerie Grea, regula fiind aceea că cifra
unităţilor indica regimentul organ de
mobilizare. Spre exemplu: Regimentul 1
Artilerie Grea era organ de mobilizare pentru
Divizioanele 11, 41, 51 Artilerie Grea.
În unele surse mai întâlnim următoarele
structuri de artilerie: Divizioanele 61 şi 65
Artilerie Grea Independente cu tracţiune hipo,
iar în cadrul operaţiilor pe frontul de vest în
sprijinul Corpului 7 Armată au acţionat
Divizioanele 63 şi 64 Artilerie Grea
Independente83; 4 grupuri de artilerie de
munte cu 9 divizioane de tunuri şi obuziere de
munte ale celor 4 brigăzi mixte de munte şi
corpului de munte; 1 divizion de reperaj, prin
sunet al Centrului de Instrucţie al artileriei de
la Mihai Bravu; 2 regimente de artilerie la
divizia de grăniceri; la Divizia de mare Regimentul Artilerie Marină84 cu 12 baterii la
Constanţa, Capul Siutghiol, Capul Midia,
Agigea, Mangalia şi Sulina (2 baterii de
coastă), în Sectorul Periprava (1 baterie
navală), în Sectorul Chilia Veche (1 baterie
navală), în Sectorul Dunărea de Sus
(2 baterii); câte un divizion independent la
Detaşamentul
„Dunărea”
şi
Brigada
„Litoral” şi 4 baterii de poziţie ale marinei;
30 de secţii de artilerie la dispoziţia Marelui
Stat Major, numerotate de la 201 la 230;
15 baterii de poziţie.
În tabelul următor sunt prezentate
unităţile de artilerie din organica marilor
unităţi şi unităţilor de forţe luptătoare, mai
puţin divizioanele şi secţiile independente aşa
cum au fost identificate în arhivă în Legea de
organizare a Forţelor Armate la pace din data
de 1 aprilie 194185. Cu foarte puţine
excepţii, legate de activarea unor structuri
la mobilizare, aceasta este ordinea de
bataie cu care s-a participat la cel de-al
Doilea Război Mondial.
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Stănculescu, Victor şi Ucrain, C-tin, Op.cit., p.162.
Scafeş, Cornel I, ş.a., Armata Op.cit., 1996,
pp. 171-172.
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Arhiva M.Ap.N., fond M.St.M., Secţia 1, Dosar 2156,
fila 9.
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Arhiva M.Ap.N., fond 948 , microfilm 1824, f. 731.
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Denumirea unităţilor de
artilerie şi dislocarea

Nr.
Dn.
T.

Nr.
Dn.
Ob.

Numele comandanţilor
unităţilor de artilerie

Corpul 1 Armată,
Craiova
(D.2, 3, 11 I.)

Regimentul 1 Artilerie Grea,
Craiova

1

1

Lt.col. Gh. ŞTEFĂNESCU

Corpul 2 Armată,
Bucureşti
(D.4, 9, 10 I.)

Regimentul 2 Artilerie Grea,
Bucureşti
Regimentul 8 Artilerie Grea,
Câmpulung Muscel

1

1

Col. Mihail ZLOTESCU

1

1

Col Dumitru PETRESCU

Regimentul 3 Artilerie Grea,
Galaţi

1

1

Col. Dumitru COSTOVICI

Regimentul 4 Artilerie Grea,
Roman

1

1

Col. Olimpiu CURTA

Regimentul 5 Artilerie Grea,
Focşani

1

1

Col Rudolf ROMAN

1

1

Col Gh. LIPOVAN

1

1

Col C-tin DOBRICEANU

2

1

Col. D. GHEORGHIADE

1

1

Col. Traian TETRAT

2

1

Col. Anton DUMITRESCU

1

1

Col. Marin CIAUŞU

2

1

Col. Gh. IONESCU

1

1

Col. D. FLORESCU

2

1

Col. Vasile CASIAN

1

1

Col.Gh.
CONSTANTINESCU

2

1

Col. Alex. NICOLICI

-

2

Col. Alex. OTOPEANU

2

1

Col. Virgil GHIŢESCU

-

2

Col. Alex. ŢENESCU

2

1

Lt.col. Petre MATEESCU

-

2

Col. Gh. MOSIU

1

1

Col. N. LĂPUŞNEANU

2

1

Col. Eugen MIREA

2

1

Col. Alex. MERIŞANU

Denumirea
M.U. şi dislocarea

Corpul 3 Armată,
Focşani
(D. 15, 21 I.)
Corpul 4 Armată,
Roman
(D. 7, 8, 14 I.)
Corpul 5 Armată,
Buzău
(D. 5, 6 13 I.)
Corpul 7 Armată, Sibiu
(D. 1, 18, 19, 20 I.)

Divizia 1 Infanterie,
Arad
Divizia 2 Infanterie,
Craiova
Divizia 3 Infanterie,
Piteşti
Divizia 4 Infanterie,
Bucureşti
Divizia 5 Infanterie,
Buzău
Divizia 6 Infanterie,
Focşani
Divizia 7 Infanterie,
Roman
Divizia 8 Infanterie,
Suceava
Divizia 9 Infanterie,
Craiova

Regimentul 6 Artilerie Grea,
„Tribunul Axente Sever”,
Caransebeş
Regimentul 7 Artilerie Grea,
Sibiu
Regimentul 1 Artilerie
„Carol I”, Timişoara
Regimentul 38 Artilerie,
Arad
Regimentul 9 Artilerie,
Craiova
Regimentul 14 Artilerie,
Craiova
Regimentul 6 Artilerie,
Piteşti
Regimentul 15 Artilerie,
Curtea de Argeş
Regimentul 2 Artilerie, Turnu
Măgurele
Regimentul 10 Artilerie,
Giurgiu
Regimentul 7 Artilerie,
Buzău
Regimentul 28 Artilerie,
Râmnicu Sărat
Regimentul 11 Artilerie,
Focşani
Regimentul 16 Artilerie,
Bacău
Regimentul 4 Artilerie,
Roman
Regimentul 8 Artilerie,
Roman
Regimentul 17 Artilerie,
Botoşani
Regimentul 12 Artilerie,
Suceava
Regimentul 13 Artilerie,
Constanţa
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Denumirea
M.U. şi dislocarea

Divizia 10 Infanterie,
Brăila
Divizia 11 Infanterie,
Slatina
Divizia 13 Infanterie,
Ploieşti
Divizia 14 Infanterie,
Iaşi
Divizia 15 Infanterie,
Bârlad
Divizia 18 Infanterie,
Sibiu
Divizia 19 Infanterie,
Turnu Severin
Divizia 20 Infanterie,
Alba Iulia
Divizia 21 Infanterie,
Galaţi
Divizia de Gardă,
Bucureşti
Divizia Blindată,
Orăştie
Divizia Grăniceri,
Bucureşti

Brigada 1 Mixtă Munte,
Sinaia

Brigada 2 Mixtă Munte,
Deva

Denumirea unităţilor de
artilerie şi dislocarea
Regimentul 18 Artilerie,
Constanţa
Regimentul 3 Artilerie
„Franţa”, Brăila
Regimentul 20 Artilerie,
Călăraşi
Regimentul 26 Artilerie,
Slatina
Regimentul 21 Artilerie,
Slatina
Regimentul 19 Artilerie,
Ploieşti
Regimentul 41 Artilerie,
Braşov
Regimentul 24 Artilerie,
Roman
Regimentul 29 Artilerie, Iaşi
Regimentul 23 Artilerie,
Bârlad
Regimentul 25 Artilerie,
Bârlad
Regimentul 35 Artilerie,
Sibiu
Regimentul 36 Artilerie,
Târgu Jiu
Regimentul 37 Artilerie,
Turnu Severin
Regimentul 42 Artilerie,
Lugoj
Regimentul 39 Artilerie,
Turda
Regimentul 40 Artilerie, Blaj
Regimentul 5 Artilerie,
Tecuci
Regimentul 30 Artilerie,
Tecuci
Regimentul 2 artilerie gardă,
M. Bravu-Vlaşca
Regimentul 3 Artilerie Gardă,
Bucureşti
Regimentul 1 Artilerie Moto,
Turda
Regimentul 1 Artilerie.
Grăniceri, Bucureşti
*Regimentul 2 Art. Grăniceri
Grupul 1 artilerie Munte,
Sinaia
Divizionul 2 T. Munte,
Codlea
Divizionul 1 Ob. Munte,
Râşnov
Grupul 2 artilerie Munte,
Hunedoara
Divizionul 4 T. Munte,
Hunedoara
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Nr.
Dn.
T.

Nr.
Dn.
Ob.

Numele comandanţilor
unităţilor de artilerie

1

1

Col. Ioan TĂNĂSESCU

2

1

Col. Paul ALEXIU

1

1

Col. C-tin MANOLESCU

1

1

Col. Iulian CONSTANTIN

2

1

Col. Eduard STANCIU

-

2

Col. C. RÂMNICEANU

2

1

Col. Gr. ANASTASESCU

2

1

Col. C-tin POPESCU

1

1

2

1

Lt.col. P. MOTOMANCEA
Lt.col. Alex.
IANCULOVICI

1

1

Lt.col. Petre ROMANO

2

1

Col. Ion BOIŢEANU

-

2

Col. M. ANASTASESCU

2

1

Col. Ioan PRÂMROAIE

-

2

Col. I.Gr. STEINER

2

1

-

2

Col. Cicerone
APOSTOLESCU
Col. Ilie DUMITRESCU

2

1

Col. Vasile MIHĂESCU

1

1

Col. D. VEREŞTEANU

2

1

Col. C. NESTORESCU

1

1

Col. Virgil GEORGESU

2

1

Col. I. CONSTANTINESCU

1

1

Col. Gh. ŞTEFĂNESCU

1

1

Col Alexandru RĂZVAN

1

1

Col Mihai ŞUTU

1

-

Lt.col. Stoian IONESCU

-

1

Lt.col. N. DUMITRESCU

2

1

Col Gh. GEORGESCU

1

-

Lt.col. Ion SINULESCU

Denumirea
M.U. şi dislocarea

Brigada 3 Mixtă Munte,
Beiuş

Brigada 4 Mixtă Munte,
Piatra Neamţ
Brigada 1 Cavalerie,
Timişoara
Brigada 5 Cavalerie,
Iaşi
Brigada 6 Cavalerie,
Bucureşti
Brigada 7 Cavalerie,
Constanţa
Brigada 8 Cavalerie,
Ploieşti
Brigada 9 Cavalerie,
Lugoj
Brigada 1 Fortificaţii,
Brăila
Brigada 2 Fortificaţii,
Focşani
Comandamentul
Diviziei de Mare
Marină
Artileria de poziţie
Direcţia Superioară a
Artileriei
Divizia 25 Infanterie
Rezervă
Divizia 26 Infanterie
Rezervă
Divizia 27 Infanterie
Rezervă
Divizia 30 Infanterie
Rezervă
Divizia 31 Infanterie
Rezervă
Divizia 32 Infanterie

Nr.
Dn.
T.

Nr.
Dn.
Ob.

Numele comandanţilor
unităţilor de artilerie

Divizionul 5 T. Munte, Aiud
Divizionul 2 Ob. Munte,
Sebeş
Grupul 3 artilerie Munte,
Brad

1

-

Lt.col. Ilie GEORGESCU

-

1

Lt.col. Nicolae PIROŞCA

1

1

Col. Gh. ILIESCU

Divizionul 1 T. Munte, Beiuş

1

-

Lt.col. C-tin
CONSTANTINESCU

-

1

Lt.col. N. MELINESCU

2

-

Col. Petre COLIS

1

-

Lt.col. C. LUNGULESCU

1

-

Lt.col. Nicolae HÂLMU

2

-

Col. Măgura N. POPESCU

2

-

Col. Grig. N. ILIESCU

2

-

Col. Ion MUSTAŢĂ

2

-

Lt.col. Mircea BOBOC

2

-

Lt.col. Ioan GRĂDIN

2

-

Col. D. NEFERU

3

-

Col. Traian MĂNESCU

3

-

-

4

-

Col. Panu IACOVACHE

2

-

Col. Dinu PETRINI

4

-

12 baterii

Denumirea unităţilor de
artilerie şi dislocarea

Divizionul 3 Ob. Munte,
Brad
Grupul 4 artilerie Munte,
Târgu Ocna
Divizionul 3 T. Munte,
Câmpulung
Divizionul 6 T. Munte, Tg.
Ocna
Regimentul 1 Artilerie
Călăreaţă, Timişoara
Regimentul 2 Artilerie
Călăreaţă, Botoşani
Regimentul 4 Artilerie
Călăreaţă, Brăila
Regimentul 5 Artilerie
Călăreaţă, Medgidia
Regimentul 3 Artilerie
Călăreaţă, Alexandria
Regimentul 6 Artilerie
Călăreaţă, Lugoj
Regimentul 1 Artilerie
Fortificaţii, Brăila
Regimentul 1 Artilerie Grea
Fortificaţii, R. Sărat
Regimentul 4 Artilerie
Fortificaţii, Focşani
*Regimentul 11 Art.
Fortificaţii
Regimentul Artilerie Marină

1
Detaşamentul „Dunărea”
1
Brigada „Litoral”
Baterii de poziţie
4 baterii
Baterii de poziţie
15 baterii
Regimentul Centrului de
2
1
Instrucţie al Artileriei
Divizii de rezervă-desfiinţate în nov. 1941
Regimentul 61 Artilerie
2
1
Regimentul 62 Artilerie
1
1
Regimentul 65 Artilerie
2
1
Regimentul 66 Artilerie
1
1
Regimentul 67 Artilerie
2
1
Regimentul 68 Artilerie
1
1
Regimentul 51 Artilerie
2
1
Regimentul 52 Artilerie
1
1
Regimentul 53 Artilerie
2
1
Regimentul 54 Artilerie
1
1
Regimentul 55 Artilerie
2
1
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Desfiinţată în 6 sept.1941
Lt.col.Alex. PLEŞOIANU
Col. Ion IOANIŢESCU
Desfiinţată în 26 sept. 1941
-

Denumirea
M.U. şi dislocarea

Denumirea unităţilor de
artilerie şi dislocarea

Nr.
Dn.
T.

Nr.
Dn.
Ob.

Numele comandanţilor
unităţilor de artilerie

Rezervă
Divizia 33 Infanterie
Rezervă
Divizia 34 Infanterie
Rezervă
Divizia 35 Infanterie
Rezervă

Regimentul 56 Artilerie
Regimentul 57 Artilerie
Regimentul 58 Artilerie
Regimentul 59 Artilerie
Regimentul 60 Artilerie
Regimentul 63 Artilerie
Regimentul 64 Artilerie

1
2
1
2
1
2
1

1
1
1
1
1
1
1

Col. Felix COCINSKY
Lt.col. Gh. GHEORGHIU

Notă: * În structura armatei în organizarea de război, existau Corpul 6 şi Corpul 11 Armată care au participat
activ la operaţiile de pe frontul de est. Artileria organică pentru aceste corpuri exista la Corpul 2 şi Corpul 7
Armată care aveau fiecare în plus câte un regiment de artilerie grea. Totodată, deşi nu figurau în organizarea la
pace, Regimentul 2 Grăniceri şi Regimentul 11 Artilerie Grea Fortificaţii au fost trecute în tabel, fiind amintite în
arhive ca participante la operaţiile din est.

În total, în momentul declanşării celui
de-al Doilea Război Mondial, artileria română
avea în dotare 8301 guri de foc din care: 2160
de artilerie uşoară; 492 de artilerie grea
(12 piese cal.104 mm; 36 piese
cal. 105 mm/1913; 132 piese cal. 105
mm/1936; 24 piese cal. 107 mm; 60 piese
cal. 120 mm/ 1878; 24 piese cal.150/1912;
180 piese cal. 150 mm/1934; 12-155
Schneider, 12 piese cal. 155 mm St. Ch.); 200
de artilerie antitanc; 4758 de artilerie
regimentară; 691 de artilerie antiaeriană86.

Diviziile 8 şi 14 Infanterie în compunerea
Corpului 4 Armată; Divizia 7 Infanterie la
Corpul de Munte şi Divizia 6 Infanterie la
Corpul de Cavalerie. Armata 4 – Diviziile
15, 35 Infanterie şi Divizia de Gardă în
compunerea Corpului 3 Armată; Divizia 21
Infanterie la Corpul 5 Armată, Brigăzile 1 şi 2
Fortificaţii la Corpul 11 Armată şi Divizia 5
Infanterie subordonate direct armatei.
Diviziile 9 şi 10 Infanterie, subordonate
Corpului 2 Armată, se aflau în subordinea
directă a Marelui Stat Major, iar Diviziile 2,
4, 11 şi 13 Infanterie la dispoziţia Marelui
Cartier General. Marile unităţi ale Armatei 3
care urmau să lupte sub comanda nemijlocită
a Armatei 11 germane, erau repartizate astfel:
Divizia 14 Infanterie la Corpul 30 Armată
german, iar Diviziile 6 şi 8 Infanterie la
Corpul 11 Armată german.

5.2.2. Participarea artileriei române
la campania din est (22 iunie 1941-23
august 1944)
Conjunctura politico-militară în care s-a
găsit România în anii 1941-1945 a făcut ca
armata să participe la cel de-al Doilea Război
Mondial atât la marile bătălii ce au avut loc pe
flancul sudic al frontului germano-sovietic, în
campania din est, cât şi la grelele încleştări
româno-germane de pe frontul de vest.
Multitudinea cauzelor care au determinat ca
ţara noastră să fie, iniţial, aliată a Germaniei,
apoi adversară a acesteia au fost bine
analizate şi prezentate în istoriografia noastră,
pentru aceasta considerăm că nu este necesar
să ne aplecăm asupra lor.
La data de 20 iunie 1941, Marele Stat
Major a alarmat cele două armate dispuse în
Moldova (Armatele 3 şi 4) care aveau în
subordine următoarele forţe: Armata 3 -

5.2.2.1. Contribuţia artileriei române
la eliberarea Bucovinei de Nord şi a
Basarabiei
Pentru eliberarea Basarabiei, părţii de
nord a Bucovinei şi a ţinutului Herţa a fost
constituit Grupul de armate „General Ion
Antonescu”, structură de comandament
româno-germană87 formată din Armatele 3 şi
4 române, respectiv Armata 11 germană,
87

Structura de comandă a grupului de armate era
Marele Cartier General, dispus în zona Piatra Neamţ
având o locaţie mobilă, fiind amplasat într-un tren
special denumit „PATRIA”, de unde generalul de
armată Antonescu, ajutat de generalul de brigadă
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având în subordine: 10 comandamente de
corp de armată (7 române şi 3 germane),
24 de divizii (16 române şi 8 germane),
3 brigăzi mixte de munte române, 4 brigăzi de
cavalerie române, 2 brigăzi de fortificaţii
române, aproximativ 128 divizioane de
artilerie şi unităţi de diferite arme. Adversarul
sovietic, dispunea la est de Prut de Frontul
„Sud” ce avea în compunere Armata 9, la sud
şi Armata 18, la nord. Raportul de forţe
operativ în mari unităţi era de 1,6/1, iar pe
direcţia loviturii principale de 2,3/1 în
favoarea trupelor române şi germane.
Ofensiva pe frontul de est a fost corelată
cu acţiunea Grupului de armate „Sud” al
feldmareşalului von Rundstedt, care se afla la
data de 22 iunie pe un aliniament situat mai la
vest decât forţele noastre. În această situaţie
între 22 iunie şi 1 iulie a urmat o perioadă în
care s-au executat acţiuni locale de cercetare
prin luptă sprijinite de puternice trageri de
artilerie, trageri de contrabaterie şi hărţuire a
inamicului cu scopul de a-i slăbi capacitatea
de luptă, a crea condiţiile favorabile de trecere
la ofensivă şi de a realiza capete de pod pe
malul stâng al Prutului.
Organizarea forţelor româno-germane
era următoarea:
- Armata a 3-a română, în flancul stâng,
comandată de generalul de corp de armată
Petre Dumitrescu; aceasta era orientată spre
nord, dispusă între izvoarele Ceremuşului şi
Sud Lipscani, având în compunere Corpul de
Munte (Brigăzile 1, 2 şi 4 Mixtă Munte cu
18 batalioane de vânători de munte şi
7 divizioane de tunuri/obuziere de munte);
Divizia 7 Infanterie (Regimentele 4 şi 8
Artilerie şi Regimentele 51 şi 52 Artilerie din
Divizia 30 Infanterie Rezervă); Brigada 8
Cavalerie comandată de colonelul Ion
Dănescu (Regimentul 3 Artilerie Călăreaţă);
Divizioanele 52 şi 57 Artilerie Grea
Independente; 2 batalioane de mitraliere
divizionare; Companiile 52 şi 54 Anticar date
în sprijin la Corpul de Munte (24 de piese cal.
47 mm). Începând cu data de 10 iulie 1941
Regimentul 4 Artilerie al Diviziei 7 Infanterie
a trecut în subordinea directă a Armatei a 3-a.

- Armata 11 germană, la centru,
comandată de generalul Eugen von Schobert
era dispusă pe cursul superior al râului Prut,
între sud Lipscani şi Comarna (sud-est Iaşi)
având în compunere 5 comandamente de corp
de armată, 2 române (Corpul 4 Armată şi
Corpul de Cavalerie cu Brigăzile 5 şi 6
Cavalerie şi cele 2 regimente de artilerie
călăreaţă din organică) şi 3 germane, respectiv
Corpul 11, Corpul 30 şi Corpul 54, cu 14 divizii,
din care 6 divizii române (Diviziile 5, 6, 8, 13,
14 Infanterie şi Divizia 1 Blindată) cu
11 regimente de artilerie române şi un total de
28 de divizioane. Pe lângă artileria
divizionară, Armata 11 germană a mai primit
8 divizioane de artilerie grea (divizioanele
Regimentele 4, 6 şi 8, Divizionul 47 şi
Divizionul 54 Artilerie Grea Independent),
artileria din Divizia 31 Infanterie de Rezervă,
Regimentul 53 şi Regimentul 54 Artilerie;
3 companii anticar cal. 47 mm a câte 12 piese
fiecare (Companiile 9, 31 şi 53 Anticar);
Plutoanele 301-306 Anticar, cal. 37 mm
„Bofors”88.
- Armata a 4-a română, condusă de
generalul de corp de armată Nicolae Ciupercă,
dispusă între Comarna (sud-est Iaşi) şi
confluenţa Prutului cu Dunărea avea în
compunere următoarele forţe: trei comandamente de corp de armată (3, 5, 11) cu şase
divizii (11, 15, 21, 35 Infanterie, 1 Gardă,
1 Grăniceri), o brigadă de cavalerie (7),
2 brigăzi de fortificaţii (1, 2). În timpul luptei,
armata a mai primit Diviziile 3, 7, 10
Infanterie. Pe lângă artileria divizionară
(16 regimente) Armata a 4-a mai avea în
subordine 3 regimente de artilerie grea (3, 5, 7)
şi 5 divizioane de artilerie grea inde-pendente
(41, 45, 51, 53, 55) - în total
11 divizioane de artilerie grea.
- Corpul 2 Armată, cu Divizia 9 şi
Divizia 10 Infanterie (10 divizioane de
artilerie) şi detaşamentul maritim nr.1 (3
batalioane de infanterie marină) în flancul
drept, pe malul drept al Dunării între sud
Galaţi şi sud Izmail; Regimentul 2 Artilerie
Grea a fost subordonat Corpului 3
88

Arhiva M.Ap.N., Fond 948/V, nr. 594, microfilm
1824, f.m. 312.

176

soldatul Iancu Solomon. Căpitanul Boroş a
fost îngropat în cimitirul oraşului Dorohoi cu
onoruri militare organizate de Regimentul 29
Infanterie „Dragoş Vodă”. Astfel, cei doi
ofiţeri şi soldatul, toţi din Regimentului 16
Artilerie reprezintă primii artilerişti ce şi-au
dat viaţa pe frontul de est, fiind victime ale
tragediei ocupării teritoriului românesc.
În perioada 22 iunie şi 2 iulie 1941, pe
întregul front de est s-a executat cercetarea
prin luptă a inamicului, sprijinită prin trageri
de artilerie. Corpul de Munte având în
compunere Brigăzile 1, 2 şi 4 Munte,
Detaşamentul „Albustin” şi Divizia 7
Infanterie a desfăşurat iniţial, o acţiune de
fixare a inamicului pe aliniamentul jalonat de
pârâul Cârlibaba, Izvorul Putnei, sud Rădăuţi.
În această perioadă, Regimentul 8
Artilerie comandat de colonelul Gheorghe
Mosiu, cu un efectiv de 47 ofiţeri,
16 subofiţeri, 1044 sergenţi şi soldaţi, 895 cai,
12 tunuri, 8 obuziere, 40 chesoane şi 109
căruţe, compus din Divizionul 1 Tunuri şi
Divizionul 2 Obuziere se afla la 22 iunie în
zona Islovăţ, Arbore, Burla. Bateria 3 condusă
de către locotenentul Alexandrescu a fost
dată în sprijinul Brigăzii 8 Cavalerie care se
afla în zona Rădăuţi unde a executat sprijinul
escadroanelor care au executat acţiuni de
luptă în zona satului Fântâna Albă.
Locotenentul-colonel
Ioan
Hristea,
comandantul Regimentului 2 Călăraşi din
Brigada 8 Cavalerie, în scrisoarea de
mulţumire adresată în ziua de 27 iunie 1941
colonelului Gheorghe Mosiu, comandantul
Regimentului 8 Artilerie/Divizia 7 Infanterie
sublinia unele din acţiunile executate de
artilerie: „În ziua de 20 iunie a.c.,
constituindu-se gruparea de vest sub
conducerea subsemnatului, mi s-a afectat în
sprijin Bateria 3 din Regimentul 8 Artilerie,
comandată de locotenentul Alexandrescu.
Deşi într-o situaţie dificilă având un front de
12 km, locotenentul Alexandrescu în mai
puţin de 12 ore şi-a terminat toate
recunoaşterile şi pregătirea pentru tragere
încât în noaptea de 21/22 iunie când s-au
declanşat ostilităţile a putut să deschidă focul
instantaneu şi cu rezultate din cele mai
apreciabile în toate punctele unde a fost
nevoie. În ziua de 22 iunie, prin destoinicia cu
care a condus tragerile a reuşit să dea un
sprijin atât de eficace încât Escadronul 1

Armată/Armata 4 (începând cu data de
26 iulie 1941).
În rezervă se găsea Armata 1 care avea
în compunere Corpul 1 Armată (Diviziile 2,
11, 30, 31 Infanterie), Corpul 6 Armată
(Diviziile 1, 19 Infanterie, Brigada 3 Mixtă
Munte, Brigăzile 1 şi 9 Cavalerie în sectorul
„Dunărea de jos”) şi Corpul 7 Armată
(Diviziile 18, 20, 27 Infanterie). În total
artileria Armatei 1 totaliza: 14 regimente de
artilerie de divizie (regimentele de artilerie ale
diviziilor 30 şi 31 se găseau pe front), un
divizion tunuri munte, un divizion obuziere
munte, 2 regimente de artilerie călăreaţă,
Regimentul 1 Artilerie Grea şi un număr de
divizioane independente. Regimentul 1
Artilerie Grea s-a mobilizat la data de
21 iunie, rămânând în subordinea Armatei 1,
sarcinile sale de mobilizare, Divizioanele 41
şi 51 Artilerie Grea Independentă fiind trimise
pe front în cadrul Armatei a 4-a.
Efectivele totale ale armatei române
angajate în luptă însumau 473.103 militari,
din care 402.74789 aparţinând forţelor terestre.
Acţiunile militare din această primă etapă a
campaniei militare au început în zorii zilei de
22 iunie 1941, ora 03.00 când armata a pus în
aplicare cunoscutul ordin „Ostaşi, vă ordon:
Treceţi Prutul!”.
Înainte de a relata participarea armatei
române la luptele din est se cuvine să
menţionăm că primii eroi artilerişti au căzut la
datorie, încă din anul 1940. Regimentul 16
Artilerie din Divizia 6 Infanterie se afla la
data de 29 iunie 1940 în retragere de pe
teritoriul Basarabiei în localitatea Herţa.
Bateria comandată de căpitanul Ioan Boroş
era instalată în poziţie de tragere în sprijinul
unui detaşament de infanterie când în poziţia
de tragere au apărut două blindate sovietice şi
au cerut ca bateria să se predea. Populaţia
evreiască din zonă a început să confişte, la
îndemnul trupelor sovietice materialele din
dotare. Căpitanul a încercat să parlamenteze
cu sovieticii dar în toiul evenimentelor, pentru
a-i intimida pe ruşi, sublocotenentul
Alexandru Dragomir a tras un foc de pistol în
aer. Militarii sovietici au ripostat fără a evalua
situaţia şi i-au ucis cu focuri de mitralieră de
pe blindate pe căpitanul Ioan Boroş,
sublocotenentul Alexandru Dragomir şi
89
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Obuziere la Roşcani şi Divizionul 1 Tunuri în
zona Valea Paşcaniţei. Efectivele regimentului la această dată erau 46 ofiţeri,
48 subofiţeri, 984 trupă, 90 autotractoare,
45 autovehicule, 2 motociclete, 12 tunuri
cal. 105 mm şi 12 obuziere cal. 150 mm91.
Regimentul a pus în aplicare Ordinul nr. 134
bis din data de 17 iunie, al Diviziei 21
Infanterie în care se preciza: „Regimentul 5
Artilerie Grea constituind o singură grupare
la dispoziţia diviziei va fi în măsură să
acţioneze: cu un divizion în zona Rogojeni, cu
al doilea divizion în zona Oancea, cu o
baterie în zona Măstăcani”. În ziua de
22 iunie ora 3.15, regimentul a deschis focul
asupra obiectivelor descoperite, ulterior a
sprijinit dezvoltarea capului de pod, iar pentru
a putea lovi ţinte din adâncime a ocupat o
poziţie înaintată cu divizionul 1 la 3, 5 km
vest cota 70 Dealul Ariei. În zilele de 23 şi
24 iunie activitatea artileriei inamicului este
imprecisă intensificându-se între orele 21.30 02.00 când regimentul a neutralizat bateriile
din zona Cahul. Duelul de foc a continuat, iar
precizia şi intensitatea focului artileriei
noastre au determinat inamicul să-şi schimbe
des poziţiile. În ziua de 25 iunie regimentul a
executat trageri, inclusiv prin observare din
avion şi asupra aglomerărilor din zona Cahul,
Vadul lui Isac, Manta. În această zi, între
orele 11.00-11.30 regimentul a fost atacat de
două ori de aviaţia inamică, la al doilea atac
fiind atins de un glonţ soldatul Dobrin Ioan,
contingent 1932, din Bateria 5, primul erou al
regimentului în acest război, iar un obuzier
din Bateria 4 a fost lovit şi scos din serviciu.
Începând cu data de 30 iunie
Regimentul 5 Artilerie Grea s-a subordonat
Corpului 5 Armată, de la ora 22.00 începând
deplasarea cu Divizionul 1 Artilerie pe
itinerarul Roşcani, Valea Părului, Moscu şi cu
Divizionul 2 Artilerie şi comanda regimentului pe itinerarul Roşcani, Băneasa a
doua zi continuând cu tot regimentul pe
itinerarul Băneasa, Bereşti, Blăgeşti.
În ceea ce priveşte Armata a 3-a
română, menţionăm că la 3 iulie 1941 ora
15.00 Armata a 3-a a trecut la ofensivă cu
Divizia 7 Infanterie, Brigada 2 Mixtă Munte
şi Brigada 8 Cavalerie pe direcţia principală

care a atacat Fântâna Albă, deşi cu un efectiv
mai mic decât al inamicului a reuşit ca în
două ore să cucerească satul. În incursiunea
din 27 iunie prin devotamentul deosebit ce l-a
pus în sprijinul unităţii de cavalerie ce a
atacat, prin tragerile precise şi la timp, a
permis escadronului să se decroseze după
retragerea infanteriei având un minim de
pierderi. În tot timpul a fost nelipsit de la
observatorul său şi nu a voit să-l schimbe
nimeni, deşi în ziua de 26 iunie inamicul l-a
încadrat şi a tras asupra sa numeroase
proiectile ce au căzut în imediata apropiere a
observatorului. Pentru priceperea deosebită,
curajul şi abnegaţiunea de care a dat dovadă
locotenentul Alexandrescu în toate acţiunile
ce le-a avut sub comanda subsemnatului, vă
rog să binevoiţi a aproba şi interveni pentru a
se acorda ofiţerului o frumoasă distincţie”90.
În noaptea de 25/26 iunie, Divizionul 2
Obuziere s-a deplasat la/de la Burla la sudvest de satul Costişa, de unde, în cursul zilei
de 26 iunie, împreună cu Bateria 3 din
Divizionul 1 a sprijinit cu foc cercetarea prin
luptă a Batalionului 1 din Regimentul 16
Dorobanţi, din Divizia 7 Infanterie şi
Regimentul 2 Călăraşi ce acţionau în zona
satelor Climăuţi şi Fântâna Albă. În noaptea
de 1 spre 2 iulie, întreg regimentul a sprijinit
cu foc din nou atacul Batalionului 3 din
Regimentul 16 Dorobanţi executând o
pregătire de foc de 30 minute.
Regimentul 5 Artilerie Grea, la comanda
căruia era colonelul Roman Rudolf, s-a
mobilizat începând cu data de 11 mai 1941,
împreună cu sarcinile pe care le avea la
mobilizare, Divizioanele 45 şi 55 Artilerie
Grea, Infirmeriile de cai nr. 55, 61, Depozitul
de carburanţi de armată nr. 11 şi Regimentul 5
Artilerie Grea Partea Sedentară. În baza
Ordinului nr. 31856 din 30 mai, al Armatei a
4-a, Divizionul 55 Artilerie Grea Independent
a început deplasarea, pe jos pe itinerarul
Focşani, Vaslui, Ştefan cel Mare şi a intrat în
subordinea Corpului 2 Armată. Divizionul 45
Artilerie Grea Independent s-a deplasat la
14 iunie la Independenţa (Galaţi) şi a intrat în
subordinea Diviziei 1 Grăniceri. La data de
22 iunie, Regimentul 5 Artilerie Grea se găsea
în raion de concentrare în zona Oancea, în
subordinea Diviziei 21 Infanterie având
comanda regimentului şi Divizionul 2
90
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Divizioanele 1 şi 3 Artilerie. După ajungerea
regimentului la Siret, cele două divizioane au
ocupat poziţii de tragere la Volcineţ, iar
Divizionul 2 Artilerie la Baineţ. Ulterior,
Regimentul 4 Artilerie regrupându-se a
continuat deplasarea spre est, înapoia
Regimentului 14 Dorobanţi. Până la data de
12 iulie când a intrat în subordinea Corpului
de Munte acţiunile de luptă au fost sporadice,
datorită retragerii inamicului. Într-un raport al
comandantului Divizionului 57 Artilerie Grea
Independent97, Lt.col. Ion Codreanu, se arăta:
„...în dimineaţa zilei de 2 iulie divizionul ia
parte cu 2 baterii la luptele de la Tereblecea,
Băhrineşti, Climăuţi acţionând ca grupare de
ansamblu împreună cu un divizion de artilerie
călăreaţă (...) în sprijinul Diviziei 7 Infanterie.
În zilele de 3 şi 4 iulie divizionul ia parte la
luptele ce se dau la Fântâna Albă,
Cerepcăuţi, Binet, executând trageri de
distrugere a fortificaţiilor şi a localităţilor
precum şi trageri de contrabaterie”. La
rândul său, Comandantul Diviziei 7
Infanterie, Gl. Olimpiu Stavrat făcea
următoarele aprecieri legate de colaborarea cu
Divizionul 57 Artilerie Grea, cu ocazia
trecerii diviziei la Armata 4 română, începând
cu data de 9 iulie: „De remarcat în acest
divizion o disciplină de fier, o adevărată
camaraderie ostăşească şi mult entuziasm în
luptă. Activitatea desfăşurată de ofiţerii şi
trupa acestui divizion trezeşte admiraţie şi
părerea de rău că prin plecarea lor lipseşte
infanteria diviziei de un colaborator atât de
preţios pe câmpul de luptă”98. Începând cu
data de 9 iulie, în locul Diviziei 7 Infanterie,
Armata 3 a primit Corpul de Cavalerie.
Corpul de Munte a trecut la ofensivă pe
direcţia Vicovul de Sus, Cernăuţi, Hotin.
Artileria de care dispunea corpul de munte era
compusă din 27 de baterii din care: 17 de
tunuri, 5 de obuziere şi 5 antitanc (companiile
antitanc).
După trecerea Prutului, Brigada 1 Mixtă
Munte a ajuns în apropiere de oraşul
Starojineţ, cucerind şi localitatea Roncea, iar
Brigada 4 Mixtă Munte, pe Siretul Mic, între

Mihăileni, Noua Suliţă, Hotin şi Corpul de
Munte (Brigăzile 1, 4 Munte în eşalonul I şi
Brigada 2 Munte în eşalonul 2) şi
detaşamentul „Colonel Albustin” pe direcţia
secundară Vicovul de Jos, Storojineţ,
Cernăuţi, Hotin.
Divizia 7 Infanterie avea în organică
Regimentele 4 şi 8 Artilerie şi în sprijin
Regimentele 51 şi 52 Artilerie din Divizia 30
Infanterie, iar în întărire a primit şi Divizionul
57 Artilerie Grea Independent (în total 29
baterii de artilerie). Brigada 8 Cavalerie
dispunea doar de Regimentul 3 Artilerie
Călăreaţă din organică, cu 4 baterii. La
conducerea divizioanelor din aceste regimente
de artilerie eru următorii ofiţeri:
Regimentul 4 Artilerie92
Divizionul 1 Cpt. C-tin Silberg
Divizionul 2 Cpt. Emanoil Vasiliu
Divizionul 3 Mr. Vasile Petrescu
Regimentul 8 Artilerie93
Divizionul 1 Cpt. Aurel Sufleţel
Divizionul 2 Cpt. Nicolae Ivan
Regimentul 51 Artilerie94
Divizionul 1 Cpt. Virgil Lişteveanu
Divizionul 2 Mr. Ş. Geormănescu
Divizionul 3 Cpt. Dumitru Bivolaru
Regimentul 52 Artilerie95
Divizionul 1 Mr. C. Apostolescu
Divizionul 2 Cpt. Miron Ciolacu
Regimentul 3 Artilerie Călăreaţă96
Divizionul 1 Cpt. Grigore Cucu
Divizionul 1 Mr. Vasile Trofin
Acţiunile ofensive ale Diviziei 7
Infanterie pentru cucerirea platoului Luza, au
fost sprijinite de Regimentul 4 Artilerie,
dispus în zona Iacobeni şi un divizion din
Regimentul 51 Artilerie. În noaptea de 2 spre
3 iulie Regimentul 4 Artilerie a executat un
marş de 70 de km în condiţii foarte grele
ocupând poziţii de tragere cu Divizionul 2
Artilerie la Costişa, iar cu Divizioanele 1 şi 3
Artilerie, la Herghelia. La orele 17.30, după o
scurtă pregătire de foc, Regimentul 14
Dorobanţi a trecut la atac sprijinit de

97
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Pătrăuţi şi Suceveni, fără ca artileria să
intervină. Inamicul a opus o rezistenţă
puternică în zona Văscăuţi, Mihailovka până
la Nistru unde au ajuns în ziua de 14 iulie.
La flancul drept al Armatei a 3-a,
Brigada 2 Mixtă Munte şi Brigada 8 Cavalerie
au forţat prin surprindere Prutul, realizând un
cap de pod de circa 15 km lărgime şi au
dezvoltat ofensiva către Nistru. În zilele de 5
şi 6 iulie şi în data de 7 iulie au ajuns la
fluviu, la est de Hotin, alături de Brigăzile 1 şi
4 Munte. În data de 8 iulie Divizionul 57
Artilerie Grea Independent având dispuse o
baterie la Vorniceni şi 2 baterii la Dăncăuţi,
împreună cu Divizionul 52 Artilerie Grea
Independent, comandat de locotenentcolonelul Ştefănescu Ion au luat parte la
trageri de contrabaterie pe ambele maluri ale
Nistrului la luptele pentru cucerirea oraşului
Hotin, sprijinind unităţile Brigăzii 2 Mixtă
Munte.
Oraşul Cernăuţi a fost cucerit la 5 iulie
1941, printr-o manevră dublu învăluitoare a
Brigăzilor 1 şi 4 Munte Artileria intervenind
sporadic, mai ales cu bateriile de tunuri,
pentru protejarea clădirilor istorice ale
oraşului. În noaptea de 5 spre 6 iulie întreaga
artilerie a corpului a trecut Prutul prin
punctele Norecea, Ostriţa (cea a Brigăzii 4
Mixtă Munte) participând la urmărirea
inamicului spre Nistru. Aceasta s-a desfăşurat
pe drumuri desfundate de ploaie, căzută din
abundenţă şi cu podurile distruse de inamic.
În Ordinul de zi din data de 14 iulie
1941, comandantul Brigăzii 2 Mixtă Munte,
generalul
Ion
Dumitrache
menţiona:
„Drapelul României Mari a fost înfipt acolo
(la Hotin-n.a.) de vânătorii, tunarii şi
pionierii din Brigada 2 Mixtă Munte sprijinită
şi protejată cu foc de Divizioanele 52 şi 57
Artilerie Grea”99.
După eliberarea oraşului Hotin a urmat
eliberarea în totalitate a Bucovinei de Nord, în
data de 8 iulie când trupele Armatei a 3-a au
ajuns pe malul vestic al Nistrului.
În perioada 8-12 iulie s-a executat
marşul spre est, până la aliniamentul fortificat
situat pe râul Nistru (100 km) care din cauza
condiţiilor grele (ploi şi drumuri desfundate) a
avut un ritm de 20 km pe zi.
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Armata 11 germană dispunea de
14 divizii de infanterie faţă de numai 7
(6 infanterie şi una de tancuri) câte avea
Armata 9 sovietică realizând un raport
favorabil de 2,3/1. Dispozitivul operativ era
organizat pe două eşaloane şi o rezervă: în
eşalonul întâi Corpul 30 Armată german (cu
Diviziile 170 şi 198 Infanterie (germane)şi
Diviziile 8, 13 şi 14 Infanterie), Corpul 11
Armată (cu Diviziile 22 şi 76 germane şi
Divizia Blindată română şi Corpul de
Cavalerie român, iar în eşalonul doi Corpul
54 Armată german (diviziile de infanterie 50
germană şi 5 română); în rezervă Comandamentul Corpului 4 Armată român şi diviziile
de infanterie 6 română, respectiv 46, 72 şi 239
germane. Armata 11, după ce a realizat
5 capete de pod pe malul estic al Prutului, în
perioada 22-30 iunie a trecut la ofensivă în
data de 2 iulie 1941, orele 3.00. Concepţia
operaţiei prevedea executarea unei lovituri
principale pe direcţia Ştefăneşti, Moghilev şi
una secundară pe direcţia Iaşi, Soroca,
forţarea Nistrului şi străpungerea
liniei
fortificate „Stalin”. În a doua etapă se
prevedea continuarea ofensivei spre Viniţa
pentru întoarcerea apărării sovietice din zona
fortificată nord-est Moghilev.
Între 4 şi 7 iulie Corpul 11 Armată
german a pătruns 45-50 km la est de Prut, iar
Corpul 30 Armată german a eliberat oraşul
Bălţi, iar cu Divizia 13 Infanterie română a
eliberat la 12 iulie oraşul Soroca. Corpul 54
Armată german din eşalonul doi al armatei a
trecut Prutul în capul de pod de la Ţuţora şi s-a
deplasat spre nord ajungând la 9 iulie la
20 km sud-est Bălţi. Ca urmare a înfrângerii
suferite de către Divizia 35 Infanterie română
în masivul Corneşti (la 8 iulie) şi a opririi
ofensivei Corpului 3 Armată român de la
flancul drept, Corpul 54 Armată german a
primit o nouă misiune. A luat în subordine
Divizia 72 Infanterie germană, precum şi
Divizia 1 Blindată română, a executat
manevra pe la nord şi nord-est de masivul
Corneşti (deluros şi împădurit) şi în cooperare
cu Divizia 15 Infanterie română a Corpului 3
Armată român (ce acţiona la sud de masiv) a
înfrânt rezistenţele sovietice. Luptele s-au
declanşat în data de 14 iulie şi s-au încheiat cu
succes în seara zilei de 16 iulie când masivul
a fost cucerit, iar capitala Chişinău a fost

Ibidem, fila 261.
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eliberată de către Divizia 1 Blindată română şi
Divizia 72 Infanterie germană.
Dezvoltând ofensiva, Corpurile 11 şi 30
Armată germane au atins în data de 15 iulie
fluviul Nistru, între Moghilev şi Soroca, iar în
zilele de 17 şi 18 iulie au străpuns linia
Unităţi / subunităţi de artilerie
Regimentul 4 Artilerie Grea
Divizionul 1 T.L. 105/1936
Corpul 30
Divizionul 2 Ob 150/1934
Armată
Regimentul 6 Artilerie Grea
german
Divizionul 1 T.L. 105/1936
Divizionul 2 Ob 150/1934
Regimentul 8 Artilerie Grea
Divizia
Divizionul 1 T.L. 105/1936
198
Infanterie
Divizionul 2 Ob 150/1934
Regimentul 12 Artilerie
Divizionul 1 Tunuri
Divizia 22
Divizionul 2 Tunuri
Infanterie
Divizionul 3 Obuziere
germană,
Divizia 8 Regimentul 17 Artilerie
Infanterie
Divizionul 1 Tunuri
Divizionul 2 Obuziere
Regimentul 24 Artilerie
Divizionul 1 Tunuri
Divizionul 2 Tunuri
Divizionul 3 Obuziere
Divizia 14
Regimentul 29 Artilerie
Infanterie
Divizionul 1 Tunuri
Divizionul 2 Obuziere
Divizionul 47 Artilerie Grea
Independent (105 mm)
Regimentul 19 artilerie
Divizionul 1 Obuziere
Divizionul 2 Obuziere
Divizia 13
Regimentul 41 Artilerie
Infanterie
Divizionul 1 Tunuri
Divizionul 2 Tunuri
Divizionul 3 Obuziere
Divizia 6 Regimentul 11 Artilerie
Infanterie Regimentul 16 Artilerie
Regimentul 1 Artilerie Moto
Divizia
22, 76 Inf.
Divizionul 1 Artilerie
germane
Divizionul 2 Artilerie
şi Divizia
Divizionul 3 Artilerie
blindată
Regimentul 2 Artilerie Călăreaţă
Divizionul 1 Artilerie Căl.
Brigada 5
Cavalerie
Divizionul 2 Artilerie Căl.
Escadronul Antitanc
Regimentul 4 Artilerie Călăreaţă
Brigada 6
Divizionul 1 Artilerie Căl.
Cavalerie
Divizionul 2 Artilerie Căl.

fortificată „Stalin” şi au realizat capete de
pod cu deschiderea de aproximativ 15 km şi
adâncimea medie de 5 km. Organizarea
artileriei române subordonată Armatei 11
germane era următoarea:

Numele comandanţilor
Col. Olimpiu CURTA
Mr. STURZA
Mr. Ioan BOTEZ
Col Gh. LIPOVAN
Mr. Voinea POLICARP
Mr. Mircea Em. DUMITRIU
Col. Dumitru PETRESCU
Mr. Ion FLORESCU
Mr. Alex. BOTEANU
Col. Eugen R. MÂRZA
Mr. Eugen V. BROTE
Mr. Ion I. IONESCU
Cpt. Ion CIUCA
Col. Nicolae LĂPUŞNEANU
Mr. Vasile SBURLAN
Cpt. Nicolae POPESCU
Col. C-tin. POPESCU
Lt.col. Virgil PROTOPOPESCU
Cpt. Gheorghe GRIGORAŞ
Mr.Gheorghe LĂZĂRESCU
Col. Petre MOTOMANCEA
Neidentificat în arhive
Cpt. Nicolae PANTAZI
Lt.col. Atanasie IONESCU
Col. C-tin RÂMNICEANU
Cpt. Emil BULIGESCU
Mr. Ion ŞTEFĂNESCU
Col. Gr. ANĂSTĂSECU
Mr. V. CONSTANTINESCU
Cpt. P. GRUMÎZESCU
Neidentificat în arhive
Col. Virgil GHIŢESCU
Col. Alex. ŢENESCU
Col. Gh. CONSTANTINESCU
Mr. Şt. NICOLESCU
Mr. C-tin TETU
Mr. Şt. GHEORGHIOAE
Col. Grigore ILIESCU
Lt.col. M. CONSTANTINIU
Cpt. Iulian POP
Lt.col. Ion MUSTAŢĂ
Mr. Mircea GOGA
Cpt. M. BUMBESCU
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Nr. Bt.
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2
3
3
2
3
2
3
3
2
3
3
2
8
5
3
3
2
2
2
1
2
2

Unităţi / subunităţi de artilerie
Numele comandanţilor
Escadronul Antitanc
Cpt. Gh. DUMITRESCU
Divizionul 54 Artilerie Grea Independent
Mr. Emil BUZESCU
(150 mm)
Compania 9 Anticar ( 6 piese)
Compania 31 Anticar ( 6 piese)
Compania 53 Anticar ( 6 piese)
Plutoanele 301, 302, 303, 304, 305, 306
Anticar, 6 Pl.x 4p=24p
Total baterii de artilerie române la Armata 11 germană
Modul de acţiune al unităţilor de
artilerie a fost următorul:
● Regimentul 6 Artilerie Grea
împreună cu Divizionul 1 Artilerie din
Regimentul 4 Artilerie Grea au constituit
gruparea de ansamblu a Diviziei 170
Infanterie din Corpul 30 Armată german; în
perioada 29 iunie-3 iulie această grupare a
sprijinit forţarea Prutului în zona Ţuţora şi
realizarea capetelor de pod, neutralizând
rezistenţele inamicului; Divizionul 2 al
Regimentului 4 Artilerie Grea a sprijinit
Divizia 198 Infanterie germană, iar din
14 iulie a fost pus la dispoziţia Diviziei 13
Infanterie; în perioada 9-13 iulie, Regimentul
6 Artilerie Grea a sprijinit Divizia 8 Infanterie
până la Nistru şi în luptele ce au urmat;
● Regimentul 8 Artilerie Grea a
executat în perioada 22 iunie-2 iulie trageri de
fixare a inamicului pe râul Prut, neutralizarea
coloanelor,
distrugerea
cazematelor
inamicului; a participat la pregătirea de foc
pentru forţarea Prutului, în data de 2 iulie
începând cu ora 03.15 ulterior executând
sprijinul atacului Diviziei 198 Infanterie
germană; din data de 6 iulie împreună cu
Divizionul 2 al Regimentului 4 Artilerie Grea
a constituit gruparea de sprijin pentru
cucerirea cotei 232 Obreja Nouă, unde se
oprise înaintarea trupelor; ulterior a sprijinit
această divizie germană până la Nistru şi
pentru forţarea acestuia;
● Regimentul 1 Artilerie Moto, în data
de 30 iunie a primit misiunea să sprijine
Divizia 22 Infanterie germană pe direcţia
Ştefăneşti, Păscăuţi, care a forţat Prutul în
noaptea de 2 iulie, fără însă a participa la
pregătirea de foc; ulterior, din 5 iulie
Divizioanele 1 şi 3 Artilerie, subordonându-se
Regimentului 176 Artilerie german au
sprijinit Divizia 76 Infanterie din Corpul 11
german, în zona Brânduşenii Noi, Pietroşiţa

Nr. Bt.
1
3

94

Nouă şi Pascova;
● Regimentul 12 Artilerie din Divizia 8
Infanterie, minus Divizionul 1 Artilerie, în
data de 30 iunie a fost pus la dispoziţia
Diviziei 22 Infanterie germană, constituind cu
Regimentul 17 Artilerie şi 4 divizioane
germane o puternică grupare de artilerie;
această grupare a executat o pregătire de foc
puternică, de 30 minute pentru forţarea râului
Prut în zona Ştefăneşti, în ziua de 2 iulie,
începând cu ora 03.15 minute; din data de
6 iulie cu Divizionul 2 şi Divizionul 3
Artilerie a sprijinit Regimentul 8 Vânători din
Divizia 8 Infanterie în luptele de la Târgu
Răşcani, iar cu Divizionul 1 Artilerie a
sprijinit Regimentul 29 Infanterie ce a luptat
pe direcţia Ciuciulea-Glodeni;
● Regimentul 29 Artilerie100 împreună
cu Divizionul 47 Artilerie Grea Independent
au constituit gruparea de artilerie comandată
de colonelul Petre Motomancea, a
„Detaşamentului Ungheni”, format din unităţi
ale Diviziei 14 Infanterie; gruparea a executat
foc asupra obiectivelor dispuse în zona
localităţilor Zagarancea, Mânzăieştii Vechi,
Bereşti, de pe malul estic al râului Prut
sprijinind Regimentul 39 Infanterie să forţeze
râul, iar apoi acest regiment şi Regimentul 13
Infanterie, până la Nistru;
● Regimentul 19 Artilerie a intrat în
luptă în ziua de 28 iunie după ce subunităţile
au trecut Prutul pe podul de vase de la
Sculeni, împreună cu Regimentul 235
Artilerie
german
a
sprijinit
atacul
Regimentului 305 Infanterie german din data
de 2 iulie. În aceste lupte maiorul Dumitru
Ioanid, găsindu-se la observatorul instalat la
cota 95, pe malul estic al Prutului a căzut la
datorie în timp ce transmitea comenzile de
tragere la baterii. De asemenea, au fost răniţi
100
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caporalul Vărzaru, telefonist în grupul de
comandă al Divizionului 1 Artilerie şi
soldatul Marin N. Stoica, servant la Bateria 5
Obuziere. În ziua de 4 iulie, inamicul a
reacţionat puternic cu focuri de armă
automată de pe versantul de sud ale dealurilor
din apropierea satelor Sărata Nouă şi Ciolacul
Nou. Observatoarele regimentului se aflau
chiar în primele linii ale infanteriei şi au
descoperit repede toate ţintele din zonă, astfel
că bateriile 3 şi 4 comandate de căpitanii
Constantin Panaitescu şi Dumitru Onea au
neutralizat artileria inamică aflată la 600 de
metri nord Sărata nouă, iar bateria 5,
comandată de căpitanul Petre Dobroiu a redus
la tăcere artileria inamică instalată în poziţii
de tragere pe liziera de est a comunei Săpata
Nouă. În mod deosebit, s-au distins în această
zi locotenentul Gheorghe Şerbu şi
sublocotenentul (r) Provian Petrescu care s-au
deplasat cu cele două obuziere ale secţiei lor
împreună cu infanteriştii unei companii
germane şi au nimicit rezistenţele inamice de
pe Dealul Ciolacul Nou, nimicind toate
mitralierele şi au uşurat înaintarea acestei
subunităţi.
În zilele de 5 şi 6 iulie, după ce a ocupat
noi poziţii de tragere la aproximativ un
kilometru est de satul Ciuluc, regimentul a
executat trageri de neutralizare pe liziera de
sud a satului Mărăndeni, la moara din sat şi
dealul cu cota 194 unde inamicul se găsea în
dispozitiv. Bateriile 4 şi 5 au reuşit să
nimicească o baterie inamică dispusă pe
dealul de la nord de localitatea Mărăndeni,
trei dintre tunuri fiind găsite de trupele
noastre după cucerirea înălţimii. „Astfel,
Divizionul 2, format din bateriile 4 şi 5
obuziere, comandat de maiorul Ion
Ştefănescu (se menţionează în registrul istoric
al regimentului) un perfect ofiţer al câmpului
de luptă, prinde curaj, iniţiativă şi pricepere,
devine un divizion de contrabaterie,
descoperă bateriile inamice distrugându-le
sau
neutralizându-le
oriunde
erau
descoperite”101.
Meritorie a fost acţiunea Regimentului
19 Artilerie din zona satelor Singureni şi
Dobrogea Nouă, din zilele de 7 şi 8 iulie
1941. La vest de oraşul Bălţi, inamicul a
reuşit să organizeze o poziţie de apărare pe
liziera de sus a satului Singureni şi pe
101

versantul de est al dealului Ţarinei, având în
faţă un obstacol natural, râul Răuţel. Artileria
inamică a fost descoperită de observatorii
regimentului în zona satului Dobrogea Nouă
şi pe versantul de est al Dealului Ţarinei.
Sprijinind focul Regimentelor 22 Infanterie
şi 7 Dorobanţi din Divizia 13 Infanterie,
regimentul a reuşit să neutralizeze bateriile
inamice şi cuiburile de mitralieră din zonele
arătate, uşurând înaintarea celor două
regimente care, după ce au trecut Răuţelul au
pus pe fugă subunităţile inamice de lângă
satul Singureni.
Retrăgându-se spre Nistru, inamicul a
mai opus o nouă rezistenţă în zilele de 9 şi
10 iulie pe o nouă poziţie de apărare jalonată
de pârâul Cubolta, iar în zilele de 13-19 iulie
în zona satelor Vădeni, Dubna, şi Stoicani.
În aceste lupte Divizionul 2 Artilerie a
neutralizat câteva baterii inamice dar,
Bateria 5 a fost surprinsă de artileria inamică,
în timp ce schimba dispozitivul, înregistrând
pierderi. Au fost ucişi: plutonierul Petre
Sachelarie, comandantul plutonului 2, precum
şi caporalul Ion Nedelcu, (artificier), soldatul
Gheorghe Creţu (conductor), caporalul
Gheorghe Neagu (ochitor), soldatul Gheorghe
Nicolae (telegrafist).
După respingerea inamicului pe acest
aliniament regimentul s-a deplasat la Cosăuţi,
trecând Nistrul în noaptea de 24-25 iulie
1941.
● Regimentul 41 Artilerie a participat
cu Divizionul 2 Artilerie la constituirea
grupării de sprijin a Diviziei 198 Infanterie
germană, sub conducerea comandantului
Regimentului 19 Artilerie, care a reuşit să
realizeze un cap de pod în zona localităţii
Sculeni; după 2 iulie regimentul a sprijinit
acţiunile Diviziei 13 Infanterie;
● Regimentul 11 Artilerie, începând cu
data de 3 iulie a sprijinit cu Divizionul 1
Artilerie unităţi din Divizia 76 Infanterie
germană care au forţat Prutul la Movila
Ruptă, iar din data de 12 iulie a sprijinit
aceeaşi divizie în forţarea Nistrului;
comandantul
diviziei
a adus mulţumiri
comandantului de regiment pentru tragerile
executate.
În data de 18 iulie, în locul Grupului de
Armate „General Antonescu” a fost constituit
grupul de armate „Frontul de nord”, sub
comanda generalului von Schobert, compus
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Concepţia
operaţiei
prevedea
dezvoltarea capetelor de pod existente,
ulterior, corelat cu ofensiva Armatei 11
germane, să forţeze Prutul la Costuleni, Cotu
Morii şi Ţiganca, cu Diviziile 35, 15
Infanterie şi Divizia 1 Gardă, ulterior să
dezvolte ofensiva pe direcţiile Tighina şi
Cetatea Albă, până la fluviul Nistru.
Dispozitivul operativ era prevăzut pe un
eşalon (de la nord la sud): Divizia 35
Infanterie rezervă, Corpul 3 Armată (Diviziile
11 şi 15 Infanterie), Corpul 5 Armată
(Divizia 21 Infanterie şi Divizia 1 Gardă) şi
Corpul 11 Armată (Brigăzile 1 şi 2
Fortificaţii, Regimentul 17 Infanterie din
Divizia 1 Infanterie, alte batalioane). În
rezerva armatei erau Divizia 1 Grăniceri şi
Brigada 7 Cavalerie.
Compunerea artileriei Armatei a 4-a era
cea prezentată în tabelul de mai jos:

din Armata 11 germană (avea în subordine
Diviziile 6, 8, 13, 14 Infanterie şi 1 Blindată)
şi Armata 3 română, cu misiunea de a forţa
Nistrul în zona Moghilev. La flancul drept s-a
constituit „Frontul de sud” comandat de
generalul Antonescu, compus din gruparea de
divizii „General Mattenkloth” (Diviziile 5 şi 15
Infanterie, Divizia 1 Blindată, române, Divizia
72 Infanterie germană) şi Armata a 4-a română,
având misiunea de a elibera sudul Basarabiei.
Dezvoltând ofensiva cu Corpurile 11 şi
30 Armată germane, Armata 11 a atins
aliniamentul ordonat, între Moghilev şi
Soroca, iar în zilele de 17 şi 18 iulie a forţat
fluviul Nistru.
Armata 4 română, între 22 iunie şi
2 iulie a realizat mici capete de pod la est de
Prut, în zona localităţilor Albiţa, Fălciu,
Bogdăneşti, Rânzeşti şi Cotu Morii care sub
presiunea inamicului au fost retrase, cu
excepţia celor de la Fălciu şi Bogdăneşti.
Unităţi / subunităţi de Artilerie
Regimentul 3 Artilerie Grea
Divizionul 1 T.L. (105mm)
C. 3 A.
Divizionul 2 Ob. (150 mm)
Regimentul 5 Artilerie Grea
Divizionul 1 Artilerie Grea
C. 5 A.
Divizionul 2 Artilerie Grea
Regimentul 7 Artilerie Grea
Divizionul 1 Artilerie Grea
C. 11 A.
Divizionul 2 Artilerie Grea
Regimentul 21 Artilerie
Regimentul 26 Artilerie
Divizia 11
Infanterie
Divizionul 1 Tunuri
Divizionul 2 Obuziere
Regimentul 23 Artilerie
Divizionul 1 Tunuri
Divizionul 2 Tunuri
Divizionul 3 Obuziere
Divizia 15
Infanterie
Regimentul 25 Artilerie

Divizia 21
Infanterie

Divizia 35
Infanterie

Divizionul 1 Tunuri
Divizionul 2 Obuziere
Regimentul 30 Artilerie
Divizionul 1 Obuziere
Divizionul 2 Obuziere
Regimentul 5 Artilerie
Divizionul 1 Tunuri
Divizionul 2 Tunuri
Divizionul 3 Obuziere
Regimentul 63 Artilerie
Divizionul 1 Tunuri
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Numele comandanţilor
Col. Dumitru COSTOVICI
Mr. Victor ŞTEFĂNESCU
Mr. Radu GĂVĂNESCU
Col. Rudolf ROMAN
Mr. Marin DUMITRESCU
Cpt. Bucur PARASCHIV
Col. C-tin DOBRICEANU
Mr. Gheorghe DORIN
Cpt. Petre MAIORESCU
Col. Eduard STANCIU
Col. C-tin IULIAN
Cpt. Elizeu GRIGORESCU
Mr. Andrei VOICU
Lt.col. Alex. IANCULOVICI
Mr. V. ALEXANDRESCU
Mr. Nicolae SAMSON
Mr. C. ZĂGĂNESCU
Col. E. MANOIL,din 22 iunie
Lt.col. Petre ROMANO
Mr. C-tin GUREA
Mr. Ştefan LUNGU
Col. C-tin ROSETTI
Mr.N. TRESTIOREANU
Cpt. Ioan V. MILOŞ
Col. Vasile MIHĂILESCU
Mr. Adrian ILIESCU
Mr. Ioan ŞTEFĂNESCU
Cpt. Gheorghe PETRESCU
Col. Felix COCINSSKY
Mr. Nicolae DUMITRESCU

Nr. Bt.
3
3
3
3
3
3
8
3
2
3
3
2
3
2
3
2
3
3
2
3

Unităţi / subunităţi de Artilerie
Divizionul 2 Tunuri
Divizionul 3 Obuziere
Regimentul 64 Artilerie
Divizionul 1 Tunuri
Divizionul 2 Tunuri
Brigada 7
Regimentul 5 Artilerie Călăreaţă
Cavalerie
Regimentul 1 Artilerie Grăniceri
Divizionul 1 Tunuri
Divizionul 2 Tunuri
Divizia 1
Divizionul 3 Obuziere
Grăniceri
Regimentul 2 Artilerie Grăniceri
Divizionul 1 Tunuri
Divizionul 2 Obuziere
Regimentul 2 Artilerie Gardă
Divizionul 1 Tunuri
Divizionul 2 Tunuri
Divizionul
3 Obuziere
Divizia Gardă
Regimentul 3 Artilerie Gardă
Divizionul 1 Tunuri
Divizionul 2 Obuziere
Regimentul 1 Artilerie Fortificaţii
Brigada
1 Fortificaţii Regimentul 1 Artilerie Grea Fortif.
Regimentul 4 Artilerie Fortificaţii
Brigada
2 Fortificaţii Regimentul 11 Artilerie Fortificaţii
Diviziile 21,
Divizionul 41 Artilerie Grea Ind.
11 Infanterie
Divizionul 45 Artilerie Grea Ind.
Diviziile 1
Grăniceri, 15
Divizionul 51 Artilerie Grea Ind.
Infanterie
Divizia 1
Divizionul 53 Artilerie Grea Ind.
Grăniceri
Divizionul 55 Artilerie Grea Independent
Compania 1 Anticar 47 mm /12 piese
Compania 18 Anticar 47 mm
Compania 19 Anticar 47 mm
Compania 20 Anticar 47 mm
Plutonul 307 Anticar 37 mm
Plutonul 308 Anticar 37 mm
Plutonul 309 Anticar 37 mm
Total baterii de Artilerie la Armata a 4-a
Zona de operaţii a armatei avea
dezvoltarea de front de circa 200 km şi o
adâncime de 120-180 km astfel că în cele
23 de zile de luptă, în perioada 4-26 iulie,
Armata a 4-a a dus acţiuni cu un ritm de
5-8 km în 24 de ore102.
Forţarea râului Prut s-a făcut succesiv.
Cu Divizia 35 Infanterie în zona localităţii
102
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Numele comandanţilor
Lt.col. Alex. VASILESCU
Cpt. Ilie GOSA
Lt,col. Gh. GHEORGHIU
Mr. M. DIMITROVICI
Mr. D. POPOVICI

Nr. Bt.
3
2
3
2

Lt.col. Mircea BOBOC

4

Lt.col. Gh. ŞTEFĂNESCU
Mr. Mihai BĂNULESCU
Cpt. Alex. RĂDULESCU
Cpt. Gheorghe BRĂTIANU
Col Alexandru RĂZVAN

3
3
2

Cpt. A.CONSTANTINESCU
Col. C-tin NESTORESCU
Cpt. Ioan HUIDOVICI
Mr. Victor MIHALCEA
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Costuleni, între 2-4 iulie; cu Divizia 15
Infanterie în zona Cotu Morii la 4 iulie; în
aceeaşi zi cu Divizia 1 Gardă în sectorul
Ţiganca vizavi de Fălciu, localitatea Cania.
În niciun sector din zona de acţiune a Armatei
a 4-a forţarea apărării inamicului de pe cursul
de apă nu a fost precedată de o puternică
pregătire de artilerie deşi raportul de forţe
între trupele noastre şi cele inamice era
apropiat - 1,1/1. Până la 7 iulie, capetele de
pod au fost lărgite prin introducerea în luptă a

Diviziei 11 Infanterie, la dreapta Diviziei 15
Infanterie şi Diviziei 21 Infanterie din
Corpul 5 Armată, la dreapta Diviziei 1 Gardă.
Până în seara zilei de 7 iulie, după lupte
crâncene, Divizia 35 Infanterie a ajuns pe
aliniamentul Ciuteşti, Vărzăreşti. În ziua de
8 iulie, în jurul orei 17.30, gruparea tactică de
sud a diviziei, constituită din Regimentul 67
Infanterie şi Regimentul 63 Artilerie a fost
contraatacată puternic, fiind prinsă într-o
ambuscadă în zona Miclăuşeni, Dolna.
Copleşite de superioritatea numerică şi în
mijloace de foc, forţele grupării au fost
înfrânte şi împrăştiate ceea ce a dus la oprirea
acţiunilor Corpului 3 Armată. Ulterior prin
intervenţia Corpului 54 Armată german de la
nord şi a Corpului 3 Armată român de la sud
situaţia a fost restabilită. În acest scop corpul
a acţionat cu Divizia 15 Infanterie pe direcţia
Lăpuşna, Ialoveni cu Diviziile 11 Infanterie şi
Divizia 1 Grăniceri pe direcţia Cărpineni,
Costeşti, iar cu Brigada 7 Cavalerie pe
direcţia Sărăţeni, Gura galbenă (flancul

drept). Până la data de 16 iulie a fost atins un
aliniament, la 12 km sud Chişinău.
Corpul 5 Armată cu cele 2 divizii
(1 Gardă şi 21 Infanterie) prin lupte deosebit
de grele a dezvoltat capul de pod ajungând în
dimineaţa zilei de 12 iulie pe aliniamentul
Ţiganca, Epureni, Cania, Leca. După 15 iulie
trupele sovietice au început retragerea, astfel
că unităţile corpului au continuat ofensiva.
Divizia 1 Gardă a atacat pe direcţia Lunga,
Ciuleni, apoi către nord pe direcţia Tarutino,
Lepzig ajungând la 27 iulie la 27 km sud
Tighina. Divizia 21 Infanterie a dezvoltat
ofensiva pe direcţia Ceadâr-Lunga, Cerchez
ajungând la 27 iulie la Cetatea Albă.
La 20 iulie Corpul 11 Armată a forţat
Prutul la Oancea şi a intrat în Cahul după care
a înaintat spre Taraclia. De asemenea, Divizia
10 Infanterie din Corpul 2 Armată, a forţat
Dunărea la Ismail, pe 21 iulie şi a înaintat
spre Cetatea Albă.
Unităţile de artilerie au acţionat astfel:
● Regimentul 3 Artilerie Grea,
începând cu data de 19 iunie a constituit
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gruparea de ansamblu a Diviziei 15 Infanterie,
ocupând poziţii de tragere în zona est satul
Arsuri. Sub protecţia tragerilor executate de
regiment, în data de 22 iunie, Regimentul 10
Vânători a executat o incursiune în
dispozitivul advers, iar geniştii au început
construirea podului de la Albiţa. În ziua de
23 iunie, sistemul de observare al grupării de
ansamblu condusă de către comandantul
regimentului, colonelul Dumitru Costovici, a
fost completat cu Bateria 15 Reperaj prin
Observare
Terestră,
comandată
de
locotenentul Gheorghe Popescu care dispunea
de 4 observatoare. Cu ajutorul acestei
subunităţi, Bateria 4, comandată de căpitanul
Nicolae Pavelescu şi Bateria 5, comandată de
căpitanul Ştefan Popa au executat în ziua de
24 iulie trageri asupra unor baterii inamice
obţinând „efecte maxime”103. În zilele de
29 şi 30 iunie Regimentele 3 şi 7 Artilerie
Grea au constituit împreună cu Divizionul 45
Artilerie Grea Independent gruparea de
ansamblu a Diviziei 15 Infanterie, având
poziţiile de tragere dispuse la Ghermăneşti. În
data de 4 iulie ora 13.00 gruparea de
ansamblu a început să sprijine Divizia 15
Infanterie pentru forţarea râului Prut, utilizând
pentru creşterea preciziei tragerilor Bateria 15
Reperaj. Gruparea din care făcea parte
regimentul a reuşit să neutralizeze 2 baterii
inamice aflate în marş, să distrugă mai multe
cazemate şi să interzică apropierea rezervelor
pe comunicaţia Oreştii Vechi-Oreştii Noi,
lovind 3 coloane de trupe inamice. În zilele de
5 şi 6 iulie unităţile diviziei care au pus
stăpânire pe crestele din zona satului Nemţeni
au reluat atacul pe direcţia Bujoru, cu
sprijinul grupării de ansamblu, neutralizând
ţintele inamice din zona satului Bălăureşti.
Conform datelor furnizate de către cercetaşii
Regimentului 25 Infanterie, pe liziera acestei
localităţi, un regiment inamic se pregătea să
treacă la contraatac pentru zădărnicirea
acţiunii inamicului, colonelul Dumitru
Costovici a concentrat focul a 4 divizioane
reuşind să lovească cu mare precizie şi cu un
efect maxim regimentul inamic. Pe timpul
acestor trageri, trupele din flancul stâng al
Diviziei 15 Infanterie au reuşit să pună
stăpânire pe zona fortificată de la sud satul
Leuşeni, infanteriştii găsind multe din
cazemate distruse de artileria Corpului 3
103

Armată. În ziua de 7 iulie, Regimentul 7
Artilerie Grea a fost dat în sprijinul Diviziei 11
Infanterie, proaspăt introdusă în luptă.
Regimentul 3 Artilerie Grea şi Divizionul 45
Artilerie Grea Independent au continuat să
sprijine acţiunile Diviziei 15 Infanterie. Au
trecut Prutul pe podul de la Albiţa şi au
ocupat poziţii de tragere în zona satelor
Leuşeni, Ivanovca. În ziua de 8 iulie, divizia
şi-a restructurat dispozitivul ofensiv şi a
acţionat cu două grupări tactice. Cea de la
nord constituită din Regimentul 25 Infanterie
şi Regimentul 25 Artilerie, iar cea de la sud
din Regimentul 2 Dorobanţi şi Regimentul 23
Artilerie. Pentru sprijinul general, gruparea de
ansamblu a ocupat poziţii în zona Dealul
Odaia-Obilenii Vechi. Începând cu ziua de
10 iulie, din cauza înfrângerii suferite de către
unităţile Diviziei 35 Infanterie în zilele
anterioare, flancul stâng al Diviziei 15
rămânând complet descoperit, Corpul 3
Armată a ordonat replierea organizată a
diviziei pe înălţimile de la vest de satul
Lăpuşna. Gruparea de ansamblu condusă de
Regimentul 3 Artilerie Grea a executat trageri
de contrabaterie asupra amplasamentelor
tunurilor a două baterii, descoperite în Valea
Rustei, la 2 km est de satul Lăpuşna. Una
dintre aceste baterii a fost complet distrusă de
bravii tunari ai Bateriei 5 Obuziere comandaţi
de căpitanul Ştefan Popa.
Timp de 10 zile, în perioada 17-27 iulie
Comandamentul Regimentului 3 Artilerie
Grea împreună cu Divizionul 1 Tunuri Lungi
şi Divizionul 41 Artilerie Grea Independent
au constituit gruparea Diviziei 1 Grăniceri
sprijinind pe rând înaintarea Regimentelor 5
şi 1 Grăniceri pe direcţia localităţilor Orac,
Baia, Marienfeld, Cetatea Albă, în timp ce
Divizionul 2 Obuziere a continuat să lupte
alături de Divizia 15 Infanterie pe direcţia
Pojoreni, Bulboaca, Tighina. La data de
28 iulie 1941 regimentul a fost regrupat cu
cele 2 divizioane în zona Căuşani pentru a
sprijini acţiunile Corpului 3 Armată pentru
forţarea Nistrului.
● Regimentul 5 Artilerie Grea a
ocupat la data de 2 iulie poziţii de tragere
între Raiul şi Bogdăneşti de unde, în data
de 4 iulie, ora 14.00, a deschis focul asupra
inamicului dispus în zona Cania, Ţiganca,
Dealul Epureni şi Stoeneşti. A sprijinit
acţiunile Diviziei 21 Infanterie, în timpul
acestor acţiuni fiind neutralizate 5 baterii
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inamice şi oprite 3 contraatacuri. La ora
19.20, inamicul a atacat cu tancuri flancul
stâng al infanteriei care avea misiunea de a
cuceri satul Ţiganca. Concentrând cu
repeziciune focul întregului regiment asupra
acestora a fost oprit contraatacul şi a fost
disociat întregul dispozitiv inamic104. După
10 minute, Bateria 4 deschide focul asupra a
încă 4 tancuri care încearcă să intre în
Stoeneşti, silindu-le să se retragă.
După reluarea atacurilor regimentul a
sprijinit înaintarea subunităţilor Diviziei 21
Infanterie şi Diviziei 1 Gardă în luptele pentru
cucerirea dealurilor Epureni şi Ghelţosu,
precum şi a satului Stoeneşti. La aceste acţiuni a
participat iniţial Divizionul 2 Obuziere, care a
ocupat poziţii de tragere în valea Belciugului, în
data de 6 iulie, ulterior din data de 8 iulie a
participat şi Divizionul 1 Tunuri care a ocupat
poziţii aproape de Prut, în Valea Marcului. În
această zi, Regimentul 5 Artilerie Grea a
executat trageri de contrabaterie în zona est
Ţiganca. Inamicul a identificat o parte din
poziţiile noastre şi a dezlănţuit, la rândul său, o
puternică tragere de contrabaterie. O salvă
asupra bateriei 3 a provocat rănirea unui servant
şi distrugerea unui tun. În cursul acestor lupte a
căzut la datorie Lt.(r) Popa Iancu, ofiţer de
legătură cu Regimentul 24 Infanterie şi
observator înaintat. La cererea infanteriei,
regimentul a intervenit cu trageri precise de
contrabaterie reducând focul neobişnuit de
violent al inamicului şi înscriind o pagină de
glorie în istoricul unităţii.
Divizia 21 Infanterie a dus lupte grele, în
data de 9 iulie, în capul de pod de la Ţiganca,
până seara cucerind şi localităţile Stoeneşti şi
Cania, Regimentul 5 Artilerie Grea a executat
trageri de protecţie pe Cania şi Hârtoape, a
bombardat Ţiganca şi a executat trageri de
contrabaterie pe Valea Cârpeştilor şi la est
Cania. A doua zi a lovit concentrările de trupe
de la satul Hârtoape, reducând la tăcere încă
două baterii inamice. În după amiaza acelei zile,
în scopul scoaterii din luptă a bateriilor inamice,
Lt. Stavarache Ion a executat reglaj cu ajutorul
avionului, descoperind 3 baterii inamice, una
dintre acestea fiind scoasă din luptă. În data de
11 iulie, acelaşi ofiţer a continuat cercetarea cu
avionul şi a indicat alte 3 baterii inamice asupra
cărora s-a deschis focul cu rapiditate, fiind
reduse la tăcere cu un consum minim de
104

muniţie. Pentru faptele sale Stavarache Ion a
fost citat prin ordin de zi al comandantului
Corpului 5 Armată şi decorat cu Ordinul
„Coroana României” (Î.D nr. 1932/30.06.
1941)105.
În cursul dimineţii zilei de 12 iulie
inamicul a executat puternice riposte
ofensive. În urma unui contraatac dat cu forţe
mult superioare, pe pintenul de deal de la est
Ţiganca a reuşit să pună infanteria noastră
într-o situaţie critică. Prin intervenţia a două
baterii de tunuri şi două baterii de obuziere a
fost executată o zdrobitoare tragere de oprire
care a avut ca efect oprirea contraatacului. În
această zi s-a evidenţiat maiorul Marin
Dumitrescu, comandantul Divizionului 1
Tunuri Lungi, „pentru bravura şi destoinicia
cu care şi-a condus divizionul”. Acesta
împreună cu comandanţii săi de baterii,
căpitanii Dumitru Popescu, Ştefan Nuţă şi
Paraschiv Bucur au fost decoraţi cu Ordinul
„Steaua României”, cu spade şi panglică în
grad de cavaler, clasa a V-a. Au fost decoraţi
de asemenea locotenenţii Gh. Popescu, Iancu
Dumitrescu, C-tin Ionescu, sublocotenenţii
Aurelian Ionescu, Ioan Stroescu, Rene
Ionescu, C-tin Oprea, Ioan Tărăbuţă, care au
îndeplinit funcţia de observatori înaintaţi de
divizion şi baterii, găsindu-se tot timpul
luptelor pe malul estic al Prutului, în capul de
pod de la Ţiganca şi pe Dealul Epureni, în
primele linii ale infanteriei106. În cursul zilei
de 16 iulie, artileria inamică a acţionat slab, a
schimbat poziţiile către înapoi, iar infanteria
s-a retras. Trupele noastre au cucerit satul
Ţiganca Nouă şi au manevrat pe la sud
Ghelţosul, ajungând pe aliniamentul cota 120
Porumbeşti, înălţimile Lărguţa, Dealul
Vulturului, pantele de sud-est Podişul Caniei,
cota 162 sud Hârtoape, viile sud Taraclia, cota
86 est Ghelţosul, Ţiganca Nouă. Divizionul 1
Artilerie Grea a rămas la dispoziţia Corpului 5
Armată, în sprijinul Diviziei 21 Infanterie şi a
ocupat poziţii la sud-vest Fălciu, mai puţin
Bateria 1 care a rămas la Rânzeşti pentru a
sprijini
dreapta
flancgardei
„Colonel
Bardan”.
105

Oprea Ştefan, Burghelea Mihai, 80 de ani sub
tricolor, În memoria Brigăzii 8 şi Regimentelor 1 şi 5
Artilerie Grea, Editura Moldarom, Galaţi, 1996, p.121.
106
Arhiva M.Ap.N., Fond 1294, Dosar 1, filele 13, 14.
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Artileria în luptele Corpului 5 Armată în capul de pod de la Fălciu şi Bogdăneşti, 06-18 iulie 1941

Divizionul 2 Artilerie Grea a executat
recunoaşteri şi a ocupat un nou dispozitiv de
luptă. Bateria a 4-a început deplasarea din
Valea Belciugului, a trecut Prutul, la
ora 16.00 pe podul de vase de la Fălciu şi a
ocupat o poziţie de tragere la sud Cania.
Bateriile 5 şi 6 au început deplasarea la
ora 18.00, şi în cursul nopţii au ocupat poziţii
la 2 km sud Leca, lângă şosea. Observatorii
au fost instalaţi în dispozitivul infanteriei,
între Lărguţa şi cota 259 sud Lărguţa. Starea

vremii în această zi a fost ploioasă în cursul
dimineţii şi a nopţii.
La data de 18 iulie, la ora 06.00,
Divizionul 1 Artilerie a ocupat noi poziţii la
Epureni. Deplasarea s-a executat în condiţii
grele din cauza drumului desfundat şi a ploii.
Divizionul 2 Artilerie a executat două trageri
de contrabaterie şi trei misiuni de neutralizare
asupra unor ţinte dispuse în satul Capaclia
Răzeşti, la podurile Lărguţa şi nord-vest
Găneasa. În după-amiaza zilei, Armata a 4-a
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Serghievca,
Bekendorf
ajungând
la
26.07.1941 ora 10.00 la Poştal. Divizionul 1
Artilerie Grea a ocupat poziţii cu Bateria 1 la
nord-vest de Cherecheş, cu bateriile 2 şi 3 la
vest de Sofienthal, iar cu observatoarele în
zona Şabalat. Din acest dispozitiv au fost
sprijinite acţiunile diviziei pentru cucerirea
înălţimilor de dincolo de pârâul de la est
Alcalia, sud-est Cetatea Albă, Ceaba, Colnic
şi podul de la insula Carolina. În ziua de
26 iulie întregul regiment s-a deplasat la
Bekendorf, iar a doua zi s-a deplasat pe
itinerarul Bekendorf, Culevcea, Baiaramcea şi
a staţionat la Uspenska.
● Regimentul 7 Artilerie Grea,
începând cu data de 30 iunie 1941, a fost pus
la dispoziţia Corpului 3 Armată; în aceeaşi zi
regimentul s-a deplasat pentru a ocupa poziţie
în zona Valea Moşnişoarei pentru a sprijini
acţiunea Diviziei 15 Infanterie pentru forţarea
râului Prut între Pădurea Statului şi Răzeşti, în
zona Cotul Morii-Bujor; până la 8 iulie 1941,
prin trageri masive, precise şi plasate la timp
regimentul a distrus cazematele şi bateriile
inamice din zona de acţiune, facilitând astfel
trecerea râului Prut de către subunităţile de
infanterie;
poziţiile
de
tragere
ale
divizioanelor au fost la Cozmeşti şi Podul
Hăgeului.
În ziua de 8 iulie 1941, Regimentul 7
Artilerie Grea a trecut râul Prut pe podul de
vase de la Albiţa, fiind dat în sprijin Diviziei 11
Infanterie din cadrul Corpului 3 Armată. De
la 8 la 16 iulie 1941, a ocupat poziţii
succesive în zonele Cărpineni, Sărata
Galbenă, Merişeni şi Merişanca. În acest
interval de timp a sprijinit cucerirea satelor
Cărpineni,
Sărata
Galbenă,
Hânceşti,
neutralizând numeroase baterii inamice,
confirmate prin resturile de materiale de
artilerie şi auto ce au fost găsite după
cucerirea satelor enumerate mai sus.
Trebuie amintită acţiunea regimentului
din seara de 11 iulie 1941, când s-a semnalat
înaintarea unei coloane motorizate inamice,
ce se deplasa dinspre Bălăceanca şi Negrea
spre Cărpineni, cu intenţia de a învălui flancul
stâng al Diviziei 2 Infanterie. La primirea
acestei informaţii, divizioanele regimentului
au ocupat poziţii de tragere şi prin tirul lor
precis au reuşit să oprească manevra de
învăluire a inamicului, aşa cum se precizează
în registrul istoric al regimentului: „zdrobind
manevra de învăluire, iar o parte din
materialul motorizat a fost distrus”.
La Hânceşti un obuzier greu din cadrul

reluat ofensiva spre sud, Corpul 5 Armată
atacând pe direcţia Cârpeşti, Comrat.
Divizioanele au ocupat poziţii de tragere la
Cania. A doua zi, la ora 14.30 inamicul s-a
retras pe tot frontul, Armata a 4-a încercând
să se sustragă încercuirii, totodată trece la
urmărire pe direcţia Cetatea Albă pentru a tăia
retragerea inamicului din sudul Basarabiei
peste Nistru. Corpul 5 Armată a trecut la
urmărire pe direcţia Şamalia, Beşalma,
Ceadarlunga, Tatarbunar. Divizionul 1
Artilerie Grea împreună cu comanda
regimentului a înaintat pe direcţia Epureni şi a
staţionat în seara zilei la Enăcheşti. Divizionul 2
Artilerie Grea a sprijinit Divizia de Gardă,
care a urmărit inamicul pe direcţia Şamalia,
Chirşova.
În cursul zilei de 20 iulie 1941, inamicul
s-a retras în dezordine. Regimentul 5 Artilerie
Grea a fost dat în întărire Diviziei 21
Infanterie, care a urmărit inamicul pe direcţia
Gongaz, Ceadarlunga. Pentru aceasta, s-a
deplasat pe itinerarul Enăcheşti, Cuza Vodă, a
staţionat la Gongaz până a doua zi la
ora 09.00, când a reluat deplasarea pe
itinerarul Gongaz, Ceadarlunga staţionând,
începând cu ora 19.00, în Valea Perjii.
Majoritatea podurilor de pe comunicaţii au
fost distruse de ruşi în retragere, trupele
noastre fiind nevoite să improvizeze altele, iar
în multe locuri trecerea s-a făcut prin vad.
Regimentul 5 Artilerie Grea a fost pus la
dispoziţia Corpului 5 Armată şi a rămas în
Valea Perjii până la noi ordine.
În ziua de 22.07.1941, ora 10.30
comandantul regimentului, colonelul Roman
Rudolf, a dispus oficierea unui serviciu
religios la biserica satului de către preotul
militar al Diviziei 21 Infanterie. La acest
moment a luat parte şi populaţia satului care,
cu lacrimi în ochi, a păşit pentru prima dată
pragul bisericii după un an de stăpânire fără
Dumnezeu. A urmat apelul regimentului, cu
care prilej, s-a păstrat un moment de
reculegere pentru eroii regimentului care au
căzut în operaţiile de până atunci: Lt. (r)
Popa Iancu, caporalul Răileanu Ioan
(contingentul 1935), soldatul Dobrin Ioan
(contingentul 1932).
Regimentul 5 Artilerie Grea a fost
resubordonat din nou Diviziei 21 Infanterie şi
în ziua de 24.07.1941 s-a deplasat, în condiţii
grele de drum, pe itinerarul Valea Perjii,
Dunăreanca (Zadunaeva), Glăvan, Denevitz,
Brieni, Pavlovca, Guadenthal, Sărata,
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regimentului, împins în linia întâi a
infanteriei, a executat trageri de hărţuire în
perioada 14-15 iulie 1941.
În noaptea de 19/20 iulie 1941,
regimentul amplasat în Satul Nou, prin trageri
viguroase a deschis calea Regimentului 29
Infanterie care a ocupat satul Bahmutea şi
gara Schinoasa. Tot din această poziţie a
neutralizat 8 tancuri ruseşti, care se îndreptau
dinspre Cimişlia la Bahmutea. În perioada
20 iulie la 31 iulie 1941 bateriile regimentului
au ocupat poziţii de tragere în mod succesiv,
în zonele Taraclia, Sălcuţa, Satul Lung, Tocuz
şi Manzar. Din poziţia de la Taraclia, bateriile
regimentului, executând trageri precise, au
deschis calea infanteriei pentru a cuceri cu
uşurinţă satele Geaca, Sălcuţa şi Tocuz.
Din poziţia de la Sălcuţa, o baterie dată
ca sprijin direct Batalionului „Maior
Constantinescu” din Regimentul 2 Dorobanţi,
a sprijinit cucerirea satului Opaci, respingând
un contraatac al inamicului sprijinit de
elemente motorizate şi mecanizate. Pentru
această acţiune, regimentul a primit felicitări
din partea comandantului Diviziei 11
Infanterie, iar după data de 1 august, timp de
10 zile, trecând Nistrul a executat trageri
asupra coloanelor inamicului, ocupând poziţii
de tragere la Gârbovăţ (Tighina);
Pentru actele de bravură şi eroism ale
Regimentului 7 Artilerie Grea pe timpul
luptelor din Basarabia, acesta a fost citat prin
Ordinul de zi nr. 17 din 10 august 1941 al
Corpului 3 Armată.
● Regimentele 23 şi 25 Artilerie au
sprijinit Divizia 15 Infanterie. Comandantul
diviziei a primit misiunea să forţeze apărarea
inamicului pe un front de 15 km, între vest
Nemţeni şi Râseşti, începând cu 4 iulie, ora
13.00107. Gruparea tactică „Nord” formată
din Regimentul 25 Infanterie, sprijinită de
Regimentul 25 Artilerie a forţat Prutul între
Nemţeni, vest Obilenii Vechi. Gruparea
tactică „Centru”, pe direcţia de efort compusă
din Regimentul 10 Vânători, sprijinită de
Regimentul 23 Artilerie (mai puţin divizionul 3)
a forţat Prutul pe la vest Sărăţeni, nord Albiţa.
Gruparea tactică „Sud”, compusă din
Batalionul 3 din Regimentul 10 Vânători
sprijinită de Divizionul 3 din Regimentul 23
Artilerie a acţionat în zona sud Albiţa.
Acţiunile acestor grupări au fost sprijinite şi
de Regimentele 21 şi 26 Artilerie din Divizia
11 Infanterie, precum şi Regimentele 3 şi 7
Artilerie Grea şi Divizionul 45 Artilerie Grea
Independent. Forţarea Prutului s-a făcut fără

pregătire de artilerie, începând cu orele 14.30.
Artileria a executat trageri de sprijin direct.
La rândul său a început să treacă Prutul în
seara zilei de 4 iulie la orele 22.00, pe un pod
umblător sub focul artileriei inamice şi a
continuat în cursul nopţii pe podul de vase de
la Cotu Morii. Astfel, în zorii zilei de 5 iulie
la orele 4.30 în ciuda oboselii, Bateria 2 din
Regimentul 23 Artilerie a deschis focul
asupra mijloacelor de foc din zona Sărăţeni,
Obilenii Noi, D. Corbi. Ulterior regimentul a
sprijinit
Regimentul
35
Infanterie,
remarcându-se în special în luptele de la
Lăpuşna unde a respins un puternic contraatac
inamic. Aşa cum se consemnează în registrul
istoric al regimentului: „Prin acest cleşte de
foc la care se adaugă scoaterea la creastă
(liziera pădurii Hânceşti-n.a.) a câtorva
tunuri de către locotenentul Dumitru
Pomeneanu, inamicul a suferit pierderi
considerabile. Tragerile artileriei au stăvilit
intenţiile ofensive ale inamicului”108. În data
de 12 iulie inamicul a executat un alt
contraatac, de această dată în flancul Diviziei
15 Infanterie, ajungând pe Valea Sofica în
dispozitivul bateriilor Divizionului 2 din
Regimentul 23 Artilerie, aflate la 400-500m
de poziţiile infanteriei. Dând dovadă de
iniţiativă, rapiditate şi spirit de sacrificiu, aşa
cum consemnează comandantul regimentului
„atacul a fost respins prin trageri directe ale
bateriilor Divizionului 2 care au fost nevoite
să schimbe direct de front. Comandanţii
împing o parte din tunuri la creasta dealului,
sub ploaia gloanţelor infanteriei inamice care
ajung până la poziţiile de tragere. Cu toate
pierderile
înregistrate
din
cauza
bombardamentelor artileriei inamice şi a
focului automat tunarii Divizionului 2 au
persistat în îndeplinirea misiunii, apărând
materialul, reuşind să sfărâme atacul inamic
prin acţiunea lor pe cont propriu, fără
sprijinul infanteriei”109. La capătul a două
zile de lupte, prin acţiunea regimentului a fost
salvată situaţia tactică a Diviziei 15 Infanterie
şi dejucate intenţiile ofensive ale inamicului.
● Regimentele 26 şi 21 Artilerie au
acţionat în folosul Diviziei 15 Infanterie,
având poziţiile de tragere la Podolenii de sus
şi de jos. Totodată în sprijinul acestei divizii
au mai fost date ca întărire Regimentele 3 şi 7
Artilerie Grea şi Divizionul 45 Artilerie Grea
independent care au constituit gruparea de
ansamblu „Colonel Costovici”. În data de
4 iulie orele 13.00, aceste unităţi de artilerie
au executat o scurtă pregătire de foc după care
Divizia 15 infanterie a început să treacă
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Prutul. În data de 5 iulie, printr-o acţiune
energică Regimentul 26 Artilerie a oprit un
contraatac inamic dat dinspre localitatea
Nemţeni spre Prut, pentru lichidarea capului
de pod al diviziei de la Obilenii Vechi.
Gruparea „Colonel Costovici” a executat
sprijinul direct cu foc al forţării, executând
trageri de contrabaterie şi interdicţie. În zilele
de 5 şi 6 iulie a fost neutralizată cu
4 divizioane o grupare de valoare regiment în
zona localităţii Bălăuşeşti, ce se pregătea să
dea un contraatac pe direcţia Nemţeni. Din
7 iulie Regimentele 21 şi 26 Artilerie au
reintrat în subordinea Diviziei 11 Infanterie
împreună cu care au luptat în capul de pod de
la Lăpuşna. Regimentul 3 Artilerie Grea
împreună cu Divizionul 41 Artilerie Grea
independent au constituit gruparea de
ansamblu a Diviziei 1 Grăniceri, timp de
10 zile sprijinind înaintarea acesteia pe
direcţiile Orac Marienfeld, Cetatea Albă şi
Pojoreni, Bulboaca, Tighina;
● Regimentele 63 şi 64 Artilerie au
acţionat în zilele de 2-3 iulie împreună cu
Regimentele 67 şi 55 Infanterie din Divizia 35
Infanterie, în zona Prisăcani-Moreni.
Fapte de arme deosebite au înscris
militarii Regimentului 63 Artilerie în ziua de
8 iulie 1941 când regimentul se afla în
urmărirea
inamicului,
împreună
cu
Regimentul 67 Infanterie, pe valea Bicului. În
zona satului Nisiporeni, fiind cu toate bateriile
încolonate pe şosea, la ora 17.30, câteva
unităţi de infanterie ale inamicului, sprijinite
de tancuri şi foc masiv de artilerie au executat
prin
surprindere,
concomitent,
două
contraatacuri de pe crestele nord Miclăuşeni
şi Pădurea Răcătău, în urma cărora
Regimentul 67 Infanterie a fost în mare parte
decimat. Surprinşi în această situaţie, conform
jurnalului de operaţii al regimentului110,
„ofiţerii, subofiţerii şi trupa regimentului,
luptând cu curaj legendar au întârziat prin
trageri, rezistenţa şi sacrificiul lor înaintarea
inamicului,
dând
timpul
necesar
Regimentului 50 Infanterie aflat în rezerva
diviziei să intre în acţiune pentru a restabili
situaţia”. Luptele au fost crâncene. „Bateriile
au tras până la ultimul proiectil după care au
continuat lupta de apărare cu armamentul
portativ. Lt.col. Alexandru Vasilescu,
comandantul Divizionului 2 şi comandanţii de
baterii, căpitanii Valeriu Neguţ, Zahir Oher şi
I. Panaitescu au fost încercuiţi. Ultimul a
110

scăpat, ceilalţi au fost luaţi prizonieri.
Ulterior, Căpitanul Neguţ a fost găsit mort, cu
degetele tăiate şi craniul spart cu lovituri de
armă. Pentru respingerea inamicului pătruns
în poziţiile de tragere ale Bateriei 4,
plutonierul major A. Ţârlea a format în grabă
un pluton cu care a trecut la contraatac. Pe
timpul acestuia subofiţerul a căzut eroic
alături de alţi 22 de artilerişti. Situaţia a fost
dramatică şi la Bateria 5, unde la tunul 3
nemaifiind în viaţă niciun servant,
„sublocotenentul Ion Blănaru trece ochitor,
iar colonelul Cocinscky, comandantul
regimentului încarcă tunul şi execută
tragerea, încurajând prin exemplul său
ostaşii. În acelaşi timp, sublocotenentul Ioan
Grigore în fruntea unei grupe trage la flancul
stâng al bateriei cu o puşcă mitralieră, la fel
şi comandantul bateriei Cpt. Panaitescu.
Inamicul ajunge la 40 de metri de tunuri
trecând la asalt. Colonelul Cocinsky ia arma
unui infanterist mort căutând să lovească dar
este străpuns de un glonte tras de la mică
distanţă.
Căpitanul
Panaitescu
şi
Sublocotenentul Grigore sunt răniţi, însă
reuşesc să se retragă spre liniile noastre”.
Alături de bravul comandant al regimentului
au fost răpuşi de gloanţe încă 37 de militari ai
acestei baterii. Comandantul Bateriei 6,
căpitanul Omer a condus focul subunităţii cu
curaj şi hotărâre. Neacceptând ideea retragerii
a rămas la post conducând lupta până când a
fost capturat de inamic împreună cu
comandanţii de plutoane. 32 dintre
subordonaţii săi au fost ucişi.
În momentul declanşării contraatacurilor, bateriile Divizioanelor 1 şi 3
Artilerie se găseau în dreptul pădurii Dolna.
Folosindu-se de desişul pădurii, inamicul s-a
apropiat de tunurile bateriilor 1, 2, 3 şi 8. Deşi
fusese încercuit, căpitanul Alexandru
Borcescu, comandantul Bateriei 7 a mai avut
răgazul necesar să pună un obuzier în poziţie
de tragere chiar în mijlocul şoselei şi să
deschidă focul asupra tancurilor inamice,
nimicind trei dintre acestea. Deşi rănit de o
schijă căpitanul a refuzat să fie evacuat,
continuând lupta până a fost răpus de o schijă
de aruncător. Alături de el au mai căzut la
datorie locotenentul Pavel A. Pavel şi încă
20 de gradaţi şi soldaţi. În total au fost ucişi
87 de militari din Divizioanele 1 şi 3 Artilerie
Grea, lupta continuând până la lăsarea
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întunericului,
trăgându-se
aproximativ
16.000 de cartuşe de puşcă mitralieră şi
12.000 de cartuşe de armă.
Pentru restabilirea situaţiei comandantul
Diviziei 35 Infanterie a introdus în luptă
Regimentul 50 Infanterie, acţiunea fiind tardivă,
regimentul pierzând tot materialul de artilerie
care a fost capturat. Pierderile în personal ale
regimentului au fost: 8 ofiţeri morţi sau
dispăruţi (colonel Cocinsky, locotenent-colonel
Al. Vasilescu - comandantul Divizionului 2
Artilerie, comandanţii bateriilor 4, 6, 7 căpitanii Valeriu Neguţ, Zahir Omer, şi
Alexandru Borcescu, 3 ofiţeri răniţi), un
subofiţer mort şi 3 dispăruţi, 198 de gradaţi şi
soldaţi morţi sau dispăruţi şi 41 de răniţi.
Pentru eroismul dovedit pe câmpul de
luptă Căpitanul Alexandru Borcescu a fost
decorat post-mortem cu ordinul „Mihai
Viteazul” cls. a III-a, la fel şi căpitanul
Valeriu Neguţ care a fost schingiuit şi apoi
împuşcat refuzând să furnizeze informaţiile
cerute de sovietici.
Regimentul 64 Artilerie a acţionat de
asemenea împreună cu Regimentul 55
Infanterie pentru neutralizarea rezistenţelor
inamicului. În data de 8 iulie, un batalion al
regimentului fiind încercuit, dar prin focul
regimentului s-a reuşit salvarea a circa 200 de
luptători ai acestui batalion;
● Regimentul 30 Artilerie a acţionat în
sprijinul Regimentului 6 Mihai Viteazul din
Divizia de Gardă şi al Regimentelor 11, 12
Dorobanţi şi Regimentul 24 Infanterie din
Divizia 21 Infanterie. A sprijinit Regimentul 11
Dorobanţi pentru executarea atacului de pe
direcţia Dealul Epureni, din data de 8 iulie.
Comandantul Regimentului 30 Artilerie,
colonelul Constantin Rosetti găsindu-se în
punctul de comandă lângă comandantul
regimentului de dorobanţi a fost rănit grav pe
timpul unui contraatac inamic, împreună cu
comandantul Bateriei 5, căpitanul Cerbu
Nicolae. În situaţia creată, maiorul Nicolae
Trestioreanu a luat comanda regimentului.
Din cauza bombardamentului artileriei
inamice legăturile telefonice ale regimentului
au fost întrerupte, astfel că s-a trecut la
utilizarea aparatelor radio aflate în dotarea
unităţii. Până în seara zilei, în urma tragerilor
executate de regiment, contraatacul inamic a

fost oprit, situaţia din sectorul Regimentului 11
Dorobanţi fiind restabilită în ciuda pierderilor
în personal, foarte mari ale infanteriei.
Începând din data de 9 iulie prin reluarea
atacului Diviziei 21 Infanterie s-au dus lupte
grele în Podişul Cania (până în ziua de
16 iulie când a fost cucerit), inamicul
contraatacând permanent. „În aceste zile se menţionează în registrul istoric al
Regimentului 30 Artilerie - contribuţia
artileriei a fost hotărâtoare. Spiritul de
sacrificiu şi priceperea cu care ofiţerii acestui
regiment au condus focul este mai presus de
orice laude. Am obţinut încrederea totală a
infanteriei de la comandant la ultimul soldat
ne sunt recunoscători”111. În ziua de 10 iulie
la comanda regimentului a fost numit
locotenent-colonelul Dumitru Vereşteanu,
maiorul Trestioreanu revenind la comanda
Divizionului 1 Artilerie. În data de 11 iulie
inamicul a trecut la contraatac pe frontul
Diviziei 21 Infanterie, fiind „sprijinit de
artilerie de toate calibrele, aviaţie şi
10 tancuri. Focul artileriei regimentului a
zdrobit contraatacul inamic înainte de a
ajunge la liniile noastre de apărare şi a reuşit
să scoată din luptă 8 tancuri”. În ziua de
12 iulie luptele au fost la fel de grele,
inamicul contraatacând puternic în fâşiile
Diviziei 21 Infanterie şi de Gardă, infanteria
noastră luptând eroic. De reţinut că „bateriile
regimentului au dezlănţuit un foc violent şi
precis asupra inamicului. Acţiunea a durat
8 ore, inamicul a fost respins cu pierderi foarte
mari, iar contribuţia artileriei noastre a fost
hotărâtoare”112. Prin Înaltul Decret nr. 3091
din 7 noiembrie 1941 Regimentului 30
Artilerie i s-a acordat Ordinul „Mihai
Viteazul” clasa a III-a „Pentru bravura şi
spiritul de sacrificiu de care au dat dovadă
ofiţerii, subofiţerii şi trupa, în luptele de la
Dealul Epureni unde focul bateriilor sale
reuşeşte să stăvilească orice încercare de
înaintare a inamicului. De asemenea, la
12 iulie 1941, opreşte contraatacurile
duşmanului, iar la 19 iulie se distinge prin
focul său precis, contribuind la recucerirea
zonei de sud a Basarabiei”.
111
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comandanţii Bateriilor 2 şi 7 au alergat în
poziţiile de tragere ale bateriilor executând
trageri cu toate cele 3 divizioane asupra
inamicului
care
ajunsese
în
zona
observatoarelor. Este de remarcat că în
această acţiune care a fost cheia victoriilor
Diviziei 21 Infanterie, că Regimentului 5
Artilerie a fost singura unitate de artilerie care
a sprijinit cu foc în această zi infanteria. Focul
său a fost hotărâtor în oprirea acestui
contraatac ce a produs panică unităţilor de
infanterie care s-au retras. Acţiunea
regimentului a salvat situaţia Diviziei 21
Infanterie în capul de pod realizat în ziua de
7 iulie, cu mari sacrificii. În grelele lupte duse
în această zi au căzut la datorie pentru
eliberarea pământului Basarabiei, căpitanii
Ioan Iliescu şi Vintilă Niculescu, precum şi
sublocotenenţii Aurel Radu şi Grigore
Troceanu, primii comandanţi de baterii,
ceilalţi doi ofiţeri orientatori în grupurile de
comandă ale Divizioanelor 1 şi 3 Artilerie.
„În acelaşi timp au fost răniţi maiorul Ioan
Ştefănescu, Comandantul Divizionului 2,
căpitanii Ioan Hâncu şi Gheorghe Rombeanu,
comandanţi de baterii şi sublocotenentul
Constantin Lupeş ofiţerul orientator al
divizionului. Din rândul sergenţilor şi
soldaţilor au căzut alături de comandanţii
lor, un număr de 14 ostaşi morţi şi 38 grav
răniţi”113. În ziua de 9 iulie, Divizia 21
Infanterie a reluat atacul la orele 4.00, fără
pregătire de artilerie, pe direcţia Cania.
Regimentul 5 Artilerie, mai puţin Divizionul 2 a
sprijinit atacul Regimentului 24 Infanterie
executat pe direcţia satului Hârtoape.
Divizionul 2 Artilerie, la comanda căruia a
fost numit căpitanul Alfred Ştefănescu, fostul
comandant al Bateriei 6, a sprijinit cu foc
atacul Regimentului 11 Dorobanţi, din această
zi. Divizioanele au ocupat poziţii de tragere la
piciorul pantei Dealul Epureni şi intersecţia
şoselei şi căii ferate Bogdăneşti, Stoeneşti,
Epureni. Profitând de întuneric şi de
acoperirile existente (vii), precum şi de o vale
care exista la sud Epureni, aproximativ o
companie de infanterie inamică a înaintat
până în apropierea poziţiilor de tragerile
Bateriilor 1, 2 şi 3, cu intenţia de a ataca prin
surprindere şi captura tunurile bateriilor.
Vigilenţa câtorva servanţi a înlăturat pentru
moment acest pericol, căpitanul Săvel Pascu,

● Regimentul 5 Artilerie se găsea în
data de 22 iunie dislocat pe malul Prutului, la
vest Dealul Potcoava, în sprijinul Diviziei 21
Infanterie. Începând cu ora 03.15 a deschis
focul pentru a sprijini subunităţile din
Regimentul 11 Dorobanţi care au trecut
Prutul în zona satului Oancea. Bateria 2
comandată de căpitanul Săvel Pascu a
acţionat în sprijinul Batalionului 2 Dorobanţi
din Regimentul 12 Dorobanţi „Dimitrie
Cantemir” care a trecut râul în capul de pod
de la Oancea. În perioada 23-28 iunie,
întregul regiment a sprijinit subunităţile din
capul de pod situat la est de Prut. În noaptea
de 3/4 iulie regimentul a ocupat un nou
dispozitiv de luptă în valea Belciugului cu
misiunea de a sprijini Regimentul 1/2
Vânători Gardă pentru forţarea Prutului în
zona Stoeneşti, Ţiganca. După o pregătire de
foc de 15 minute, în ziua de 4 iulie, ora 13.00
primele subunităţi de vânători gardă au
început să treacă râul utilizând bărcile.
Începând cu data de 5 iulie la comanda
Regimentului 5 Artilerie a fost numit
colonelul Constantin Lupesc. Unitatea a
sprijinit acţiunile Regimentului 24 Infanterie
din Divizia 21 Infanterie care, abia în ziua de
7 iulie a reuşit să cucerească Dealul Epureni
şi să lărgească astfel capul de pod de pe
Dealul Stoeneşti. În urma acestui succes
Regimentul 5 Artilerie a trecut Prutul,
începând cu orele 16.00, pe podul de vase de
la sud Stoeneşti, sub focul continuu al
artileriei inamice. Pe timpul acestei treceri a
fost rănit căpitanul Eugen Vioreanu,
comandantul Bateriei 1. În ziua de 8 iulie,
orele 4.00, regimentul a primit misiunea să
sprijine cu foc atacul Regimentului 11
Dorobanţi, care a trecut prin dispozitivul
Regimentului 24 Infanterie pentru nimicirea
rezistenţelor inamice de pe Dealul Stoeneşti.
Peste o jumătate de oră, trupele sovietice au
executat un puternic contraatac de pe această
înălţime silind Regimentul 11 Dorobanţi să se
retragă. Colonelul Constantin Lupescu
aflându-se alături de comandanţii de
divizioane, de baterii şi de ofiţerii grupurilor
de comandă, la unul din observatoare a
încercat să restabilească situaţia oprind mai
întâi contraatacul inamic cu ajutorul
armamentului automat din dotare, ajutat de
toţi comandanţii de subunităţi şi militarii care
îi însoţeau. Concomitent cu aceasta, căpitanii
Săvel Pascu şi Gheorghe Petraşcu,
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rămas la comanda bateriilor de tragere a
organizat
imediat
apărarea apropiată,
constituind trei plutoane prin preluarea a câte
3 servanţi de la fiecare tun, dotate cu puşti
mitralieră ZB şi comandate de trei
sublocotenenţi. În momentul în care inamicul
a încercat să pătrundă în baterii, cele
3 plutoane care aveau doar 30 de oameni au
deschis focul. Concomitent, tunurile mânuite
de restul servanţilor la comanda căpitanului
Pascu, au acţionat prin trageri la nimicirea
inamicului ce se afla la numai 200-300 de
metri. Lupta a durat aproximativ două ore, în
câteva rânduri factorii hotărâtori fiind lupta
corp la corp, baioneta şi patul armei114. După
o noapte de lupte, a doua zi, Regimentul 24
Infanterie a trimis 2 plutoane de infanterie
care au curăţat zona de inamic. În data de
12 iulie inamicul a dezlănţuit un puternic
contraatac din zona satului Cania şi platoul
Epureni, urmate de alte 4 contraatacuri, toate
fiind foarte violente. Toate divizioanele au
acţionat la cererea comandanţilor unităţilor de
infanterie reuşind să anihileze cele
5 contraatacuri, inamicul a suferit pierderi
foarte mari, fiind „înfrânt, dat peste cap,
regimentul salvând pentru a doua oară grava
situaţie care se crease în capul de pod”. În
ziua de 16 iulie, Divizia 21 Infanterie a reluat
atacul pentru a cuceri înălţimile Hârtoapele,
sud Taraclia. Regimentul 5 Artilerie sprijinit
cu Divizioanele 1 şi 3 Artilerie, Regimentul 17
Infanterie iar cu Divizionul 2, Regimentul 11
Dorobanţi ce a atacat pe direcţia satelor
Ţiganca Nouă, Tartaul. Inamicul a opus o
puternică rezistenţă, atacurile fiind oprite, iar
unităţile noastre înregistrând pierderi.
Comandantul Diviziei 21 Infanterie a apreciat
în mod deosebit contribuţia Regimentului 5
Artilerie la succesele obţinute de marea
unitate pe care o comanda în luptele de pe
malul Prutului şi Dealul Epureni, citând pe
divizie, prin Ordinul de zi numărul 35 din
5 octombrie 1941, ofiţerii şi trupa
Regimentului 5 Artilerie. Începând cu data de
19 iulie, timp de 10 zile, regimentul a sprijinit
acţiunea de urmărire a inamicului executată
de către unităţile Diviziei 21 Infanterie până
când forţele noastre au ajuns în zona
Nistrului. Apreciindu-se eroismul cu care au
luptat tunarii acestei unităţi, atât la Prut cât şi
la Ţiganca sau Dealul Epureni, prin Înaltul
114

Decret nr. 3091 din 7 noiembrie 1941
drapelul unităţii a fost decorat cu Ordinul
„Mihai Viteazul”, clasa a III-a.
● Regimentul 1 Artilerie Grăniceri a
intrat în compunerea celor trei detaşamente
organizate de Divizia 1 Grăniceri pentru
apărarea malului drept al Prutului, fiecare
detaşament având în sprijin câte un divizion
de artilerie, excepţie făcând „Detaşamentul
Şiviţa” care a fost întărit şi cu Divizionul 45
Artilerie Grea Independent. Regimentul a
început îndeplinirea misiunilor de foc încă din
ziua de 22 iunie prin sprijinul acţiunilor
subunităţilor de grăniceri, peste Prut. În acest
sens, căpitanul Viorel Antoniu, comandantul
Bateriei 3, având asupra sa un aparat radio
tip „G” l-a însoţit pe căpitanul de grăniceri
Cristescu, care, cu subunitatea sa, îmbarcat în
11 bărci s-a deplasat de-a lungul râului Prut
până în faţa satului Văleni, unde cei 20 de
militari români au debarcat pe malul estic şi s-au
deplasat până în mijlocul satului unde au fost
primiţi cu foc. Pe timpul acestei acţiuni,
căpitanul Antoniu a condus permanent focul
bateriei sale pentru a sprijini înaintarea celor
20 de grăniceri, iar cele două baterii ale
Divizionului 45 Artilerie Grea Independent au
executat trageri de neutralizare asupra unei
coloane inamice auto care îşi făcuse apariţia
pe drumul ce leagă satele Slobozia de Văleni.
„Datorită focului Divizionului 1 din
Regimentul 1 Artilerie Grăniceri - se
menţionează în registrul istoric al unităţii - şi
Divizionului 45 A.G.Ind., condus cu pricepere
de căpitanul Antoniu, puţin numerosul grup
de grăniceri a reuşit să se înapoieze pe malul
de vest al Prutului”. Acţiunile de acest tip au
continuat şi în zilele următoare. În dimineaţa
zilei de 3 iulie toate cele 3 divizioane ale
regimentului se găseau în poziţie de tragere în
zona Dealul Marcului, pârâul Belciugului şi
calea ferată care duce la Bogdăneşti, fiind în
măsură să sprijine, împreună cu Regimentul 2
Artilerie Grăniceri, acţiunea Diviziei 1
Grăniceri de forţare a râului Prut, în sectorul
Fălciu,Bogdăneşti, Stoeneşti, Ţiganca care a
început a doua zi la ora 13.00. A sprijinit
atacurile grănicerilor lovind inamicul dispus
în zona Dealul Epureni, dar şi acţiunile
Regimentului 24 Infanterie. Conform
ordinului Armatei 4, Divizia 1 Grăniceri a
trecut Prutul pe podul de la Albiţa, în ziua de
10 iulie, în acest sens executând un marş,
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apoi s-a dispus într-un raion în zona Tătărăştii
Noi, Topor, Regina Maria. Ulterior a executat
acţiuni de urmărire a inamicului, artileria
acţionând pentru nimicirea rezervelor
acestuia, ajungând în seara zilei de 14 iulie pe
aliniamentul Sărăteni, Sărata, Galbena. Dintre
acţiunile diviziei executate pentru eliberarea
Basarabiei, cele din zilele de 17 şi 18 iulie au
fost cele mai grele. Chiar din dimineaţa zilei
de 17 iulie, ora 5.00 sovieticii au atacat
Regimentul 2 Grăniceri cu aproximativ
4 batalioane sprijinite de 5 baterii de artilerie
de câmp şi 2 baterii de artilerie grea. Atacul
inamic a progresat rapid, până la liziera
satului Vosniceni, artileria inamică lovind cu
precizie poziţiile de tragere ale Divizionului 1
Artilerie şi punctul de comandă al
regimentului de artilerie. Deşi proiectilele
inamice cădeau în amplasamentele noastre,
Divizioanele 1 şi 3 Artilerie din Regimentul 1
Artilerie Grăniceri au dezlănţuit un foc
puternic asupra subunităţilor inamice trecute
la atac, iar Divizionul 45 Artilerie Grea
Independent care sosise în zona de operaţii a
suprapus focul bateriilor sale lovind aceleaşi
unităţi inamice care deja cuceriseră cota 151
de lângă satul Vosniceni. „Focul masiv al
divizioanelor noastre (se menţionează în
registrul istoric al regimentului) au darul să
oprească atacul inamic, iar contraatacul dat
de Regimentul 2 Grăniceri la orele 10.00 a
avut drept scop recucerirea cotei 151. Până
seara, cota 151 este de trei ori recucerită de
inamic şi tot de atâtea ori de noi. Domnul
general Potopeanu, comandantul diviziei care
pe tot timpul luptelor a condus acţiunile din
punctul de comandă al regimentului, a
felicitat pe comandantul Regimentului 1
Artilerie Grăniceri pentru modul strălucit în
care au luptat tunarii în această zi grea”115.
În ziua de 18 iulie inamicul a atacat de patru
ori cota 151, care era punctul dominant al
zonei, însă Regimentul 2 Grăniceri l-a respins
tot de atâtea ori cu sprijinul Divizioanelor 1 şi
3 Artilerie din regiment. După nimicirea
totală a inamicului din zona cotei 151, Troiţa
Nova, începând cu data de 20 iulie, Divizia 1
Grăniceri a trecut la urmărirea inamicului,
ducând lupte până în ziua de 23 iulie, când pe
căile de acces către localitatea Cetatea Albă,
inamicul a executat un puternic contraatac,
urmat de altele trei. În cursul acestor lupte a
115

intervenit cu foc Divizionul 1 Artilerie şi o
baterie din Divizionul 45 Artilerie Grea
Independent care s-a remarcat prin eficacitate,
în condiţiile în care Divizionul 1 Artilerie a
rămas
fără
muniţie.
Comandantul
Regimentului
1
Artilerie
Grăniceri,
locotenent-colonelul Gheorghe Ştefănescu,
aflându-se în primele linii pentru conducerea
focului a căzut grav rănit la cap, fiind înlocuit
la comandă cu colonelul August Vlădescu. În
data de 27 iulie la comanda regimentului a
fost numit locotenent-colonelul Alexandru
Budiş, colonelul Vlădescu fiind numit la
comanda artileriei diviziei.
Regimentele 2 şi 3 Artilerie Gardă, din
organica Diviziei de Gardă au sprijinit această
mare unitate în acţiunile de forţare a râului
Prut, în zona Ţiganca-sud Fălciu, unde
inamicul a opus o dârză şi îndelungată
rezistenţă.
● Regimentul 2 Artilerie Gardă a
acţionat între 22 iunie şi 3 iulie 1941 cu
Divizioanele 1 şi 3 Artilerie în sprijinul
Regimentului 2/9 Vânători Gardă, iar între
3 şi 8 iulie, regimentul a luat parte cu toată
divizia la forţarea Prutului constituind
gruparea de sprijin direct a Regimentului 1/2
Vânători de Gardă. De la începutul războiului
până la data de 9 iulie regimentul a consumat
3642 lovituri de tun şi 1857 de lovituri de
obuzier. De remarcat că în prima zi de forţare,
datorită tragerilor precise, executate de
bateriile regimentului dispuse în lunca
Prutului, în zona Ţiganca, majoritatea
cazematelor inamice existente la nord-vest
Stoeneşti au fost distruse, uşurându-se atacul
Diviziei 21 Infanterie de la flancul drept.
Timp de 7 zile cât a acţionat din acest
dispozitiv, regimentul a dus lupte grele fiind
lovit de mai multe ori de artileria adversă
remarcându-se în special în acţiunile duse
pentru cucerirea cotei 120, vest Cania. În data
de 12 iulie, situaţia pe aliniamentul cotei 120
a devenit critică, legăturile telefonice nu mai
funcţionau, inamicul începuse să se infiltreze
la joncţiunea dintre Regimentele 1 şi 2
Vânători Gardă, ajungând până în apropierea
punctelor de comandă ale celor doi
comandanţi de regimente. Aceştia au hotărât
să reziste pe aliniament în aşa fel încât
„nimeni să nu dea un pas înapoi, iar tragerile
artileriei să se continue până la ultimul
proiectil, apoi să se continue lupta pentru
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apărarea apropiată”116. Măsurile stabilite au
avut efectul scontat astfel că în după-amiaza
acestei zile şi în cele care au urmat situaţia a
fost restabilită. Numai în data de 12 iulie,
regimentul a tras 2103 proiectile de tun117,
1060 proiectile de obuzier şi a înregistrat
următoarele pierderi: un ofiţer şi 2 soldaţi
căzuţi la datorie, 11 soldaţi răniţi şi
11 dispăruţi, 18 cai morţi, 5 răniţi şi 4 dispăruţi.
● Regimentul 3 Artilerie Gardă a fost
întărit cu Divizioanele 41 şi 51 Artilerie Grea
Independent cu care a format gruparea de
sprijin direct a Regimentului 6 „Mihai
Viteazul”, comandant fiind colonelul Mihai
Georgescu. La data de 21 iunie 1941
regimentul era încadrat cu 44 ofiţeri,
827 gradaţi şi soldaţi (263 deficit faţă de
tabela de mobilizare), 752 de cai (418 deficit),
20 de guri de foc, 30 de chesoane.
Dispozitivul de luptă era dispus în zona de la
est Fălciu, nord-est satul Bogdăneşti.
Începând din data de 5 iulie gruparea de
artilerie a sprijinit cu foc acţiunea de forţare a
râului Prut, de la orele 3 şi 55 minute, a
Regimentului 6 Gardă. În sprijinul acestuia s-a
executat o pregătire de foc cu durata de
20 minute. Întrucât către orele 7.20 infanteria
nu a mai putut continua înaintarea din cauza
focului intens executat din cazematele
sovietice de la conacul Valienatos, plutonul 1
comandat de către locotenentul Dinu
Voinescu din Bateria 1 a căpitanului
Alexandru Palada, a trecut Prutul pe portiţe, la
orele 15.00, tunurile fiind împinse cu braţele
până în amplasamentele situate la 400 m de
conac, de unde au deschis focul. Deşi nu s-a
reuşit distrugerea cazematelor, totuşi prin
acţiunea conjugată a plutonului 1 şi a grupării
de artilerie a fost menţinut capul de pod
cucerit, având o adâncime de un kilometru. În
data de 6 iulie Plutonul 1 a reuşit să distrugă
cazematele din punctul Valienatos. Pentru
bravura şi curajul cu care au acţionat în zilele
de 5 şi 6 iulie artileriştii din Regimentul 3
Artilerie Gardă au fost citaţi prin Ordinul de
zi numărul 2 al comandantului Diviziei de
Gardă, generalul Şova.
În dimineaţa zilei de 8 iulie inamicul a
contraatacat puternic de pe Dealul Epureni la
joncţiunea dintre Divizia 21 Infanterie şi
Divizia de Gardă, silind trupele să se replieze.
116
117

În urma intervenţiei Regimentului 3 Artilerie
Gardă contraatacul inamic a fost oprit. La
finalul contraatacului, o subunitate inamică s-a
infiltrat în dispozitivul regimentului, până în
apropierea bateriilor Divizionului 1, servanţii
fiind nevoiţi să lupte ca infanteriştii, cu arma
şi grenada pentru a o respinge. Divizionul a
avut la final un soldat căzut la datorie şi 2 răniţi.
În ziua de 9 iulie, atacul Diviziei de
Gardă a fost reluat, regimentul sprijinind
Regimentul 2/9 Vânători Gardă, care până la
ora 12.00 a reuşit să pună stăpânire pe Dealul
Tocenilor. Din cauza faptului că Divizia 21
Infanterie, din flancul drept, n-a reuşit să
cucerească Dealul Cania, unităţile de gardă au
fost nevoite să treacă temporar în apărare pe
aliniamentul atins. La ora 14.00 artileria
inamică a dezlănţuit un puternic foc; printre
ţintele vizate au fost punctul de comandă al
regimentului şi bateriile Divizionului 1.
Acestea au suferit pierderi însemnate în
personal (3 morţi şi 6 răniţi) şi cai (41 morţi şi
15 răniţi). În ciuda acestui bombardament şi a
pierderilor suferite întregul divizion a
continuat să tragă pentru a sprijini atacul
Regimentului 2/9 Vânători Gardă. Pentru
bravura de care au dat dovadă au fost citaţi
prin ordin de zi, de către comandantul
regimentului, colonelul Virgil Georgescu
următorii: căpitanul Atanasie Popescu,
comandantul Divizionului 1 Tunuri, cei trei
comandanţi de baterii, căpitanii Alexandru
Palada (Bt.1), Ioan Creţu (Bt.2), Alexandru
Crabovschi (Bt.3), precum şi locotenentul
Constantin Voinov, ofiţer orientator şi
sublocotenentul (r) Vasile Niculescu ofiţerul
de legătură al divizionului cu infanteria.
În data de 12 iulie, la ora 3, inamicul a
contraatacat puternic din direcţia Cania, în
fâşia Regimentului 2/9 Vânători Gardă, aflat
în apărare pe aliniamentul ocupat în data de
9 iulie. Divizionul 1 Tunuri a fost identificat
din nou de către observatorii de artilerie, fiind
supus unui puternic bombardament, căpitanul
Alexandru
Grabovschi,
comandantul
Bateriei 3 fiind grav rănit. Către ora 09.00,
subunităţi inamice dotate cu armament
automat şi aruncătoare de mine au reuşit să
pătrundă în dispozitivul Regimentului 2/9
Vânători Gardă, ajungând până în apropierea
posturilor Divizionului 1 Tunuri. După
terminarea muniţiei, comandanţii de baterii au
primit aprobarea să schimbe poziţiile
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sub focul artileriei inamice. Concomitent cu
această pătrundere, inamicul a reuşit să ajungă
până în faţa punctului de comandă al
Regimentului 3 Artilerie Gardă. „Ofiţerii şi
trupa (se menţionează în registrul istoric al
unităţii) rezistă eroic deschizând focul asupra
inamicului care se apropie până la 30 de
metri, trăgând cu arma, de la colonel până la
ultimul soldat, în timp ce continua
conducerea focului. După o rezistenţă de mai
bine de trei ore inamicul din faţa punctului de
comandă este silit să se retragă”118. Către
seară inamicul a atacat din nou, de data
aceasta cu tancuri. Regimentul 2/9 Vânători
Gardă a fost supus unor grele încercări,
situaţia fiind restabilită datorită intervenţiei
prompte a artileriei regimentului. Luptele de
apărare au continuat până în data de 16 iulie
când, reluându-se înaintarea Regimentului 2/9
Vânători Gardă s-a reuşit, până în seara zilei,
cucerirea înălţimilor de la nord-est Cania.
Artileria a executat un oportun sprijin, la
cererea comandanţilor de batalioane. După
cucerirea acestor înălţimi şi a dealului
Epureni de către Divizia 21 Infanterie,
inamicul a opus rezistenţe sporadice,
începând retragerea. Regimentul 3 Artilerie
Gardă a schimbat succesiv poziţiile de tragere
pe direcţia Lărguţa, Haragaş, Malu-Mare,
Tarutino, Crasna, ajungând la Nistru în data
de 26 iulie 1941.La data de 2 august 1941
regimentul a reintrat sub ordinele Diviziei de
Gardă, după ce în ultimele zile ale lunii iulie a
fost destinat Diviziei 7 Infanterie, împreună
cu Regimentul 2 Artilerie Gardă constituind
gruparea de sprijin a diviziei, comandată de
generalul
Octavian
Georgescu,
către
comandantul artileriei diviziei de gardă.
Aprecieri elogioase privind calitatea
artileriei regimentelor de gardă au fost făcute
de către comandantul Diviziei de Gardă,
generalul Nicolae Şova: „Artileria Diviziei de
Gardă, care a intrat în război, ca una dintre
cele mai bune artilerii de divizie ale armatei
noastre, a fost opera exclusivă de pregătire
tehnică, tactică, morală şi administrativă a
generalului Georgescu Octavian. Datorită
acestui fapt pot afirma în deplină cunoştinţă a
celor petrecute pe câmpul de luptă că
infanteria Diviziei de Gardă n-ar fi putut
realiza succesele mari ce le-a avut dacă n-ar

fi fost sprijinită cu atâta promptitudine şi
eficacitate de această artilerie măestrit
pregătită de generalul Georgescu Octavian.
În calitate de comandant secund al Diviziei de
gardă a avut misiunea specială de a comanda
artileria acestei divizii”119.
Acţiunile
regimentului în Basarabia s-au încheiat în
data de 26 iulie 1941 odată cu eliberarea
oraşului Cetatea Albă.
Artileria Corpului 2 Armată, din
Dobrogea, constituită din cele patru regimente
de artilerie ale diviziilor 9 şi 10 infanterie şi
din Regimentul 2 Artilerie Grea a avut ca
sarcină principală apărarea Dunării de la
Tulcea la Sulina şi a litoralului maritim
participând parţial la eliberarea Basarabiei. În
data de 21 iulie Divizia 10 Infanterie, cu
subunităţi de infanterie marină a trecut
Dunărea maritimă, la Ismail înaintând apoi
spre Cetatea Albă.
● Regimentul 2 Artilerie Grea a primit
misiunea să treacă Dunărea în zilele de 2728 iulie, în zona oraşului Tulcea cu ajutorul a
3 şlepuri. În data de 28 iulie regimentul a
intrat în subordinea Corpului 3 Armată care i-a
transmis ordinul să se deplaseze până în zona
sud Chiţcani, în apropierea Nistrului.
Cu începere de la 3 august 1941, împreună cu
Divizionul 55 Artilerie Grea Independent a
constituit gruparea de ansamblu a Corpului 3
Armată.
După finalizarea operaţiilor din Bucovina
de Nord, comandantul Armatei a 3-a, generalul
Petre Dumitrescu, a înaintat un raport către
Marele Stat Major, în data de 14 septembrie 1941,
la care a anexat materialul intitulat:
„Învăţămintele trase din operaţiile executate
de Armata a 3-a în războiul cu ruşii (3 iulie 10 septembrie 1941)”120. Din acest material
merită a fi evidenţiate referirile legate de
întrebuinţarea artileriei şi propunerile
rezultate prin prisma lecţiilor învăţate.
„Prezenţa observatorilor de artilerie chiar în
prima linie, lângă infanterist a uşurat
legătura dintre infanterie şi artilerie şi a făcut
ca intervenţia acesteia să fie promptă şi
eficace. Unităţile de infanterie au simţit, pe
timpul apropierii nevoia de contrabaterie;
de aici, necesitatea ca avangardele să fie
119
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a putut însoţi pretutindeni coloanele, însă
artileria grea din cauza drumurilor rele a
rămas în urmă”.Executarea tragerilor asupra
ţintelor neobservate nu a dat rezultate
deoarece: „tragerea îndepărtată ca să fie
eficace trebuie întotdeauna executată cu
observare aeriană, altfel se cheltuieşte
muniţia zadarnic”. Acest raport conţine
primele referiri despre calitatea armamentului
de artilerie, luptele din Bucovina de Nord şi
Basarabia constituind testul achiziţiilor
realizate în anii de dinaintea războiului:
„aruncătoarele de cal. 60 şi 81,4 mm sunt
nişte arme mult mai bune decât ale
adversarului. Efectele materiale şi morale ale
aruncătorului de 81,4 mm s-au dovedit
excepţionale; cele ale aruncătorului de
60 mm însă n-au fost suficiente. În plus s-a
simţit nevoia unui aruncător de calibru
100 sau 120 mm cu bătaie mare şi în măsură
să rezolve în cadrul regimentului de
infanterie probleme a căror soluţie o aştepta
până acum de la artilerie. Tunul anticar a
dovedit (..) calităţi bune. Calibrul 47 mm este
mai bun în cadrul regimentului pentru a face
faţă carelor mijlocii. La marile unităţi
(divizie n.a.) este absolut necesar calibru mai
mare. Toate tunurile anticar trebuie să
dispună neapărat şi de proiectile brizante,
deoarece trebuie să tragă şi contra
infanteriei. Obuzierul de 100 mm „Skoda”
s-a afirmat ca un material excelent în toate
împrejurările. Tunul de cal.75 mm s-a dovedit
însă că nu satisface toate nevoile câmpului
de luptă”.(...)
Pentru
micşorarea
timpului
de
deschidere a focului de către artilerie se
preciza: „recunoaşterile trebuie împinse chiar
la avangardă pentru a putea a pregăti din
timp intrarea artileriei în acţiune. Poziţiile
vor fi în general numai recunoscute,
neocupându-se decât la nevoie; acest lucru se
impune cu atât mai mult la artileria de munte
care pentru intrarea sau ieşirea din poziţie
are nevoie de 30 până la 45 minute. Artileria
de munte trebuie dotată cu mijloace de
apărare a.a. şi terestră pe care nu le-a avut”.
„Artileria de munte s-a dovedit neaptă
pentru operaţiunile în câmpie, deoarece fiind
samarizată, coloanele sunt foarte lungi,
foarte vulnerabile, merg încet şi nu pot lua la
nevoie trap sau galop. Materialul pe care îl
au în prezent în serviciu marile unităţi de
munte nu mai corespunde nevoilor câmpului

dotate de la început, pe lângă artileria
necesară pentru sprijin direct şi cu artilerie
grea; intervenţia artileriei de la gros (din
adâncime n.a.) se face totdeauna cu
întârziere”.
Privind dotarea armamentului se arăta:
„s-a dovedit că fiecare batalion de infanterie
este necesar să dispună de cel puţin un pluton
de aruncătoare cal. 81,4 mm, iar regimentele
de infanterie de o companie de aruncătoare
de calibru mai mare (100 sau 120 mm). De
asemenea, este necesar ca batalionul să
dispună de un pluton de 4 tunuri anticar iar
regimentul de o companie de armament de
însoţire. (...)” Artileria de calibru mare a
constituit baza sprijinului cu foc a trupelor
uneori fiind întrebuinţată excesiv: „artileria
grea s-a dovedit foarte eficace, în schimb
sprijinul trebuie să revină artileriei
divizionare şi numai excepţional artileriei
grele. S-a simţit foarte mult nevoia ca
artileria divizionară să dispună de calibre de
la 100 mm în sus, deoarece calibrele în jur
de 75 mm nu au nici efectul material şi nici
efectul moral care să facă să cadă o
rezistenţă; din această cauză marile unităţi
au fost nevoite uneori să tragă în sprijin
direct cu artileria grea. Germanii nu mai au
(...) în artileria divizionară decât calibre de
la 100 mm în sus. Din cauza cantităţii reduse
de artilerie, care nu a permis să se acopere
cu foc întregul compartiment de atac,
bombardamentele au fost plasate, în general,
numai asupra primei linii inamice. Când
focul artileriei a fost bine plasat, densităţile
au fost mult sub prevederile regulamentare;
adesea au fost de valoare ½ sau chiar ¼,
obţinându-se rezultate bune. În consecinţă
densităţile trebuiesc adaptate la obiectiv”.
Întrebuinţarea artileriei s-a făcut pe
misiuni prin repartizarea ei unităţilor de
infanterie (regimente, batalioane) conform
misiunilor, ceea ce a dus la împărţirea pe
divizioane şi baterii: „din cauza fronturilor
mari pe cari au luptat, marile unităţi au impus
descentralizarea
artileriei
organizând-o
aproape întotdeauna pe grupări tactice. În
acelaşi timp, de cele mai multe ori este
necesar să se organizeze şi o grupare de
ansamblu puternică. Artileria de munte având
bătaie mică nu este proprie pentru acţiune de
ansamblu” (sprijin general). Artileria
divizionară (de câmp, de munte şi călăreaţă)
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de luptă, atât tunurile cât şi obuzierele sunt
complet uzate ( 6 divizioane de tunuri munte
„Skoda” md. 1915, cal 75 mm, sau „Putilov”
cal. 76,2 mm, md. 1909 şi 3 divizioane de
obuziere de munte „Skoda” cal. 100 mm,
md. 1916-n.a.) majoritatea lor fiind inutile
(bătaie mică). Calibrul de 75 mm care la
artileria de câmp s-a dovedit insuficient
trebuie păstrat la marile unităţi de munte din
cauză, credem, a imposibilităţii samarizării
unui tun de calibru mare. Ca să opereze la
câmpie se cere ca aceste mari unităţi să
primească în plus o altă artilerie de câmp”.
Pierderile forţelor terestre române până
la data de 31 iulie 1941 au fost de 4.881
morţi, 14.685 răniţi, 3.888, dispăruţi, în total
23.454 de oameni121.
Având
în
vedere
complexitatea
operaţiilor desfăşurate de către armata română
pentru eliberarea Bucovinei de Nord şi
Basarabiei se poate afirma că trupele noastre
au dat un examen extrem de dificil, în faţa
unui inamic puternic, demonstrând o foarte
bună instruire, o mare determinare şi o
puternică dorinţă de victorie, după umilinţa
retragerii din vara anului 1940.

nord a forţelor sovietice pe direcţia Moghilev,
Balta, Vosnesensk (pe Bug), Berislav (pe
Nipru) şi apoi să dezvolte ofensiva spre
Crimeea şi litoralul nordic al mării de Azov.
Pentru aceasta a executat forţarea Nistrului în
zona Moghilev şi a străpuns linia fortificată
„Stalin” realizând un cap de pod cu
dezvoltarea frontală de aproximativ 50 km şi
adâncimea de 30 km. Compunerea Armatei a
3-a era următoarea: Corpul de Munte cu
3 brigăzi mixte de munte (Brigada 1, 2 şi 4
Munte) şi Corpul de Cavalerie cu Brigăzile 5,
6 şi 8 Cavalerie, Regimentul 4 Artilerie şi
Divizioanele 52, 57 Artilerie Grea. În total
Armata a 3-a dispunea de următoarele
divizioane de artilerie: 7 divizioane de tunuri
şi obuziere de munte; 6 divizioane de artilerie
călăreaţă; 3 divizioane de artilerie de câmp;
2 divizioane de artilerie grea. În total a avut
18 divizioane de artilerie. Dintre acestea doar
6 divizioane erau calibru 100 mm şi mai
mare, restul de 12 erau tunuri de câmp calibru
75 mm. Cele mai slab dotate divizioane erau
cele de la trupele de cavalerie care nu
dispuneau decât de tunuri calibru 75 mm.
Dezvoltând ofensiva pe direcţia
Moghilev, Melitopol, Armata a 3-a a parcurs
aproximativ 800 de kilometri în 83 de zile de
luptă (între 21 iulie şi 12 octombrie 1941),
reuşind ca împreună cu Armata 11 germană să
înfrângă inamicul pe râul Bug, pe râul Nipru
şi la nord de Marea de Azov. Acţiunile de
luptă desfăşurate au fost foarte variate
respectiv urmărire, apărare, retragere,
ofensivă. Este de remarcat acţiunea de
urmărire dintre Nistru şi Nipru, de circa 600
de km (21 iulie-12 august şi 20 august1 septembrie), în care a realizat un ritm de
înaintare de 17 km pe zi, iar pe timpul
ofensivei din perioada 15 septembrie la
12 octombrie a înaintat aproximativ 200 km
cu un ritm de 7-8 km pe zi. În operaţiile
desfăşurate între Nistru şi Nipru unităţile de
vânători de munte, cavalerie, artilerie şi alte
unităţi subordonate armatei a 3-a au pierdut în
total 19.861 militari (6.786 morţi, 12.942
răniţi, 133 dispăruţi)122, iar în luptele de la
nord de Marea de Azov 10% din efectivele
participante. În perioada 18 august18 septembrie 1941 Armata a 3-a a dispus de
următoarele unităţi şi subunităţi de artilerie:

5.2.2.2. Acţiunile artileriei române
în cadrul operaţiilor desfăşurate de la
Nistru la Marea de Azov şi în bătălia dusă
de Armata a 4-a la Odessa
Armata 11 germană, având în subordine
la flancul stâng Armata a 3-a română a forţat
Nistrul în zilele de 17 şi 18 iulie, a străpuns
aliniamentul fortificat „Stalin” şi a realizat
capete de pod pe care le-a lărgit, dezvoltând
ofensiva pe direcţia Moghilev, Balta. Corpul 4
Armată român, aflat în subordinea directă a
Armatei 11 a trecut la ofensivă către est în data
de 22 iulie, cu Diviziile 8 şi 14 Infanterie. În
data de 1 august 1941, diviziile corpului au
trecut succesiv fluviul având misiunea ca
împreună cu Divizia 13 Infanterie română să
cureţe de inamic poziţia fortificată de pe malul
stâng al fluviului, între Râşcov şi Râbniţa.
Inamicul dispunea în zona de operaţii de
Armatele 9 şi 18, raportul de forţe fiind
sensibil egal.
La data de 21 iulie 1941, Armata a 3-a
comandată de generalul de artilerie Petre
Dumitrescu, a trecut la ofensivă cu misiunea
de a executa o manevră de învăluire pe la
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Divizioanele 52, 54 şi 57 Artilerie Grea,
Bateriile 101 şi 133, respectiv Companiile 51
şi 54 Anticar123.
În data de 26 septembrie 1941 Armata
a 3-a română a fost atacată de 12 divizii de
puşcaşi din Armata 9 şi Armata 18 sovietice,
sprijinite de tancuri şi aviaţie. Trupele române
au dus lupte crâncene în zona localităţilor
Vladimirowka, Kirilowka, Akimowka şi
Malaja Belosjorka. Pierderile româneşti au
fost foarte mari (50%), dar trupele noastre au
reuşit să respingă aceste atacuri, cu sprijinul
Corpului 49 armată german, dislocat
începând cu 29 septembrie, precum şi cu
sprijinul Corpului 1 Tancuri german care a
atacat de la nord. Ultimele atacuri sovietice au
fost respinse pe data de 3 octombrie.
Sprijinul acordat de unităţile de artilerie
în cursul acestor lupte a fost important.
Redăm în continuare câteva aprecieri din
Ordinul de Zi nr. 43 al comandantului
Corpului de Munte, general Gheorghe
Avramescu, din data de 22 iulie 1941124: „În
sectorul de forţare a Nistrului de la
Voloseava şi Coslov, în ziua de 17 iulie 1941,
infanteria Corpului de Munte a avut tot
timpul sprijinul de foc prompt şi eficace al
Divizionului 52 şi Divizionului 57 Artilerie
grea. Ambele divizioane au satisfăcut cu o
grabă camaraderească toate cererile
infanteriei, dând posibilitatea trupelor
Corpului de Munte să sfarme primele
rezistenţe inamice şi să zădărnicească
numeroasele contraatacuri date de inamic cu
o înverşunare fără seamăn. Prin trageri
masive, precise şi executate la timp bateriile
celor două divizioane au fost un sprijin de
mare folos vânătorilor de munte, sprijin fără
de care capul de pod nu s-ar fi putut realiza şi
nici menţine. Divizionul 54 şi Divizionul 57
Artilerie Grea au participat împreună cu
Corpul de Munte la bătălia pentru
străpungerea liniei fortificate „Stalin”. Prin
distrugerea
fortificaţiilor
au
sprijinit
vânătorii de munte în realizarea şi
menţinerea capului de pod de la Coslov şi în
19 iulie în luptele de la Honicow şi Iarişew”.
După 20 iulie Divizionul 57 Artilerie Grea a
intrat în subordinea Brigăzii 2 Mixtă Munte şi

a executat întreaga acţiune de urmărire a
inamicului până la Bug, participând la luptele
de la Chirnosovka, Capustiani (24-25 iulie),
Sovinţi-Kozinţi (26 iulie), WierhowkoObodowko (27-29 iulie), Krivoe-Kziero
(5 august). Între 22 şi 30 august Divizionul 57
Artilerie Grea a sprijinit Corpul de Munte
între Bug şi Nipru. Divizionul 54 Artilerie
Grea a acţionat împreună cu Corpul de
Cavalerie.
Comandanţii unităţilor militare germane
au avut aprecieri pozitive referitor la
activitatea unităţilor de artilerie româneşti. În
Ordinul de Zi din data de 24 septembrie 1941
al Regimentului 79 Infanterie Munte german
se arăta: „Divizionul 57 Artilerie Grea
românesc a fost de la 17 la 24 septembrie
1941 subordonat acestui regiment. În aceste
zile s-a întemeiat o frumoasă camaraderie de
arme între artileria germană şi cea română.
Divizionul românesc a dat cu această ocazie,
în cursul grelelor lupte din faţa satului
Timoshewka, prin puterea de izbire a focului
său şi cu braţul întins în depărtare, rezultate
excelente în combaterea artileriei inamice.
Cu prilejul despărţirii exprim astăzi
divizionului mulţumiri şi recunoştinţă şi îi
urez multă izbândă ostăşească pentru viitor.
Semnat: Colonel Winkler, comandant”125. În
scrisoarea
adresată
comandantului
Divizionului 57 Artilerie Grea, Lt.col. Ion
Codreanu, de către comandantul Diviziei 1
Munte germană, pentru colaborarea din cadrul
luptelor de la Timoshewka se arăta: „...cu
admiraţie îmi amintesc de zilele în care dvs.
ne-aţi sprijinit cu zdrobitoarea putere a
obuzierelor grele într-un mod ideal al
camaraderiei de arme. Aceasta, noi, vânătorii
de munte din Divizia 1 de Munte germană, nu
o vom uita niciodată. Ca recunoştinţă pentru
faptele dumneavoastră de atunci v-am propus
la decorarea cu Crucea de Fier clasa a II-a.
În urma unei înştiinţări a Armatei germane vi
s-a acordat această decoraţie în ziua de
23 octombrie 1941”126.
Comandantul Corpului de Cavalerie,
generalul de divizie Mihail Racoviţă a înaintat
Marelui Cartier General, în data de
18 octombrie 1941, cu nr. 2588, un „studiu
asupra reorganizării cavaleriei pe baza
experienţelor
din
cadrul
războiului
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actual”127, unde se fac referiri importante
privind modul cum a acţionat artileria în
sprijinul acestor trupe de elită.
Din raport rezultă că între 22 iunie şi
12 octombrie Corpul de Cavalerie a parcurs
1500 de km de front şi a dus lupte succesive
pentru eliberarea Bucovinei de Nord şi
Basarabiei, forţarea Prutului, Nistrului,
găsindu-se la 12 octombrie în zona PopovaMogily, Orlovy-Obitofschnaja. În luptele de
apărare duse pe râul Nipru, Brigada 6
Cavalerie a avut de apărat un front, în câmp
deschis de 25 km împotriva unui adversar
superior şi extrem de agresiv, iar Brigada 5
Cavalerie a avut un front de 17 km. În această
situaţie brigada a avut 2 regimente călări în
linia I şi un regiment în rezervă, revenind
astfel 8-9 km de front fiecărui regiment.
Pentru apărarea acestui front regimentul
dispunea de următoarele categorii de
armament de artilerie: 6 aruncătoare de 81,4 mm
(primite tot de la brigadă), adică un aruncător
la 1500 m de front; 6 tunuri anticar (date de la
brigadă), adică un tun la 1500 m de front;
60 puşti mitralieră, adică o puşcă la fiecare
150 m şi aceasta dacă toate ar fi fost puse în
linie; 8 mitraliere (de la escadronul mitraliere
al brigăzii, deoarece regimentul nu are în
dotare), adică o grupă de mitraliere la 2250 m
de front; focul individual a circa 200 de
trăgători (dacă toţi ar fi fost dispuşi în linie).
Generalul Mihail Racoviţă aprecia că
armamentul automat din dotare era
insuficient, iar „lipsa aruncătoarelor grele şi
tunurilor anticar este agravată de faptul că şi
aceste mijloace nu aparţin organic
regimentului. Dacă trecem la brigadă
constatăm că după ce şi-a împărţit la
regimente mitralierele, aruncătoarele şi
tunurile antitanc nu îi mai rămâne la
dispoziţie pentru a-şi face simţită prezenţa
decât artileria şi escadronul mecanizat. În
ceea ce priveşte artileria raportul de 4 baterii
(regimentul de artilerie călăreaţă cu
2 divizioane a 2 baterii -n.a.) pentru 17 km de
front ne scuteşte de orice comentariu. Chiar
pentru un front de două ori mai mic, această
cantitate de artilerie trebuie socotită cu totul
insuficientă mai ales dacă se ţine seama şi de
lipsa artileriei grele” (regimentul nu avea în
dotare decât tunuri de câmp cal. 75 mm-n.a.).
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Ministrul de război, generalul de divizie Constantin
Pantazi, vizitând o baterie de obuziere „Krupp”,
cal. 105 mm, model 1916 pe frontul de est

Corpul de Cavalerie a executat forţarea
Nistrului (puternic organizat de inamic cu
numeroase cazemate) cu rezultate de excepţie
dând dovadă de un eroism deosebit deşi acest
tip de o operaţie era improprie acestor trupe.
Aşa cum precizează comandantul corpului:
„Corpul de Cavalerie a concentrat în zona de
trecere toată artileria celor 3 brigăzi, adică
12 baterii, din care 11 au sprijinit acţiunea de
forţare, iar una a fost rezervată pentru
intervenţii în profitul unităţii cari încadrau
atacul pe malul de vest al Nistrului. S-ar
părea, l-a prima vedere că această cantitate
de artilerie era suficientă pentru o acţiune de
forţă localizată într-un singur punct; nu
trebuie însă să se uite că ajunse pe malul
opus, primele elemente trebuiau să îmbrace
de la început un arc de cerc (cap de pod
iniţial) cu dezvoltare de 6-7 km, front care
mergea crescând pe măsură ce progresiunea
continua
spre
obiectivele
următoare.
Înlesnirea trecerii şi apoi sprijinul unui front
tot mai depărtat şi mereu crescând, cu
flancuri descoperite cari trebuiau puternic
protejate, iată ceea ce trebuia să se realizeze
cu 11 baterii, deci cu mai puţin decât
valoarea unei artilerii divizionare care după
cum se ştie, într-un atac obişnuit (nu forţare
de cursuri de apă) abia poate satisface
nevoile unui front de 2 km. Să mai adăugăm
la aceasta înjumătăţirea cantităţii de artilerie
în momentul când un prim eşalon de baterii a
trebuit să fie trecut la est de Nistru şi vom
înţelege toate greutăţile întâmpinate. Dar,
lipsa cea mai mult simţită a fost aceea a
artileriei grele. Corpului de cavalerie nu i s-a
pus la dispoziţie decât o singură baterie de
artilerie grea, cu totul insuficientă dacă ţinem

Arhiva M.Ap.N., fond M.St.M., Dosar 2287, fila 50.
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seama de numărul mare al obiectivelor
justiţiabile de calibre superioare (în sectorul
corpului s-au cucerit 50 cazemate betonate
puternic înarmate şi apărate)”.
Privind executarea cercetării se arăta:
„cercetarea terestră bazată pe detaşamente
de descoperire împinse la 20-30 km aşa cum
prevede regulamentul este inoperantă. Corpul
de cavalerie a încercat să completeze acest
sistem prin constituirea unor detaşamente
înaintate (Verausabteilung) astfel: a) după
trecerea Prutului s-a constituit detaşamentul
purtat, Colonel Radu Körne (Regimentul 6
Roşiori purtat, moto-n.a.), escadroanele 2 şi 4
moto mecanizate, o baterie din Divizionul 54
Artilerie Grea, un echipaj punţi de asalt şi
2 plutoane de pionieri care a fost împins pe
direcţia Edineţi-Lipnic; b) pe timpul urmăririi
între Nistru şi Bug s-a constituit un nou detaşament, tot sub comanda colonelului Körne
cu misiunea de a informa asupra prezenţei şi
tăriei forţelor inamice pe direcţia GorodObodowka-Zabokricica-Savran (pe Bug)”.
Aceste detaşamente nu au dat rezultatele
scontate, regimentele purtate dovedindu-se
inapte pentru astfel de misiuni, iar
detaşamentele motomecanizate fiind prea
slabe în putere de foc şi vulnerabile (toate
carele „R1” fiind deteriorate sau distruse);
„neavând artilerie proprie motorizată sau
artilerie de asalt (autotunuri-n.a.) am fost
nevoiţi să recurgem la tot felul de expediente
de foc, pe cât de slab, pe atât de problematic
în ceea ce priveşte oportunitatea dezlănţuirii.
Fără mijloace radio adecvate care să permită
menţinerea legăturii din mişcare cu
detaşamentele, acestea fiind elementul de
bază al acţiunii de urmărire a inamicului dusă
de unităţile din Armata a 3-a (se foloseau
staţii radio tip C.D. şi E ce transmiteau doar
de pe loc), conducerea se făcea foarte greu.
Aşa cum se arată în studiu „Lipova, Bersad,
Bondurow,
Nowe
Wasiliewka,
Nowe
Pawlowka iată câteva din luptele grandioase,
dar costisitoare care poate nu ar fi avut loc
dacă la nivelul brigăzilor şi corpului de
cavalerie ar fi existat detaşamente de
cercetare specializate, organizate şi dotate să
îngăduie asocierea forţei cu viteza fără a da
putinţă adversarului să se sustragă acţiunii
de urmărire şi să organizeze noi rezistenţe
succesive, ce nu au putut fi lichidate numai
prin simpla manevră. Insensibil la învăluiri

sau întoarceri, inamicul se crampona la teren
pe care îl apăra cu ultima îndărătnicie,
reuşind să câştige timp.
Carele de luptă şi focul unei artilerii de
asalt (autotunurile - n.a.), singurele
argumente imediat convingătoare în astfel
de manevre ne-au lipsit. Din această cauză
am fost nevoiţi să câştigăm prin lupte grele,
ceea ce am fi putut obţine fără pierderi şi în
minimum de timp. Carele de luptă şi artileria
de asalt îşi reclamă locul rămas neocupat în
organizarea unităţilor de cavalerie. Datori
suntem să le dăm în acest loc şi cât mai
neîntârziat”.
„Mişcarea lipsită de foc suficient va fi
întotdeauna
ineficace
împotriva
unui
adversar hotărât să se bată. Este cazul să
arătăm că adversarul s-a dovedit foarte
sensibil la focurile artileriei care de câteva
ori, în situaţiuni critice, când atacatorii
ajunseseră în apropierea bateriilor a reuşit să
oprească înaintarea până la dezlănţuirea
reacţiunilor din partea apărării”.
Armata a 4-a, subordonată Marelui
Cartier General român a primit misiunea să
înfrângă rezistenţele inamice din zona
fortificată de la est de Nistru şi apoi să
dezvolte ofensiva pe direcţia Tighina,
Razdelnaia, Odessa.
Bătălia de la Odessa a fost cea mai
importantă operaţie desfăşurată de o mare
unitate operativă română de nivel de armată,
în timpul campaniei din est. Scopul operaţiei
a constat în înfrângerea forţelor sovietice
aflate între cursurile inferioare ale Nistrului şi
Bugului, cucerirea marelui port Odessa şi
asigurarea flancului drept al Armatelor 3
română şi 11 germană. Odessa reprezenta
principala bază terestră, navală şi aeriană, cu
o adâncime de aproximativ 40 km, de unde se
puteau lansa riposte ofensive asupra României
(aproximativ 175 km de Constanţa şi 500 km
de Bucureşti). Oraşul beneficia de patru
poziţii defensive succesive semicirculare
dispuse la intervale de aproximativ 10 km şi o
poziţie intermediară înapoia poziţiei înaintat,
amenajate cu avanposturi, şanţuri anticar,
puncte de sprijin şi centre de rezistenţă în
cazemate de beton, perimetrul exterior al
primei linii de apărare fiind de aproximativ
240 km. Forţele ce apărau oraşul însumau
aproape 130.000 militari grupaţi în 7-8 mari
unităţi al căror număr a crescut datorită
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imposibilităţii marinei române de a asigura
blocada pe mare.
Armata a 4-a comandată de către
generalul Nicolae Ciupercă şi ulterior de
generalul Iosif Iacobici a angajat treptat
următoarele forţe: 6 comandamente de corp
de armată (1, 3, 4, 5, 6, 11) cu 22 mari unităţi,
17 divizii de infanterie (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10, 11, 13, 14, 15, 18, 21, 1 gardă,
1 grăniceri), divizia blindată, 3 divizii de
cavalerie (1,7,9), o brigadă de fortificaţii, cu
un total de 38 regimente de artilerie. La
acestea se mai adăugau 7 regimente de
artilerie grea (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) şi 7 divizioane
de artilerie grea independente (36, 37, 41, 45,
47, 51, 55)128. Trupele germane au participat
la această bătălie cu 7 baterii de artilerie grea
(Regimentul 787 Artilerie), un regiment de
infanterie, 3 batalioane de asalt şi un batalion
de pionieri.
Operaţiile militare s-au desfăşurat în
mai multe faze: iniţial în perioada 2-7 august,
după trecerea Nistrului, trupele Armatei a 4-a
(corpurile 1,3,5,11 cu 8 divizii de infanterie:
3,7,10,11,15,21,1 gardă şi 1 grăniceri, divizia
blindată şi brigăzile 1,7,9 cavalerie) sprijinite
puternic de artilerie şi aviaţie au dus lupte
grele pe căile de acces spre Odessa. Armata a
destinat în sprijin 4 regimente de artilerie grea
şi un divizion independent. La data de
14 august trupele noastre au luat contact cu
poziţia înaintată de apărare organizată de
sovietici între localităţile Beleaevska,
Mannheim, Brilevka, Petromaskoje. Corpul 11
a fost înlocuit (Divizia 10 Infanterie, Brigada
7 Cavalerie) cu Corpul 4 (Diviziile 8 şi
14 Infanterie), iar în rezerva armatei a fost
adusă Divizia 5 Infanterie. În sprijinul acţiunii
armatei au fost destinate 6 regimente de
artilerie grea de corp şi 5 divizioane de
artilerie grea independentă, în total
18 divizioane de artilerie grea cu 216 piese
calibru 105 şi 150 mm. Trupele sovietice din
zona Odessa se apărau pe un aliniament sub
formă de arc de cerc, cu flancurile pe litoralul
Mării Negre şi îndepărtat de oraş spre nordvest până în dreptul localităţilor Dalnik,
Tatarka. Acest aliniament era bine amenajat
genistic, protejat cu şanţuri antitanc şi dotat
cu forţe numeroase, mijloace de luptă

puternice-aruncătoare de mine, tunuri şi
obuziere de diferite calibre. Puternicul sistem
de fortificaţii din jurul oraşului, având o
adâncime de aproximativ 40 de km, precum şi
rezistenţa opusă de trupele sovietice au
imprimat luptelor chiar de la începutul lor, un
caracter îndârjit, pătrunderile mici în
dispozitivul inamic realizându-se cu mari
sacrificii. Pentru străpungerea aliniamentului
de apărare, jalonat de localităţile Bilevka,
Mihailovskie, Kagarlac, Armata a 4-a română
a reluat ofensiva fără pregătire de artilerie129,
în ziua de 18 august, având Corpurile 1, 3 şi 5
în eşalonul întâi, executând un atac frontal
dinspre nord-vest spre Odessa, în lungul căii
ferate Proskurov-Odessa şi o manevră de
învăluire pe la sud pe direcţia Conacul
Kagarlac, Kastral. În memoriile generalului
de brigadă (r) Ion Mailat, pe front maior în
statul major al Corpului 3 Armată se arată130:
„În dimineaţa de 18 august trupele corpului
de armată au trecut la ofensivă fără pregătire
de artilerie (ceea ce a fost o greşeală) (...)
Din această cauză, în prima zi de luptă nu s-a
putut înainta decât 1-1,5 km cu unităţile
Diviziei 7 Infanterie şi mai puţin cu cele ale
Diviziilor 11 şi 3 Infanterie. Artileria
divizionară nu a putut distruge cuiburile de
mitraliere de sub podeţele liniei ferate, fiind
protejate cu grinzi groase de beton, în plus şi
poziţiile de tragere ale bateriilor găsindu-se
prea înapoi, la 7-8 km. Ca urmare au rămas
pe câmpul de luptă aproximativ 400 de morţi
şi circa 200 de răniţi şi jumătate din carele de
luptă ale batalionului maiorului Spirescu. Am
avut nefericirea să fiu trimis de generalul
Atanasiu (comandantul Corpului 3 armată n.a.) pentru a cerceta cauzele acestei tragedii.
Fatalitate dar şi greşeli incalificabile. Ca
urmare generalul David Popescu (fost
ministru de interne în primul guvern al
generalului Antonescu) venit pe front pentru a
se acoperi de glorie a fost îndepărtat de la
comanda Diviziei 11 Infanterie, iar
comandantul artileriei diviziei înlocuit pentru
incapacitate pe câmpul de luptă. Putea fi şi
mai rău”.
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Ibidem p. 96.
Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război,
„Veteranii pe drumul onoarei şi jertfei 1941-1945”,
p.151.
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Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război,
„Armata Română în Vâltoarea Războiului 1941-1945”,
Bucureşti 2002, p. 93.

204

Acţiunile Armatei 4 române în operaţia de la Odessa 08-16 oct. 1941

În urma unor lupte grele, de uzură şi cu
pierderi mari în oameni, marile noastre unităţi
au reuşit să înfrângă rezistenţele sovietice de
pe aliniamentul amintit, însă, în jurul datei de
21 august, au fost oprite din nou pe
aliniamentul
localităţilor
Franzfeld,
Freundenthal, nord-vest Gniliacovo, sud
Kubanka, Alexandrova. La 22 august,
ofensiva a fost reluată şi în urma unor mari
sacrificii, marile noastre unităţi au reuşit să
ajungă în data de 15 septembrie pe
aliniamentul: vest Gniliacovo, vest Dalnik,
Tatarka, Limanul Suhoi. Un succes important
l-au obţinut marile unităţi de la flancul stâng
al Armatei 4, care, acţionând între limanurile
Kujalnik şi Adjalik, au respins trupele
sovietice din acest sector spre Odessa, au
ajuns pe ţărmul Mării Negre, au reuşit

încercuirea completă a oraşului Odessa şi au
întrerupt aprovizionările cu armament şi
materiale prin coridor existent în această
zonă.
Între 23-24 august, Corpul 5 Armată a
atacat în sectorul de est al oraşului Odessa şi a
reuşit să cucerească poziţiile artileriei de
coastă sovietice de la Kubanka şi localitatea
Fontanka. În aceste lupte, pentru prima oară
trupele române au fost sprijinite de către
artileria germană. După ocuparea poziţiilor de
la Fontanka, Armata a 4-a a dispus instalarea
în acest sector a unor baterii de artilerie grea
cu care s-a început bombardarea sistematică a
portului pentru a împiedica desfăşurarea
traficului naval, compensându-se în acest fel
modesta prestaţie a navelor militare române
care evitau confruntările cu flota sovietică.
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După 7 zile de lupte deosebit de grele au
fost străpunse poziţia înaintată şi poziţia
intermediară.
Pentru străpungerea poziţiei a doua au
fost destinate 15 divizioane de artilerie grea
cu aproximativ 180 de piese care au sprijinit
atacul Corpurilor 11, 1, 4 şi 5 Armate aflate în
eşalonul întâi, Corpul 3 Armată fiind în
eşalonul doi. În dimineaţa zilei de 28 august,
după o pregătire de artilerie de 20-25 minute
trupele au trecut la ofensivă, fiind întâmpinate
pe tot frontul de o puternică rezistenţă. În
perioada 30 august-2 septembrie sub protecţia
tirului de artilerie al crucişătorului
„Komintern” împotriva bateriilor româneşti
de la Fontanka, sovieticii au realizat
debarcarea de noi întăriri. Cu toate acestea,
până la 6 septembrie s-a reuşit străpungerea
poziţiei a doua de apărare, iar începând cu
data de 12 septembrie trupele au reluat
ofensiva la vest de limanul Hadgibei, după o
pregătire de artilerie de 10-15 minute,
obţinându-se doar mici succese locale. În
perioada 21 septembrie - 16 octombrie au
avut loc puternice contraatacuri executate de
trupele sovietice, care au fost respinse. În data
de 22 septembrie, începând cu ora 00.45,
după o pregătire de artilerie de 30 minute
executată cu tunurile de pe navele de luptă,
sovieticii au debarcat trupe între limanurile
Bol şi Mal Adjalik, la Grigorievka şi
Cebanka, contraatacând în dimineaţa zilei la
flancul drept al Corpului 5 Armată şi
pătrunzând aproximativ 9 km. Obiectivul
urmărit a fost acela de a anihila artileria grea
română instalată la Fontanka, ce stânjenea
prin tirul ei activitatea din port. Deşi atacul
sovietic a produs panică în rândurile trupelor
române totuşi Corpul 5 Armată a reuşit să se
regrupeze şi să oprească ofensiva sovietică,
salvând artileria.
La data de 25 septembrie, mareşalul Ion
Antonescu l-a înlocuit pe generalul Nicolae
Ciupercă de la comanda Armatei a 4-a
române, cu generalul Iosif Iacobici, fost
ministru de război. La comanda artileriei
armatei a fost numit generalul Dumitru
Petrescu.
Preluând
comanda
armatei,
generalul Iacobici a trecut la organizarea unei
puternice ofensive la aripa dreaptă a Armatei
a 4-a române. După aproximativ o lună şi
jumătate de crâncene încleştări, pe căile de
acces ale oraşului Odessa, soarta marelui oraş

nu fusese încă decisă. În timp ce Armata a 4-a
efectua remanieri în dispozitivul operativ,
aducând noi divizii din ţară, cu efective
complete pentru înlocuirea celor care
suferiseră
pierderi
de
peste
50%,
comandamentul sovietic a efectuat o
operaţiune de debarcare a unui puternic
desant maritim în zona Cebanka, respingând
spre nord trupele române dintre limanurile
Kujalnik şi Adjalik, iar la 2 octombrie,
aducând pe mare noi forţe, a executat o
puternică contralovitură cu câteva unităţi de
infanterie şi tancuri pe direcţia localităţilor
Dalnik, Freudenthal, în fâşia de ofensivă a
diviziilor de gardă şi 6 infanterie. Începând
din noaptea de 2 spre 3 octombrie 1941,
trupele române au executat repetate contraatacuri în urma cărora, către 8 octombrie,
forţele sovietice care executaseră contralovitura au fost, în parte, anihilate şi silite să
se retragă dincolo de şanţul antitanc Dalnic şi
Tatarka, trupele române cucerind satul
Gniliakovo.
După o pauză operativă de câteva zile,
necesară reorganizării unităţilor, completării
acestora cu efective şi muniţie, la
12 octombrie generalul Iacobici a hotărât
reluarea ofensivei spre Odessa. Aceasta a fost
declanşată în zorii zilei de 16 octombrie 1941,
cu toate cele 5 corpuri de armată din
compunerea Armatei a 4-a. Deşi între timp
comandamentul sovietic a trecut la evacuarea
oraşului Odessa şi retragerea trupelor la
Sevastopol, diviziile române au înaintat greu,
într-un teren cu numeroase obstacole naturale
şi câmpuri de mine.
Cucerirea oraşului Odessa, la data de
16 octombrie 1941, după 2 luni de lupte grele a
eliminat orice posibilitate de reacţie ofensivă a
forţelor sovietice la vest de Nistru şi pe căile de
aprovizionare a trupelor germano-române care
acţionau dincolo de Bug, imobilizând, totodată,
aproximativ 8 divizii sovietice cu un efectiv de
150.000 de oameni.
Armata a 4-a angajat în operaţiile de la
Odessa aproximativ 350.000 de militari şi a
înregistrat pierderi care s-au ridicat la peste
90.000 de militari morţi, răniţi şi dispăruţi.
Cea mai mare parte a trupelor Armatei a 4-a
s-au înapoiat în ţară, în garnizoanele de
reşedinţă la terminarea luptelor. În zona
oraşului Odessa şi pentru paza litoralului a
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Armată, ambele divizioane au sprijinit în ziua
de 6 septembrie atacul executat de Batalionul 1
din Regimentul 4 Dorobanţi de-a lungul căii
ferate spre Odessa. Conducerea focului a fost
asigurată de colonelul Costovici, care în
această zi a avut în subordine şi Dizionul 2
din Regimentul 26 Artilerie. „La ora 06.30
(se menţionează în registrul istoric al
regimentului n.a.) începe pregătirea de
artilerie foarte puternică şi bine plasată de-a
lungul căii ferate. Divizionul 2 execută foc de
baraj pe baza de plecare chiar în capul
infanteriei inamice, deoarece infanteria
noastră s-a retras cu 400 de metri pentru a
putea executa acest lucru”131. Referindu-se la
procedeul folosit, cel care a înscris datele în
registrul istoric ne informează: „apoi se trage
pe salturi de 50 de metri, câte o salvă de
baterie, progresând până la 600 de metri de la
punctul de plecare”. Cu tot focul artileriei,
infanteriştii români au fost opriţi după ce au
înaintat aproximativ 400 de metri de barajul
executat de inamic cu întregul armament
automat. Generalul Ilie Şteflea, care conducea
personal atacul de la punctul de comandă a
ordonat încetarea acţiunilor şi reluarea
acestora în ziua următoare. În ziua de
7 septembrie inamicul a trecut însă la
contraatac în repetate rânduri, cu sprijin
puternic de aviaţie. Datorită intervenţiei
artileriei din sector, în special a Regimentului
3 Artilerie Grea şi a Regimentului 11 Artilerie
Fortificaţii, care avea în dotare tunuri calibru
120 mm „De Bange”, toate reacţiile ofensivei
inamice din această zi au fost oprite. În ziua
de 8 septembrie, regimentul a primit ordinul
de a sprijini executarea unui atac puternic cu
unităţile din compunerea Corpului 11 Armată,
care avea drept obiectiv limanul îngust de la
sud de oraşul Odessa, pentru a separa forţele
sovietice din zona Ovidiopol de cele din
Odessa. Pentru sprijinirea acestor mari unităţi
române, comandantul artileriei Armatei a 4-a
a înfiinţat pentru prima oară în acest război, în
afara grupărilor de ansamblu ale corpurilor de
armată şi o puternică grupare de ansamblu a
armatei compusă din: Regimentul 3 Artilerie
Grea, Divizionul 47 Artilerie Grea
Independent (3 baterii tunuri 105 mm),
Divizionul 41 Artilerie Grea Independent
(3 baterii tunuri 105 mm), aflate deja în
poziţii de tragere în zona localităţii

rămas Corpul 6 Armată, comandat de
generalul Dragalina cu Diviziile 1 şi 2
Infanterie şi artileria acestor mari unităţi.
Unităţile de artilerie au acţionat astfel:
● Regimentul 3 Artilerie Grea,
comandat de colonelul Dumitru Costovici, a
sprijinit începând cu data de 15 august
acţiunile ofensive ale Diviziei 11 Infanterie
din compunerea Corpului 3 Armată. Cele
2 divizioane au ocupat poziţii de tragere în
zona Pietro-Evdocheva şi au deschis focul în
zorii zilei de 16 august asupra rezistenţelor
inamice din apropierea gării Karpova şi de pe
şoseaua Bujatesky-Egorovka şi asupra
bateriilor inamice de pe liziera satului
Egorovka, acţiuni care au durat până în data
de 22 august. În această zi, Divizia 11
Infanterie, în urma unei pregătiri de artilerie
de 15 minute, executată cu artileria diviziei şi
Regimentul 3 Artilerie Grea, a reluat atacul,
reuşind să cucerească satul Polijovo, din
apropierea limanului Hadgibei. Totodată, a
reuşit să respingă inamicul spre Odessa, până
pe aliniamentul Lichtenthal-Volonovka. În
ziua de 23 august, în ciuda faptului că
regimentul a fost supus unor puternice
bombardamente ale aviaţiei inamice, care în
câteva rânduri au lovit poziţiile de tragere ale
bateriilor, a executat numeroase trageri de
contrabaterie în zona Volononvka şi
Gniliacovo. În zilele de 24-25 august,
regimentul a sprijinit cu foc atacul executat de
Regimentul 19 Infanterie, executând trageri
de distrugere asupra unor cazemate inamice
din zona satului Polijovo, trageri de oprire
asupra unor forţe inamice situate la 1 km vest
satul Gniliacovo. În ziua de 29 august,
regimentul a fost supus din nou unor
puternice bombardamente ale aviaţiei şi
artileriei inamice, care au lovit în special
poziţia de tragere a Bateriei 3, trei subofiţeri
fiind scoşi din luptă, unul ucis şi doi răniţi
grav. În repetate rânduri, în ciuda
bombardamentelor, regimentul a executat
trageri pentru oprirea contraatacurilor inamice
cu scopul recuceririi satului Octabri, precum
şi trageri de contrabaterie asupra unor
subunităţi inamice de artilerie, indicate
personal
de
colonelul
Georgescu,
comandantul artileriei corpului de armată.
Astfel de misiuni au fost executate de
regiment în tot intervalul cuprins între
30 august şi 4 septembrie. În urma ordinului
de operaţii din 5 septembrie al Corpului 4
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data de 16 octombrie. La data de 18 octombrie
regimentul a primit ordin să se reîntoarcă în
ţară, în garnizoana de reşedinţă Galaţi, unde a
ajuns la 24 octombrie. Bilanţul participării la
luptele de la Odessa a fost următorul: 23 de
morţi (un sergent major, 2 sergenţi, 3 caporali şi
17 soldaţi) cei mai mulţi căzuţi eroic în luptele
de la Fridenthal, Vigoda şi Neuburg, pe timpul
bombardamentelor aviaţiei şi artileriei inamice.
Numărul răniţilor s-a ridicat la 37 de oameni.
În ceea ce priveşte tehnica, pierderile au fost
minime, 2 autocamioane şi o remorcă fiind
avariate.
● Regimentul 7 Artilerie Grea,
comandat
de
colonelul
Alexandru
Dobriceanu, a fost subordonat Corpului 3
Armată. Începând cu data de 14 august,
Regimentul 7 Infanterie a sprijinit ofensiva
Diviziei 7 Infanterie. În ziua de 20 august,
regimentul a executat numeroase trageri de
neutralizare a rezistenţelor inamice din zona
gării Carpovo şi a satului Mihailovskaia în
urma cărora a fost citat de către comandantul
Armatei a 4-a, prin ordinul zi din 20 august.
Între 1 septembrie şi 16 octombrie 1941,
Regimentul 7 Artilerie Grea a ocupat poziţii
de tragere în zonele Dubinovo, sud Usatovo şi
a sprijinit unităţile noastre care au cucerit
satele
Gniliacovo,
Balka,
nimicind
rezistenţele inamice aflate la nord-vest de
Odessa şi stăvilind contraatacurile inamice.
Reliefând activitatea şi misiunile de foc
executate de regiment în această perioadă,
generalul de divizie Vasile Atanasiu,
comandantul Corpului 3 Armată sublinia în
Ordinul de zi nr. 39 din 28 septembrie 1941:
„Citez prin ordin de zi pe Corpul 3 Armată,
ofiţerii, subofiţerii şi trupa bravului Regiment 7
Artilerie Grea, care în toate operaţiunile a
susţinut cu foc eficace atacul dat de diviziile din
subordine, asupra rezistenţelor inamice. În
operaţiunile de trecere a Prutului şi a Nistrului,
Regimentul 7 Artilerie Grea a combătut, cu
mare eficacitate bateriile inamice înlesnind prin
aceasta forţarea celor două mari obstacole. În
luptele din jurul Odessei, bravii tunari ai
regimentului au executat eficace peste 50 de
contrabaterii din care 10 au fost complet
distruse”132. Pentru faptele de luptă, prin
Ordinul de Zi nr. 40 din 1 septembrie au fost
decoraţi astfel: cu Ordinul „Coroana
României”, clasa a V-a - 16 ofiţeri;

Friedenthal, la vest de Odessa. La acţiunile
grupării de ansamblu a participat şi
Divizionul 51 Artilerie Grea Independent
(3 baterii obuziere calibru 150 mm), care
acţionase în sprijinul unei divizii germane. În
ziua de 11 septembrie, Divizioanele 47 şi 51
Artilerie Grea Independent au constituit o
subgrupare de sprijin comandată de
locotenent-colonelul Constantin Ionescu,
comandantul Divizionului 47, care a fost dată
la Divizia 1 Grăniceri. În locul acestor
divizioane, Gruparea de ansamblu a armatei a
fost completată cu Divizioanele 45 şi 55
Artilerie Grea Independent. Pentru a uşura
conducerea celor 5 divizioane de artilerie
grea, s-a adoptat hotărârea constituirii a două
subgrupări de ansamblu de armată: una
formată din cele două divizioane menţionate
mai sus, sub comanda locotenent-colonelului
Eugen Stătescu, comandantul Divizionului 45
şi a doua subgrupare formată din Regimentul
3 Artilerie Grea şi Divizionul 47 Artilerie
Grea Independent, condus de colonelul
Costovici.
Cu
această
structură
organizatorică, în ziua de 12 septembrie s-a
efectuat o pregătire de artilerie în urma căreia
infanteria a trecut la atac pentru cucerirea
localităţii Dalnik. Pe timpul atacului,
subgruparea condusă de colonelul Costovici a
executat trageri de contrabaterie în zona nordvest Odessa, iar subgruparea comandată de
locotenent-colonel Stătescu, având la
dispoziţie un avion pentru reglarea tragerilor,
a executat trageri precise asupra bateriilor
antiaeriene inamice. În ziua de 18 septembrie,
gruparea comandată de colonelul Costovici
s-a deplasat mai la sud, ocupând poziţii de
tragere la est de satele Neuburg şi Marienthal,
în fâşia de ofensivă a Diviziei 8 Infanterie din
Corpul 1 Armată. În aceste zile, gruparea a
sprijinit cu foc Divizia 8 Infanterie, care a
executat un atac pentru cucerirea Colhozului
Bugovskaia, aflat pe botul de deal dintre
satele Dalnik şi Tatarka. Totodată, gruparea a
executat numeroase trageri de contrabaterie
cu ajutorul avionului de reglaj şi trageri de
interdicţie pe şoseaua Dalnik-Tatarka şi
contra trenului blindat descoperit la periferia
de vest Odessa. În vederea lovirii instalaţiilor
portuare din oraş, în ziua de 6 octombrie
regimentul a ocupat poziţii de tragere în
apropierea satului Gross-Liebenthal de unde a
executat misiunile ordonate de către comanda
Corpului 11 Armată, până la căderea oraşului în
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cu medalia „Bărbăţie şi credinţă”, clasa a IIa, un număr de 13 subofiţeri, iar cu medalia
„Bărbăţie şi credinţă“, clasa a III-a, un
număr de 210 gradaţi şi soldaţi. Totodată,
drapelul regimentului a fost decorat, conform
Înaltului Decret nr. 1181 din 7 mai 1943, cu
Ordinul Militar „Mihai Viteazul”, clasa a III-a.
● Regimentul 5 Artilerie Grea,
comandant de colonelul Rudolf Roman, din
organica Corpului 5 Armată a trecut Nistrul în
ziua de 3 august. În data de 8 august Bateria 1
Tunuri Lungi, comandată de căpitanul
Dumitru Popescu a fost pusă la dispoziţia
Brigăzii 1 Cavalerie unde a adus o contribuţie
importantă la succesul luptelor duse de
această unitate. La data de 12 august
regimentul a ocupat poziţii de tragere la
Cubanka, până la data de 21 august, fiind
singura unitate de artilerie grea în sectorul de
nord-est al oraşului Odessa. Prin tragerile în
adâncime, executate până la 17 km
„regimentul a contribuit la respingerea
inamicului spre Odessa şi la sfărâmarea
contraloviturilor disperate şi repetate ale
acestuia”133. În toată perioada amintită mai
sus, deşi a acţionat pe un front larg şi cu un
consum de muniţie limitat, Regimentul 5
Artilerie Grea, în afara misiunilor sale
principale de contrabaterie, interdicţie şi
hărţuire, ordonate de către comandantul
Corpului 5 Armată, generalul Aurelian Son, a
sprijinit cu o mare eficacitate acţiunile
executate de către Brigada 1 Cavalerie şi
Divizia 15 Infanterie. De la data de 21 august,
Bateria 1 Tunuri Lungi a primit misiunea de a
executa trageri contra vaselor de război
inamice. Pentru aceasta a ocupat o poziţie de
tragere avantajoasă pe malul mării, la est de
limanul Bol Adjalik şi prin tragerile executate
a reuşit să împiedice debarcarea de trupe şi
echipamente în portul Odessa şi chiar să
producă avarii importante unora din aceste
vase inamice. Plin de admiraţie pentru
bravura şi spiritul de sacrificiu dovedite de
personalul acestei baterii, comandantul
regimentului consemna în Ordinul de Zi nr. 69
din 19 octombrie: „Tot timpul luptelor aprige
duse de regiment contra ruşilor, Bateria I s-a
remarcat prin bravura şi destoinicia
comandantului, căpitanul Popescu, a
ofiţerilor, subofiţerilor şi trupei. Fiind
detaşată la Brigada 1 Cavalerie şi apoi la

Brigada 9 cavalerie, în luptele de la est de
limanul Bol Adjalik a atras admiraţia tuturor
faţă de atitudinea vitejească avută. Ulterior,
având misiunea să împiedice apropierea
vaselor de război sovietice, de ţărm, a
angajat deseori lupte în care toţi tunarii s-au
comportat vitejeşte.
În luptele din ziua de 22 septembrie
1941, inamicul debarcat la Cebanka, în
spatele bateriei, înaintând, bateria a întors
tunurile înapoi deschizând focul cu efect
asupra lui. În ziua de 16 octombrie 1941, în
cursul înaintării trupelor noastre spre Odessa
în urmărirea inamicului, comandantul
bateriei, neţinând seama de minele semănate
pe tot câmpul, s-a avântat spre primele linii
căzând rănit. Pentru a cinsti faptele şi
conduita ostăşească exemplară a Bateriei 1 o
citez prin ordin de zi pe regiment dând-o ca
pildă de bravură şi spirit de sacrificiu. În
regiment va purta titlul de „Bateria de
fier”134.
Celelalte trei baterii ale regimentului au
executat în ultima decadă a lunii august, 87 de
misiuni de contrabaterie reuşind să
neutralizeze focul puternic al artileriei
inamice din jurul oraşului Odessa. Trageri de
interdicţie s-au de sprijin s-au executat şi pe
şoseaua Odessa Krijanovka, pe timpul
atacurilor executate de Diviziile 15 şi 13
Infanterie, în special pentru cucerirea satului
Gildendorf şi pentru oprirea contraatacurilor
inamice, în zona văii Cernaia.
În zilele de 11-15 septembrie,
Divizionul 2 al regimentului a lovit în plin
mai multe rezervoare de benzină din zona
portului Odessa, coloanele de fum rezultate
fiind vizibile de la zeci de kilometri.
Începând cu ziua de 17 septembrie, până
la cucerirea oraşului, Regimentul 5 Artilerie
Grea a contribuit prin tragerile executate la
reuşita atacurilor Diviziei 13 Infanterie, în
mod special ale Regimentului 22 Infanterie
care a acţionat în zona Cebanka. Pentru
modul în care a acţionat, la data de
1 noiembrie 1941, generalul Gheorghe Rozin,
comandantul Diviziei 13 Infanterie a trimis
comandantului regimentului o scrisoare de
mulţumire în care, printre altele arată: „În
momentul în care Divizia 13 Infanterie se
desparte de preţiosul ei colaborator,
Regimentul 5 Artilerie Grea, ţin să vă aduc
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Ghenade Stock, Nicolae Rolea, Radu Apostol
(căzuţi la Odessa, cei mai mulţi în urma
bombardamentelor
aviaţiei
inamice).
Totodată, un număr de 23 ofiţeri, 6 subofiţeri
şi 69 de sergenţi şi soldaţi au fost distinşi cu
ordine şi medalii. Printre aceştia, numărându-se
colonelul Rudolf Roman, decorat cu ordinul
„Coroana României”, clasa a II-a, cu spade şi
panglică de „Virtute Militară”, în grad de
comandor şi maiorul Marin Dumitrescu
(comandant divizion) cu ordinul „Steaua
României”, clasa a V-a.
● Regimentele 8 şi 51 Artilerie din
organica Diviziei 7 Infanterie au avut o
contribuţie meritorie la luptele de la Odessa.
Regimentul 8 Artilerie, comandat de
colonelul Gheorghe Mosiu a sprijinit
înaintarea Regimentului 16 Dorobanţi din
Divizia 7 Infanterie, încă de la data de
11 august, ocupând poziţii de tragere cu
Divizionul 1 în zona staţiei de cale ferată
Eremiewka şi cu Divizionul 2 la sud de
aceeaşi locaţie137. La această dată, inamicul
apăra cu înverşunare aliniamentul: marginea
de nord a localităţii Mihailovskaia, staţia de
cale ferată Karpova, oprind înaintarea
unităţilor Diviziei 7 Infanterie. Pentru
străpungerea acestui aliniament, divizia a
trecut la ofensivă în ziua de 18 august, pe
direcţia: staţia de cale ferată Calontaewka,
satul Vasilewka.
Regimentul 8 Artilerie a sprijinit atacul
Regimentul 16 Dorobanţi care a început la ora
3 şi 30 minute după o pregătire de foc de
30 minute. Deşi atacul, bine pregătit, a debutat
în condiţii bune, după numai 300-400 metri
parcurşi de dorobanţi, întregul dispozitiv al
diviziei a fost suspus unui violent
bombardament de artilerie de toate calibrele.
Cu toate că în zona observatoarelor fumul şi
praful reduseseră vizibilitatea la câţiva metri,
bateriile regimentului au continuat tragerile
conduse de observatoarele înaintate aflate în
primele linii ale dorobanţilor. Deoarece zona în
care înaintaseră dorobanţii nu a fost complet
curăţată, militarii Regimentului 16 Dorobanţi
s-au trezit atacaţi din spate de puşcaşii sovietici
ascunşi în dispozitiv. Chiar comandantul
regimentului a fost grav rănit, motiv pentru
care colonelul Gheorghe Mosiu a luat comanda
unităţii conducând atacul în continuare.
În jurul orei 9.00, dorobanţii au ajuns în zona

mulţumirile mele, pentru modul în care aţi
acţionat alături, timp de 40 de zile de luptă.
Valoarea acestei colaborări şi aportul pe
care regimentul l-a adus la luptele glorioase
ale diviziei, pe frontul de la Odessa nu le
poate preţui nimeni mai bine decât mine, care
v-am văzut zi de zi, ceas de ceas, ziua şi
noaptea, nedormiţi, neclintiţi alături de mine
pentru ca sprijinul de foc al artileriei grele să
fie precis şi oportun. Aţi reuşit încă să
câştigaţi încrederea infanteriei în puterea
focului artileriei şi alături de artileria
Diviziei 13 Infanterie să împlântaţi groază în
rândurile duşmanului, ai cărui prizonieri au
mărturisit unanim cât de precis şi ucigător
este tirul artileriei noastre. Pentru toate
aceste reale servicii aduse Diviziei 13
Infanterie adresez mulţumirile mele pe care
vă rog să le aduceţi la cunoştinţă ofiţerilor şi
ostaşilor Regimentului 5 Artilerie Grea”135.
La rândul său, generalul de divizie
Aurelian Son, comandantul Corpului 5
Armată arăta în Ordinul de Zi nr. 39 din 27
octombrie 1941: „În asediul portului Odessa,
bateriile acestui regiment au realizat efecte
de
distrugere
remarcabile
asupra
instalaţiunilor portuare şi vaselor sovietice,
cu toate că aceste baterii erau supuse unui
violent bombardament din partea flotei de
război inamice. Pentru aceste fapte de arme,
care dovedesc perfectă pregătire, curaj, spirit
de sacrificiu şi energie şi care onorează pe
comandantul, ofiţerii şi trupa unităţii, citez
Regimentul 5 Artilerie Grea prin ordin de zi
pe Corpul 5 Armată”136.
După cucerirea oraşului Odessa,
Regimentul 5 Artilerie Grea s-a reîntors în
garnizoana de reşedinţă, Focşani, unde la
7 noiembrie 1941, drapelul de luptă al unităţii
a fost decorat cu Ordinul „Steaua României”,
clasa a IV-a, cu spade şi panglică de „Virtute
Militară”, în grad de ofiţer. Tot cu acest
prilej, în cadrul unei slujbe religioase, la care
a participat întregul efectiv, au fost
comemoraţi cei 13 eroi care au căzut în
luptele de la Ţiganca şi Odessa: locotenentul (r)
Iancu Popa, caporalul Ioan Răileanu, soldatul
Ioan Dobrin (căzuţi la Ţiganca); sergenţii
Alexandru Drug, Vasile Burlacu, Mărgărit
Măgureanu, caporalii Ioan Coman, Vasile
Bucureşteanu, soldaţii Vasile Hurmuzachi,
135
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pe antetrenul obuzierului 2, producând
moartea fruntaşilor Artenie Maciujac şi
Haralambie Fuiciuc, şi a soldatului Grigore
Gavril, dar şi rănirea gravă a sergentului
Nicolae Dumbrăvescu, caporalului Gheorghe
Poşteanu şi soldatului Vasile Mitrofan138.
Totodată, au fost omorâţi 12 cai, două
obuziere rămânând fără atelaje, deci, în
imposibilitatea de a se mai deplasa.
În ziua de 19 august Divizia 7 Infanterie
a reluat atacul, artileria regimentului
sprijinind acţiunile ofensive, având poziţiile
de tragere la 1 km nord-est de localitatea
Pervomaischi (Divizionul 1) şi la 1 km vest
gara Karpova. În ziua de 21 august, căpitanul
Ioan Mihail, aflat în prima linie la conducerea
Bateriei 5, a fost ucis de gloanţele inamice.
Pentru
observatorii
de
artilerie
impedimentul cel mai mare a fost terenul
perfect plat, conducerea focului fiind posibilă
doar cu ajutorul observatorilor înaintaţi. Din
cauza pierderilor suferite, în data de
22 august, în locul Regimentului 16
Dorobanţi a fost introdus în luptă Regimentul
37 Infanterie, care la ora 10.00 a reluat
ofensiva pe direcţia Vigoda, sud Garadinic,
după o pregătire de artilerie executată de
Regimentul 8 Artilerie, de 20 de minute.
După declanşarea atacului regimentul a
executat un „baraj rulant de 500 de metri,
continuat apoi prin bombardamente succesive,
la cererea infanteriei”139, acţiunea infanteriei
finalizându-se prin cucerirea aliniamentului
gara Vigoda, vest Octabri, şi a satului
Bereznii. Atacul diviziei a continuat în zilele
de 24 şi 25 august, fiind susţinut cu o scurtă
pregătire de foc de aproximativ 10 minute. În
aceste zile inamicul a executat puternice
bombardamente de artilerie asupra poziţiilor
regimentului care au fost anihilate prin trageri
de contrabaterie conduse de către ofiţerii
aflaţi în observatoarele înaintate. S-au
remarcat locotenentul Mircea Alexandrescu,
comandantul Bateriei 3, sublocotenentul
Mihai Iordănescu, observator în grupul de
comandă al Divizionului 1, şi sublocotenentul
Octavian Teodorescu, observator al Bateriei
3, toţi trei răniţi grav în timp ce conduceau
tragerile. În cele două zile de lupte, în plus
faţă de cei 3 ofiţeri, Regimentul 8 Artilerie
a mai avut următoarele pierderi: caporalii

gării Karpova, moment în care inamicul a
dezlănţuit un puternic baraj de armă automată
şi aruncătoare de mine. Locotenentul Leon
Burchi, comandantul Bateriei 2 Tunuri, aflat
în prima linie, de unde conducea focul
bateriei, a fost grav rănit la ambele picioare.
Comanda bateriei a fost preluată de către
locotenentul Nicolae Tudoran, ofiţerul
orientator al divizionului care a dirijat focul
bateriei, împotriva rezistenţelor inamice
de la gara Karpova. Celelalte baterii ale
divizionului „au executat în mod eficace
(se subliniază în registrul istoric al
regimentului) sprijinul infanteriei în zona de
acţiune, dând posibilitatea dorobanţilor noştri
să înainteze”. Cu această ocazie s-au remarcat
din nou comandanţii grupurilor de comandă
ale bateriilor şi divizionului care au refăcut
legăturile telefonice sub focul inamic şi au
menţinut tot timpul legătura cu infanteria
noastră. Astfel, sublocotenentul Victor
Crăciunoiu observatorul înaintat al Bateriei 3,
a fost rănit în linia întâi a infanteriei,
sublocotenentul Sotir Caragaţă, observatorul
înaintat al Bateriei 5, a fost lovit mortal de
gloanţe, fiind primul ofiţer al regimentului
căzut la datorie. Acest ofiţer a fost tot timpul,
de la începerea luptelor la observatorul
înaintat, cerând singur acest lucru.
Comandantul Bateriei 5, căpitanul Ioan
Mihail, constatând că nu are legătură cu
observatorul înaintat, a plecat personal spre
acesta pentru a conduce personal focul, însă
pe traseu a fost grav rănit la un picior. Deşi
rana sângera puternic, ofiţerul a refuzat să fie
evacuat, iar după ce a fost pansat de sanitarii
regimentului, a rămas la observatorul înaintat
de unde a condus focul bateriei. Gestul
ofiţerului a avut darul să ridice moralul
dorobanţilor Batalionului 3 din Regimentul 16
Dorobanţi, rămaşi fără comandant, care
sprijiniţi de artilerie au reuşit să cucerească
obiectivul ordonat: înălţimile de la sud-vest
de gara Karpova, drumul dintre Karpova şi
Mihailowka, satul Mihailowka. Prima zi de
lupte s-a încheiat pentru Regimentul 8
Artilerie cu pierderea a 13 oameni, iar în ziua
de 14 august, în urma unui atac al aviaţiei a
înregistrat încă 5 răniţi. În ziua următoare,
inamicul a executat o puternică tragere de
contrabaterie, în special asupra Bateriei 4, din
Divizionul 2 Obuziere. Un proiectil inamic a
căzut chiar pe chesonul obuzierului 4, iar altul
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Vasile Condurachi şi Dumitru Timeş, căzuţi
la datorie şi răniţi: elevul plutonier Gheorghe
Ruscior, sergentul Petre Niţulescu, soldaţii
Gheorghe Grumezea, Adrian Neagu, Petre
Ciocan şi Gheorghe Buzatu.
În perioada 26-31 august 1941, Regimentul
8 Artilerie a constituit gruparea de ansamblu
divizionară nr. 2, condusă de locotenentcolonelul Ovidiu Apostoleanu, pentru
sprijinul Diviziei 6 Infanterie, care a înlocuit,
pentru câteva zile Divizia 7 Infanterie, scoasă
de pe front pentru refacere. „În ziua
de 2 septembrie 1941, orele 16.00
(se consemnează în registrul istoric al
regimentului), s-a produs un contraatac
inamic sprijinit de 3 care de luptă în sectorul
companiilor 6 şi 7 din Regimentul 14
Dorobanţi (din Divizia 7 Infanterie
reintrodusă în luptă - n.a.). Infanteria se
retrage câteva sute de metri, însă observatorii
înaintaţi ai regimentului rămân la posturile
lor, oprind contraatacul inamic şi distrugând
cele 3 care de luptă”140. În această acţiune s-a
remarcat sublocotenentul Mircea Dănilă,
comandantul plutonului 1 din Bateria 2 care a
tras cu un tun antitanc, ai cărui servanţi din
Regimentul 14 Dorobanţi fuseseră răpuşi,
reuşind să imobilizeze un tanc inamic şi să
captureze toţi membrii echipajului. Celelalte 2
tancuri au fost distruse de tunarii Bateriei 1,
comandate de locotenentul Gheorghe
Costandache. În timpul acestor lupte au căzut
la datorie: sergentul T.R. Gheorghe Pricop,
soldaţii Gheorghe Halat, Ioan Diaconu şi au
fost răniţi sublocotenentul Vasile Diaconu,
comandantul Bateriei 1 Tragere, elevii
plutonieri Andrei Macoveschi şi Ioan Ionescu,
sergentul Vasile Vatra, caporalii Gheorghe
Ianoş, Alexandru Bârsan şi soldaţii Petre
Mihai, Vasile Moisa, Constantin Mănescu,
Vasile Aniţei, Vasile Petruţ, Petre Mariciuc,
Anton Vatmaniuc, Aurel Târnoveanu.
Începând din data de 16 septembrie,
Regimentul 8 Artilerie a sprijinit succesiv
Regimentele 8, 32 şi 14 Dorobanţi, fiecare
divizion fiind dat în sprijinul direct al unui
batalion de infanterie. Timp de 2 săptămâni,
cele două divizioane au executat zilnic
pregătiri de artilerie a căror durată s-a scurtat
mult, la 10-15 minute, din cauza lipsei
muniţiei.

În noaptea de 28 spre 29 septembrie
Divizia 7 Infanterie a fost înlocuită cu Divizia 10
Infanterie, Regimentul 8 Artilerie fiind cantonat
în satul Neuburg. În 29 septembrie, inamicul a
executat cu artileria de coastă un puternic
bombardament asupra satului, producând
regimentului pierderi: 4 morţi şi 3 răniţi.
După 4 zile de refacere şi odihnă,
Divizia 7 Infanterie a fost introdusă din nou în
luptă în zona Leninthal-Vacarjani, împreună
cu Regimentul 8 Artilerie. În aceste acţiuni,
regimentul a sprijinit Regimentul 16
Dorobanţi să oprească atacurile inamice din
vestul localităţii Dalnik, la joncţiunea dintre
Diviziile 7 Infanterie şi 1 Grăniceri. „În
această zi (se menţionează în registrul istoric
al regimentului) s-au executat două pregătiri
de artilerie. Prima la ora 9.00, timp de
15 minute, iar a doua la ora 13.00 timp de
30 minute, însă inamicul este puternic
organizat, înaintarea s-a făcut încet,
infanteria fiind oprită la câţiva metri de la
pornire... Inamicul a reacţionat foarte
puternic, în special cu artileria, bateriile
noastre fiind ţinute sub focul inamic timp de 4
ore”141. În continuare se mai arată că un
proiectil greu a căzut lângă obuzierul 4 din
Bateria 4, avariindu-l complet, iar „întregul
nostru dispozitiv a fost bătut de inamic cu
artileria grea. Postul de comandă al grupării
a fost ţinut timp de 5 ore sub focul artileriei
grele. În cursul nopţii inamicul a executat
două contraatacuri puternice la ora 9 şi la
ora 11.30, amândouă au fost respinse prin
focul artileriei”.
În perioada 4-16 octombrie, Regimentul 8
Artilerie a sprijinit Batalionul 1 din
Regimentul 16 Dorobanţi până la finalizarea
luptelor, participând la lupte grele în
sectoarele vest Tatarka, satul Limanul Uscat.
După finalizarea luptelor, în perioada
18 octombrie - 4 noiembrie regimentul s-a
deplasat de la Odessa la Botoşani unde a fost
primit triumfal. Pentru participarea la
operaţiile de la Odessa regimentul a fost citat
prin Ordinul de Zi nr. 59 din 4 decembrie
1941, de comandantul Corpului 3 Armată,
generalul Vasile Atanasiu şi prin Ordinul de
Zi nr. 105 din 15 ianuarie, de comandantul
Diviziei 7 Infanterie, general Olimpiu Stavrat.
Acţiunile Armatei a 4-a au fost sprijinite
în mod treptat de o mare cantitate de artilerie,
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în total 373 de baterii cu 1372 de piese, dintre
acestea, 22 % (79 baterii) aveau în înzestrare
material modern cu o mare putere de foc şi
mobilitate, fiind tractate auto. Trebuie
menţionat că 186 de baterii, adică 55 % din
total erau baterii de tunuri de câmp calibru
75 mm, eficiente în tragerile asupra infanteriei
descoperite, dar total inadecvate în tragerea
asupra obiectivelor adăpostite, tancurilor şi
lucrărilor de fortificaţii. Existenţa unei
singure baterii de tunuri antitanc calibru
47 mm la fiecare divizie (brigadă) a fost cu
totul insuficientă şi ineficientă prin calibrul
mic. Durata pregătirii de foc a artileriei a fost
în general scurtă, 10-30 minute, influenţată
de lipsa unor date de cercetare privind natura
şi tăria unor obiective, dar mai ales cauzate de
lipsa cantităţilor de muniţie necesară. Lipsa
pregătirii de foc de artilerie de la începutul
luptelor a fost o mare greşeală. În cele 70 de
zile de luptă, Armata a 4-a a luptat eroic, cu
un înalt spirit combativ şi de sacrificiu,
obţinând o victorie dureroasă, pierzând
90.020 militari (morţi, răniţi şi dispăruţi),
26,5% din efectiv, adică o medie de
aproximativ 1.300 de ostaşi zilnic142. Ca
învăţăminte generale legate de bătălia de la
Odessa se impune a aminti: adoptarea unor
soluţii iniţiale nerealiste de cucerire a oraşului
din mişcare, datorate lipsei de informaţii;
trecerea la ofensivă fără o pregătire de
artilerie corespunzătoare sau chiar fără
pregătire de foc (18 august), mai ales din
cauza cantităţilor mici de muniţie, a fost
greşită, deoarece a avut drept consecinţă
pierderi mari în rândul atacatorilor şi succese
parţiale reduse; lipsa unor măsuri aeriene şi
navale de blocare a oraşului, ceea ce a dus la
aprovizionarea şi debarcarea permanentă a
forţelor inamicului, precum şi retragerea lor
nestingherită în noaptea de 15 spre
16 octombrie 1941. Artileria a avut un rol
important în atenuarea acestor neajunsuri mai
ales în ceea ce priveşte realizarea blocadei
oraşului. Astfel, prin instalarea la Fontanka de
baterii de artilerie grea s-au reuşit bombardarea portului Odessa, împiedicarea traficului
naval şi aprovizionării de pe mare.
În toamna anului 1941, mareşalul Ion
Antonescu, conducătorul statului, a ordonat

realizarea unei anchete pentru identificarea
cauzelor ce au determinat pierderile mari
suferite de către trupele române în această
operaţie. Dosarul întocmit s-a numit „Cauzele
pentru care Armata Română nu a putut avea o
victorie strălucită la Odessa”143 şi a fost semnat
de către şeful Secţiei 3 Operaţii din Marele Stat
Major, colonelul Alexandru Gavrilescu.
Ca o constatare generală, se preciza în
dosar, că lipsa antrenamentului fizic a avut
drept rezultat „neobişnuinţa de a suporta
rigorile vieţii de campanie, ceea ce a atras
după sine o scădere sensibilă a moralului”.
Instrucţia desfăşurată din timp de pace nu a
cultivat spiritul ofensiv, războinic, curajul şi
spiritul de sacrificiu. Se menţionează situaţia
materialului anticar care a fost ţinut adesea la
începutul luptelor în spatele artileriei.
„A trebuit să treacă timp îndelungat pentru
ca teama de carele de luptă să fie învinsă.
Cu timpul, după ce soldaţii au văzut efectele
tunurilor anticar au căpătat încredere în
armament şi nu au mai dat înapoi la apariţia
carelor de luptă inamice”. Legat de nivelul
de instrucţie în întrebuinţarea armamentului
de artilerie se arăta: „ostaşii cu care unităţile
au intrat în luptă cunoşteau în general
materialul din punct de vedere tehnic, însă
funcţiunile principale (ochitor, trăgător) nu
erau cunoscute decât de unul, maxim doi
oameni; scoaterea acestora din luptă a
echivalat aproape cu scoaterea însăşi a piesei
din serviciu”.
Analizând focul artileriei se clarificau
următoarele aspecte: „s-a obiectat că unele
atacuri nu au reuşit, deoarece durata
pregătirii de foc a fost mică, în general de
10 minute. Dar chiar când durata pregătirii a
fost sporită până la 1 oră, atacul tot nu a mers,
deoarece: proiectilul de 75 mm întrebuinţat
contra personalului adăpostit în gropi sau
adăpostiri uşoare (de lemn) nu avea efect;
armamentul automat inamic nu putea fi distrus
fiind perfect camuflat şi adăpostit (cupole
blindate-n.a.); s-a consumat muniţie multă,
însă trăgându-se pe obiective prea numeroase,
nu s-au putut obţine efectele dorite; acolo unde
s-a tras masiv efectele de neutralizare nu au
fost exploatate imediat de către infanterie care
se mişca cu prea mare încetineală.
Artileria nu a fost înlocuită decât
rareori, ea trecând de la o mare unitate la
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alta, ca artilerie de întărire, s-a folosit şi deci
uzat prea multă artilerie faţă de cantitatea de
muniţii alocată”. Totodată s-a resimţit „lipsa
comandantului brigăzii de artilerie care să
coordoneze şi să conducă focul artileriei
divizionare. Substituirea unui comandant de
regiment de artilerie în această funcţiune nu
a dat rezultate fericite din cauza lipsei
grupului de comandă corespunzător. În
acelaşi timp unul din regimente rămânea
fără comandant titular. Grupurile de
comandă au fost insuficient dotate cu
personal specializat şi mijloace de
transmisiuni”.
Rezultatul anchetei Marelui Cartier
General în cadrul Armatei a 4-a evidenţia că
„artileria a executat foc suficient chiar peste
alocaţie, infanteria însă cerea să se tragă cu
artileria grea nu cu tun de 75 mm”. Efectul
focului artileriei asupra inamicului a fost
considerabil, „în general prizonierii au
declarat că sunt îngroziţi de efectele artileriei
noastre”.
Rezultatele mai slabe obţinute erau puse
pe seama încadrării trupei ce s-a făcut la
mobilizarea din 1940/1941 cu aproximativ
12 contingente, cu oameni trecuţi de 30 de
ani, în general cu o pregătire destul de sumară
„din cauza concediilor pentru economii
bugetare (în perioada concentrărilor - n.a.)
din epoca de dinaintea războiului. Unităţile
au fost încadrate cu 50% ofiţeri de rezervă,
procent mult prea ridicat”. Totodată
completările de efective s-au făcut „adesea
sub focul inamicului şi chiar la unităţi aflate
în prima linie. Asemenea reorganizări, care
în mod normal se fac înapoia frontului ..., au
avut ca rezultat că noul sosit nu-şi cunoştea
nici comandantul, nici şeful şi nici misiunea
ce-i revenea”. Au fost scoase în evidenţă
greşeli mari de organizare, la nivel înalt, când,
înainte de a se fi terminat operaţiile, unele
unităţi au fost demobilizate (cazul Diviziilor 10
şi 35 Infanterie), ceea ce a creat între luptători
„o stare de psihoză cu urmări din cele mai
nefaste ce avea la bază raţionamentul că este
inechitabil ca unii să lupte şi alţii nu”.
Rezoluţia mareşalului Antonescu pe
dosarul acestei anchete sintetizează cauzele
insucceselor, măsurile stabilite având
implicaţii pentru toată armata, inclusiv pentru
artilerie: „Roadele greşelilor comise timp de
20 de ani nu puteau fi decât dezastruoase.
Comandamentele nepregătite au dus la
nepregătirea ofiţerilor. Nepregătirea acestora

a provocat pe aceea a soldaţilor şi
subofiţerilor. Totul porneşte de la cap:
conducerea statului, politică - mai ales
militară - care este o consecinţă - nu putea
duce decât la ceea ce a dus: la dezastru.
Acum se pune întrebarea: Ce facem ? (...)“.
Principalele soluţii propuse de mareşalul
Ion Antonescu la 20 ianuarie 1942 au fost:
• Pentru Marele Stat Major -„Trebuie un
suflu nou de energie, de conştiinţă, de muncă
pe brânci, de acţiune coordonată (...)”.
• Pentru marile unităţi şi unităţi „Trebuie păstraţi în capul marilor unităţi corpuri de armată, divizii numai comandanţi
care trebuie să aibă nu numai cap, dar şi
suflet şi energie (...)”.
• „Trebuie ca pregătirea şi antrenamentul subofiţerilor şi a ofiţerilor să fie astfel
făcută încât ei să-şi dezvolte elanul, vigoarea,
priceperea şi conştiinţa pe care o au la
începutul carierei lor şi pe care o pierd din
cauza lipsei de metodă, răului exemplu,
nedreptăţilor,
nerecompensărilor
celor
merituoşi, nepedepsirea celor vinovaţi etc., de
care se lovesc în unităţi de la primii paşi
făcuţi în cariera lor”.
• „În sfârşit trebuie o instruire serioasă
şi o încadrare completă a soldaţilor (..)”.
• „Şi mai presus de toate trebuie
continuitate în organizare, comandă,
instrucţie.... Trebuie ca toţi să ia cunoştinţă la
Marele Stat Major (comandanţi de mari
unităţi şi de regimente), pe rând, de tot
dosarul anchetei. Trebuie ca împreună cu ei
să se facă un plan de acţiune pentru
remedierea relelor... Sunt sigur că ele se pot
uşor înlătura”.
Trebuie ca la Secţia Instrucţie din
Marele Stat Major să domine un suflu nou
care să formuleze pe baze de experienţe
personale şi ale tuturor, metode simple de
instrucţie, înlăturarea totală a inutilului şi a
superficialului, armonie în acţiunea de
pregătire şi împreună cu organizarea.
Secretariatul de Stat pentru Armata de Uscat
să asigure permanentizarea cadrelor la
unităţi. De la subofiţer la comandant de corp
de armată cine nu s-a permanentizat cel
puţin 3 ani la comanda aceleiaşi formaţiuni
nu poate face carieră. Este ceea ce trebuie să
se legifereze. Fără continuitate nu se poate
realiza nimic nici de genii.
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Cu toate lipsurile în organizare şi
execuţie, bătălia de la Odessa a consemnat
numeroase învăţăminte pentru arta militară
românească şi a constituit o bogată experienţă
de război pentru comandanţi şi unităţile de
artilerie, experienţă ce a fost valorificată în
operaţiile ulterioare.

Ghenicesk şi Salikovo, concomitent cu
manevra de întoarcere a detaşamentului
„Colonel Radu Körne”, planificată să se
execute pe la sud.
Armata 11 germană avea în prima linie,
în zona Perekop, 2 corpuri de armată (54 şi
30) cu 5 divizii şi Corpul de Munte român pe
restul frontului. În rezervă se afla Corpul 42
Armată german. La 19 octombrie Armata
a 11-a a pornit la atac pentru cucerirea
fortificaţiilor, având în sprijin Divizioanele 54
şi 57 Artilerie Grea de la Corpul de Munte.
Ameninţat cu încercuirea, inamicul s-a retras
la 30 octombrie, ceea ce a uşurat misiunea
vânătorilor de munte români, Brigada 1
Munte. Aceasta a trecut Marea Şivaş la
31 octombrie, cu bărcile, şi a continuat
ofensiva peste munţii Iaila, iar în data de 5
noiembrie a ocupat localităţile Uskut, Sudak
şi Kalsihor. De reţinut că Brigada 8 Cavalerie
care a acţionat în cadrul Corpului de Munte la
Ghenicesk a suferit pierderi grele în aceste
lupte. După 18 noiembrie Corpul de Munte a
primit misiunea să supravegheze zona
Simferopol-Sala. Brigăzile 2 şi 4 Munte au
fost readuse în ţară, corpul rămânând în
subordinea Armatei a 11-a germane.
Sovieticii au debarcat forţe la Kerci şi
Feodosia pentru a slăbi asediul oraşului
Sevastopol, la sfârşitul lunii decembrie şi în
data de 5 ianuarie 1942. În această situaţie,
generalul von Manstein, comandantul
Armatei a 11-a a ordonat Corpului de Munte
(Brigada 4 Munte, Brigada 8 Cavalerie şi
Detaşamentul „Colonel Radu Körne”) ca
împreună cu forţe germane să nimicească
inamicul debarcat, acţiunea fiind finalizată în
data de 17 ianuarie. Sovieticii au continuat să
debarce forţe suplimentare în peninsulă, astfel
că la solicitarea generalului von Manstein,
mareşalul Antonescu a aprobat trimiterea
Diviziilor 10, 18 şi 19 Infanterie, ca forţe
suplimentare, pentru conducerea forţelor fiind
aduse comandamentelor Corpurilor 6 şi 7
Armată.
Atât trupele sovietice, cât şi cele
germane se pregăteau să pună capăt situaţiei
pentru a prelua controlul asupra „gâtului”
Peninsulei Kerci. Sovieticii au preluat
iniţiativa şi au declanşat ofensiva la
27 februarie 1942, forţele lor însumând:
17 divizii de infanterie, 8 brigăzi de vânători,
1 divizie de cavalerie şi 4 brigăzi blindate.
Forţele germano-române au fost compuse din

5.2.2.3. Luptele unor unităţi de
artilerie în cadrul ofensivei din Crimeea
(octombrie 1941-iulie 1942)
Operaţiile militare din Crimeea au
succedat încheierii cu succes a acţiunilor
desfăşurate în Stepa Nogai, la acestea
participând mari unităţi din subordinea
Armatei a 3-a română care a fost supusă unui
amplu proces de restructurare. Ca urmare, la
10 octombrie 1941, Corpul de Munte român
(Brigada 1 Munte şi Brigada 8 Cavalerie) a
fost subordonat Armatei 11 germane,
împreună cu Divizioanele 52, 54, 57 Artilerie
Grea cu misiunea de a duce acţiuni militare în
Crimeea, în vederea ocupării în totalitate a
peninsulei. Concomitent a fost creat şi
subordonat Diviziei motorizate „Ziegler”,
Detaşamentul „Colonel Radu Körne”
(Regimentul 6 şi Regimentul 10 Roşiori ale
Brigăzii 5 şi Brigăzii 6 Cavalerie împreună cu
Divizionul 54 Artilerie Grea). Corpul de
Cavalerie român a primit misiunea să asigure
paza litoralului de nord al Mării de Azov între
Tganrok şi Ghenicesk. La aceste forţe s-au
mai adăugat din iarna anului 1941 Brigada 4
Munte, întoarsă din marşul ce-l făcea spre ţară
pentru refacere, Divizia 10 Infanterie, Divizia
18 Infanterie şi Divizia 19 Infanterie, aceasta
din urmă intrând pe front în februarie 1942144.
Luptele pot fi încadrate în patru etape:
operaţia ofensivă din Crimeea (octombriedecembrie 1941); contralovitura Frontului
Transcaucazian în Crimeea (decembrie 1941aprilie 1942); recucerirea Peninsulei Kerci
(mai 1942); cucerirea Sevastopolului (7 iunie4 iulie 1942).
Corpul de Munte a primit misiunea ca la
data de 29 octombrie să atace de-a lungul căii
ferate Djankoi şi să deschidă istmurile
144

Nicolae Ciobanu, Gl.bg., Aurel Matei, col.,
Principalele acţiuni militare desfăşurate de armata
română în campania din est, Editura Almarom, Rm.
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6 divizii germane, 4 divizii române (18, 19,
10 infanterie şi 8 cavalerie) şi Detaşamentul
Körne145. În ciuda superiorităţii inamice
frontul a rămas stabil, până la 8 mai când
generalul von Manstein a lovit cu putere
centrul dispozitivului sovietic, cu Corpul 7
Armată german reuşind să încercuiască până
la 11 mai 8 divizii sovietice şi să cucerească
„gâtul” Peninsulei Kerci, care a fost deschis,
lupta transformându-se în urmărire care s-a
finalizat la data de 19 mai, întreaga peninsulă
fiind curăţată de inamic.
La data de 7 iunie 1942, după o
pregătire de foc de 5 zile, a început asediul
final al oraşului Sevastopol, trupele române
fiind incluse în toate cele trei sectoare ale
dispozitivului, astfel: Divizia 4 Munte, în
sectorul de nord; Regimentul 7 Artilerie Grea
român pe sectorul de sud, în subordinea
Corpului 30 Armată german; Corpul de
Munte cu Divizia 1 Munte, Divizia 18
Infanterie, ulterior şi Divizia 4 Munte şi
Regimentul 7 Artilerie Grea, în sectorul
central. În perioada 7-28 iunie, cu pierderi
mari Divizia 1 Munte şi-a îndeplinit misiunea
şi a cucerit poziţiile din Dealul Capelei, apoi
înălţimile Fedinkina. După câteva zile,
Divizia 4 Munte a fost introdusă în luptă şi a
înlocuit Divizia 24 Infanterie germană care
avea pierderi mari, aceasta reuşind să
cucerească înălţimile Severnaia Golovka şi
masivul Gaitani şi creând baza de plecare la
ofensivă pentru Corpul 54 Armată german.
Cea de-a doua fază a operaţiilor a debutat
cu
asaltul
declanşat
în
data
de
28 iunie peste golful Severnaia, Divizia 1
Munte şi Divizia 18 Infanterie române cucerind
înălţimile de la nord de Balava, unde au
capturat 10.000 de prizonieri. În data de 1 iulie
Divizia 4 Munte a intrat în Sevastopol, alături
de Diviziile 22 şi 50 Infanterie germane, iar în
ziua de 4 iulie tricolorul românesc a fost arborat
pe monumentul războiului Crimeii, cel mai înalt
edificiu din oraş, astfel luând sfârşit operaţiile
din Crimeea.
● Divizionul 57 Artilerie Grea a fost
pus la dispoziţia Regimentului 150 Artilerie
german pentru acţiunea de forţare a istmului
Crimeii care a început în data de
18 octombrie. În data de 20 octombrie acest
divizion a intrat sub ordinele Regimentului 22
Artilerie german din Divizia 22 Infanterie,
până la 28 octombrie, executând misiuni de
contrabaterie, interdicţie şi mai ales hărţuire
pe timp de noapte cu rezultate excelente.
145

La 10 noiembrie divizionul a intrat sub
ordinele comandantului artileriei Armatei
a 11-a germane, executând toată gama de
misiuni. La 18 noiembrie a pus la dispoziţia
Corpului 30 Armată 6 autotractoare pentru
transport trupe, iar la 26 noiembrie 23 de
autocamioane pentru transportul de alimente
şi furaje. La 6 ianuarie 1943 a executat trageri
cu o piesă din Bateria 3 asupra unui vas
sovietic pe care l-a incendiat, iar cu piese din
bateria 2 a executat trageri în luptele de stradă
în oraşul Eupatoria. De asemenea, sursele
documentare menţioneză că „În data de
18 martie când inamicul a atacat în masă şi
însoţit de numeroase care de luptă cota 25,3,
obligând prin aceasta retragerea infanteriei
amice (germană şi română) ale cărei
elemente au trecut de bateriile de tragere
până în spatele lor la cale ferată Islam-TerekWladislanowko, divizionul rămâne neclintit
cu tot personalul în amplasamentele
încredinţate, executând în afară de tragerile
cerute de Regimentul 114 Artilerie german şi
trageri de oprire la vedere, fapt ce contribuie
mult la succesul operaţiei de stăvilire a
atacului inamic”146. În perioada 4-25 mai
1942 Bateria a 2-a a luat parte la luptele din
Peninsula Kerci, în sprijinul Corpului 30
Armată german, iar din data de 2 iunie
Divizionul 57 Artilerie Grea a participat în
sprijinul Diviziei 1 Munte la asediul oraşului
Sevastopol care a fost cucerit la 1 iulie 1942.
La 7 octombrie acest divizion s-a întors în
garnizoana Sibiu.
Aprecieri deosebite privind contribuţia
unităţilor noastre de artilerie la succesul
acţiunilor militare comune româno-germane
din Crimeea au fost făcute chiar de către
comandantul Armatei a 11-a germane,
generalul Manstein, în Ordinul de Zi al
armatei din 22 noiembrie 1941: „În patru
săptămâni Armata a 11-a a dus la bun sfârşit
însărcinarea dată ei de a cuceri Crimeea. La
acest mare rezultat au conlucrat în mare
măsură, umăr la umăr diviziile germane şi
grupurile Corpului de Munte român,
Regimentul Rapid român (Detaşamentul
„Radu Körne” - n.a.), Divizioanele de
artilerie române 52, 54 şi 57 ca şi Grupurile
de recunoaştere române 19 şi 21”147.
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Memoriul Cdt. Dn. 57 A.G. privind acţiunile în
perioada 22 iunie 1941-6 octombrie 1942; arhiva
M.Ap.N., Fond M.St.M., Dosar 3250, fila 247.
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3250, fila 270.
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regimente proveneau din Divizia 32
Infanterie).
La diviziile de cavalerie artileria a fost
întărită prin creşterea numărului de tunuri la
divizion de la 8 la 12. De asemenea, a fost pus
la dispoziţia Corpului de Cavalerie
Regimentul 2 Artilerie Grea Moto. Tunurile
antitanc calibrul 37 mm au fost înlocuite cu
tunuri sovietice de captură „M32” calibrul
45 mm care erau mult superioare.
Divizionul de tunuri de câmp calibrul
75 mm al Regimentului 1 Artilerie Moto
(Divizia 1 Blindată) a fost înlocuit de un
divizion „Skoda” calibrul 100 mm. În acest fel
regimentul era organizat pe două divizioane de
obuziere cal. 100 mm şi un divizion de tunuri
lungi cal. 105 mm, fiecare cu 12 piese.
În iarna anului 1942, regimentul de
infanterie a primit o companie de cercetare şi
o companie de pionieri. Numărul de
batalioane a fost redus de la 3 la 2, dar
plutonul a fost întărit de la 3 grupe (30 de
oameni) la 4 grupe (40 de oameni). Fiecare
grupă avea o puşcă mitralieră şi un aruncător
„Brandt” de 60 mm.
Compania de armament greu a
regimentului a suferit şi ea modificări
devenind compania antitanc şi de însoţire a
regimentului cu 3 plutoane a câte 6 tunuri
cal. 37 mm şi un pluton de tunuri antitanc
cal. 47 mm (6 „Breda”/„Schneider”/„Bohler”).
Ca artilerie de însoţire erau 4 tunuri cal.
47 mm „Breda” sau „Böhler”. A fost creată
la regiment o companie de aruncătoare grele
cu 3 plutoane a 2 aruncătoare ruseşti de
captură, cal. 120 mm.
Compania de armament greu a
batalionului a fost reorganizată în 4 plutoane
de mitraliere (4 piese fiecare) şi un pluton de
aruncătoare (6 piese „Brandt” cal. 81,4 mm).
Prin această reorganizare regimentul a ajuns
la: 27 aruncătoare cal. 60 mm; 12 aruncătoare
cal 81,4 mm; 6 aruncătoare cal. 120 mm;
18 tunuri cal. 37 mm; 6 tunuri cal. 47 mm.
Începând cu luna octombrie 1942 capacitatea
de luptă antitanc a diviziilor de infanterie
aflate pe front a început să fie întărită cu un
pluton de tunuri germane cal. 75 mm (6 Pak
97/38) pentru a înlocui cele 6 tunuri de 47 mm.
Cele mai multe unităţi au primit acest
armament în anul 1943.
După reorganizare, divizia de infanterie a
fost redusă la un efectiv de 13.500 de militari,
însă avea o putere de foc mult mai mare.

5.2.2.4. Reorganizarea unităţilor de
artilerie în cursul anului 1942
După luptele grele duse în anul 1941, ca
urmare a pierderilor suferite în armament de
artilerie, în iarna 1941/1942 s-a procedat la o
reorganizare a unităţilor148. Toate diviziile
trimise pe front în vara anului 1942 au fost
organizate pe 6 batalioane de infanterie şi
3 divizioane de artilerie, în ţară rămânând câte
6 batalioane, 3 de luptătoare şi 3 de marş din
fiecare divizie. Cele ce urmau să plece, în
eşalonul doi, în toamna anului 1942, au fost
reţinute în interior, deoarece aveau dotarea
materială incompletă149. Regimentele de
artilerie ale diviziilor rămase în ţară au primit
tunuri sovietice de captură, calibrul 76,2 mm,
superioare celor de 75 mm aflate până atunci
în dotare.
În cadrul diviziilor de munte (cele
4 brigăzi au fost transformate în divizii în
martie 1942); artileria a fost întărită prin
înfiinţarea a încă 2 divizioane de tunuri şi a
unui divizion de obuziere de munte. Astfel s-a
ajuns la 9 divizioane de tunuri şi 4 divizioane
de obuziere de munte, fiecare a câte 12 piese,
un divizion de tunuri de munte fiind la
dispoziţia corpului de munte. Toate grupurile
de artilerie de munte au fost organizate pe
2 divizioane a câte 12 tunuri de munte cal. 75 mm
şi 1 divizion cu 12 obuziere de munte
cal. 100 mm având, de fapt, puterea de luptă a
unui regiment de artilerie. Diviziile 2 şi 3
Munte au primit în dotare tunuri de munte
„Skoda” md. 1939, cal. 75 mm, şi obuziere de
munte „Skoda” md. 1939, cal. 100 mm.
Diviziile 1 şi 4 Munte au înlocuit piesele vechi
cu tunuri şi obuziere de câmp cal. 75 şi 100 mm.
În cursul anului 1942 au fost înfiinţate
Diviziile 1, 2 şi 3 Pază pentru păstrarea ordinii
şi securităţii în Transnistria. Diviziile 1 şi 3
Pază au fost alcătuite din elemente ale
diviziilor de infanterie desfiinţate (Diviziile
25, 27, 30, 31, 32 şi 35). Divizia 2 Pază s-a
format prin transformarea Brigăzii 2
Fortificaţii. Astfel, Divizia 2 Pază avea în
compunere Regimentul 56 Artilerie, iar
Divizia 1 şi Divizia 3 câte un divizion fiecare
din Regimentul 55 Artilerie (ambele

148

Cornel I. Scafeş, Horia Vl. Şerbănescu ş.a, Armata
Română 1941-1945, Editura RAI, 1996, p.124.
149
Istoria Infanteriei Române, Vol. II, p. 241.

217

Începând cu anul 1942 industria
românească a livrat artileriei noile proiectile
antitanc „Costinescu” cal. 75 mm, în vederea
întăririi capacităţii de luptă antitanc la
diviziile de infanterie. Rezultatele de pe front
nu s-au situat la înălţimea aşteptărilor din
cauza faptului că viteza iniţială a proiectilelor
obţinută cu vechile tunuri de câmp de 75 mm
era sub cea necesară unor trageri eficiente
împotriva tancurilor sovietice.

organica diviziilor. Ulterior, în zona de
apărare a fost adus Corpul 48 Blindat german
(Divizia 22 Tancuri din rezerva Grupului de
armate „B150)”. Forţele germane dispuneau de
următoarele capabilităţi de artilerie: Grupul
„Simons” - de un divizion de artilerie
(cal. 150 mm), Divizionul 611 Vânători de
Tancuri (20 tunuri cal. 75 mm şi 76,2 mm).
Acest divizion împreună cu Batalionul 54
Pionieri de la Corpul 4 Armată au organizat
un baraj antitanc în sectorul Diviziei 13
Infanterie; Grupul „Lepper” dispunea de un
comandament de artilerie, un divizion de
artilerie grea, un divizion de artilerie
antiaeriană, Divizionul 670 Vânători de
Tancuri şi o companie antitanc.
În ziua de 18 noiembrie 1942, în faţa
celor 12 mari unităţi ale Armatei a 3-a române
se găsea Frontul de Sud-Vest sovietic
comandat de generalul Vatutin ce dispunea de
3 armate (21, 5 tancuri şi 1 gardă) cu 35 de
mari unităţi, dintre care 8 brigăzi de tancuri.
Raportul de forţe era de 3:1 în favoarea
inamicului, însă în ce priveşte raportul între
tancurile inamicului şi mijloacele noastre
antitanc eficiente situaţia era şi mai
defavorabilă. Faţă de cele 720 de tancuri
inamice apărarea dispunea de 62 tancuri
(40 din Divizia 22 Tancuri şi 22 din Divizia
Blindate) plus 48 de tunuri antitanc
cal. 75 mm, totalizând 110 mijloace eficiente.
Cele 537 tunuri antitanc uşoare ale Armatei
a 3-a (cal. 37 mm şi 47 mm) erau inadecvate
în lupta împotriva tancurilor T-34 şi mai ales
K.W.151. În total, trupele din Frontul de
„Sud-Vest” dispuneau de 5888 de tunuri şi
aruncătoare de mine, precum şi 728 de tancuri
şi autotunuri. În sectoarele de rupere, trupele
sovietice au realizat o densitate de 2,25
batalioane, 12 tancuri de sprijin şi 70 de guri
de foc pe 1 km de front şi un raport de forţe
de infanterie de 6:1 în fâşia Corpului 4
Armată şi de 7:1 în cea a Corpului 2
Armată152.
Dispozitivul operativ a fost pe un eşalon.
Corpul 4 Armată (Divizia 1 Cavalerie,
Divizia 13 Infanterie, Regimentul 4 Artilerie

5.2.2.5. Acţiunile artileriei române
în „Bătălia de la Stalingrad”
Denumite generic „Bătălia de la
Stalingrad”, operaţiile militare din toamna
anului 1942 au constituit un moment de
răscruce în istoria celui de-al Doilea Război
Mondial, care au schimbat definitiv soarta
războiului. Întrucât întinderea frontului era de
câteva sute de kilometri, operaţiile pot fi
împărţite în trei bătălii mari: cea de la Cotul
Donului, bătălia de la Stalingrad şi bătălia din
Stepa Kalmucă.
Armatele a 3-a şi a 4-a române
participante se aflau în dispozitiv la Cotul
Donului, respectiv în Stepa Kalmucă, în
sectorul central, în dreptul oraşului Stalingrad,
acţionând Armata 6 germană condusă de
generalul von Paulus. Această mare
confruntare a fost o consecinţă a dorinţei
conducerii politice germane de cucerire
concomitentă a oraşului Stalingrad şi a
câmpurilor petroliere din Caucaz, deşi
grupurile de armate „A” (Armata 17 şi Armata 1
blindate) şi „B” (Armata a 6-a şi Armata a 4-a
Blindate) erau inferioare numeric trupelor
sovietice.
Armata a 3-a a luat comanda marilor
unităţi române la data de 10 octombrie 1942
şi a ocupat un dispozitiv de apărare preluat de
la italieni, cu un front de 150 km, între
Logovski şi Suhoi Donfeţ, în flancul stâng al
Armatei 6 germane (general von Paulus),
având misiunea de apărare „fără gând de
retragere”. Forţele de care dispunea Armata
a 3-a erau: 4 comandamente de corp de
armată (1, 2, 4 şi 5) cu 8 divizii de infanterie
(5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, şi 15), 2 divizii de
cavalerie (1 şi 7) şi divizia blindată. În sprijin
avea 9 divizioane de artilerie grea (din
Regimentele 2, 4, 5 şi 8 Artilerie Grea;
Divizionul 41 Artilerie Grea Independent),
precum şi cele 19 regimente de artilerie din
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Grea) şi Corpul 2 Armată (Diviziile 9 şi 14
Infanterie, un regiment de artilerie grea şi
Regimentul 23 Artilerie din Divizia 15
Infanterie), fiind pe centrul dispozitivului
Armatei 3, a suferit cele mai puternice atacuri.
Ceaţa puternică a împiedicat executarea unor
trageri de artilerie precise, precum şi zborul
aviaţiei. Mai mult, în scurt timp artileria a
rămas fără muniţie. Rezervele de muniţie ale
celorlalte mari unităţi şi unităţi erau foarte
mici. Aşa cum nota generalul Constantin
Sănătescu, comandantul Corpului 4 Armată,
la 19 noiembrie 1942 această mare unitate
avea muniţia asigurată, astfel: 20% la
aruncătoarele de 60 şi 81,4 mm; 40% pentru
aruncătoarele de 120 mm; 55% pentru
artileria de toate calibrele. Totodată, la nivelul
corpului de armată nu exista nicio rezervă,
deşi regulamentul prevedea o unitate de
foc153.
Până la data de 1 ianuarie 1943
pierderile Armatei 3 au fost imense, acestea
însumând 101.001 oameni, dintre care:
4.535 morţi, 20.048 răniţi şi 75.360 dispăruţi154.
Regimentele de artilerie grea au fost
iniţial repartizate astfel: Regimentul 8
Artilerie Grea la Corpul 1 Armată;
Regimentul 2 Artilerie Grea şi Divizionul 41
Independent la Corpul 2 Armată; Regimentul
4 Artilerie Grea la Corpul 4 Armată;
Regimentul 5 Artilerie Grea la Corpul 5
Armată. Ulterior, Regimentul 8 a trecut în
subordinea Corpului 5 Armată, Corpului 1
Armată fiindu-i subordonat Divizionul 41
Artilerie Grea Independent. Un divizion din
Regimentul 41 Artilerie a fost dat în sprijinul
Detaşamentului „Colonel Voicu” (Kletskaia).
Divizia 13 Infanterie a dus lupte
crâncene în încercuirea de la Cotul Donului şi
a suferit pierderi foarte mari, rămânând cu
numai 784 de oameni, astfel: Regimentul 7
Dorobanţi cu un pluton (29 de oameni),
Regimentul 22 Infanterie cu un pluton puşcaşi
(39 de oameni), Regimentul 89 Infanterie cu
două plutoane (63 de oameni), Regimentul 19
Artilerie cu un divizion redus la două baterii
(fără material), Regimentul 41 Artilerie cu un
divizion redus la două baterii (una cu
material), Grupul 13 Cercetare cu un pluton

(26 de oameni) şi Batalionul 13 Pionieri cu un
pluton (34 de oameni). Condiţiile foarte grele
de climă, lipsa mijloacelor de luptă şi moralul
deosebit de scăzut al oamenilor au fost veridic
sintetizate de către comandantul diviziei,
generalul Gheorghe Ionescu-Sinaia: „Divizia
a 13-a Infanterie a ţinut trei luni un front care
totdeauna a întrecut cu mult capacitatea de
rezistenţă normală a unităţilor; a dus lupte
foarte grele, suferind în toate acţiunile de
luptă şi hărţuire ale inamicului, nefiind
capabilă a reacţiona în forţă niciodată, din
cauza efectivelor mici, raportate la frontul
mare pe care l-a avut de apărat; toate
acţiunile inamicului au fost duse cu forţe mult
superioare, cărora Divizia le-a făcut faţă, de
cele mai multe ori prin contraatacuri, reuşind
întotdeauna să rămână stăpână pe situaţia
frontului ei; a fost atacată în 19 noiembrie
1942 cu forţe mult superioare (raportul de
forţe 10 /1) şi cu mijloace pe care nu a avut
cu ce să le combată; a reuşit să lupte o zi
întreagă (19 noiembrie), fără pauze, iar
frontul ei nu a cedat decât numai acolo unde
a fost zdrobit de superioritatea covârşitoare a
carelor de luptă.
Luptătorii ei, deşi au avut condiţii
anterioare grele, neschimbate pe poziţii de
trei luni, cu multe lipsuri alimentare,
întreţinere şi echipament, au dat dovadă de
un înalt patriotism şi spirit de jertfă. Actele de
eroism au fost numeroase, dar puţin
cunoscute, din cauza dispariţiei eroilor şi
luptătorilor care le-au produs şi le-au
văzut”155.
Numeroase au fost faptele de eroism
săvârşite în acele zile, fapte care vor
rămâne totdeauna înscrise în cartea de aur
a istoriei noastre militare.
Între acestea menţionăm:
● Regimentul 8 Artilerie Grea,
comandat de colonelul Atanase Caloianu a
fost citat prin Ordinul de Zi numărul 18 al
comandantului Armatei 3, din 30 noiembrie
1942 „pentru spiritul de sacrificiu de care a
dat dovadă în marea Bătălie din Cotul
Donului. La 19 noiembrie 1942, (...)
regimentul se afla în sprijinul Diviziei 5 şi
Diviziei 6 Infanterie. În urma ruperii frontului
din sectoarele vecine, regimentul este
încercuit, împreună cu aceste divizii de forţe
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superioare inamice şi angajat într-o luptă de
distrugere fără scăpare; îngheţaţi de frig şi
lipsiţi de muniţiuni şi hrană, ostaşii
regimentului continuă, timp de 6 zile şi
6 nopţi, lupta pe viaţă şi pe moarte şi cad ca
nişte eroi odată cu Diviziile 5 şi 6 Infanterie.
Sacrificiul acestui regiment a contribuit la
una din cele mai frumoase pagini de vitejie pe
care armatele române au scris-o în stepele
Donului la 2000 de km de pământul
patriei”156.
● Personalul Divizioanelor 1 şi 2 din
Regimentul 4 Artilerie au împărtăşit aceeaşi
soartă ca şi colegii prinşi în încercuirea de la
Cotul Donului. Divizionul 1 se afla la
19 noiembrie 1942 în sprijinul Diviziei 1
Cavalerie, separat de forţele Armatei 3. În
urma ruperii frontului, împreună cu această
divizie s-a alăturat Armatei 6 germane care a
dus lupte la încercuire, până în data de
5 februarie 1943 când a fost capturat.
Divizionul 2 se afla la aceeaşi dată în sprijinul
Diviziei 13 Infanterie. După ruperea frontului
în acest sector, divizionul s-a alăturat,
împreună cu o parte din forţele de infanterie
pe care le-a sprijinit Diviziei 15 Infanterie din
sectorul vecin. Înconjurat, împreună cu
această divizie a fost angajat de inamic într-o
luptă dură în care majoritatea personalului a
căzut la datorie. Cu toată superioritatea
inamicului unii dintre ei au reuşit să iasă din
încercuire cu o parte din materialul de
artilerie.
● Regimentul 41 Artilerie din
Divizia 13 Infanterie a ocupat poziţiile de
tragere în perioada 15-18 septembrie 1942,
între satele Kletskaia şi Raspopinska,
înlocuind o unitate germană. A participat la
luptele violente din 19 noiembrie. La data de
22 noiembrie 1942, bateriile regimentului au
primit ordin să distrugă tunurile, deoarece
urmează să capituleze. Personalul militar a
fost luat în prizonierat şi dus în lagărul de la
Oranki157.
În Ordinul de zi nr. 291, comandantul
Diviziei 13 Infanterie a citat elogios artileria
diviziei pentru modul cum a luptat: „Bravi
tunari ai Regimentelor 19 şi 41 Artilerie!
Vouă vă revine cel mai mare merit pentru
oprirea furtunoaselor atacuri inamice şi

susţinerea celor mai grele contraatacuri. Aţi
suportat cu toţii greutatea tancurilor inamice
şi nu v-aţi clintit de la locurile voastre nici
când valurile lor vă copleşeau focul vostru.
Tunurile voastre au împrăştiat moartea în mii
de duşmani şi i-a zguduit atît de puternic
încât au dat înapoi îngroziţi ...
Aţi ştiut să muriţi pe tun, pentru tun şi
pentru gloria diviziei şi a armatei. Artileria
poate fi mândră de voi!”158.
● Regimentul 40 Artilerie din Divizia
20 Infanterie se găsea în luna octombrie 1942
la sud de Stalingrad. Atacurile inamicului au
ajuns până în poziţiile bateriilor. Mare parte
din personalul regimentului a căzut în mâna
ruşilor. Aceeaşi soartă a avut şi Regimentul
39 Artilerie din aceeaşi divizie, bateriile 2 şi 3
fiind atacate şi nimicite de tancurile inamice
care au trecut cu şenilele peste tunuri. Bateria 1
care a scăpat primelor atacuri a luptat până în
data de 27 ianuarie 1943 când a fost capturată
de inamic.
● Divizionul 1 din Regimentul 2
Artilerie Călăreaţă, comandat de locotenentcolonelul Răileanu, împreună cu Regimentul
7 Roşiori, au fost citaţi prin ordin de
comandantul Corpului 7 Armată, din
9 decembrie 1942, pentru faptele de arme din
noaptea de 20/21 noiembrie, când au dus
lupta corp la corp cu inamicul ajuns până în
poziţiile de tragere.
Edificator privind situaţia de pe front
este şi raportul căpitanului Constantin
Bălăsache, comandantul Divizionului 1 din
Regimentul 1 Artilerie Călăreaţă din Divizia 1
Cavalerie, referitor la desfăşurarea operaţiilor
din care am inclus un fragment159:
„...observatorii de artilerie au descoperit de
la început, adică încă din cursul lunii
octombrie, toate deplasările şi concentrările
de trupe sovietice raportându-le comandamentului
nostru
imediat.
Bateriile
regimentului au acţionat prin focul lor asupra
acestor concentrări cu bune rezultate, însă nu
complete, deoarece nu se aloca muniţia
pentru tragere. Spre exemplu la o coloană de
infanterie de 1-2 km lungime se alocau cu
mari intervenţii 4-6 proiectile. Comandanţii
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contrabaterie executate pe tot cursul zilei nu
a reuşit să le reducă la tăcere, poziţiile
noastre fiind îngropate foarte bine. În total, în
cursul zilei, bateriile au tras 600 proiectile
rămânând cu 200 şi fără posibilitate de
împrospătare.
La stânga cotei 135, în sectorul
Regimentului 2 Roşiori, de la Melokleskij la
Kletskaja situaţia era următoarea: dinspre
Kletskaja pe la ora 11.00 s-au infiltrat
18 tancuri grele sovietice oprindu-se în
spatele comunei Melokleskij. De aici, timp de
2 ore au mitraliat şi luat în focul tunurilor
Regimentul 2 Roşiori care a reuşit să
respingă atacul sprijinit de Divizionul 2.
La Divizia 13 Infanterie, ruşii au atacat
cu o mare masă de blindate şi au reuşit să
spargă dispozitivul românesc de la
Koroşensky-Podnijni, adică în stânga
Detaşamentului „Colonel Voicu”. Pe la ora
10.00 am văzut de la observatorul meu/
Cota 135 un furnicar de tancuri şi de soldaţi
care urcau pantele pe drumul ce ducea la
Estarovsky. Am apreciat că erau acolo
minimum 600-700 care de luptă în mişcare
însoţite de infanterie numeroasă, eşalonate pe
4-5 km, cam de la Podnijni până la cota
196,7. O parte din acest puhoi de care de
luptă a ajuns probabil în ziua de
21 noiembrie la Kalaci, iar altă parte a
manevrat prin spate diviziile noastre, de la
vest de Kletskaja care întregeau frontul spre
Raspopinskja-Serafimovici şi mai departe
spre vest la Voronej. Bateria 3 şi Bateria 4/
Divizionul 2 au fost surprinse în poziţii de
tancuri sovietice, însă prin tir direct o parte
din ele au fost distruse cu lovituri antitanc
speciale, iar celelalte au fost silite să se
retragă.
În data de 20 noiembrie Regimentul 12
Roşiori suferă pierderi grele. Sesizat că
Divizionul 2 nu mai avea muniţie, comandamentul german întăreşte sprijinul de artilerie
cu 3 baterii de aruncătoare de ceaţă şi
organizează o linie de rezistenţă. Colonelul
Luca, comandantul Regimentului 12 Roşiori
împreună cu Lt.col. Iosif Diţescu, locţiitorul
său atacă personal în fruntea soldaţilor şi cad
amândoi în luptă. Divizionul 1 primeşte
ultimele 150 de proiectile de la trenul de
luptă al Divizionului 2.

de baterii şi divizioane nu au avut libertatea
de acţiune. Divizionul 1 avea ca zonă
normală întreg sectorul Regimentului 12
Roşiori (…) un front defensiv de 12 km. Ni
se alocau 6 lovituri de baterie pe zi pentru a
găsi înălţătorul zilei şi trageri pe obiective
diverse, ori într-un sector de 15 km, o reţea
de observatori perfect organizată şi
îndrăzneaţă descoperea multe obiective care
trebuiau bătute fără întârziere. Noi nu
aveam voie să intervenim din lipsă de
muniţii. În felul acesta ruşii şi-au (…)
construit în văzul nostru poduri peste Don.
În dimineaţa zilei de 19 noiembrie 1942,
ora 3, s-au predat în sectorul regimentului
2 ofiţeri ruşi şi 18 soldaţi declarând că în
dimineaţa aceleiaşi zile ruşii vor declanşa
ofensiva. La ora 5 şi 30 minute a început
pregătirea de artilerie care a durat până la
ora 7 şi 30 minute, cu o intensitate maximă.
De la acea oră până seara, artileria inamică
a sprijinit atacul prin bombardamente
succesive, prin trageri asupra posturilor de
comandă şi observare şi trageri de
contrabaterie în special. Toată ziua au căutat
ruşii cele 2 baterii ale divizionului nostru,
încadrându-le nu o dată în înălţătoarele lor.
Regimentul 12 Roşiori a rezistat tuturor
acestor bombardamente de artilerie şi tuturor
valurilor de atac sovietice, rămânând stăpân
pe poziţie. În seara zilei de 19 noiembrie
situaţia era următoarea: escadronul din
dreapta (Cpt. Bucur) şi din stânga (Cpt.
Murgulescu) neclintite pe poziţie, la centru
escadronul Cpt. Scânteescu în contact cu
inamicul ce reuşise să ocupe câteva cazemate.
În faţa cotei 135 (vizate de inamic)
Escadronul Cpt. Manoliu menţinuse poziţia
iniţială însă mai rămăsese numai cu 60 de
oameni pe cei 4800 m, muniţia aproape
terminată. De la observatorul artileriei
identificasem numai aici 900-1000 ruşi. Lupta
a fost extrem de violentă. În faţa poziţiilor
noastre erau cadavrele valurilor de atacatori
ruşi pironite, fie de focul mitralierelor, fie de
focul artileriei.
De remarcat este faptul că deşi sprijinul
acestui front de 15 km a fost lăsat exclusiv
celor 2 baterii totuşi acestea şi-au îndeplinit
misiunea, deoarece inamicul prin tragerile de
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În data de 21 noiembrie, sub comanda
Mr. Haralambie, Regimentul 12 Roşiori
asigura flancul stâng al frontului german,
menţinând poziţia care trecea pe la Logovski1 km SE Valea Suhoilog - 1 km Vest
cota 128,7. Divizionul 2 a sprijinit
Regimentul 2 Roşiori care a spart încercuirea
inamicului de la Melokleskij. „Divizionul 1
execută trageri directe şi se retrage datorită
lipsei de muniţie.
În data de 22 noiembrie se ordonă de
către comandamentul german retragerea de
pe linia Logovski - Cota 128,7 şi replierea
întregului dispozitiv la est de valea LogovskiMacriloj. La ora 8.30 sunt trase ultimele
proiectile la Divizionul 1 şi primeşte ordin să
se
retragă.
Ajunşi
în
localitatea
Dolnyperekovsky suntem opriţi de santinelele
germane, cerându-ni-se să predăm imediat
toţi caii cu conducătorii respectivi la
comandamentul german. Divizionul 2
primeşte acelaşi ordin. Ordinul ni s-a părut
nelegitim, deoarece bateriile regimentului
trebuiau cu orice preţ să-şi salveze materialul,
comandanţii de baterii opunându-se executării
acestui ordin. După 4 zile de lupte continue,
între 19-22 noiembrie în care nu am primit
nici un fel de hrană, nu a dormit nici un ostaş
sau ofiţer, deoarece nu mai aveam
adăposturi, rezistând unui inamic mult
superior ni se cerea să comitem acest gest de
injustiţie. În timp ce mitralierele germane ne
interziceau drumul, coloanele germane, una
după alta se retrăgeau din Dolnyperekovsky
spre est. Noi, care în lupte dârze, cu pierderi
relative în oameni şi nu prea mari în cai şi
materialul de artilerie, am reuşit să le salvăm
până la această comună, urma să le
abandonăm la inamic.
La 27 noiembrie unităţile de artilerie
ale diviziei, adică Regimentul 1 Artilerie
Călăreaţă, Divizionul 1 Artilerie Moto şi un
Divizion din Regimentul 4 Artilerie Grea
comandat de lt.col. Enescu pleacă la
GONCIORA unde se organizează în
adăposturi. Regimentul 1 Artilerie a acţionat
cu o baterie ca o companie de infanterie la
2 km Nord Stalingrad în subordinea unei
divizii germane decimate. Companiile aveau
30-50 de oameni, comandate de plutonieri şi
batalioanele, 90-120 oameni, comandate de
sublocotenenţi. Ultimul raport din data de
16 ianuarie 1943 arăta că din efectivul de
185 de oameni al bateriei mai rămăseseră 30.

Bateria a 2-a a acţionat în centrul Stalingrad
având pierderi mici. Celelalte baterii din cele
2 divizioane erau transformate în companii de
lucru. În data de 15 ianuarie 1943,
aeroportul din Pitomnic primeşte ultimele
avioane cu hrană. Carele de asalt germane
Pantzer Jeger rămân fără benzină şi muniţie.
Ruşii atacă cu forţe copleşitoare, circa 80 de
divizii cu blindate. Rezistenţa românogermană este excepţională. În ziua de 16
ianuarie 1943, aspectul cercului Stalingradului era următorul: presat puternic de
inamic din toate părţile era ţinut sub foc
continuu de artilerie, branduri şi al
katiuşelor. Aviaţia de bombardament care
domina cerul bombarda şi mitralia în voie
drumurile. Acţiunea tancurilor sovietice nu
putea fi urmată de infanterie care era
secerată de mitraliere şi oprită cu mari
pierderi. Domnul general Paulus şi-a mutat
punctul de comandă la 4 km NE Gunvak pe o
viroagă pentru a fi cât mai aproape de locul
unde presiunea era mai puternică. Hrana era
pe sfârşite, luptătorilor li se mai dădea câte o
ciorbă cu carne de cal fără pâine, apoi o
cafea şi un ceai fără zahăr. Totuşi se rezista
şi această rezistenţă am văzut-o până la
20 ianuarie, dată la care am fost evacuat cu
avionul de la spitalul aeroportului”.
● Regimentul 5 Artilerie Grea
subordonat Corpului 5 Armată se găsea, la
data de 19 noiembrie, dispus cu Divizionul 1
la Gromki în sprijinul Diviziei 13 Infanterie şi
Divizionul 2 la vest Bolosin în sprijinul
Diviziilor 6 şi 5 Infanterie. A executat misiuni
de foc pentru limitarea pătrunderii inamicului
schimbând poziţiile sub focul inamicului. În
ziua de 22 noiembrie, inamicul a închis cercul
de la Osinovka rămânând încercuite Divizia 5
şi 6 Infanterie, Divizia 1 Blindată, Regimentul
5 Artilerie şi parte din Regimentul 4 Artilerie.
Armamentul de artilerie al Regimentului 5
Artilerie Grea a fost pierdut, o parte din
personal reuşind să iasă din încercuire.
Situaţia celor ce au reuşit să iasă din
încercuire şi să se regrupeze la data de
19 decembrie era următoarea: 10 ofiţeri;
18 subofiţeri; 171 trupă. De asemenea, au fost
salvate armamentul individual, 25 de maşini
SKODA şi o motocicletă160.
160

Lt.col. Ştefan Oprea, Mr. Mihai Burghelea, 80 de ani
sub tricolor. În memoria Brigăzii 8 şi Regimentelor 1 şi 5
Artilerie Grea, Editura Moldarom, Galaţi, 1996, p.140.
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ACŢIUNILE DIVIZIILOR 9 ŞI 14 INFANTERIE
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1 2 3 4

Armata a 4-a era comandată de
generalul C-tin Constantinescu-Klaps şi făcea
parte din grupul de armate „Don“ împreună
cu Armata a 6-a germană şi Armata a 3-a
română. Ocupa un dispozitiv de luptă cu
marile unităţi dispuse în linie, având o
dezvoltare de 230 km între Kegulta şi
Beketovka. La flancul drept era dispusă
Divizia 16 Infanterie germană, iar la cel stâng
Corpul 4 Armată german. Misiunea armatei
era de a apăra zona încredinţată, având la
dispoziţie următoarele forţe: Corpul 7 Armată în dreapta, având în subordine Divizia 4
Infanterie şi Diviziile 5 şi 8 Cavalerie; Corpul
6 Armată ce avea în subordine Diviziile 1, 2,
18 şi 20 Infanterie.
Artileria grea era formată din
Regimentul 7 Artilerie Grea, la Corpul 7
Armată şi Regimentul 1 şi Divizionul 47
Artilerie Grea, la Corpul 6 Armată. Armata nu
dispunea de rezerve de artilerie sau de tunuri
antitanc.
Valoarea combativă a forţelor Armatei
a 4-a era foarte scăzută. Cu excepţia Diviziei 20
Infanterie, toate celelalte forţe se aflau pe
front de aproape un an de zile, fiind epuizate
fizic şi moral. Efectivele variau între 25%
(Divizia 1) şi 73% (Divizia 18), iar gradul de
înzestrare era între 53-75%, la aruncătoare şi
50-60%, la tunurile anticar cal. 37 şi 47 mm.
Diviziile atacate (1, 2 şi 18), dispuneau pe un
front de circa 80 de km de doar 14 piese
anticar cal. 75 mm161. Muniţia pentru
obuzierele grele era asigurată astfel: 51% la
Corpul 6 Armată; 60% la Corpul 7 Armată162.
La aceste neajunsuri se mai adăugau lipsa
adăposturilor pentru militari şi a echipamentului de iarnă, lipsa furajelor pentru cai şi
temperaturile scăzute.
La data de 20 noiembrie, Armata 51 şi
Armata 57 sovietice au atacat puternic în zona
Corpului 6 Armată, străpungând liniile noastre
de apărare cu aproximativ 130 de tancuri163.
Divizia 20 Infanterie cu Regimentele 39 şi 40
Artilerie a fost încercuită, împărtăşind soarta
militarilor Armatei a 6-a germană. Sub
presiunea inamicului, Divizia 6 Infanterie

s-a retras treptat. Corpul 7 Armată a ţinut
umărul breşei, ulterior în data de 24
noiembrie şi-a repliat flancul stâng pentru a
nu fi învăluit.
● Regimentul 1 Artilerie Grea a
acţionat în sprijinul Diviziilor 2, 18 şi 1
Infanterie, la Kostelnikovo, focul executat
împreună cu artileria de divizie neputând opri
înaintarea inamicului. În data de 20 noiembrie
a ocupat poziţii de tragere cu Divizionul 1 la
Tinguţa, sprijinind Divizia 18 Infanterie. La
ora 15.00, acest divizion a primit ordin să se
retragă la Abganerovo. În acelaşi loc a venit şi
Divizionul 3, formând împreună gruparea
„Locotenent-colonel V. Cojocaru”, iar a doua
zi a ocupat poziţii de tragere la 10 km sud
Aksai, cu misiunea de a susţine lupta
ariergărzii Diviziei 1 Infanterie. Divizionul 1 sa retras în ziua de 21 noiembrie la Schutov
unde a rămas până a doua zi. Ulterior s-a mutat
la 3 km sud Aksai pentru a sprijini Divizia 18
Infanterie. În data de 23 noiembrie gruparea
„Locotenent-colonel V. Cojocaru” a executat
trageri de oprire a inamicului. La ora 08.00,
Corpul 6 Armată a ordonat ruperea luptei şi
retragerea pe itinerarul Samkin, Nebykov,
Pimen, Tscherny, Karaitschov, Kotelnikovo,
unde trupele au ajuns la ora 18.00. În data de
24 noiembrie, subunităţi din regiment au
acţionat în sprijinul Diviziei 18 Infanterie şi
Diviziei 8 Cavalerie, participând la lupte grele.
În data de 29 decembrie, Bateria 4 Obuziere
cal. 150 mm a fost încercuită de tancuri,
reuşindu-se salvarea unei singure piese.
Începând cu data de 1 ianuarie 1943
regimentul a fost retras în ţară pe itinerarul:
Olginskaja-Rostov-Kransky Krim-MariupolOdessa, unde a ajuns la 20 februarie 1943. În
data de 25 februarie 1943, întreaga artilerie
grea a Armatei a 4-a, adică Regimentele 1, 7
Artilerie Grea şi Divizionul 47 Artilerie Grea
Independent au primit la Odessa inspecţia
generalului Corneliu Dragalina. După un drum
lung, în data de 24 martie 1943, Regimentul 1
Artilerie Grea a ajuns în garnizoana de
dislocare, Craiova cu următoarele efective: 39
ofiţeri; 49 subofiţeri; 889 trupă; 105
autovehicule; 6 motociclete; 913 arme;
31 puşti mitralieră; 21 guri de foc164.
● Regimentul 7 Artilerie Grea ocupa la
data de 19 noiembrie 1942 poziţii de tragere cu
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Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război, De la
Stalingrad la bătălia Moldovei, Editura Vasile Cârlova,
Bucureşti, 1997, p. 126.
162
Arhiva M.Ap.N., fond Armata a 4-a, dosar 1294, fila 75.
163
Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război,
Op. Cit. p. 128.
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Lt.col.Ştefan Oprea, Mr. M. Burghelea, 80 de ani sub
tricolor, Editura Moldarom Trading, Galaţi, 1996, p. 47.
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Divizionul 1 Tunuri de 105 mm la Torkuta şi
Godsur, subordonat Diviziei 8 Cavalerie. La
aceeaşi dată, Divizionul 2 Obuziere cal. 150
mm a fost repartizat Diviziei 5 Cavalerie şi a
ocupat poziţii de tragere în zona Scharant-Batir
şi Mala - Alianur. La data de 23 noiembrie, în
timpul atacurilor executate de inamic cu
tancurile Armatei 57 şi 51 sovietice, forţele
regimen-tului au suferit pierderi foarte mari.
Divizionul 1 întărit cu Bateria 4 Obuziere din
Regimentul 1 Artilerie Grea a fost subordonat
Diviziei 4 Infanterie care şi-a dispus forţele în
zona Koropkin.
Luptele
duse
de
subunităţile
regimentului au fost deosebit de grele,
deoarece fâşiile de apărat erau duble, poate
chiar triple faţă de posibilităţi. La începutul
luptei, pe 19 noiembrie, regimentul era
complet ca efective şi asigurat cu armament
de artilerie, însă nu avea combustibil şi piese
de schimb suficiente.
În ziua de 26 decembrie 1942,
Regimentul 7 Artilerie Grea a ocupat poziţii
în zona Loboff, iar la 27 decembrie 1942 a
primit ordin să schimbe din nou poziţia la
8 kilometri nord-est de Nicolschyj. Din cauza
lipsei de combustibil, regimentul nu a mai
putut ocupa acea poziţie şi nu a mai reuşit să
execute manevra de retragere, astfel că tot
armamentul mai puţin cel de la Bateria 1, a
rămas pradă inamicului.
Cu tehnică puţină, prin gerul năprasnic,
regimentul a reluat marşul pe itinerarul SalkSchartyr - Nicolaevka - Beseniovka -Mariopol
Federovka – Delenyay - Berezovka, unde s-a
îmbarcat pe calea ferată pe direcţia OdessaChişinău-Iaşi-Ploieşti-Sibiu, unde a ajuns în
ziua de 25 martie 1943. În Stepa Kalmucă, în
localităţile şi pe itinerarul parcurs până la
Sibiu, regimentul a avut ca pierderi 3 morţi,
68 de dispăruţi şi 6 răniţi.
Între 12 şi 23 decembrie s-a desfăşurat
operaţiunea denumită „Wintergewitter”, la
care au participat Corpul 57 Blindat german şi
aproximativ 4 divizii române - Diviziile 2 şi
18 Infanterie şi Diviziile 5 şi 8 Cavalerie.
Acţiunea militară avea ca scop despresurarea
Armatei 6 germane şi a trupelor române, însă
a fost oprită când ajunsese la 50 de km de
gruparea de forţe a inamicului, deoarece lipsa
de carburant nu a permis Armatei 6 germane
să execute acţiunea de ieşire din încercuire.
Pierderile Armatei a 4-a au fost foarte
mari, astfel că la 25 decembrie aceasta mai

putea conta pe 8 batalioane, 15 escadroane
(companii de cavalerie-n.a.) şi 37 de baterii de
artilerie, care acţionau pe un front de
140 de km, adică aproximativ o piesă de
artilerie pe un kilometru de front. Până la data
de 1 ianuarie 1943 pierderile au însumat
47.123 de oameni, cea mai mare parte
(34.403) fiind cei dispăruţi165. Această situaţie
era tensionată de ordinele germane care
cereau rezistenţa până la ultimul om şi unele
abuzuri săvârşite pe linie de comandă de către
comandanţii germani, fapt ce a atras proteste
vehemente din partea mareşalului Antonescu.
Concluziile
rezultate
în
urma
înfrângerilor suferite de trupele române în
bătălia de la Stalingrad au fost sintetizate
foarte bine de către şeful Operaţiilor de la
Armata a 3-a, colonelul de artilerie Paul
Leonida în raportul numit „Învăţăminte
rezultate din bătălia de pe Don a Armatei
a 3-a”166:
- „...o singură cauză a fost determinantă, atacul în masă al cuirasatelor
terestre către piepturile fragile ale
luptătorilor lipsite de o apărare contra
carelor eficace şi suficient de numeroasă. Pe
frontul Armatei a 3-a toate atacurile inamice
date pe bază de infanterie au fost zdrobite în
faţa liniilor noastre cu pierderi considerabile
pentru inamic. Cel mai sublim eroism nu a
izbutit însă să oprească valurile de K.W. 1 şi
T.34. De altfel, rezerve oricât de numeroase
dar constituite numai din infanterie nu ar fi
putut schimba rezultatul final - trebuia
câştigată mai întâi lupta antitanc“;
- „ritmul operaţiilor luând viteza
tancurilor şi a infanteriei purtate în
autocamioane, piciorul infanteristului şi caii
tunurilor nu mai pot face faţă cerinţei
manevrei defensive, riposta apărării trebuie
să se desfăşoare în acelaşi ritm ca atacul“;
- „la Kletskaja pe frontul de 12-15 km pe
care s-a desfăşurat atacul a 150-200 tancuri
s-au opus 80 tunuri anticar din care numai 40
erau cal. 75 mm sau superior (Divizionul 611
Vt. C.-20 p. şi Divizionul 670 Vt.C-16).
Proporţia de un tun contra 4-5 tancuri
puternic blindate nu a dat rezultate. Ar fi
165

ANVR, Veteranii pe drumul onoarei şi jertfei,
1941-1945, p. 260.
166
Arhiva M.Ap.N., fond M.St.M., Secţia 3, Dosar
nr. 2421, ff. 1-9.
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În total forţele germane şi aliate au
dispus de circa 10.290 de tunuri şi
aruncătoare, iar sovieticii de circa 13.450168.
Superioritatea inamicului în forţe şi
tehnică de artilerie şi tancuri nu a putut fi
compensată în condiţiile în care unităţile
noastre nu aveau capacitatea de luptă
completă. Aşa cum arăta comandantul
Armatei a 3-a, la data de 14 noiembrie 1942,
în raportul înaintat Marelui Cartier General
Român, situaţia muniţiei asigurate era
următoarea: 58% pentru artileria grea, 89%
pentru artileria de câmp, iar în depozite 25%
din necesar169. O cauză a neasigurării la timp
a muniţiei a constituit-o neglijarea punerii la
dispoziţie a numărului de trenuri necesar
pentru aprovizionarea trupelor române,
activitate ce era coordonată de către
comandamentele germane.
După încheierea luptelor, subşeful de
stat major la Armata a 4-a, colonelul de
artilerie Nicolae Dragomir, a întocmit un
raport intitulat „Acţiunea Armatei a 4-a în
Stepa Kalmucă” ce cuprinde o analiză atentă a
evenimentelor. Redăm în continuare câteva
fragmente din acest material, prin care se
arată cauzele eşecului trupelor noastre:
„folosirea împotriva noastră a maselor de
tancuri şi înfrângerea pe care am suferit-o
numai şi numai din această cauză pune
problema
adaptării
procedeelor
şi
mijloacelor noastre la noile condiţiuni ale
luptei cu un inamic dotat cu care de luptă. Ca
o confirmare a principiilor războiului, s-a
putut observa că de câte ori nu s-a respectat
proporţionalitatea scopurilor cu mijloacele,
verdictul faptelor a fost neiertător.
Disproporţia dintre misiune şi mijloace era
atât de mare, încât a putut produce în sufletul
luptătorilor sentimentul neputinţei, şi ca
urmare, al inutilităţii sacrificiilor. Întinderea
forţelor în cordon, care contrazicea toate
învăţămintele istoriei militare a constituit
premisa sigură a înfrângerii ce avea să
urmeze. Inexistenţa la toate eşaloanele a
rezervelor, instrumentul indispensabil al
oricărei conduceri strategice şi tactice a dus
la negarea oricărei intervenţii active în
desfăşurarea bătăliei”170. Nu putem încheia

trebuit să dispunem în zona Kletskaja de 80100 tunuri anticar de 75 mm, iar în sectorul
Diviziei 14 Infanterie de cel puţin 125-150 de
tunuri”. Se propunea mărirea numărului de
tunuri anticar la divizie până la 36 piese adică un divizion de vânători de care şi
12 piese la regimente;
- „artileria s-a dovedit foarte
vulnerabilă atât în poziţie, cât mai ales pe
timpul deplasărilor. Nu toată artileria are
calităţi antitanc“.
O parte din armamentul de artilerie era
depăşit tehnologic şi crea dificultăţi mari, mai
ales când se cerea deschiderea cu rapiditate a
focului. Redăm alăturat fragmente din
raportul căpitanului Bălăsache, amintit
anterior: „Materialul de 75 mm (...) este
foarte precis şi permite o cadenţă vie.
Infanteria rusă era îngrozită de tirul rapid şi
eficace al acestui tun căruia îi spuneau „tun
mitralieră”. Însă în cazul acestui material,
dacă rămâne mai departe în dotare trebuie să
i se facă afetul bifleş. Neavând afet bifleş, la
distanţe mari şi chiar medii nu puteam trage
cu el decât după ce la călcâiul afetului îi
făceam o groapă corespunzătoare înclinării
ce urma a se da ţevii - adâncime până la
1,20/1,40 m - ori pentru a săpa această
groapă era nevoie de timp, deci întârziere în
acţiunea imediată”.
O altă cauză care a avut o pondere
importantă a constituit-o aprecierea greşită a
comandamentelor germane care au fost
convinse că sovieticii nu mai au capacitatea să
întreprindă acţiuni ofensive importante. „În
sectoarele celor 3 fronturi sovietice „Sud-Vest”, „Don” şi „Stalingrad” au fost
aduse 75 de regimente de artilerie, aproape
jumătate din rezerva comandantului suprem,
astfel că la începutul operaţiei, sovieticii
dispuneau la Stalingrad de 230 regimente de
artilerie şi aruncătoare de toate tipurile. Tot
aici şi-au făcut apariţia alte elemente de
artilerie cum au fost tunurile autopropulsate,
dispozitivele de lansare cu reacţie cu un total
de 1.250 sisteme „Katiuşa”, reprezentând 1/3
din artileria reactivă a armatei roşii ce
puteau lansa la o salvă 10.000 de încărcături
de diferite calibre”167.
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Ibidem, p. 137.
Ibidem, p. 112.
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Arhiva M.Ap.N., fond Armata a 4-a, Dosar 1294,
ff. 103-178.
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Mihail Vasile–Ozunu, Petre Otu, „Înfrânţi şi uitaţi
Românii în bătălia de la Stalingrad”, Editura Ion Cristoiu,
Bucureşti, 1999, p. 140, fiind citat mareşalul Jukov.
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fără a reproduce cele scrise de către generalul
Petre Dumitrescu, comandantul Armatei a 3-a
română: „Atacul rus s-a dezlănţuit cu o mare
putere (...) 4 armate ruse cu un total de 26-28
divizii de trăgători, 4 brigăzi de infanterie,
4 divizii de cavalerie, 17 brigăzi blindate şi
2 flote aeriene au atacat 5 divizii române.
Superioritatea inamicului era colosală.
Trupele române din apărare au primit atacul
luptând pe poziţie. Artileria anticar, ca şi
artileria diviziilor, a tras cu deznădejde
asupra carelor, însă fără efect, până când
acestea au trecut peste tunuri şi peste
artilerişti“.

toate cu pierderi foarte mari la Stalingrad.
Astfel, din Regimentele 1 şi 4 Artilerie
Fortificaţii au fost reorganizate Regimentul 11
Artilerie şi Regimentul 16 Artilerie (Divizia 6
Infanterie). În lunile iulie şi august 1943 au
fost completate cu efective aduse de la părţile
sedentare din ţară: Diviziile 1, 2, 11, 14 şi 20
Infanterie, iar în septembrie Diviziile 7 şi 13
Infanterie. Această refacere a fost posibilă
datorită existenţei în ţară a celui de-al treilea
batalion cu efective complete la partea
sedentară a fiecărui regiment.
La data de 15 martie 1944 a fost
decretată mobilizarea generală, pe fondul
ajungerii frontului pe graniţa de nord-est a
ţării, în Moldova şi s-a încheiat procesul de
refacere a unităţilor aduse de pe frontul din
est. Din cauza pierderilor suferite de către
trupele de munte în luna mai 1944, pe lângă
fiecare divizie de munte s-a înfiinţat câte un
comandament de munte numerotat 101-104 şi
organizat pe 4 batalioane şi 2 divizioane de
artilerie.
Regimentul 5 Artilerie Grea care a fost
prins în încercuirea de la Stalingrad a fost
refăcut până la data de 1 mai 1943 prin
includerea Divizioanelor 45 şi 54 Artilerie
Grea Independente, comandant fiind numit
colonelul Dimitriu Ioan.
Prin Ordinul nr. 984.007 din 5 martie
1943, şeful Marelui Stat Major, generalul Ilie
Şteflea, a transmis pe front „modul de
reorganizare, încadrare şi dotare a unităţilor
anticar şi de artilerie cu tunurile cal. 75 mm
şi 50 mm antitanc (era vorba de tunurile

5.2.2.5. Reorganizarea unităţilor de
artilerie din anii 1943-1944
Pierderile suferite de către armata
română, îndeosebi după Bătălia de la
Stalingrad au impus luarea unor măsuri pe
linia completării cu efective şi armament a
structurilor viabile. Unele regimente au fost
desfiinţate, iar efectivele rămase au fost
folosite pentru a completa unităţile rămase.
Au fost înfiinţate şi structuri noi cum a
fost cazul Diviziei 24 Infanterie, (martie
1943) din supravieţuitorii Diviziilor 7 şi 11
Infanterie care avea 2 regimente de infanterie
şi Regimentul 104 Artilerie. S-a desfiinţat
divizia de grăniceri şi s-au completat Diviziile 4
şi 8 Infanterie. Diviziile 1, 2, 3 Pază şi Divizia
Fortificaţii au fost desfiinţate, iar efectivele şi
armamentul de artilerie au fost folosite pentru
refacerea Diviziilor 5, 6, 9 şi 15 Infanterie,

Anul 1943. Baterie de tunuri românească, „Pak 97/38”cal. 75 mm pe frontul din Crimeea
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c) Divizia 19 Infanterie primeşte 10 obuziere
de 150 mm cu care va dota 3 baterii de tunuri
din Regimentul 42 Artilerie. Şi va scoate
12 tunuri cal. 75 mm; d) Diviziile 2, 3 Munte
nu primesc nimic; e) Divizia 6 Cavalerie
primeşte 12 obuziere cal. 100 mm, scoate din
dotare 8 tunuri; f) Divizia 9 Cavalerie
primeşte 12 obuziere cal. 100 mm”. În total,
conform noii organizări s-au primit:
20 obuziere cal. 150 mm „Skoda” md. 1937;
64 obuziere cal. 100 mm „Skoda”
md. 1914/1919; 84 tunuri anticar cal. 75 mm;
110 tunuri antitanc 50 mm-sistem „Pak”;
214 tractoare. S-au retras de la unităţi:
84 tunuri cal. 75 mm; 84 tunuri anticar
cal. 37-47 mm/divizii; 36 tunuri anticar
cal. 37-47 mm de la regimente. Pentru
tractarea pieselor de artilerie au fost importate
tractoare semişenilate „Zugkraftwagen”,
tractoare pe şenile „Mijlociu (Ost) ROS/01”,
tractoare „T6” şi tractoare agricole „Lanz
Bulldog“ tip „D 8500“.
La sfârşitul anului 1943 au fost
înfiinţate 19 divizii de infanterie-instrucţie:
1-9, 13-15, 18-21 şi gardă. Aceste divizii erau
încadrate cu recruţi şi aveau 6 batalioane de
infanterie şi un divizion de artilerie format
dintr-o baterie de 4 tunuri cal. 75 mm şi o
secţie cu 2 obuziere cal. 100 mm. Artileria
antitanc se compunea din câteva tunuri
cal. 47 mm şi între 2 si 4 tunuri antiaeriene
cal. 20 mm. Aceste unităţi erau destinate
constituirii rezervei pentru diviziile active.
Evenimentele din 23 august 1944 au impus ca
unele dintre ele să fie introduse în luptă.
Marele Stat Major a stabilit prin
instrucţiunile nr. 63.039 din 3 septembrie
1944 şi Instrucţiunile speciale nr. 66.000,
modul de reorganizare a armatei care urma să
cuprindă 3 faze: în Faza I se dispunea
deplasarea marilor unităţi şi unităţilor de pe
front în zonele de concentrare sau la părţile
sedentare, după caz; Faza a II-a cuprindea
contopirea marilor unităţi şi unităţilor sosite
de pe front cu unităţile de recruţi de la părţile
sedentare; în Faza a III-a se preconiza
desconcentrarea marilor unităţi şi unităţilor
din zona interioară care nu puteau fi asigurate
cu armamentul şi materialele necesare171. Prin
Instrucţiunile nr. 66.000, divizia de infanterie
avea în organică 3 regimente de infanterie cu
câte 2 batalioane de infanterie şi un regiment

germane „Pak 40” şi „Pak 38” şi tunuri
„Pak 97/38”, adică tunuri franceze model
1897 pe afet german model 1938 - n.a.) şi
obuziere cal. 100 şi 150 mm ce vor intra în
compunerea şi dotarea organică a marilor
unităţi din Crimeea şi Caucaz”. În acest sens,
cu armamentul de 75 mm s-au dotat toate
companiile anticar de divizie ale celor 8 mari
unităţi din Caucaz şi Crimeea (Diviziile 1, 2,
3, 4 Munte, Diviziile 6, 10, şi 19 Infanterie şi
Divizia 9 Cavalerie – n.a.). Companiile
anticar au fost reorganizate pe câte 2 baterii
anticar a 6 piese de 75 mm, adică 12 piese de
fiecare mare unitate cu excepţia Diviziilor 2 şi
3 Munte care au primit numai 6 piese, întrucât
erau deja dotate cu cele 6 piese 75 mm hipo.
În total s-au repartizat 84 de piese la cele
8 mari unităţi. Tunurile calibrul 50 mm
anticar au dotat cele 12 regimente de
infanterie şi cavalerie cu câte 6 piese fiecare,
adică 72 piese. Grupurile de vânători de
munte ale Diviziilor 2 şi 3 Munte au fost
dotate cu 6 piese fiecare, adică 24 piese.
Grupurile de vânători de munte ale Diviziei 1
Munte au fost dotate cu câte 4 piese
cal. 50 mm, adică în total 8 piese, iar
grupurile vânători de munte/Divizia 4 Munte
cu 3 piese, adică în total 6 piese. În total s-au
dat 110 piese cal. 50 mm. Se preciza că se vor
primi ulterior piese calibru 50 mm şi la
grupurile de vânători de munte ale Diviziilor
2 şi 3 Munte pentru a dispune tot de 6 piese.
Piesele de 75 şi 50 mm erau deplasate cu
tractoare primite tot de la germani. În afară de
noile categorii de armament s-au păstrat în
dotare, din armamentul de 37 sau 47 mm, câte
30 piese de fiecare divizie de infanterie, adică
10 de regiment şi 12 piese de divizie de munte,
sau 2 piese de batalion. Restul tunurilor a fost
scos din dotare, mai puţin la diviziile de
cavalerie care au păstrat şi vechiul armament.
S-au stabilit dotarea şi reorganizarea
artileriei de munte, astfel: „Obuzierele de
100 mm şi 150 mm se vor da astfel: a) la
Diviziile 1, 4 Munte. se vor primi câte
16 obuziere 100 mm şi se vor organiza cu
câte 6 baterii obuziere cal. 100 mm şi
2 baterii tunuri fiecare. Se vor scoate din
dotare 16 tunuri din cadrul Diviziei de
Munte; b) Divizia 10 Infanterie va avea
3 baterii de tunuri cu 12 piese, 6 baterii de
obuziere cal. 100 mm cu 24 piese şi 3 baterii
de obuziere cal. 150 mm cu 10 piese;
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de artilerie organizat pe 3 divizioane (unul de
tunuri cal.75 mm, unul de obuziere cal. 100 mm
şi unul de aruncătoare cal. 120 mm).
Reorganizarea s-a făcut cu efectivele şi
tehnica de luptă ale Comandamentului
Corpului de Munte şi Diviziei 1 Munte,
Diviziei 7 şi 20 Infanterie. Artileria acestor
divizii a intrat în compunrea altor mari unităţi.
Reorganizarea a fost realizată până la data de
20 octombrie 1944. Armamentul de artilerie
al diviziei de infanterie era următorul:
32 tunuri antitanc cal. 37-47 mm;
57 aruncătoare cal. 60 mm; 27 aruncătoare
cal. 81,4 mm; 12 tunuri de 75 mm;
12 obuziere de 100 mm; 12 aruncătoare
cal. 120 mm172. Întrucât regimentul de
infanterie avea doar 2 batalioane de infanterie,
nu avea posibilitatea să-şi constituie eşalonul
doi. Astfel s-a luat măsura pregătirii pentru
fiecare regiment a celui de-al 3-lea batalion,
trimis pe front din primăvara anului 1945.
Bateria antitanc a diviziei avea în dotare
6 tunuri antitanc moderne şi deosebit de
performante, calibrul 75 mm model „Reşiţa”.
Până spre sfârşitul războiului s-a primit încă o
baterie care a permis formarea unui divizion
antitanc al diviziei.
Artileria diviziei de munte dispunea de
18 tunuri antitanc, 13 tunuri de câmp,
13 obuziere de munte cal. 100 mm şi
12 aruncătoare173. Divizia avea în organică
33 tunuri antitanc, 13 tunuri de câmp,
13 obuziere şi 87 aruncătoare.
Corpul de armată era considerat eşalon
de comandă şi i se subordonau pe timp
determinat 2-4 divizii. Artileria din organica
corpului de armată era regimentul de artilerie
grea, format din 2 divizioane, unul de tunuri
de 105 mm şi celălalt de obuziere cal. 150 mm,
ambele cu 2 baterii fiecare a 4 piese şi un
divizion antitanc.
Multe piese de artilerie capturate de la
sovietici, precum tunurile de câmp calibrul
76,2 mm (retubate în ţară pentru a trage
proiectilul „Costinescu“), tunuri şi obuziere
calibrul 122 şi 152 mm au date la unităţi.
De la germani au fost importate obuziere de
munte „Schneider“ cal. 105 mm, md. 1939 şi
obuziere „Krupp“ md. 1918/40 cal. 105 mm
(acest obuzier avea o problemă de mobilitate
172
173

fiind foarte greu. După experienţele de pe
frontul de est, din anii 1941-1942, a fost
modernizat aplicându-se soluţia utilizării
afetului tunului antitanc cal. 75 mm „Pak
40”, pe care s-au montat ţeava leFH 18(M),
scutul şi leagănul aferent, piesa rezultată fiind
denumită „105 mm leFH 18/40”).
La începutul anului 1943 s-a realizat în
ţară un tun antitanc autopropulsat care să facă
faţă tancurilor sovietice din punct de vedere al
mobilităţii şi puterii de foc. În acest sens s-a
optat pentru utilizarea ca şasiu a tancurilor
sovietice T-60 capturate, pe care s-a montat
tunul F-22, cal. 76,2 mm sovietic, superior
din punct de vedere tehnic tunului german de

Formaţie de tunuri anticar pe afet mobil,
„TACAM T-60” la parada din 10 mai 1943

cal. 75 mm. Pentru scutul suprastructurii s-au
folosit plăci de blindaj de 15 mm grosime,
demontate de la tancurile BT-7. După
aprobarea proiectului, o serie de tancuri T-60
au fost trimise la atelierele „Leonida“ din
Bucureşti pentru reconversie. Noul vehicul a
fost denumit „Tun anticar pe afet mobil
T-60”, prescurtat „TACAM T-60”. Prototipul
a fost finalizat la data de 12 ianuarie 1943,
primele 16 autotunuri au format Compania 61
Antitanc din Regimentul 1 Care de Luptă, iar
18 „TACAM T-60” au format Compania 62
Antitanc din Regimentul 2 Care de Luptă,
care au acţionat în operaţiile executate de
către trupele române, în perioada februarieaugust 1944. În luna februarie 1944
oficialităţile militare au decis ca 40 de tancuri
tip „R-2” să fie transformate în autotunuri
TACAM. Singura modificare adusă tancului a
fost montarea tunului sovietic „ZIS-3” model
1942, calibrul 7,62 mm, în total fiind produse
21 TACAM-uri R-2. În iulie 1944, TACAMurile R-2 au fost livrate Regimentului 1 Care
de Luptă şi au format Compania 63 Antitanc.
Au fost folosite în luptele pentru eliberarea

Ibidem, p. 35.
Ibidem, pp. 14-17.
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teritoriului României, până în septembrie 1944,
doar 6 TACAM R-2 rămânând în stare de
funcţionare. Un exemplar care a supravieţuit
războiului se află expus la Muzeul Militar
Naţional.
Din primăvara anului 1944 au intrat în
serviciul artileriei tunurile antitanc DT-UDR 26
„Reşiţa“, md. 1943, cal. 75 mm, de producţie
românească. Acestea erau realizate având ca
bază tunul antiaerian „Vickers/Reşiţa“,
md. 1936/1939. Tunurile dispuneau de
aparate de ochire „Şeptilici“, de concepţie
românească fabricate la „Întreprinderea
Optică Română”. Aceste tunuri s-au fabricat
la uzinele „Reşiţa”, „Astra“ din Braşov şi
„Concordia“ din Ploieşti şi au înlocuit
vechile piese antitanc cal. 47 mm, care au
trecut din dotarea bateriilor antitanc
divizionare la companiile de armament greu
regimentare. Acest tun a constituit o realizare
deosebită a industriei naţionale având
caracteristici antitanc superioare tunurilor

10 tancuri T-4, o companie de 8 tunuri de
asalt şi o companie de 16 TACAM R-2),
Bateria 62 TACAM T-60, un batalion de
vânători moto, o companie antitanc (12 tunuri
Reşiţa model 1943, cal. 75 mm), un divizion
de artilerie grea moto, o companie de pionieri,
o baterie antiaeriană echipată cu tunuri
Hotchkiss model 1939, cal. 25 mm, un pluton
de transmisiuni şi o companie de servicii.
Grupul blindat a fost utilizat pe front până la
începutul lunii noiembrie 1944, luând parte la
luptele din nord-vestul Transilvaniei şi din
Ungaria.
În perioada 1942 -1944 s-au făcut studii
pentru realizarea unui autotun românesc.
Având în vedere experienţa în realizarea
TACAM T-60, un colectiv de cercetare
compus din maiorul Nicolae Anghel şi
căpitanul Gheorghe Sâmbotin, alături de
inginerul Constantin Ghiulai au realizat mai
multe prototipuri (M-01, M-02 si M-03),
denumite „Carul M“, la Uzinele Malaxa din
Bucureşti unde se fabricase şi şenileta
Renault UE. Proiectul era coordonat de către
Cabinetul de război al mareşalului Antonescu.
Prototipul a fost supus mai multor probe de
viteză, manevrabilitate şi capacitate de
trecere, în poligonul Uzinelor Reşiţa unde a
dat satisfacţie deplină174.
În privinţa tragerilor, aşa cum relatează
generalul Valerian Nestorescu, martor la
evenimentul din poligonul Sudiţi (1943),
autotunul nu a convins: „Pornind de la
marcajul „zero” al poligonului, tancheta s-a
îndreptat cu maximum de viteză direct spre
tancul aflat la 1000 de metri depărtare. După
ce a parcurs 500 metri, „Carul M” s-a oprit
şi a tras o lovitură. Apoi a continuat să
înainteze şi, din mers, a mai tras încă o
lovitură. Distanţa până la obiectiv să fi fost
circa 300 metri. Atât a fost totul. Stupoare
generală! Tancul nu a sărit în aer, aşa cum se
spera. Ba mai mult, colosul de oţel nici n-a
suferit vreo avarie demnă de luat în
seamă”175.
Analizând lucrurile la 70 de ani după
eveniment rezultă că iniţiatorii proiectului
şi-au asumat o sarcină foarte grea, fiind în

Tunul antitanc DT-UDR 26 „Reşiţa“, calibrul 75 mm,
model 1943, cea mai importantă realizare a industriei
naţionale de armament

„Pak 40” şi „ZIS-3”, germane şi sovietice,
calităţile sale situându-l printre cele mai bune
tunuri antitanc din lume. Armata Română a
lansat comenzi de 1.100 bucăţi, însă până în
decembrie 1944 când producţia a fost oprită,
au fost produse doar 342, număr insuficient
având în vedere nevoile unităţilor noastre şi
numărul tot mai mare de tancuri sovietice.
Pe linia luptei antitanc, folosind
elemente din detaşamentele blindate rezultate
din Divizia 1 Blindată, pe data de 1 octombrie
1944, pe frontul din Transilvania a fost creat
Grupul blindat al Armatei a 4-a. Era compus
dintr-o companie de cercetare (5 autoblindate AB,
un SPW 250 şi câteva automobile VW şi
Horch), un batalion blindat (o companie de

174

Urdăreanu Tiberiu, general-locotenent, „Factorul
tehnic în războaiele României moderne“, Editura
Militară, Bucureşti, 1994, p. 272.
175
Valerian Nestorescu, „File din trecutul artileriei
române moderne“, Editura Militară, p.165.
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subordine o armată germană. Armata a 3-a
ocupa un front de 100 km şi avea în subordine:
Corpul 3 Armată român (Brigada 110, Divizia 2
şi 15 Infanterie), Corpul 29 Armată german
(Divizia 9 Infanterie germană, Divizia 21
Infanterie şi Divizia 4 Munte, române) şi
Regimentul 7 Artilerie Grea. Armata 6
germană avea în subordine 4 corpuri de
armată cu 14 divizii, dintre care una română
(Divizia 14 Infanterie). În rezervă se afla
Corpul 72 Armată german (Divizia 258 şi
Divizia 13 germane, respectiv Divizia 1
Cavalerie română).
Armata a 4-a română era subordonată
subgrupului de armate „Mieth“, condus de
generalul Wohler. Ocupa un front de 100 km
şi avea în subordine 5 comandamente de corp
de armată, 4 române şi unul german: Corpul 6
român, Comandamentul 101 Munte român,
Grupul de corpuri de armate ”Kirchner” cu
Corpul 5 Armată român (Divizia 1 Infanterie,
Divizia 46 Infanterie germană, Divizia 4
Infanterie şi Divizia 1 Gardă române), Corpul 1
Armată român (Comandamentul 103, 104
Munte). În rezervă Divizia 1 Blindată,
Divizia 8 şi Divizia 13 Infanterie.
În rezerva subgruplui de armate
“Mieth”, Divizia 3 Infanterie, Divizia 18
Munte, române şi Divizia 20 Blindată
germană, precum şi Corpul 17 Armată
german din care făcea parte şi Divizia 3
Munte română.
Cele mai importante acţiuni pe acest
front au fost în perioada 30 aprilie - 1 mai,
când un important atac dezlănţuit pe frontul
Diviziei 18 Infanterie, pe direcţia Vulturi-Iaşi,
a fost respins de către această divizie
împreună cu Divizia blindată “Gross
Deutschland”.
Unităţile de artilerie au fost întrebuinţate
astfel:
● Regimentul 7 Artilerie Grea a intrat
în subordinea Armatei 4, la dispoziţia
Corpului 3 Armată, cu misiunea de a organiza
sprijinul „de ansamblu” (general-n.a.) în
zona Diviziei 1 Gardă. De la 25 aprilie la
2 mai 1944 a sprijinit acţiunile de luptă ale
Detaşamentului „General Opriş” în lupta
ofensivă de la Ruginoasa-Dumbrăviţa.
Conform Ordinului nr.394/1944 al Grupului
“Kirchneer” a intrat, ulterior, în subordinea
Corpului 57 Blindat german până la data de
21 august 1944. După bătălia de la

război, presaţi de nevoile pe care le aveau
trupele noastre acolo şi de cei care patronau
proiectul. Autotunul avea probleme cu
sistemul artileristic, care puteau fi rezolvate în
opinia noastră, având în vedere experienţa
acumulată în realizarea TACAM T-60.
Existau şi alte probleme tehnice în ceea ce
priveşte blindajul, angrenajul energetic,
aparatele de ochire, care reflectau lipsa
experienţei tehnologice şi a agenţilor
economici din industria pe orizontală care să
le realizeze. Având în vedere că am realizat
avioane performante puteam să realizăm şi
autotunuri
sau
tancuri
prin
măsuri
organizatorice tehnice şi de finanţare
adecvate, luate cu mult timp înaintea
războiului.
Întâmplător, sau nu, testele de verificare
la „Carul M” s-au desfăşurat în poligon
concomitent cu testele tunului antitanc
„Reşiţa”, acesta din urmă surclasând, după
cum descrie generalul Nestorescu, autotunul.
După ce s-au tras 9 lovituri cu acest tun, în
blindaje cu grosimea de 100 mm, dispuse
înclinat, la distanţe de 300 m, 500 m şi 1000 m,
s-a constatat că toate au fost străpunse de
proiectile, din prima lovitură, într-un timp de
8 secunde. În urma tragerilor executate în
acest poligon s-a luat decizia introducerii în
fabricaţie a tunului antitanc.
5.2.2.6. Acţiunile unor unităţi de
artilerie în bătălia Moldovei (18 martie23 august 1944)
Frontul de est a fost stabilizat la data de
17 aprilie 1944 pe aliniamentul: cursul
inferior al Nistrului, între Marea Neagră şi
Orhei, nord Corneşti, nord Iaşi, nord Târgu
Frumos, sud Paşcani, Târgu Neamţ, Gura
Humorului.
Dispunerea forţelor era următoarea:
Armata a 4-a română între Boroaia şi Târgu
Frumos, Armatele 8 şi 6 germane, în
continuare, spre sud-est până la Talmaz, apoi
Armata a 3-a până la Marea Neagră.
Comandantul Armatei a 3-a, generalul
Petre Dumitrescu, comanda subgrupul de
armate „Dumitrescu“ format din Armata a 3-a
română şi Armata a 6-a germană comandată
de generalul Maximilian von Fratter Pico. A
fost singura dată pe frontul de est când un
comandant de armată român avea în
232

Oboroceni-Târgu Frumos din zilele de 19 la
21 august 1944, regimentul s-a retras la vest
de râul SIRET. Pentru aceste acţiuni
regimentul a fost evidenţiat prin Ordinul de zi
numărul 5 din 25 august al Diviziei 1 Gardă.
Meritul colonelului Vasile Danacu şi al
statului major al regimentului a fost că în
perioada 25-28 august 1944 au refuzat
predarea
tehnicii
şi
armamentului
regimentului trupelor sovietice. Redăm mai
jos evocarea colonelului Vasile Danacu care
evidenţiază demnitatea comportării în acea
situaţie: „În dimineaţa zilei de 24 august
regimentul s-a pus în marş pe direcţia Roznov
(...) unde a fost interceptat de către unităţile
Armatei 7 de Gardă sovietice şi somat să lase
tunurile şi maşinile, putând trece numai cu
cadrele şi trupa.(...) Am dispus ca întreg
regimentul să ocupe poziţii de tragere pe
locul unde eram opriţi. Un divizion de
cavalerie a ocupat şi el poziţii de apărare. Au
venit cu propunerea să trecem fără muniţie
ceea ce nu era convenabil. Ca urmare ne-am
continuat marşul”176. Ulterior, conform
Ordinului numărul 113 din 28 august 1944,
dată când se încheiase armistiţiul, regimentul
a intrat în compunerea Corpului 24 Gardă
sovietic, în urma declaraţiei de război a
României contra Germaniei. După 2 zile de
staţionare la Blăgeşti şi alte 2 zile de
reorganizare, completare, regimentul a intrat
în luptele de pe Valea Trotuşului, spre
Palanca. Începând cu 1 septembrie 1944,
regimentul a ocupat poziţii de tragere la
Ghimeş-Palanca în sprijinul Diviziei 6
Orlovskaia, până la ieşirea din defileu. De la
Eremitu, unde a fost ultima poziţie de tragere,
regimentul s-a pus în mişcare spre SighişoaraSibiu. După 3 zile de completare şi
reorganizare a efectivelor, regimentul a reluat
marşul spre Lugoj, intrând în subordinea
Corpului 7 Armată.
● Regimentul 5 Artilerie Grea a
acţionat în perioada 24 mai-19 august în
sprijinul Corpului 5 Armată. În acest timp a
executat trageri de neutralizare împotriva a
„200 baterii inamice cu efecte de distrugere,
rezultate confirmate de observatorii aerieni şi
tereştrii, în zonele Băticeni, Hodora, Satu

Nou şi Erbiceni“177. În ziua de 24 august,
comandantul Regimentului 5 Artilerie Grea,
colonelul Dimitriu a luat legătura cu Corpul 5
Armată care i-a ordonat ca regimentul să
cantoneze la Slobozia-Roznov în vederea
regrupării, deoarece România a încheiat
armistiţiul. La ora 23.00 unităţile s-au retras
în panică datorită venirii ruşilor. Regimentul
s-a retras pe direcţia Moineşti, Târgu Ocna,
Caşin, primind ordin de amplasare la
Târgovişte. La Dumitreşti, Buda (jud.
Râmnicu Sărat) o parte din căruţele
regimentului au fost ajunse din urmă de ruşi şi
confiscate. În ziua de 26 august regimentul a
încercat să treacă prin pădure prin dreptul
localităţii
Câmpuri,
însă
maşinile
regimentului
s-au
împotmolit
fără
posibilitatea de a mai putea fi scoase. A fost
pierdut armamentul de artilerie şi s-a
continuat
deplasarea
cu
armamentul
individual până în localitatea Filipeşti Târg,
lângă Ploieşti. În aceeaşi zonă au fost
cantonate şi alte unităţi de artilerie:
Divizionul 35 Artilerie Grea, partea sedentară
a Regimentului 5 Artilerie Grea, Regimentul
6 Artilerie Grea şi Divizioanele 57 şi 65
Artilerie Grea.
● Divizioanele 35 şi 65 Artilerie Grea
Independent au fost desfiinţate la data de
7 octombrie 1944.
● Divizionul 52 Artilerie Grea
Independent a intrat în subordinea
Regimentului 5 Artilerie Grea la data de
25 ianuarie 1945.
● Regimentul 1 Artilerie Grea a
participat la bătălia „Moldovei“ începând cu
data de 13 aprilie 1944, în subordinea
Corpului 4 Armată. Din darea de seamă
asupra activităţii regimentului în perioada 2629 aprilie rezultă că a executat trageri asupra
inamicului în zona satelor Tăuteşti, Moineşti,
Horleşti. În cursul acestor 4 zile prin
misiunile executate regimentul a reuşit oprirea
atacului inamic apoi a susţinut contraatacul
pentru
recucerirea
terenului
pierdut,
consumând 6.728 proiectile. În perioada
29 mai-7 iunie regimentul a primit planul de
foc al Corpului 4 Armată pentru sprijinul
ofensivei Diviziei 3 Infanterie şi al eşalonului
blindat al grupului „Mieth”. A participat la
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lupte până la data de 23 august când se găsea
la sud Mărăşeşti cu organizarea şi dotarea
completă. În urma comunicatului transmis la
radio, la ora 23.00, colonelul Dobriceanu
Alexandru, comandantul regimentului a
ordonat măsurile necesare de autoapărare şi
deplasarea spre Bucureşti, pe itinerarul
Urziceni, Adâncata, Maia, ajungând în
comuna Poienarii Burchii (Prahova) în data
de 26 august unde a staţionat. Comandantul
regimentului s-a deplasat la Bucureşti, la
Marele Stat Major şi a raportat situaţia
unităţii, întorcându-se în aceeaşi zi la
regiment. Meritul comandantului regimentului
în salvarea unităţii de a fi capturată de ruşi
este demn de consemnat şi apreciat. Ulterior,
în data de 2 septembrie regimentul a primit
ordin de dislocare în zona Târnăveni, iar
începând cu data de 7 septembrie a intrat în
subordinea Armatei 4 română şi a sprijinit
Divizia 6 Infanterie.

responsabilitate extremă pe care l-a trecut cu
bine acţionând energic şi unitar conform
ordinelor primite de la noul guvern. În ziarul
„România Liberă” din 27 august 1944 se
consemna: „...Armata Română a vorbit, în
numele întregului popor român .... Întreagă,
neşovăitoare la dispoziţia guvernului .... ea
şi-a inaugurat opera de curăţire a teritoriului
naţional de bandele hitleriste... Armata
română a dovedit în aceste zile înălţătoare că
este a ţării şi a poporului. E a noastră a
tuturor, nu a clicii fasciste. S-o înconjurăm cu
toată dragostea. Trăiască Armata Română...”
Aşa cum reieşea din condiţiile
armistiţiului cu Naţiunile Unite, sarcina
Armatei Române a fost nimicirea sau
capturarea forţelor germane aflate pe teritoriul
românesc şi continuarea războiului împotriva
Germaniei şi a aliaţilor săi pentru eliberarea
întregului teritoriu al ţării, a Ungariei şi a
Cehoslovaciei până la victoria finală.
Etapele mari ale operaţiilor executate de
forţele române au fost: curăţirea teritoriului de
trupele germane; acoperirea frontierelor;
eliberarea părţii de nord-vest a Transilvaniei
în colaborare cu armata sovietică; participarea
la eliberarea Ungariei şi Cehoslovaciei.
Până la 7 septembrie 1944 conducerea
operaţiilor a fost exercitată de Marele Stat
Major Român, iar începând de la 8 septembrie
armatele române (Armata 1 şi Armata a 4-a)
au intrat în compunerea Frontului 2 Ucrainean
şi au constituit, împreună cu 2 armate
sovietice, câte un grup de armate sub
comandament sovietic.

5.2.3. Participarea artileriei române
la campania din vest (23 august 1944 9 mai 1945)
5.2.3.1. Contextul general
Armata română avea în compunere, la
data de 23 august 1944, 19 divizii de
infanterie dintre care 17 dispuneau de dubluri
de instrucţie. Trupele de munte erau formate
din 4 divizii de munte cu 8 grupuri de munte
şi 4 grupuri de artilerie de munte şi
4 comandamente de munte (similare
grupurilor) numerotate 101-104, fiecare având
câte 2 divizioane de artilerie. Cavaleria era
organizată pe 5 divizii din care 2 aveau
dublură de instrucţie şi o divizie blindată (cu
o dublură de instrucţie) şi Corpul motomecanizat constituit după 23 august 1944.
Armata 1 şi Armata a 4-a au rămas
fiecare cu câte 2 corpuri de armată: Armata 1
cu Corpurile 4 şi 7 Armată (Regimentul 1 şi
Regimentul 7 Artilerie Grea), iar Armata
a 4-a cu Corpurile 2 şi 6 Armată (Regimentul 3
şi Regimentul 6 Artilerie Grea). Armata 1
dispunea de Regimentele 1 şi 7 Artilerie Grea,
iar Armata a 4-a de Regimentele 3 şi 6
Artilerie Grea ale corpurilor de armată din
subordine. Fiecare armată avea în compunere
un regiment de artilerie antitanc şi un divizion
de artilerie grea independent.
Pentru Armata Română, ziua de
23 august 1944 a reprezentat un test al
înţelepciunii şi capacităţii de decizie, un
eveniment de o complexitate şi o

5.2.3.2. Participarea artileriei la
acţiunile duse pentru eliberarea teritoriului
naţional
În capitală şi în împrejurimile ei luptele
s-au desfăşurat în două faze. În prima fază, în
zilele de 24 şi 25 august 1944 au fost cucerite
toate obiectivele germane din Bucureşti şi
respinse încercările făcute de unităţile
inamicului de a pătrunde în Capitală. În oraş
inamicul dispunea de aproximativ 8000 de
militari178.
Forţele române dispuneau în Capitală, la
data de 23 august 1944, de aproximativ 7.000 de
militari, cărora li s-au adăugat, la 24 august
6 batalioane de jandarmi şi elevii Şcolii de
subofiţeri de jandarmi. Conducerea forţelor a
fost exercitată de către două comandamente,
178
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interioară şi alta exterioară. Gruparea
interioară era constituită, la rândul ei din
3 detaşamente, Est, Sud - Vest şi Vest, iar
Gruparea exterioară din 2 detaşamente:
Detaşamentul
Mogoşoaia-Străuleşti
şi
Detaşamentul motomecanizat. În plus faţă de
Divizionul 44 Aruncătoare din Divizia 8
Cavalerie la luptele din nordul Bucureştiului
au mai participat: Divizionul 2 din
Regimentul 13 Artilerie, escadroanele de
aruncătoare calibrul 120 mm şi antitanc din
Regimentul 4 Roşiori, un divizion antitanc
din Detaşamentul blindat (o baterie antitanc
de 75 mm şi o baterie de autotunuri
TACAM), două baterii din Regimentul 3
Artilerie Călăreaţă şi Divizionul elevi din
Şcoala de Subofiţeri de Artilerie Mihai Bravu.
În urma atacurilor unităţilor române,
dispozitivul de apărare al inamicului a fost
străpuns în mai multe puncte. În noaptea de
27 spre 28 august 1944 restul forţelor
inamice,
sub
comanda
generalului
Gerstenberg, au reuşit să se strecoare în
direcţia nord - est, sperând să poată trece
Carpaţii. Coloana germană a fost interceptată
în după amiaza zilei de 28 august, la
Gherghiţa, de unităţi ale Armatei a 4-a
române şi silită să capituleze.
Începând de la 26 august, în sprijinul
trupelor din Capitală, care au atacat în zona
Băneasa (Detaşamentul sud-vest ) a acţionat
şi un divizion mixt organizat din unităţile de
artilerie din tabăra de la Mihai Bravu.

de nord şi de sud, artileria fiind împărţită pe
comandamente şi sectoare. În compunerea
celor două comandamente au intrat:
Regimentul Gardă Călare, Regimentul 2
Călăraşi-Cercetare, Regimentul 4 Roşiori,
fiecare regiment cu câte un escadron de tunuri
antitanc (echivalentul unei companii antitanc)
şi câte un escadron de aruncătoare calibrul
120 mm, câte un batalion de instrucţie
(recruţi) şi compania de garnizoană din
Regimentul 6 Dorobanţi de Gardă „Mihai
Viteazul”, Regimentul 21 Infanterie Instrucţie
(Partea sedentară), 2 companii şi 2 plutoane
care de luptă din Regimentul 2 Care de Luptă,
Divizionul 44 Aruncătoare Mine (cal. 120 mm)
şi Escadronul de pionieri, ambele din Divizia
8 Cavalerie, un escadron din Regimentul 9
Roşiori, o companie pionieri din Regimentul
2 Pionieri Gardă şi o companie transmisiuni
din Regimentul 1 Transmisiuni. De asemenea,
în jurul Capitalei se aflau instalate 62 de
baterii de artilerie antiaeriană.
Pentru asigurarea reuşitei operaţiunilor
militare, forţele din regiunea capitalei au fost
întărite pe timpul luptelor cu unităţi din
Divizia 6 şi Divizia 8 Cavalerie, aflate la circa
25 km nord-vest de Bucureşti şi din
Diviziile 6, 11 şi 21 Infanterie-Instrucţie,
aduse din vestul Munteniei. Unităţi din
Divizia 9 Infanterie au fost transportate pe
calea ferată din Dobrogea, iar de la Centrul de
instrucţie motomecanizat de la Târgovişte a fost
adus un detaşament compus dintr-un grup de
cercetare mecanizat, un batalion de infanterie
moto şi un divizion de artilerie antitanc.
Obiectivele germane au fost blocate prin
foc în noaptea de 23 august spre 24 august
1944 şi cucerite prin luptă (acelea care nu au
capitulat de la început) în zilele de 24 şi
25 august. Concomitent au fost barate toate
intrările în oraş dinspre nord, vest şi sud
pentru a interzice pătrunderea de noi forţe
inamice în Capitală.
În zilele de 26 şi 27 august 1944 (faza
a 2-a) forţele germane de la nord de
Bucureşti, aflate în zona Pădurea Băneasa,
Pădurea Tunari, Otopeni au fost atacate
concentric de trupele din garnizoană şi de
unităţile de întărire sosite de pe teritoriu.
Pentru luptele din faza a 2-a,
Comandamentul militar al capitalei care avea
conducerea
operaţiilor
a
reorganizat
dispozitivul construind două grupări, una

5.2.3.3. Acţiunea divizionului mixt de
la Mihai Bravu
În tabăra Mihai Bravu se găsea
Regimentul german mixt de instrucţie,
compus din aproximativ 80 – 100 ofiţeri şi
subofiţeri instructori .
În seara de 23 august 1944 mai mulţi
ofiţeri din Regimentul 8 Artilerie Grea/Partea
sedentară, au luat la cunoştinţă despre
întoarcerea armelor împotriva Germaniei. În
cea mai desăvârşită linişte au alarmat bateria
de recruţi comandată de sublocotenentul
Vasile Manisali care a blocat cu armament
automat barăcile ocupate de trupele germane
şi le-au tăiat legăturile telefonice. În
dimineaţa zilei de 24 august, comandantul
garnizoanei Mihai Bravu a hotărât să
constituie o unitate de luptă, cu misiunea de a
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motomecanizate, incinta este înconjurată,
orice rezistenţă este inutilă şi că li se acordă o
oră de gândire până la deschiderea focului cu
artileria grea şi tunurile autopurtate.
Surprinşi de rapiditatea intervenţiei şi
induşi în eroare de zgomotul permanent al
motoarelor accelerate din plin, unitatea
hitleristă a capitulat necondiţionat. Au fost
capturaţi 300 de prizonieri şi mult armament.
Totodată, au fost eliberaţi 250 de ostaşi
sovietici aflaţi în captivitate. Operaţia de
dezarmare a fost terminată către ora 13.00, iar
divizionul a reluat înaintarea, ajungând la
ora 15.00 în comuna Progresul.
Deoarece oraşul era ţinut sub
bombardamentul neîntrerupt de aviaţia
germană, comandantul divizionului a
camuflat bateriile hipo în livada din spatele
pieţei Progresul şi împreună cu subunitatea de
intervenţie rapidă, inclusiv tunul de 105 mm a
intrat în oraş ajungând la Secţia I a Marelui
Stat Major de unde a primit ordin să se pună
la dispoziţia Comandamentului Militar al
Capitalei.
În zona cimitirului Belu existau mai
multe focare de rezistenţă germane, la spitalul
Filaret, în clădirile din jurul şi faţa
crematoriului uman şi în clădirea fabricii
Adesgo pe care subunitatea de intervenţie le-a
lichidat până la căderea serii.
În seara zilei, comandantul divizionului
împreună cu subunitatea de intervenţie rapidă
s-au pus la dispoziţia Comandamentului de
Nord condus de generalul Oncică. De la acest
comandament au primit ordin să ocupe o
poziţie de tragere în zona facultăţii de
agronomie, cu observator înaintat la gara
Băneasa şi să deschidă imediat focul cu tunul
greu pentru a hărţui şi interzice activitatea de
pe aeroportul Băneasa, în scopul de a
împiedica aviaţia germană să mai folosească
aeroportul ca bază de plecare pentru
bombardarea Capitalei.
Divizionul hipo a primit misiunea de a
constitui gruparea de sprijin a forţelor care
aveau să atace pe direcţia şoselei BucureştiPloieşti cu începere din dimineaţa zilei de
26 august 1944, în subordinea generalului
Oncică. Divizionul a intrat în poziţie în cursul
nopţii având observatoarele pe acoperişul
gării Băneasa, iar tunurile pe terenul din jurul
Institutului agronomic Bucureşti de unde a
deschis focul în zorii zilei. În subordinea

reda circulaţiei şoseaua Bucureşti - Giurgiu,
interceptată de trupele germane şi de a
participa la luptele din capitală.
Unitatea a fost constituită în mod
voluntar sub comanda maiorului Iulian
Pârâianu
dintr-un divizion al Şcolii de
Subofiţeri de Artilerie, compus din două
baterii de 75 mm tractate hipo şi o baterie de
recruţi din Regimentul 8 Artilerie Grea,
constituită ca subunitate de intervenţie rapidă
sub comanda sublocotenentului Vasile
Manisali. Subunitatea de intervenţie era
formată dintr-un tun cal. 105 mm şi 50 soldaţi
cu puşti mitraliere, pistoale mitraliere şi
grenade, îmbarcaţi în trei camioane. În cursul
zilei de 24 august s-a procedat la organizarea
unităţii, dotarea cu muniţie (două unităţi de
foc) şi hrană pentru două zile. În noaptea de
24 spre 25 august divizionul s-a deplasat pe
itinerarul Pădurea Comana, Jilava, Bucureşti
având în avangardă subunitatea de intervenţie
rapidă, transportată auto, pentru a evita o
ciocnire neprevăzută a divizionului, foarte
vulnerabil din cauza numărului mare de cai,
cu subunităţi de artilerie antiaeriană germane
aflate în zonă.
În dimineaţa zilei de 25 august, la
ora 08.00, avangarda a atins şoseaua naţională
Bucureşti - Giurgiu în dreptul fermei
„30 Decembrie”. Şoseaua era ţinută sub foc
de armament automat şi artilerie uşoară
antiaeriană de către o unitate a inamicului
aflată în incinta unui depozit, la sud de Jilava.
Comandantul divizionului a camuflat bateriile
hipo în zăvoiul de pe malul Argeşului şi a dat
ordin subunităţii de intervenţie rapidă să
ocupe poziţie la est de şosea cu misiunea de a
deschide focul la ordin. Comandantul
subunităţii a pornit cu tunul remorcat de un
autotractor „Skoda”, în viteză, s-a apropiat de
şosea la circa 600 de metri de obiectiv şi
manevrând din mers a instalat tunul în baterie
în dreapta şoselei, îndreptându-l asupra
obiectivului în timp ce tractorul a plecat
înapoi cu viteză. Motoarele celor trei
autocamioane care se aflau la circa
1.000 metri înapoi au fost pornite la turaţie
mare. În jurul obiectivului au fost instalate
posturi fixe cu armament automat. Doi
parlamentari trimişi ca să ceară capitularea
unităţii germane le-au făcut cunoscut acestora
că fac parte din avangarda unei mari unităţi
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comandantului divizionului au fost trecute şi
3 baterii de artilerie antiaeriană din zonă,
constituindu-se o singură grupare de artilerie.
Efectul tragerilor executate asupra
aeroportului a fost maxim şi aviaţia hitleristă
a fost nevoită să înceteze, începând din ziua
de 26 august, bombardarea capitalei. În presa
vremii această acţiune a fost evidenţiată sub
titlul „La Băneasa bubuie tunul”.
Divizionul a executat trageri intense în
tot cursul zilei de 26 şi 27 august 1944 până la
nimicirea forţelor naziste şi cucerirea satului
şi aeroportului Băneasa.

Tâmplaru. Pentru cinstirea memoriei eroilor
apărători ai Capitalei, pe podul de la Băneasa
a fost aşezată o placă comemorativă.

5.2.3.4. Apărarea podului de la
Băneasa
Misiunea de a interzice pătrunderea
inamicului în Bucureşti dinspre Băneasa a
fost încredinţată Regimentului de Gardă
Călare. Escadronul care bara şoseaua
naţională la sud de podul peste râul Colentina
era sprijinit de un pluton de tunuri antitanc. În
ziua de 24 august ora 06.30 o coloană
motorizată a inamicului, precedată de cinci
tunuri de diferite calibre a încercat să
pătrundă în Bucureşti. Trecerea peste pod
fiind baricadată, coloana a fost silită să se
oprească şi tunurile germane au fost
îndreptate asupra servanţilor celor trei tunuri
antitanc instalate în apropiere de pod. Fără a
se lăsa intimidaţi de tunuri au deschis focul şi
au tras în plin asupra coloanei inamicului.
Prima lovitură, trasă de tunul comandant de
sergentul Vârtosu Gheorghe a lovit în plin. La
fel şi a doua lovitură trasă de sergentul Zamfir
Nicolae. Un tun şi un autocamion german au
fost distruse. Nemţii au abandonat tunurile şi
o parte din maşini şi s-au retras în fugă. Au
revenit la atac de mai multe ori cu forţe noi
însoţite de tancuri, însă, din cauza focului
eficace al tunurilor antitanc, nu au reuşit să
disloce apărarea noastră şi să pătrundă la sud
de pod. Când nemţii însoţiţi de tancuri uşoare
s-au apropiat de pod, tunarii români au tras cu
precizie. Tancurile germane au fost scoase din
luptă şi mai mulţi soldaţi germani ucişi. În
timpul luptei din rândurile ostaşilor noştri au
căzut soldaţii Stelian Nicoară şi Dumitru

Luptele de la Podul Băneasa. Ilustraţie de Nichi
Popescu, în memoria soldatului Stelian Nicoară179

5.2.3.5. Participarea artileriei la alte
acţiuni pentru curăţirea teritoriului
naţional
Subunităţile de artilerie dotate cu guri de
foc, sau luptând uneori ca infanterişti au
participat la operaţiile de curăţire a teritoriului
pretutindeni unde s-au aflat. În acest sens
prezentăm următoarele exemple:
- câte un pluton de artilerie din
Regimentele 8 şi 64 Artilerie - partea
sedentară (dispersate în jud. Olt) au intrat în
gruparea tactică Stoieneşti, formată din
Regimentul 4 Transmisiuni (dislocat la
Stoieneşti - Olt) cu misiunea de a interzice
trecerea trupelor germane în Oltenia;
- un pluton de artilerie din Regimentul 10
Artilerie (dislocat la Drăgăneşti Vlaşca) a
intrat în gruparea tactică constituită de
Regimentul 2 Transmisiuni P.S.(dislocat la
Alexandria) cu misiunea de a interzice
pătrunderea inamicului pe şoseaua Turnu
Măgurele, Alexandria, Bucureşti;
- un detaşament al Regimentului 3
Artilerie de Gardă - partea sedentară (dislocat
la Călăraşi), alcătuit din 200 de tunari pe jos,
înzestraţi cu un obuzier, care bara încrucişarea
de drumuri dinspre Independenţa, Ceacu spre
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Călăraşi şi Olteniţa a dezarmat, în zorii zilei
de 30 august 1944, o coloană germană care
intenţiona să treacă Dunărea. O parte din
maşinile care au reuşit să se strecoare în
comuna Cotmeanca, au fost interceptate şi
capturate de două grupări de luptă din acelaşi
regiment;
- în ziua de 25 august, printr-o acţiune
îndrăzneaţă organizată de Centrul de
Instrucţie al Artileriei cu tunarii unei baterii
de 75 mm şi un pluton de tunari de 105 mm,
s-a reuşit capturarea unei baterii de artilerie
germane amplasate în pădurea Dăiţa, Mihai
Bravu. Această baterie bara comunicaţia
Bucureşti-Giurgiu;
- un detaşament format din Batalionul 1
din Regimentul 26 Infanterie - partea
sedentară şi o baterie din Regimentul 14
Artilerie P.S. au supravegheat şoseaua
Bucureşti-Craiova la liziera de est a
municipiului Craiova;
- două baterii de tunuri din Regimentul
37 Artilerie - partea sedentară (Drobeta Turnu
Severin) au participat împreună cu unităţi
militare şi formaţiuni de luptă patriotice, la
apărarea municipiului Drobeta Turnu Severin
şi curăţirea teritoriului de formaţiunile
germane din zona Şimian, Drobeta Turnu
Severin, Gura Văii;
- o baterie din Regimentul 9 Artilerie partea sedentară (Craiova) a luat parte
împreună cu Regimentul 31 Dorobanţi P.S. la
acţiunea dusă împotriva convoaielor de vase
germane pe Dunăre, la Rast şi a avariat un
şlep;
- o baterie din Regimentul 14 Artilerie partea sedentară a acţionat la ordinele
Regimentului 31 Dorobanţi - partea sedentară,
în zona Cetate, Calafat a scufundat un vas şi a
avariat două remorchere şi patru bacuri;
- o baterie din Regimentul 29 Artilerie partea sedentară a participat la interzicerea
navigaţiei convoaielor de vase germane pe
Dunăre, în zona Bechet;
- o baterie din Regimentul 24 Artilerie partea sedentară a participat de asemenea la
întârzierea navigaţiei convoaielor de vase
germane pe Dunăre, tot în zona Bechet;
- Regimentul 1 Artilerie Grea - partea
sedentară (Craiova), aflat în rezerva Corpului 1
Teritorial a dezarmat în noaptea de 25 spre 26
august o coloană germană între localităţile
Icoana şi Flori; cu o parte din tunari pe jos,

regimentul a participat la apărarea
aeroportului Craiova, iar cu un pluton de
obuziere grele a participat la interzicerea
navigaţiei convoaielor de vase germane în
zona Calafat;
- Şcoala de Ofiţeri de Artilerie de
Rezervă Craiova, aflată de asemenea în
rezerva Corpului 1 Teritorial a acţionat în
municipiul Craiova;
- Divizioanele 3 şi 6 Tunuri Munte P.S.,
Divizionul 4 Obuziere Munte - partea
sedentară şi Divizionul 1 din Regimentul 36
Artilerie - partea sedentară, au acţionat în
cadrul Diviziei 4 Munte-Instrucţie pentru
curăţirea teritoriului de trupe germane în zona
Cărbuneşti, Bumbeşti, Târgu Jiu, Dobriţa,
Scoarţa, Căpăcioara;
- câte un pluton din Regimentul 4 şi
Regimentul 64 Artilerie - partea sedentară,
dispersate în sud-estul Olteniei au acţionat în
cadrul grupării tactice din zona Corabia;
- 4 plutoane pe jos din Regimentul 4
Artilerie - partea sedentară şi alte 3 din
Regimentul 8 Artilerie - partea sedentară,
dislocate tot în sud-estul Olteniei au acţionat
în cadrul grupării tactice din zona
Clinceni,Vişina Veche (nord Corabia);
- subunităţi pe jos din Regimentele 21 şi
26 Artilerie - partea sedentară (Slatina) au
acţionat în zona oraşului Slatina;
- Regimentul 2 Artilerie Moto - partea
sedentară a acţionat în cadrul Diviziei 5
Cavalerie Moto-Instrucţie în sud-vestul
Olteniei în zona Izvoarele, Gruia;
- Divizionul 1 din Regimentul 13
Artilerie (Constanţa) a dezarmat în ziua de
26 august 1944 unităţile germane din zona
Mihai Vodă şi Sinoe;
- Divizionul 2 din Regimentul 18
Artilerie (Constanţa) a dezarmat, în ziua de
25 august 1944 o coloană germană şi a
interzis navigaţia convoaielor de vase
germane pe Dunăre, în zona Hârşova;
- Bateria 9 Antitanc a Diviziei 9
Infanterie, împreună cu Batalionul 3 din
Regimentul 34 Infanterie au participat la
dezarmarea trupelor germane din portul
Constanţa; Bateria 109 Antitanc din aceeaşi
divizie a sprijinit capturarea coloanelor
inamice în zona Cernavodă şi a întârziat
circulaţia convoaielor de vase germane pe
Dunăre;
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- Divizionul 63 Artilerie Independent
dat ca întărire Diviziei 9 Infanterie a capturat
o coloană germană, la Tortoman, în ziua de
28 august 1944.

(pe secţii, echipaje) în prima etapă. Ulterior
s-au construit barăci semiîngropate unde s-au
instalat cele trei baterii, în pădurea din
apropierea comunei Apoldu de Sus. Aceste
3 baterii, în fapt un divizion, erau sub
comanda maiorului Mitroiu. În această
structură s-a continuat instrucţia până la 23
august 1944, când s-a depus jurământul. În
seara zilei de 23 august 1944, urmare a
proclamaţiei
regale,
regimentul
s-a
transformat în unitate operativă şi a ocupat o
poziţie de luptă pe şoseaua naţională, înspre
Sibiu, ca urmare a semnalării retragerii pe
acea şosea a unei unităţi militare germane.
Regimentul 7 Artilerie Grea - partea sedentară
- a luat în subordine şi Divizionul 57 Artilerie
Grea, începând cu 29 august 1944, ora 12.00,
în baza Ordinului special nr.7 din acea zi al
Biroului operaţii al Corpului 7 Teritorial şi a
acţionat pentru acoperirea frontierei de nord
în cadrul „Deta Vest”, comandat de generalul
Constantin C. Visarion. În baza acestui ordin,
Regimentul 7 Artilerie Grea - partea sedentară
şi Divizionul 57 Artilerie Grea trebuiau sa fie
gata de luptă în data de 30 septembrie 1944
orele 06.00. Punctul de comandă al
Regimentului 7 Artilerie Grea - partea
sedentară - a fost stabilit la Turda. În acest timp
partea operativă a Regimentului 7 Artilerie
Grea, sub comanda colonelului Vasile Danacu
se pregătea să străpungă defileul GhimeşPalanca.
Subunităţile Regimentului 7 Artilerie
Grea - partea sedentară - şi Divizionul 57
Artilerie Grea au fost repartizate la cele
4 detaşamente de acoperire şi grupări şi aveau
misiunea să acţioneze cu foc astfel:
Detaşamentul de acoperire - trageri
îndepărtate pe direcţiile Huedin, Cluj; Gilău,
Cluj; Dej, Cluj; Gruparea „Locotenentcolonel Căpâlna“ - trageri îndepărtate pe
direcţiile Turda-Unirea şi Turda-BuruCâmpia
Turzii-Luncani,
trageri
de
contrabaterie pe Valea Arieş, Ulut, la Mihai
Viteazul şi Poiana; Gruparea „Colonel
Vlădescu“- trageri îndepărtate pe direcţiile
Unirea-Aiud şi Vălişoara-Aiud-Vioara de
Sus-Ciumbrud, trageri de contrabaterie pe
pădurea Gabrianului, nord-est Ormeniş, Inoc
şi Unirea, trageri de oprire pe direcţiile
Unirea-Aiud şi Poiana Aiudului-Aiud;
Gruparea „Locotenent-colonel Forna“- a
executat trageri îndepărtate începând de la
marginea Aiudului, în special pe direcţiile
Aiud-Teiuş şi Geoagiul de Sus-Teiuş; trageri

5.2.3.6. Participarea artileriei la
luptele duse pentru acoperirea frontierei
Acoperirea frontierei a reprezentat o
operaţie de importanţă strategică, desfăşurată
în perioada 23 august-5 septembrie 1944, cu
scopul de a interzice pătrunderea forţelor
germane şi ungare din nordul Transilvaniei,
Ungaria şi Iugoslavia şi de creare a condiţiilor
favorabile pentru concentrarea forţelor
române şi sovietice în vederea trecerii la
ofensivă. Sarcina organizării şi executării
acestei operaţii a revenit Armatei 1 române
care ocupa un front de apărare între Întorsura
Buzăului şi Orşova, având în compunere:
Corpul de Munte, Corpurile 6 şi 7 Teritoriale
cu 11 divizii (6 de infanterie, 3 de vânători şi
2 de cavalerie), 27 de baterii de artilerie,
centrele de instrucţie, şcolile militare şi alte
formaţiuni din zona de acţiune.
Aspectul general al participării
artileriei la acoperirea frontierei este acela
al unei fracţionări excesive, impusă de
necesitatea ca fiecare grupare tactică sau
detaşament să aibă sprijinul cel puţin al
unei subunităţi care prin focul ei să frâneze
elanul atacurilor inamice şi să constituie în
acelaşi timp un sprijin moral pentru
trupele proprii.
Majoritatea grupărilor şi detaşamentelor
au avut în sprijin o singură baterie. Pe
direcţiile cele mai importante pentru apărare,
comandanţii au păstrat în cadrul rezervelor
tactice şi subunităţi de artilerie (câte 2-3
baterii). Când forţele iniţiale de acoperire au
fost întărite prin sosirea de noi mari unităţi
s-au constituit grupări de forţe mai importante
în compunerea cărora au intrat şi unităţi de
artilerie.
Regimentul 7 Artilerie Grea - partea
sedentară - a fost redislocat de la Sibiu la
Apoldu de Sus, în luna mai 1944, unde a
primit contingentul 1945, completat cu o serie
de contingente mai vechi neîncorporate. Din
aceşti ostaşi s-au format 3 baterii (în total
peste 500 de ostaşi), astfel: Bateria 1 Tunuri
105
mm
Schneider,
comandată
de
sublocotenentul Radian Mihail, Bateria
2 Obuziere 150 mm Skoda, comandată de
sublocotenentul Oprean D. Aurel, Bateria 3
Specialitate, comandată de sublocotenentul
Ene Nicolae. Soldaţii erau cazaţi la localnici
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de contrabaterie pe pădurea de la nord
Garbona de Jos, Radeţi, opriri cu foc pe
direcţia Aiud-Teiuş.
Regimentul 7 Artilerie Grea - partea
sedentară şi Divizionul 57 Artilerie Grea şi-au
îndeplinit misiunile în condiţii satisfăcătoare
şi bune, reuşind să oprească atacurile masive
ale marilor unităţi şi subunităţi ale Armatei a 2-a
ungară şi Armatei a 6-a germană care au
declanşat două lovituri puternice, una
principală pe direcţia Sărmaşel, Tg. Mureş,
Blaj şi alta secundară pe direcţia Cluj, Turda,
Aiud. Până în seara zilei de 6 septembrie
aceste forţe au fost oprite pe aliniamentul
Luduş, Tăureni şi respectiv pe valea
Arieşului, în faţa localităţilor Turda şi Buru.
În cursul zilei de 5 septembrie, pentru a
opri ofensiva inamicului, comandantul
Armatei a 4-a, generalul de corp de armată
Gheorghe Avramescu a luat mai multe
măsuri. A introdus în eşalonul întâi Corpul 6
Armată, la dreapta Corpului 6 Teritorial, între
Ormeniş şi Gulaş. A dispus Regimentele 1, 3
şi 7 Artilerie Grea mai aproape de limita
dinainte a apărării, pentru a le asigura o mai
bună bătaie în vederea lovirii grupărilor
inamicului aflate în marş. Regimentul 7
Artilerie Grea - partea sedentară cu
Divizionul 57 şi celelalte două regimente de
artilerie grea (1 şi 3) au sprijinit acţiunile de
luptă în cele trei operaţii desfăşurate până la
eliberarea Clujului. După eliberarea oraşului,
subunităţile din Regimentului 7 Artilerie Grea parta sedentară şi Divizionul 57 Artilerie Grea
s-au retras la Sibiu, s-au reorganizat cu forţele
Regimentului 7 Artilerie Grea - partea
operativă, care a sosit de la Eremitu. După
reorganizare şi restructurare Regimentul 7
Artilerie Grea, comandat de colonelul Vasile
Danacu s-a deplasat pe frontul din Ungaria.

5-8 septembrie 1944, Armata a 4-a comandată
de generalul Gheorghe Avramescu a oprit
ofensiva germană pe direcţiile Cluj, Alba Iulia
şi Târgu Mureş, Mediaş, iar începând cu
9 septembrie a trecut la ofensivă la nord de
râurile Mureş şi Arieş. Corpul de Munte cu
Diviziile 1 Munte şi 3 Infanterie a plecat la
ofensivă pe direcţia Braşov, Sighişoara;
Corpul 6 Armată cu Diviziile 6, 11 şi 21
Infanterie-Instrucţie a fost concentrat în
raionul Dumbrăveni, Târnăveni, Mediaş;
Corpul
Motomecanizat,
comandat
de
generalul de artilerie Gheorghe Rozin, având
în compunere Divizia 9 Infanterie, Diviziile 1
şi 8 Cavalerie, s-a concentrat în raionul
Cetatea de Baltă, Blaj, Şeica Mare; Corpul 6
Teritorial (comandant generalul de artilerie
Gheorghe Stavrescu) cu Diviziile 18 şi 20
Infanterie-Instrucţie, Regimentul 7 Artilerie
Grea şi alte unităţi de armată era dispus între
Vânători şi Gilău pe un front de 150 km.
În plus, faţă de forţele angajate de cele
2 armate române, Divizia 103 Munte,
comandată de generalul Ilie Creţulescu a
acţionat, începând cu data de 9 septembrie 1944,
în subordinea Corpului 24 Gardă sovietic care
ducea lupte dincolo de Munţii Ciuc,
dezvoltând ofensiva până pe râul Mureş. La
data de 29 septembrie divizia a reintrat în
subordinea armatei române. Artileria diviziei
era compusă din: Brigada 6 Artilerie cu
Regimentele 11 şi 16 Artilerie şi Bateria 285
Aruncătoare 120 mm. După lupte grele duse
împreună cu trupele sovietice din Corpul 24
Gardă, Brigada 6 Artilerie a intrat în
subordinea Diviziei 6 Infanterie începând cu
data de 12 octombrie 1944.
Ofensiva Corpului de Munte pe direcţia
Sfântul Gheorghe, Malnaş s-a conjugat cu
acţiunile Corpului 24 Armată din Armata 7
Gardă sovietică care a rupt apărarea
inamicului din munţii Ciucului, a cucerit prin
lupte grele pasul Ghimeş şi a ieşit, la
11 septembrie, în valea superioară a Oltului.
Între 28 august şi 28 septembrie 1944,
Regimentul 7 Artilerie Grea a acţionat în
subordinea Corpului 24 Gardă sovietic, care
făcea parte din Armata 7 Gardă. În luptele
pentru deschiderea pasului Ghimeş, în
operaţia Ghimeş-Palanca acest regiment s-a
evidenţiat prin modul în care a sprijinit
trupele Diviziei 6 Infanterie sovietică,
„Orlowskaja”. În ziua de 10 septembrie 1944,

5.2.3.7. Participarea artileriei la
luptele duse pentru eliberarea părţii de
nord-vest a Transilvaniei
După finalizarea cu succes a operaţiei de
acoperire a frontierelor, executată de către
Armata 1, începând cu data de 4 septembrie a
fost introdusă în dispozitivul de apărare şi
Armata a 4-a (11 divizii) adusă de pe frontul
din Moldova. Armata 1 rămasă cu 8 divizii
şi-a restrâns dispozitivul la vest de Carpaţii
Occidentali în Banat şi Crişana. În perioada
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întărită cu Regimentul 114 Artilerie Antitanc
sovietic.
Regimentul 7 Artilerie Grea a intrat în
compunerea grupării de artilerie a corpului. În
zilele de 27-28 septembrie 1944, regimentul a
sprijinit Corpul 24 Armată sovietic în luptele
de la vest de Eremitu, dând posibilitatea
Diviziei 6 „Orlovskaia”, Diviziei 72 Gardă,
Diviziei 103 Munte română şi Diviziei 81
Infanterie sovietică să înainteze către Reghin
şi Târgu Mureş. Tot la 28 septembrie,
regimentul a contribuit prin focul său la
succesul unităţilor sovietice care au forţat
Mureşul şi au realizat un cap de pod în zona
Petelea, Periş. Pentru acţiunile din zonele
Ghimeş, Palanca şi Sovata, Eremitu,
regimentul a fost citat la Radio „Moscova”
(„se remarcă acţiunea regimentului de
artilerie de sub comanda colonelului
Danacu”). După acţiunile din zona Sovata,
Eremitu, regimentul s-a deplasat în
garnizoana Sibiu.
Armata 1 comandată de generalul
Macici Nicolae a acţionat pentru blocarea
ofensivei inamice, în acest sens a organizat
„Detaşamentul Păuliş” din elevii şcolii
militare din Radna şi Divizionul 61 Artilerie
Grea Moto Independent, cu misiunea de a
apăra defileul Mureşului. Totodată, cu Divizia
14 Infanterie-Instrucţie a blocat direcţiile
deschise de râurile Bistra şi Timiş din zona
Caransebeş. La declanşarea ofensivei
inamice, în data de 13 septembrie, în eşalonul
întâi al armatei se găseau grupurile de forţe
denumite „Bihor” (batalioanele fixe regionale
„Someş”, Bihor” şi „Arieş”) şi „Crişuri”
(Diviziile 1 Infanterie-Instrucţie şi 3 Munte),
Corpul 7 Teritorial (cu Divizia 1 CavalerieInstrucţie şi Divizia 9 Cavalerie) şi Divizia 19
Infanterie, în eşalonul secund fiind
„Detaşamentul Păuliş”, Şcoala de Ofiţeri de
Infanterie Arad şi Divizia 14 InfanterieInstrucţie. Începând cu data de 11 octombrie a
fost introdusă în dispozitivul ofensiv şi
Divizia „Tudor Vladimirescu”.
Divizionul 61 Artilerie Grea Moto
Independent a acţionat pentru a interzice o
eventuală pătrundere a inamicului în defileul
Radna, Lipova în sprijinul Detaşamentului
Păuliş, pe care l-a constituit şi i-a dat
misiunea să apere defileul Mureşului. Iniţial,
în compunerea detaşamentului au intrat
Batalioanele 1 şi 2 Elevi ale Şcolii de
Subofiţeri de Rezervă de Infanterie, aflată la

regimentul a executat o pregătire de artilerie
cu toate bateriile asupra poziţiilor inamicului
din jurul cotei 1106, care închideau complet
defileul, durata pregătirii fiind de 20 de
minute. În urma acestei pregătiri, Corpul 24
Armată sovietic a trecut la atac, străpungând
poziţiile inamicului destabilizate de tirul
precis al artileriei regimentului.
La intrarea în satul Ghimeş, artileriştii
regimentului au fost întâmpinaţi cu urale de
către infanteriştii sovietici. Regimentul a
primit mulţumiri verbale de la comandanţii
sovietici, aceştia spunând că acţiunea
regimentului a fost formidabilă. De aici s-a
lansat lozinca artileriştilor „Ca la Palanca”,
aceasta devenind o prezenţă vie în inimile
tuturor artileriştilor până în Cehoslovacia.
Pentru ruperea apărării de pe Mureş,
lovitura principală a fost dată de pe frontul
Cipău, Cuciu de către Corpul Motomecanizat
(4 divizii) care a fost întărit în acest scop cu
Regimentele 1 şi 3 Artilerie Grea Moto,
Divizionul 52 Artilerie Grea Moto
Independent şi artileria din Divizia 1
Cavalerie, din rezerva armatei, care urma să
intervină în acţiune pe direcţia loviturii
principale. Luptele date între 22 şi
26 septembrie, când a fost cucerită înălţimea
cu cota 495 de pe Dealul Sângeorgiu, au fost
dintre cele mai grele şi sângeroase din luptele
date de Armata a 4-a pentru eliberarea părţii
de nord a Transilvaniei. Observatoarele de
artilerie situate la sud de Mureş erau dominate
de Dealul Sângeorgiu care limita vederea în
adâncimea poziţiei inamicului. Inamicul
ocupa o poziţie dominantă, având limita
dinainte la creasta militară, iar în contrapantă
avea o a doua poziţie. În aceste condiţii
sprijinul de artilerie era foarte eficient până la
creasta topografică şi trupele noastre au ajuns
de mai multe ori pe această creastă. Dincolo
de creasta topografică sprijinul se executa în
condiţii extrem de grele, cu ajutorul hărţii, la
cererea unităţilor de infanterie. Această
deficienţă în sprijinirea infanteriei proprii, în
momentele cele mai critice ale contraatacurilor
inamicului, a permis acestuia să recucerească
de mai multe ori poziţiile pierdute. Divizia
103 Munte a ajuns la 16 septembrie în zona
Sovata. De aici divizia a fost introdusă în
luptă pentru ruperea puternicului aliniament
de apărare organizat de inamic pe înălţimile
de la nord de Niraj. În acest scop divizia a fost
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de subofiţeri de rezervă de infanterie au
constituit o singură grupare de artilerie de
sprijin nemijlocit, sub comanda locotenentcolonelului Constantin M. Rădulescu, în
măsură să intervină cu foc în întreaga fâşie de
apărare a detaşamentului, largă de 8 km.
Poziţiile bateriilor de artilerie au fost
alese chiar în dispozitivul infanteriei. Bateria 1
comandată de căpitanul Pruneş s-a instalat în
apropierea cimitirului comunei Păuliş, la
numai 600-800 m de linia dinainte a apărării.
Frontul raionului poziţiilor de baterie
era de 1.200 m, pentru ca divizionul să poată
interveni cu foc de la Mureş până la Covîşinţi.
Bateria 2 a fost instalată la aceeaşi depărtare
de linia întâi, pe viroaga dintre comunele
Păuliş şi Miniş. Cele 4 aruncătoare de mine de
120 mm au constituit Bateria 3 care a fost
instalată între Bateriile 1 şi 2. Observatoarele
bateriilor, divizionului şi punctul de comandă
al divizionului şi detaşamentului au fost
instalate pe dealul est Miniş (Dealul
Hotarului). Canalul colector al apelor din
zonă, larg de 8 m şi adânc de 6 m, care trecea
prin faţa localităţilor Covăşinţi, Cuvin,
Ghioroc, Miniş, Păuliş şi se varsă în Mureş
era plin cu apă, astfel încât a constituit un
foarte bun obstacol antitanc. Spatele raionului
poziţiilor de artilerie era asigurat de
Compania 5 elevi, instalată în dispozitiv
călare pe şoseaua Păuliş-Radna.
Datorită importanţei deosebite acordate
de către Armata 1 română apărării defileului
Mureşului, Detaşamentul Păuliş a fost
subordonat nemijlocit acesteia, cu începere
din ziua de 13 septembrie 1944. Până în dupăamiaza zilei de 13 septembrie, în fâşia de
apărare a detaşamentului a fost linişte. Din
acea zi însă au început să sosească forţele
sedentare ale unităţilor din garnizoana Arad şi
populaţia speriată. Comandantul divizionului
a instalat imediat posturi de îndrumare a
circulaţiei la punctele obligate de trecere ale
drumurilor şi căii ferate peste canalul colector
(a devenit şanţ antitanc), spre a accelera
trecerea în ordine, astfel încât detaşamentul să
nu fie surprins de inamic. Ziua de
14 septembrie 1944 a fost prima zi de luptă a
detaşamentului. În zorii zilei, o patrulă de
cercetare trimisă de Batalionul 2 Elevi a
întâlnit blindate inamice care precedau forţele
principale. Divizionul a deschis focul cu toată
eficacitatea. Acest moment a fost consemnat
de comandantul detaşamentului astfel: ,,Din
Sâmbăteni au pornit spre noi tancuri inamice

Radna, un pluton din Regimentul 93
Infanterie, o baterie pe jos din Regimentul 38
Artilerie - partea sedentară (Arad ) şi două
baterii (7 piese) din Divizionul 61 Artilerie
Grea Moto Independent, comandat de
locotenent-colonelul Constantin M. Rădulescu.
Pe lângă armamentul individual, în dotarea
detaşamentului mai erau: 8 mitraliere;
24 aruncătoare de mine (12 de 60 mm;
8 de 81,4 mm; 4 de 120 mm); 4 tunuri
antitanc; 2 tunuri antiaeriene.
Forţa combativă a Divizionului 61
Artilerie Grea Moto Independent care a intrat
în compunerea Detaşamentului Păuliş a fost
formată din 8 ofiţeri, 13 subofiţeri, 360 de
gradaţi şi soldaţi, 358 de puşti, 1 puşcă
mitralieră şi 3 obuziere grele de 122 mm.
Divizionul a dispus de 3.000 de
proiectile, adică 430 de lovituri de piesă sau
5,4 unităţi de foc, având asupra unităţilor în
dispozitivul de luptă 3 unităţi de foc, iar restul
în vagoane eşalonate în staţiile de cale ferată
Milova şi Canop aflate la 9 şi respectiv 12 km
est de Radna. Divizionul a debarcat în ziua de
6 septembrie 1944 în staţia Milova şi a intrat
în cantonament în satul Şoimuş (1 km est de
Radna) în urma dispoziţiilor primite de
comandantul divizionului, personal de la
generalul Carol Schmidt comandantul Corpului
7 Teritorial, care avea punctul de comandă la
Radna. Câteva zile mai târziu Corpul 7
Teritorial a devenit Corpul 7 Armată.
Până la intrarea în dispozitivul de luptă
divizionul a executat 3 aplicaţii tactice de
apărare de-a lungul defileului Mureşului între
Sâmbăteni, Păuliş şi Bârzava. În ziua de
11 septembrie Corpul 7 Armată a primit ordin
de la Armata 1 să regrupeze Divizionul 61
Artilerie Grea Moto Independent, la Păuliş,
până în seara de 14 septembrie, unde a rămas
la dispoziţia Armatei 1.
În aceeaşi zi, comandantul Corpului 7
Armată a convocat la ora 11.00, la punctul de
comandă al corpului pe comandantul Şcolii
de subofiţeri de rezervă de infanterie de la
Radna şi pe comandantul Divizionului 61
Artilerie Grea Moto Independent şi le-a
ordonat verbal că se constituie în
,,Detaşamentul Păuliş”, gata de luptă imediat,
cu misiunea de a apăra defileul Mureşului în
zona Păuliş, Miniş, Ghioroc, Cuvin, întărind
efortul apărării pe comunicaţia principală
Arad, Păuliş, Radna, Deva.
Divizionul 61 Artilerie Grea Moto
Independent (Bateria 1 şi Bateria 2) şi cele
4 aruncătoare de mine de 120 mm ale Şcolii
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reuşit să se infiltreze pe viroagă către poziţia
Bateriei a 2-a. Aşa cum consemnează
comandantul detaşamentului ,,Tunarii n-au
încetat însă nici o clipă lupta. Ei au pus mâna
imediat pe puşti şi au ocupat tranşeele din
jurul poziţiei bateriei“.
A urmat contraatacul Companiei a 5-a
Elevi, la care au participat din plin şi
artileriştii, sub comanda directă a locotenentcolonelului Constantin M. Rădulescu, care
reuşise să organizeze ad-hoc o baterie pe jos
alcătuită, pe lângă tunarii Bateriei a 2-a, din
tunarii trenurilor de luptă ale bateriilor şi
divizionului şi din tunarii îngrijitori de cai ai
Regimentului 38 Artilerie - parte sedentară,
cantonaţi cu caii lor în grajdurile comunei
Păuliş. Contraatacul dat prin surprindere în
zorii zilei de 16 septembrie a fost încununat
de succes şi inamicul pătruns în viroagă a fost
nimicit sau capturat. În ziua de 16 septembrie,
atacul inamic, cu infanterie şi tancuri a
crescut şi mai mult în intensitate în special
către flancul drept şi spatele detaşamentului.
Dispozitivul de luptă al detaşamentului a
început să fie bombardat de artileria inamică
amplasată în raionul satului Sâmbăteni, cu
mai multă precizie şi intensitate. Cercetând cu
multă atenţie, comandantul divizionului a
descoperit în turla bisericii din Sâmbăteni un
punct de observare inamic. Acesta a ordonat
Bateriei 2 să deschidă imediat focul asupra
turlei. După prima lovitură turla bisericii a
fost lovită cu precizie. Precizia tragerii şi
rezultatul obţinut au avut efect deosebit
asupra moralului luptătorilor, iar artileria
duşmană s-a domolit simţitor.
Întrucât situaţia detaşamentului devenise
destul de critică, fiind ameninţat cu
încercuirea, comandantul detaşamentului a
adus, tot prin marş forţat, de la Radna,
Compania 3 Elevi, care până în seara zilei, a
ocupat şi organizat apărarea înălţimii cu cota
365 de pe Dealul Hotarului. În dimineaţa zilei
de 17 septembrie, după o puternică pregătire
de foc de 45 minute asupra satului Miniş şi
Vârfului Păuliş (cota 372), inamicul a reluat
atacul. Toate atacurile au fost respinse. La
respingerea acestora a luat parte şi un batalion
din Regimentul 32 Infanterie Moto sovietic,
care a contraatacat către amiaza zilei pe
direcţia Baratca, cota 365. Batalionul 1 din
Regimentul 96 Infanterie a contraatacat de la
Cladova către marginea de nord a localităţii
Ghioroc, sprijinit prin trageri de flanc de
Bateria 1 şi Bateria 2, silindu-l pe inamic să
se retragă din Viile Cladovenilor spre Cuvin.

care au fost luate sub foc inamic de artileria
noastră. Unele maşini au fost avariate,
rămânând prin porumbişte. Am remarcat
precizia şi eficacitatea cu care a luptat
artileria noastră”. În jurul orei 12.00 a intrat
în dispozitiv, la 200 m vest de calea ferată
Păuliş, Ghioroc bateria de tunuri antitanc a
Regimentului 32 Infanterie Moto sovietic.
Cele 6 atacuri repetate ale inamicului, însoţite
cu care de luptă, pe direcţia loviturii
principale Sâmbăteni, Păuliş, Radna au fost
respinse în faţa şanţului antitanc. Prizonierii
luaţi au declarat că fac parte din divizia
blindată maghiară ,,Budapesta“.
Începând din ziua de 15 septembrie în
fâşia de apărare a detaşamentului a mai
acţionat o baterie antitanc sovietică de 57 mm
şi 2 plutoane de puşcaşi sovietici în sprijinul
Companiei la elevi, precum şi Batalionul 1
din Regimentul 96 Infanterie român, pentru a
face siguranţa spatelui detaşamentului pe
înălţimea cu cotele 479 şi 471 (est Cuvin). În
ziua de 15 septembrie inamicul a reluat atacul
cu forţe mult superioare, în special tancuri,
căutând ca printr-un atac frontal (călare pe
viroaga dintre Păuliş şi Miniş) să străpungă
apărarea şi în acelaşi timp să nimicească
Bateria 2 care le stânjenea foarte mult
apropierea şi trecerea şanţului antitanc şi
printr-un atac învăluitor, pe la nord de Cuvin,
să cadă în spatele detaşamentului.
Atacul inamicului a fost precedat de o
puternică pregătire de artilerie, în special pe
liziera de vest şi nord ale localităţilor Păuliş şi
Miniş, unde au început să cadă şi proiectilele
de 150 mm.
O baterie inamică de artilerie grea a fost
identificată în plantaţia de plopi din jurul
haltei de cale ferată Sâmbăteni (situată pe
secţiunea de cale ferată îngustă Arad,
Podgoria, Sâmbăteni, Covăşinţi, Siria,
Pâncota). Divizionul a executat imediat
trageri de contrabaterie, concentrând focul
Bateriilor 1 şi a 2-a. După 6-7 salve, bateria
inamică a fost în bună parte nimicită, aşa încât
şi-a încetat activitatea, rămânând pe teren
numai obuzierele distruse şi resturile
autocamioanelor cu muniţii care, fiind lovite
în plin, au explodat provocând prin ,,unda de
şoc” explozia şi a celorlalte autocamioane cu
muniţii.
După lupte foarte grele şi cu pierderi
mari pentru inamic, acesta a reuşit, către
sfârşitul zilei să străpungă apărarea noastră şi
să cucerească localităţile Cuvin, Ghioroc, şi
jumătatea de nord a Minişului. Mai mult încă,
profitând de întuneric, o subunitate inamică a
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dovadă (....) se citează pe ordin de zi pe
Armată”.
La vest de munţii Apuseni, Divizia 3
Munte, condusă de generalul Mociulski, a
atacat în ziua de 22 septembrie, fiind sprijinită
de artileria proprie şi de artileria Diviziei 337
Infanterie din Corpul 33 Armată sovietic. A
rupt apărarea inamicului şi a eliberat oraşul
Beiuş, iar până la 27 septembrie a ajuns pe
Crişul Repede, la vest de Oradea, unde a
trecut la apărare. Fiind devansată de diviziile
vecine şi având flancurile expuse, divizia a
adoptat un dispozitiv adecvat, cu 3 batalioane
în spatele râului, câte un batalion de fiecare
flanc expus şi un batalion în rezervă. Artileria
a fost dispusă central, având posibilitatea să
intervină în totalitate (3 divizioane) în
sprijinul forţelor principale şi cu câte
2 divizioane în sprijinul flancgărzilor. S-a
concretizat, în acest caz, prevederea
regulamentară referitoare la misiunea normală
şi misiunea eventuală a unităţilor de artilerie.
În data de 6 octombrie a început
operaţia ofensivă „Debreţin”, în cadrul căreia
armata română a participat cu 20 de divizii de
infanterie, cavalerie şi vânători de munte şi cu
un număr total de 2.787 de guri de foc de

La acest contraatac a luat parte şi o companie
de voluntari, constituită din elevii-recruţi ai
Batalionului 3. În noaptea de 17 spre
18 septembrie, Batalionul 2 Elevi a fost
înlocuit de trupe sovietice şi s-a regrupat în
rezervă, la vest de Radna. În dimineaţa de
18 septembrie, după o scurtă pregătire de
artilerie întregul detaşament a pornit la atac,
nimicind şi capturând până în seara zilei o
parte din forţele inamicului.
În ziua de 19 septembrie, marile unităţi
sovietice sosite în zonă au trecut la ofensivă
în direcţia Arad, iar elevii şi ostaşii români ai
detaşamentului Păuliş au reluat atacul
aruncându-l pe inamic dincolo de şanţul
antitanc. Cu acest ultim atac s-a încheiat
misiunea detaşamentului.
Pentru faptele de arme săvârşite, Şcoala
de Subofiţeri de Rezervă de Infanterie Radna
împreună cu unităţile care au constituit
detaşamentul Păuliş au fost citate pe armată,
prin Ordinul de zi nr. 15, din 14 noiembrie
1944, al Ministrului de Război în care se
spunea: „(....) Alături de elevi s-a bătut cu
aceeaşi bravură (....) şi Divizionul 61
Artilerie Grea. Pentru exemplul strălucit de
bravură şi spiritul de sacrificiu de care au dat

Dispozitivul artileriei diviziilor 3 Munte şi „Tudor Vladimirescu” în luptele de la Oradea (12 octombrie 1944)
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artilerie, dintre care 330 de tunuri antitanc,
1.798 aruncătoare, 465 de tunuri şi obuziere
de câmp, 194 de tunuri antiaeriene uşoare180.
Operaţiile ofensive au cuprins un teritoriu
vast situat din Câmpia Transilvaniei până în
Câmpia Tisei în care a acţionat Frontul 2
Ucrainean, având în subordine Armatele 1 şi
4 române.
Gruparea principală de forţe a frontului
cuprindea Armatele 6 şi 53 tancuri sovietice,
Corpul 33 Armată sovietic şi forţele române
constituite din Divizia „Tudor Vladimirescu”,
Diviziile 2 şi 3 Munte, Divizia 1 Infanterie
Instrucţie, Divizia 1 Cavalerie Instrucţie şi
Armata 1.
În sectorul Armatei 1, la data de
11 octombrie, Corpul 33 Armată sovietic a
reluat ofensiva pentru eliberarea oraşului
Oradea cu Divizia 337 Infanterie pe marginea
de est, Divizia „Tudor Vladimirescu” pe
direcţia Oradea şi Divizia 3 Munte de la vest
de oraş.

nord-vest a Transilvaniei, pe direcţia Oradea.
Artileria diviziei de munte era formată din
Divizioanele 1 şi 9 Tunuri Munte şi
Divizionul 3 Obuziere Munte, la care s-a
primit ca întărire Regimentele 484 şi 1324
Artilerie Antitanc, sovietice, deoarece era
expusă contraatacurilor cu tancuri ale
inamicului.
Divizia „Tudor Vladimirescu” avea în
organică Regimentul 1 Artilerie şi divizionul
antitanc.
Până la 10 octombrie, Divizia 3 Munte a
dus acţiuni ofensive pentru a pune stăpânire
pe aliniamentul Girişul de Criş, Toboliu,
cealaltă divizie fiind în apărare. Începând cu
data de 11 octombrie, ambele divizii au
declanşat ofensiva pentru eliberarea oraşului
Oradea, care a început cu o pregătire de foc
de 20 de minute ce a vizat neutralizarea
rezistenţelor inamice din zona localităţilor
Leş, Nojorid şi Roit. Tragerile executate de
cele 2 divizioane ale Regimentului 1 Artilerie
au silit inamicul să părăsească localitatea
Nojorid. După lupte grele, în seara zilei de
12 octombrie, Divizia „Tudor Vladimirescu”
a intrat în Oradea dinspre sud-vest, localitatea
fiind complet curăţată de inamic până a doua zi.

La începutul operaţiei „Debreţin”,
Diviziile 3 Munte şi „Tudor Vladimirescu”,
aflate în subordinea Corpului 33 Armată
sovietic au acţionat pentru eliberarea părţii de

Dispunerea artileriei Corpului 2 Armată (9 octombrie 1944)
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În ziua de 12 octombrie, unităţile
Diviziei ,,Tudor Vladimirescu” au spulberat
ultimele rezistenţe ale inamicului şi au
eliberat oraşul Oradea, important centru
industrial şi nod de comunicaţii.
Artileria Diviziei 3 Munte a executat o
nouă pregătire de foc de 30 de minute ceea ce
a permis apropierea de localitatea Toboliu
pentru atingerea aliniamentului Crişul
Repede. După îndeplinirea misiunii, cele două
divizii au primit ordin să schimbe direcţia de
înaintare spre vest către Girişul de Criş,
Berekböszörmény.
Armatei 4 române i-a revenit misiunea
de a declanşa ofensiva pentru eliberarea
ultimei palme de pământ ocupate de inamic.
La data de 9 octombrie, Armata a 4-a, dispusă
între vest Târgu Mureş şi est Turda, având la
stânga Armata 27 şi la dreapta Armata 7,
sovietice, a trecut la ofensivă pentru
eliberarea părţii de nord-vest a Transilvaniei,
operaţie care s-a desfăşurat în perioada

(Diviziile 7, 9 şi 21 Infanterie) sprijinit de
Regimentele 1, 3 şi 6 Artilerie Grea, a
acţionat pe direcţia loviturii principale între
Poiana, Cojocna, Apahida; Corpul 2 Armată
(Divizia 20 Infanterie şi Divizia 8 Cavalerie
purtată), la centru, sprijinit de Divizionul 52
Artilerie Grea Independent a dezvoltat
ofensiva pe direcţia Luduş, Sărmăşel; Corpul
de Munte (Divizia 1 Munte, Diviziile 3 şi 6
Infanterie), la flancul drept, sprijinit de
Regimentul 2 Artilerie Grea a acţionat pe
direcţia Berghia, Gherla. Ofensiva Armatei 4
s-a transformat în urmărire, deoarece în urma
operaţiei „Debreţin” inamicul a început să se
retragă.
Comandantul Armatei a 4-a a citat prin
Ordinul de zi nr. 338 Regimentul 1 Artilerie
Grea: „În grelele lupte de pe Mureş, de la
începutul lunii septembrie şi până la
10 octombrie 1944, Regimentul 1 Artilerie
Grea condus de colonelul Dobriceanu
Alexandru a sprijinit cu mare eficacitate
trupele armatei, dovedind o perfectă
conducere, o temeinică pregătire şi o execuţie
desăvârşită. Pretutindeni unde a intervenit
focul puternic şi instantaneu al regimentului
colonelului Alexandru Dobriceanu efectele
tragerilor sale au fost zdrobitoare. Pentru
merite deosebite pe câmpul de luptă citez prin
ordin de zi pe armată Regimentul 1 Artilerie
Grea şi pe bravul şi neobositul său comandant,
colonelul Dobriceanu Alexandru”181.
Bateriile antitanc ale diviziilor şi
divizioanele regimentelor de artilerie au intrat
în compunerea avangărzilor şi coloanelor şi
au sprijinit forţele luptătoare. Inamicul a
executat numeroase contraatacuri sprijinite de
tancuri care au fost respinse. O rezistenţă mai
mare a opus inamicul pe ultimul aliniament
înainte de eliberarea deplină a ţării, între
Carei şi Satu Mare. Pentru eliberarea acestor
oraşe a acţionat toată artileria armatei.
La Satu Mare a fost grupată artileria
Diviziei 3 Infanterie şi Diviziei 8 Cavalerie,
Regimentul 21 Artilerie şi Regimentul 3
Artilerie Moto).
La Carei a acţionat gruparea de artilerie
formată din Regimentele 6, 15, 18 şi 35
artilerie din Diviziile 3, 9 şi 18 Infanterie şi
Regimentul 3 Artilerie Grea.

9-25 Dispozitivul
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2 regimente de artilerie antitanc (Regimentele
1 şi 36 Artilerie Antitanc cu 4 divizioane),
2 grupuri de artilerie de munte (6 divizioane),
5 divizioane de artilerie grea independente
(52, 60, 61, 63 şi 64 Artilerie Grea), 30 baterii
antitanc din organica diviziilor, precum şi
artileria regimentară, însumând 2.125 guri de
foc, dintre care 361 tunuri antitanc,
1.261 aruncătoare, 369 tunuri şi obuziere de
câmp şi 134 tunuri antiaeriene uşoare182.
Cu această organizare pentru operaţii, artileria
a participat la luptele ulterioare, până la
victoria finală183.
În prima decadă a lunii octombrie,
trupele sovietice au ajuns pe Tisa mijlocie pe
care au forţat-o din mişcare în mai multe
sectoare, reuşind să realizeze capete de pod în
raioanele sud Szolnok, Csongrad şi
Mindszent.
În prima fază a luptelor au acţionat
trupele Armatei 1. Corpul 7 Armată român, cu
Diviziile 2, 19 Infanterie şi Divizia 9
Cavalerie (artileria corpului era compusă din
Regimentele 9, 42 Artilerie, Regimentul 6
Artilerie Călăreaţă, Regimentele 1 şi
7 Artilerie Grea, şi Divizioanele 63 şi
64 Artilerie Grea Independent – în total 302
guri de foc). Corpul 7 Armată a ajuns, după
marşuri forţate, în zona Mindszent,
Hodmovasarhely
în
seara
zilei
de
11 octombrie. În cursul acestei zile inamicul a
atacat cu forţe numeroase capul de pod de la
vest de Mindszent şi a reuşit în cursul dupăamiezii, să pătrundă până în apropierea
trecerilor de peste Tisa, punând în situaţie
grea trupele sovietice din acest sector. În
dimineaţa de 12 octombrie, Corpul 7 Armată
român, în cooperare strânsă cu forţele
sovietice, a atacat pentru lărgirea capului de
pod. Pentru participarea la luptele date de
Corpul 7 Armată a fost citat Regimentul 7
Artilerie Grea: ,,Regimentul 7 Artilerie Grea colonel Danacu Vasile - în zilele de la 12 la
15 octombrie 1944 a sprijinit acţiunile
Diviziei 9 Cavalerie şi Diviziei 19 Infanterie
la forţarea Tisei şi în capul de pod prin
tragerile sale oportune şi precise”. La
sfârşitul lunii octombrie 1944, trupe din
Armata a 4-a română au ajuns pe cursul
superior al Tisei, între Szabolcsveresmart şi
Tiszabercel, unde au trecut temporar în

Atacul a început în dimineaţa zilei de
25 octombrie cu o pregătire de artilerie după
care glorioasa Divizie 9 Infanterie, cea care
s-a acoperit de glorie, la Mărăşeşti a dat atacul
frontal asupra oraşului, finalizat cu victoria
trupelor române şi eliberarea ţării.

Artileria Corpului 6 Armată în luptele de la Carei
(24 octombrie 1944)

Concomitent cu desfăşurarea luptelor,
Armata 4 a fost reorganizată. În compunerea
sa au rămas Corpurile 2 şi 6 Armată cu
Diviziile 2, 6, 9, 11, 18 şi 21 Infanterie şi
Diviziile 1 şi 8 Cavalerie. Ca artilerie grea, la
corpurile de armată se dispunea de
Regimentele 2 şi 3 Artilerie Grea şi un
regiment antitanc.
5.2.3.8. Participarea artileriei
luptele duse pentru eliberarea Ungariei

la

După eliberarea teritoriului naţional
trupele noastre au continuat ofensiva în
Ungaria pentru învingerea deplină a
inamicului. La operaţia „Debreţin” au
participat Armatele 1 şi 4 române, cu
17 divizii, alături de trupele sovietice.
Artileria a participat la această etapă a
războiului cu 4 regimente de artilerie grea
moto (Regimentele 1, 2, 3 şi 7 Artilerie Grea
cu 8 divizioane), 14 regimente de artilerie de
câmp (Regimentele 6, 9, 10, 16, 18, 20, 21,
35, 42, şi 30 Artilerie, Regimentele 1 şi
6 Artilerie Călăreaţă, Regimentul 3 Artilerie
Moto şi Regimentul 1 Artilerie „Tudor
Vladimirescu” cu 42 de divizioane),
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apărare. Un înălţător episod de luptă l-a
constituit confruntarea directă dintre tancurile
germane şi subunităţile de artilerie
nespecializată în combaterea tancurilor, pe
cursul mijlociu al Tisei, unde trupele sovietice
realizaseră un cap de pod la vest de râu, în
sudul oraşului Szolnok. Din acest cap de pod,
2 divizii germane (una blindată şi una
motorizată) au atacat la 14 octombrie 1944,
pe direcţia sud-est. Atacul a fost oprit de
trupele sovietice şi de Divizia 2 Infanterie
română.
La 15 octombrie, în capul de pod
realizat de trupele sovietice au început să
treacă unităţi din Divizia 4 Infanterie română,
care au înlocuit Divizia 409 Infanterie
sovietică, aflată în capul de pod. Divizia 4
infanterie, cu forţele împărţite pe două
eşaloane separate prin râul Tisa (6 batalioane
şi Divizionul 3 Aruncătoare din Regimentul
10 Artilerie în capul de pod şi 2 divizioane,
Divizionul 1 şi 2 din Regimentul 10 Artilerie
şi formaţiile de spate la est de Tisa) s-a
instalat în apărare pe front larg.
Regimentul 7 Artilerie Grea aflat în
subordinea Corpului 7 Armată a luat parte la
forţarea râului Tisa în zona localităţilor
Mindszent-Szentes. În zilele de la 12 la
17 octombrie 1944, regimentul a sprijinit
acţiunile de luptă ale Diviziei 9 Cavalerie şi în
special acţiunea din capul de pod de la
Mindeszent, a Diviziei 19 Infanterie, care s-a
desfăşurat cu succes. Prin tragerile sale
masive şi precise, regimentul a obligat în
primul rând artileria inamică să-şi înceteze
acţiunea, apoi a oprit toate atacurile cu şi fără
care de luptă, dând posibilitatea Diviziei 19
Infanterie să-şi menţină capul de pod. Pentru
toate aceste fapte regimentul a fost citat prin
Ordinul de zi nr. 10/15 octombrie 1944 al
Corpului 7 Armată.
Regimentul 1 Artilerie Grea al Corpului
4 Armată se afla în poziţii de tragere la est de
Tisa, în zona Racocziujfalu pe liziera de vest
şi de sud-est a localităţii. Regimentul avea
misiunea să sprijine împreună cu Regimentul
10 Artilerie unităţile Diviziei 4 Infanterie. În
dimineaţa zilei de 19 octombrie, aproximativ
două divizii blindate inamice au executat o
puternică contralovitură la joncţiunea dintre
trupele sovietice şi Divizia 4 Infanterie.
Bateriile Regimentului 10 Artilerie erau
dispuse pe malul estic al Tisei la vest de
localitatea Racocziujfalu. Divizionul de

obuziere a fost încercuit de către autotunurile
germane, dar tunarii acestui divizion au
continuat să lupte cu îndârjire şi să reziste cu
bărbăţie. Tancurile inamicului care au
executat contralovitura de la Szolnok s-au
lovit de rezistenţa dârză opusă de către
Regimentul 1 Artilerie Grea. Pentru a limita
pătrunderea tancurilor inamice spre sud şi a
da posibilitatea bateriei 2 din divizionul 1 să
se replieze, comandantul regimentului
colonelul Dobriceanu a ordonat deschiderea
focului prin ochire directă cu celelalte baterii
ale regimentului. Deşi nu dispuneau de
muniţie antitanc, tunarii au reuşit să distrugă
4 tancuri grele germane şi să avarieze alte
câteva. Lupta cu tancurile a fost dusă până în
seara zilei de 19 octombrie, zădărnicind
intenţiile inamicului de a încercui şi distruge
bateriile ce se opuneau înaintării lui.
Regimentul 7 Artilerie Grea, între
25-29 octombrie 1945 a luat parte la
străpungerea liniei fortificate Alpar - Kiskum
Feleghihaza, linie care era foarte bine apărată
de inamic prin lucrări genistice şi în special
prin contraatacuri cu care de luptă. Datorită
tragerilor regimentului, toate contraatacurile
inamice au fost zdrobite, după care Corpul 7
Armată a străpuns linia inamică trecând la
urmărire, interceptând comunicaţia dintre
Cegled - Aboni.
În primele zile ale lunii noiembrie 1944,
trupe din Armata 27 sovietică au forţat Tisa şi
au realizat un mare cap de pod la sud-est de
Mezocsat. Germanii şi-au retras forţele
principale pe aliniamentul Grineş Szakaland,
Emod (la 15-20 km sud-est de munţii Bukk),
pe o fâşie de apărare puternic întărită cu
lucrări genistice, cu intenţia de a interzice
pătrunderea trupelor sovietice spre Miskolc,
mare centru industrial şi nod de comunicaţii
din nordul Ungariei.
Divizia 2 Munte, din Corpul 4 Armată
român, a trecut Tisa în noaptea de
6/7 noiembrie şi a intrat în primul eşalon al
Corpului 104 Armată sovietic. Trecând la
atac, divizia a reuşit prin lupte grele să
distrugă rezistenţele succesive opuse de
trupele germane. În ziua de 11 noiembrie,
divizia a fost oprită la sud de Emod de un foc
puternic. După lupte de extremă violenţă,
Divizia 2 Munte a reuşit să zdrobească
inamicul din raionul de rezistenţă Emod şi să
pună stăpânire, în ziua de 15 noiembrie, pe
înălţimile de la nord-est şi Emod.
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sprijinul nemijlocit al subunităţilor atacate,
care au respins contraatacurile şi au menţinut
capul de pod, dând astfel posibilitatea trecerii
altor forţe şi mijloace peste Tisa. Pe pământul
Cehoslovaciei bravul căpitan a săvârşit altă
faptă de vitejie însă, de data aceasta, cu preţul
vieţii sale, cum se va arăta mai departe.
În
numeroase
rapoarte
ale
comandanţilor de artilerie şi divizii şi în
ordinele de zi ale comandanţilor Armatei 1 şi
Corpului 7 Armată se evidenţiază de
asemenea, măiestria, comportarea vitejească
şi contribuţia artileriştilor români în luptele
pentru eliberarea Budapestei. Pentru aceste
fapte, Corpul 7 Armată a citat regimentul în
Ordinul de zi nr. 10 din 15 octombrie:
„Regimentul 7 Artilerie Grea a sprijinit
atacurile infanteriei, determinând ruperea
rezistenţelor
şi
ocuparea
poziţiilor
inamicului”; „Divizionul 1 din Regimentul 36
Antitanc
(comandant:
maior
Ivanov
Alexandru) în toate luptele duse de Corpul 7
Armată şi în special la 4 ianuarie 1945, a
avut o atitudine dârză în faţa contraatacurilor
inamice cu care de luptă, rămânând neclintit
pe poziţie şi trăgând continuu contra lor şi a
infanteriei inamice a reuşit să oprească
contraatacul“.
Inamicul avea organizate, în data de
16 noiembrie, trei centuri de rezistenţă înainte
de apărarea propriu-zisă a Budapestei pe
următoarele aliniamente, dispuse astfel:
1) Pădurile imediat nord-vest Walko pădurea vest Dany - Jakob Szalas; 2) Sarto
sud-est Godollo - Isaseg - Pecel; 3) Conkota est Mateyasfold - Forasy Major - Hatar Tanya Kobanya.
Pe toate aceste poziţii, inamicul
dispunea de lucrări genistice puternice ca:
şanţuri continue, reţele de sârmă ghimpată,
câmpuri de mine şi adăposturi întărite.
Regimentele 1 şi 7 Artilerie Grea au format o
singură grupare sub comanda colonelului
Iliescu, comandantul artileriei Corpului 7
Armată, care prin pregătirea de artilerie şi
întărirea sprijinului direct, au contribuit în cea
mai mare parte la străpungerea celor trei
poziţii inamice, dând posibilitatea infanteriei
să se apropie de Budapesta. Pentru acţiunea

În zona canalelor (10 km N Cegled), în
data de 11 noiembrie inamicul avea
organizată o poziţie puternică sprijinindu-se
în special pe canale. După o pregătire de foc
de o oră, Corpul 7 Armată a trecut la atac
rupând rezistenţele inamice, după care a trecut
la urmărire ajungând la prima centură de
rezistenţă înainte de apărarea Budapestei.
Regimentele 1 şi 7 Artilerie Grea, prin
focul lor au distrus poziţiile inamice dând
posibilitatea Diviziei 19 Infanterie şi Diviziei 9
Cavalerie să pătrundă adânc în dispozitivul
inamic, dezorganizându-1 şi creându-le
posibilitatea să treacă la urmărire, ajungând în
regiunea Walko, pădurea nord-est Dany,
Jacob Szalas (7 km sud-est Isaseg).
În ziua de 12 noiembrie, în raionul de
rezistenţă Emod, sergentul major Năsăudeanu
Victor, observator al Bateriei 1 din Divizionul
4 Tunuri Munte, care sprijinea Grupul 4
Vânători de Munte, sub ploaia de foc
dezlănţuită de germani, a îndreptat focul
bateriei asupra celor mai importante
obiective. Tragerile precise ale acestei baterii
şi ale artileriei diviziei au stăvilit toate
contraatacurile germane date în cursul zilei de
12 noiembrie asupra Batalionului 16 Vânători
de Munte.
Armata a 4-a română a hotărât să
cucerească, în ziua de 19 noiembrie 1944, un
cap de pod pe malul drept al Tisei la nord de
Vencsello. Acţiunile de luptă au început la ora
04.00 cu forţarea Tisei de către Divizia 18
Infanterie, întărită cu Regimentul 30 Artilerie
al Diviziei 21 Infanterie. Printre cei dintâi
tunari ai Regimentului 30 Artilerie care au
venit în sprijinul unităţilor de infanterie
trecute dincolo de Tisa a fost şi neînfricatul
căpitan Gheorghe Decuseară, comandantul
Bateriei a 9-a Aruncătoare de Mine de 120 mm.
După trecerea primelor subunităţi de
infanterie peste Tisa, inamicul a concentrat un
foc puternic de arme automate, aruncătoare de
mine şi artilerie asupra acestora şi a organizat
în grabă mai multe contraatacuri. Pentru a
contribui la oprirea contraatacurilor inamice,
căpitanul Gheorghe Decuseară a trecut Tisa
într-o barcă împreună cu doi telefonişti cu fir
şi a intervenit cu focul aruncătoarelor sale în
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acţiona direct contra întăririlor (blocuri)
inamice. Divizioanele de tunuri de la ambele
regimente, au format o grupare sub comanda
colonelului Danacu cu misiunea de a interveni
pe tot frontul Corpului 7 Armată. Atât focul
grupării, cât şi focul celorlalte baterii din
ambele regimente, au zdrobit toate
rezistenţele inamice dând posibilitatea
infanteriei să ajungă în centrul capitalei
ungare. Datorită focului artileriei grele s-au
cucerit succesiv: podul din Budapesta,
Hipodromul central, fabrica şi cartierele
mărginaşe, fabrica de cauciuc, cazărmile
Frantz Josef, gara de est, cimitirul Kerepes.
În ziua de 4 ianuarie 1945, germano-maghiarii
au dat un contraatac puternic sprijinit de care
de luptă pentru recucerirea Hipodromului şi
ajungerea pe calea ferată. Singura artilerie
grea la dispoziţie (Regimentele 7 şi 1 Artilerie
Grea) împreună cu artileria anticar au oprit
acest contraatac cu pierderi grele pentru
inamic.

lor, regimentele împreună cu comandantul
artileriei Corpului 7 Armată şi cei doi
comandanţi de regimente (colonel Dobriceanu
Alexandru şi colonel Danacu Vasile) au fost
citaţi prin Ordinul de zi nr. 27 al Corpului 7
Armată.
În zilele de 31 noiembrie - 5 decembrie
1944, Regimentul 7 Artilerie Grea, din
ordinul generalului sovietic Şumilov,
comandantul artileriei Armatei a 7-a Gardă a
luat parte la bătălia de la N Asod - Tura, în
zona Kartal. Regimentul a luat parte la
pregătirea de artilerie pentru străpungerea
poziţiilor şi la sprijinul direct în folosul
Diviziei 141 Gardă care a fost stabilită ca
„divizie de efort”. Pentru acţiunile sale
Regimentul 7 Artilerie a fost felicitat de către
generalul Petrov, comandantul artileriei
Armatei a 7-a Gardă sovietică.
În acţiunile din 29 decembrie 1944 15 ianuarie 1945, când au avut loc luptele
propriu-zise pentru cucerirea Budapestei,
artileriştii celor 2 regimente, au fost din nou
prezenţi cu focul lor precis şi oportun. În
aceste lupte ambele regimente grele au fost
divizate pe baterii şi chiar piese pentru a
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Situaţia armamentului de artilerie al
Armatei a 4-a la data de 29 decembrie 1944
era cea din tabelul de mai jos184:

Divizii
Divizia 3
Infanterie

75 mm
de
câmp

Ob.
100
mm

Artilerie
Ar.
120
mm

10

10

Divizia 6
Infanterie

Organizarea forţelor a fost următoarea:
- Armata 1 română, cu Corpurile 4 şi
7 Armată, având în subordine 6 divizii (2, 10
Ar.
81,4
mm

10

50

27

5

-

20

10

39

27

-

TAc
75
mm

21

-

3

16

-

-

7

12

4

9

54

19

-

-

22

-

-

Divizia 11
Infanterie

7

8

9

20

12

8

-

3

-

1

Divizia 21
Infanterie

12

12

11

53

26

-

13

12

-

6

Divizia 9
Infanterie

10

16

10

52

24

-

10

-

17

3

Divizia 1
Cavalerie

11

8

12

40

21

-

26

-

-

14

Divizia 8
Cavalerie P.

11

11

11

58

18

-

19

-

-

12

8

4

7

7

şi 19 Infanterie, 2 şi 3 Munte, 9 Cavalerie) şi
Armata 53 sovietică au constituit un grup de
armate;
- Armata a 4-a română, cu Corpurile 2 şi
6 Armată, având în subordine 8 divizii (3, 6,
9, 11, 18, şi 21 Infanterie, 1 şi 8 Cavalerie),
împreună cu Armata 40 sovietică au constituit
un alt grup de armate;
- Divizia „Tudor Vladimirescu” a
acţionat în cadrul Armatei 53 sovietice.
Acţiunile artileriei în Cehoslovacia se
pot grupa pe mai multe etape. În ultima
decadă a lunii decembrie 1944 şi începutul
lunii ianuarie 1945, artileria Armatei a 4-a a
participat la operaţiile de la Sina, Turna, iar
artileria Corpului 4 Armată la eliberarea
oraşului Ludenec. Între 12 ianuarie şi
25 martie, artileria Armatei a 4-a a participat
la două operaţii: cea de la Rožňava şi cea de
la Zvolen-Banská Bystrica. Armata 1 română
şi Divizia „Tudor Vladimirescu” au acţionat
concomitent în operaţia Javorina.

5.2.3.9. Participarea unor unităţi de
artilerie la luptele duse pentru eliberarea
Cehoslovaciei
Operaţiile trupelor române pentru
eliberarea Cehoslovaciei reprezintă un capitol
glorios în care artileria a avut o contribuţie
meritorie. Acţiunile s-au desfăşurat în
perioada 18 decembrie 1944-12 mai 1945,
Armata Română acţionând cu 15 divizii, un
regiment de care de luptă (79 maşini
blindate), corpul aerian, o divizie de artilerie
antiaeriană, şi alte unităţi de sprijin de geniu.
Artileria a participat cu acelaşi număr de
unităţi şi subunităţi, ca în Ungaria, cu
menţiunea că dotarea a fost mult mai bună. În
total, artileria a dispus de 2.235 guri de foc
dintre
care
386
tunuri
antitanc,
1417 aruncătoare şi 432 tunuri şi obuziere185.

185

T.
50
mm

Divizia 18
Infanterie

Regimentul
2 Artilerie
Grea
Regimentul
3 Artilerie
Grea

184

Armament greu
T.
T.
T.
37
45
47
mm
mm
mm

Ar.
60
mm

T. 105
mm

Ob.
150
mm

Arhiva M.Ap.N., fond Armata 4, dosar 1814, f. 55.
Istoria artileriei române, p. 365.
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Armata a 4-a română a grupat pe frontul
de atac 248 de piese de artilerie din care
79 tunuri de câmp şi obuziere, 26 de obuziere
grele, 15 tunuri antitanc cal 75 mm şi 129 de
aruncătoare de mine de 81,4 şi 120 mm
(Regimentele 2 şi 3 Artilerie Grea,
Regimentele 16, 18 şi 21 Artilerie Călăreaţă şi
Regimentele 30 şi 35 Artilerie)186.
În sectorul de rupere, Corpul 6 Armată a
grupat 285 de guri de foc (artilerie şi
aruncătoare), realizând astfel o densitate de
aproximativ 95 de guri de foc pe kilometru
de front. În acest sector inamicul dispunea de
aproximativ 64 de guri de foc, realizând o
densitate de 21 de guri de foc pe kilometru de
front, astfel că superioritatea românilor în
artilerie fiind de 4,5:1. Trebuie menţionat însă
că această superioritate nu a putut fi pusă
complet în valoare din cauza terenului şi a
faptului că inamicul avea posibilităţi de
observare adâncă, până în Valea Turna, ceea
ce a impus ca artileria să fie desfăşurată prea
înapoi (3-6 km) şi mascată în câteva raioane
favorabile amplasării gurilor de foc, care nu
întotdeauna au fost axate pe direcţiile de atac
ale unităţilor sprijinite.
Recunoaşterile artileriei s-au terminat în
ziua de 7 ianuarie 1945, orele 08.00. În
noaptea de 7 spre 8 ianuarie primele piese de
artilerie au ocupat poziţii de tragere, iar în

În perioada 25 martie-12 mai s-au
desfăşurat marile operaţii Viena şi Praga.
Armata 1 română a acţionat, între 25 martie şi
15 aprilie la operaţia dintre Hron şi Morava,
iar artileria Armatei a 4-a la acţiunile ofensive
pentru cucerirea munţilor Fatra Mare.
Ulterior, între 16 aprilie şi 2 mai 1945,
artileria Armatei 1 române a executat sprijinul
operaţiilor desfăşurate de-a lungul râului
Morava pentru eliberarea oraşelor Kroměřiž şi
Kojetin, iar artileria Armatei a 4-a la cucerirea
munţilor Fatra Mică şi Carpaţii Albi.
După data de 2 mai, artileria a intrat în
compunerea coloanelor care au urmărit
inamicul pe direcţia Praga, acţiune încheiată
la data de 12 mai 1945 odată cu lichidarea
ultimelor rezistenţe inamice.
5.2.3.9.1.
Rožňava

Artileria

în

operaţia

Întrebuinţarea artileriei în operaţia
Rožňava, a fost condiţionată de faptul că
masivul muntos Silicka era compact şi
împădurit. El era străbătut de o singură şosea
Jablonov – Rožňava. În interiorul acestui
masiv existau numai poteci de munte care nu
puteau fi folosite de artilerie.

Dispozitivul artileriei Armatei a 4-a române în luptele de la Rožňava
186

252

Stănculescu, Victor, Ucrain C-tin, Op.cit. p. 182.

după amiaza zilei de 8 au început tragerile de
reglaj. Artileria a terminat intrarea în poziţiile
de tragere în dimineaţa zilei de 10 ianuarie
1945.
În ziua de 12 ianuarie, după o puternică
pregătire de foc a artileriei care s-a executat
timp de 43 minute, între orele 08.47 şi 09.30,
Corpul 6 Armată a pornit la atac.
La Divizia 21 Infanterie, aruncătoarele
de mine mijlocii (81,4 mm) au fost
concentrate pe regimente pentru a acţiona
astfel atât pe timpul pregătirii de artilerie, cât
şi pe timpul desfăşurării atacului.
Deşi conducerea Armatei a 4-a a
prevăzut că divizionul de aruncătoare de
gardă, (,,Katiuşa”), din Regimentul 326
Aruncătoare de Gardă să intre în compunerea
grupării de artilerie de corp de armată, totuşi
Corpul 6 Armată l-a repartizat ca întărire
Diviziei 18 Infanterie pentru a participa la
pregătirea de artilerie şi la sprijinul atacului,
această repartizare fiind justificată.
Aruncătoarele de mine mijlocii de la
toate regimentele Diviziei 18 Infanterie au
constituit o grupare care a acţionat pe timpul
pregătirii de artilerie în subordinea diviziei.
La fel s-a procedat cu tunurile antitanc,
inclusiv cele de calibru mic, care au acţionat
centralizat atât în pregătirea de artilerie, cât şi
în sprijinul atacului. În Divizia 6 Infanterie,
aruncătoarele de mine mijlocii şi tunurile
antitanc au fost întrebuinţate ceva mai
descentralizat. După lupte foarte grele atacul a
progresat puţin.
După patru zile de lupte crâncene, în
care au fost respinse numeroase contraatacuri,
apărarea inamică a fost străpunsă pe o
adâncime de 3-4 km şi pe un front de 5 km la
flancul drept al Corpului 6 Armată şi un front
de 3 km la flancul stâng al corpului.
În faza a doua, 16-17 ianuarie, sprijinul
de artilerie nu a fost prea puternic, deoarece a
fost asigurat numai de artileriile organice ale
diviziilor, din poziţiile iniţiale, deci mult în
urmă, iar consumurile de muniţii au fost
restrânse. Deplasarea artileriei în poziţii noi,
nu s-a putut face, deoarece în masivul
Silincka nu existau drumuri, ci numai poteci
de munte. Restrângerea consumului de
muniţii a fost necesară din cauza greutăţilor în
reaprovizionare.
În faza a treia, 18-21 ianuarie,
regruparea marilor unităţi pentru continuarea
ofensivei s-a făcut numai pentru unităţile de
infanterie; unităţile de artilerie au continuat să
rămână în vechile poziţii de tragere.

În faza a patra, 22-23 ianuarie 1945,
toate atacurile au fost date în urma unei
pregătiri de foc de 10 minute.
Rezistenţa înverşunată a inamicului a
fost înfrântă în primele ore ale zilei de
23 ianuarie 1945, iar oraşul Rožňava a fost
cucerit de Armata a 4-a, care a trecut imediat
la urmărirea inamicului (etapa a doua a
operaţiei) care s-a încheiat cu ieşirea trupelor
române în valea superioară a Hronului şi
eliberarea oraşului Brezno. Comandamentul
Suprem Sovietic a dat în 23 ianuarie un ordin
de zi în care a evidenţiat trupele române
pentru eliberarea oraşului Rožňava, iar la
Moscova au fost trase în semn de salut
12 salve de artilerie de 124 de tunuri.
5.2.3.9.2.
Javorina

Artileria

în

operaţia

În operaţia Javorina, desfăşurată în
perioada 10 februarie - 15 martie 1945,
întrebuinţarea artileriei a fost condiţionată, ca
şi în operaţia Rožňava de terenul muntos,
împădurit şi acoperit de un strat gros de
zăpadă. Ofensiva Armatei 1 a început la
10 februarie 1945, cu Corpul 4 Armată,
la ora 10.00, printr-un atac dat prin
surprindere (fără pregătire de artilerie) şi cu
Corpul 7 Armată, la ora 11.30, după o
puternică pregătire de artilerie. Frontul pe
care s-a trecut la ofensivă era de aproximativ
10 km, iar sectorul de rupere de 2 km. În acest
sector au fost concentrate 139 de guri de foc
de artilerie, densitatea fiind de 70 de tunuri şi
obuziere pe kilometrul de front.
Armata 1 era sprijinită de 18 divizioane
de artilerie de câmp din Regimentele 6, 9, 20
şi 42 Artilerie; Grupurile 2 şi 3 Artilerie
Munte; 4 divizioane de artilerie grea din
Regimentele 1 şi 7 Artilerie Grea. În total,
Armata 1 a beneficiat de 62 de baterii.
Regimentul 7 Artilerie Grea şi Regimentul 1
Artilerie Grea au format o singură grupare,
iniţial sub comanda colonelului Iliescu, iar
apoi a generalului Rosetti, contribuind în cea
mai mare parte la zdrobirea rezistenţei
inamice din zona Oremov, Laz, Mociar.
Pe direcţia loviturii principale, cu toată
pregătirea de artilerie nu s-au putut realiza
breşele necesare în reţelele de sârmă ghimpată
şi trupele Corpului 7 Armată au realizat doar
pătrunderi limitate, în timp ce unităţile
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Corpului 4 Armată au rupt apărarea
inamicului pe un front de peste 10 kilometri şi
pe o adâncime care a variat de la 5 la
12 kilometri.
Între 19 şi 24 februarie 1945, Armata 1
şi-a regrupat forţele şi a organizat o nouă
lovitură pentru a rupe apărarea organizată de
inamic pe aliniamentul general: cota 1024,
Senograd. Noua ofensivă a început în ziua de
25 februarie 1945.

(Katiuşa), Regimentul 461 Aruncătoare de
Mine şi Regimentul 25 Tancuri.
La reluarea ofensivei în ziua de
25 februarie 1945, lovitura principală s-a dat
cu Corpul 4 Armată. Armata şi-a constituit o
grupare de artilerie de armată din şase
divizioane din Regimentele 1 şi 7 Artilerie
Grea româneşti şi două divizioane din
Brigada 152 Artilerie Grea sovietică. Pe
frontul de rupere de 4,5 kilometri, Armata 1 a
realizat un număr de 600 de guri de foc, ceea

Artileria Armatei 1 române în Munţii Javorina

ce a reprezentat o densitate de 133 de guri de
foc pe kilometru faţă de 23 de guri de foc de
care dispunea inamicul. Astfel superioritatea
în artilerie a fost de 6:1.
Pregătirea de artilerie a început în
dimineaţa de 25 februarie la ora 10.00 şi a

În vederea ofensivei, Armata 1 a fost
întărită cu următoarele unităţi sovietice:
Brigada 67 Obuziere, Brigada 71 Tunuri,
Brigada 30 Antitanc, două divizioane din
Brigada 152 Artilerie Grea, Regimentele 17,
48 şi 57 Aruncătoare de Mine de Gardă
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durat 40 de minute. Pregătirea de artilerie s-a
din Regimentul 9 Artilerie (Divizia 21
desfăşurat potrivit graficului atacului de
Infanterie). De data aceasta ofiţerul era la un
artilerie şi planului tragerilor artileriei, care
observator înaintat şi sub ploaia de proiectile
avea ca anexă schema cu poziţiile bateriilor
inamice a condus cu toată măiestria focul
inamice de aruncătoare de mine şi de artilerie
divizionului său, producând multe pierderi
identificate. Focul artileriei a fost iniţial foarte
nemţilor care se apărau cu îndârjire în
intens, dar apoi a scăzut treptat din cauza
puternicele lucrări genistice de la Oremov
raţionalizării foarte severe a consumului de
Laz.
muniţii, fapt care a dus doar la o neutralizare
Bravul locotenent Constantin Racoţeanu
parţială a organelor de foc inamice, din care
rănit mortal de un proiectil inamic, a căzut la
cauză Divizia 3 Munte nu a reuşit să
datorie, după ce fratele său, căpitanul de
cucerească dintr-o dată nodul orografic 1024.
artilerie Ion Racoţeanu comandantul artileriei
Continuând atacul şi pe timpul nopţii de
Regimentului 1 Infanterie, din Divizia „Tudor
25-26 februarie, Divizia 3 Munte a reuşit însă
Vladimirescu-Debreţin” îşi dăduse viaţa, cu o
să cucerească acest bastion al apărării
lună mai înainte. Cei doi artilerişti, fraţii
inamicului de pe creasta principală a
Racoţeanu constituie un înalt exemplu de
masivului Javorina.
patriotism, pentru modul deosebit în care şi-au
Pentru cucerirea poziţiei a doua de
făcut permanent datoria, neprecupeţindu-şi
apărare a inamicului (27 februarie - 2 martie
viaţa, întocmai ca şi tatăl lor care a căzut la
1945) Armata 1 nu a dispus de unităţile de
datorie în Primul Război Mondial.
artilerie de întărire care au fost regrupate şi
Participarea eroică a artileriei în aprigele
deplasate în fâşia de ofensivă a Armatei 53
lupte din regiunea Oremov Laz (din masivul
sovietică. Atacul marilor unităţi române a fost
Javorina), prin Ordinul de zi nr.23/1945,
în general fără pregătire de artilerie.
Corpul 7 Armată a fost evidenţiat: „Divizionul 1
Bravul căpitan Gheorghe Decuseară,
din Regimentul 36 Antitanc (maior Ivanov
comandantul Bateriei 9 Aruncătoare
de 120 mm, din Regimentul 30
Artilerie (Divizia 21 Infanterie) care
s-a evidenţiat în mod deosebit cu
ocazia acţiunii de forţare a Tisei în
zona Vencsello, a mai săvârşit şi alte
fapte de arme. În ziua de 23 aprilie
1945, în luptele grele din regiunea
estică a munţilor Carpaţii Albi,
căpitanul Gheorghe Decuseară se afla
la observatorul înaintat al bateriei. În
urma repetatelor contraatacuri pe care
le-au executat, germanii au reuşit să
respingă acţiunile a o parte din
subunităţile
Regimentului
11
Dorobanţi din Divizia 21 Infanterie,
deşi acestea luptaseră cu toată
dârzenia. Cu cei câţiva tunari de la
observator şi cu o mână de
infanterişti, bravul căpitan Gheorghe
Decuseară a rezistat pe poziţie,
trăgând personal cu puşca mitralieră,
restabilind situaţia cu preţul vieţii
sale.
În luptele aprige din masivul
muntos Javorina, de la mijlocul lunii
februarie 1945 ,,s-a distins din nou”
Dispozitivul artileriei Armatei a 4-a române în operaţia
locotenentul Constantin Racoţeanu
Zvolen-Banská Bystrica (10 februarie 1945)
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12 februarie, în urma unui puternic contraatac
executat de nemţi, locotenentul a fost rănit la
o mână. Deşi rana era gravă şi dureroasă,
ofiţerul a refuzat să fie evacuat. A rămas
neclintit la datorie, conducând focul bateriei,
de care depindea în mare măsură victoria
batalionului de infanterie. În această grea
luptă locotenentul Ionescu Constantin şi-a
pierdut braţul drept.
Continuând ofensiva spre BanskaBystrica, trupele Armatei a 4-a române, în
cooperare cu cele ale Armatei a 4-a sovietice,
au eliberat la 25 martie 1945 acest important
centru industrial şi nod de comunicaţii din
Valea Hronului.
Zdrobite pe Hron, trupele germane nu
au mai fost în măsură să apere munţii Tatra
Mică la marginea lor estică, ci şi-au organizat
apărarea în interiorul masivului, urmărind în
special interzicerea direcţiilor care duceau
spre Hor, Stubna şi Kremnica.
La 26 martie 1945, Armata a 4-a a
continuat ofensiva. Divizia 11 Infanterie din
cadrul Corpului 6 Armată (Divizia 6, 11 şi 18
Infanterie) avea misiunea să cureţe de inamic
comunicaţia Ulmaka, Vyo Javariska şi
masivul muntos de la est de această
comunicaţie. Pentru forţarea intrării în
defileul spre Ulmaka, Regimentul 3 Artilerie
Grea (Corpul 6 Armată), printr-un foc
executat cu precizie, într-un timp record, a
nimicit 3 baterii inamice şi a neutralizat alte 12,
trăgând totodată şi asupra celor mai puternice
rezistenţe ale inamicului. Precizia şi efectul
acestor trageri au atras admiraţia artileriştilor
sovietici, precum şi a comandantului artileriei
Armatei a 4-a sovietică, general Kereţki. Din
rândurile Regimentului 3 Artilerie Grea s-au
distins numeroşi viteji. Printre aceştia
menţionăm pe sublocotenentul Marinescu
Dumitru, căpitanul Ştefan Fărcăşanu,
căpitanul Novac Panait, sergentul Neagu
Gheorghe.
După eliberarea oraşului Zvolen, trupele
germane şi-au reconstituit apărarea în zona
împădurită de la nord-est de oraş, unde
amenajaseră din timp lucrări genistice de
campanie. Armata a 4-a română a primit
misiunea de a cuceri acest masiv împădurit. În
acest sens, Divizia 9 Infanterie, sprijinită de
Regimentul 3 Artilerie Grea, a avut misiunea
să cucerească succesiv localităţile Zolna
şi Sebedin. În ziua de 15 martie 1945,

Alexandru) şi în special Bateria 1 şi Bateria 3,
în luptele de la 6 şi 7 martie 1945, prin
tragerile directe pe care le-au executat din
poziţii înaintate asupra carelor de luptă şi
infanteriei inamice au contribuit la reuşita
operaţiilor”.
La 10 februarie 1945, Armata a 4-a
română (Corpul 2 şi 6 Armată) a reluat
ofensiva în lungul râului Hron, spre BanskaBystrica.
În ziua de 10 februarie, la ora 08.30
după o pregătire de artilerie de 33 minute,
Corpul 2 Armată a trecut la atac. Divizia 9
Infanterie s-a angajat în lupte grele pe pantele
de sud ale munţilor Tatra Mică, de-a lungul
văii Bystra, pentru a zdrobi rezistenţele
inamicului din zona localităţii Myto, puternic
organizată cu lucrări genistice în care
germanii se apărau cu îndârjire. În ziua de
11 februarie 1945 pe un viscol năprasnic, cu
zăpada care depăşea înălţimea de un metru,
infanteriştii din Divizia 9 Infanterie au
înaintat cu greu spre înălţimile cu cotele 819
şi 863 de lângă localitatea Myto.
Pentru a veni în sprijinul infanteriştilor,
căpitanul Şerban Stan, comandantul unei
baterii de aruncătoare de 120 mm din
Regimentul 9 Artilerie (Divizia 9 Infanterie)
acţionând în primele linii ale infanteriei, sub
un foc puternic, s-a instalat cu observatorul pe
cota 819, imediat ce aceasta a fost cucerită.
De aici a deschis un foc puternic cu bateria sa
asupra raioanelor de rezistenţă ale inamicului
şi a unor forţe inamice ce încercau să
contraatace. Astfel, datorită curajului şi
abnegaţiei
comandantului
bateriei
de
aruncătoare, drumul bravilor noştri infanterişti
a fost deschis în dispozitivul de apărare
inamic. Dar această faptă de vitejie săvârşită
de bravul căpitan Şerban Stan a fost plătită cu
preţul vieţii sale. O rafală de mitralieră i-a
curmat viaţa.
Tot în cadrul aceleiaşi acţiuni a Diviziei 9
Infanterie, s-a evidenţiat şi locotenentul
Constantin Ionescu, comandant de baterie din
acelaşi regiment, care s-a oferit voluntar să
însoţească cu bateria sa Batalionul 2 din
Regimentul 40 Infanterie căruia îi revenea
misiunea să cucerească înălţimea cu cota 794.
Timp de cinci zile, în toate atacurile succesive
date de Batalionul 1, comandantul bateriei a
condus cu măiestrie tragerile bateriei sale şi a
cauzat pierderi grele inamicului. În ziua de
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Corpul 7 Armată a trecut la vest de
Morava şi a continuat acţiunile în direcţia
Moravski Pisek.
Pentru luptele de la Moravski Pisek şi
Ugherski Ostrog, Regimentul 7 Artilerie Grea
a fost citat de Corpul 7 Armată, prin Ordinul
de zi nr.21/1945. Între 19-27 aprilie 1945,
acest regiment a luat parte la cucerirea
localităţilor Moravssci Pisec, Bzenet şi Kiov.
Prin focul său a zdrobit rezistenţele inamice
din această zonă făcând ca după cucerirea
acestor localităţi, Corpul 7 Armată să treacă la
urmărire, aşa cum reiese din documentele de
la arhivă.
Regimentul 1 Artilerie Grea a luat parte
la toate acţiunile întreprinse de inamic pentru
apărarea importantului centru, Stare Mesto.
Prin acţiunea sa a obligat inamicul să
părăsească oraşul. Cealaltă unitate de artilerie,
Regimentul 7 Artilerie a fost subordonat
Corpului 4 Armată.
La 27 aprilie Armata 1 era dispusă cu
toate forţele la vest de Morava cu frontul
orientat cu faţa la nord. În noaptea de 27/
28 aprilie inamicul a început retragerea pe tot
frontul armatei, opunând rezistenţe mai
puternice în faţa Corpului 7 Armată.
Armata 1 a trecut imediat la urmărire. În
această fază de operaţii, Corpul 7 Armată,
prin Ordinul de zi nr.23/1945 consemna:
„Divizionul întâi din Regimentul 36 Antitanc
în luptele din 27 şi 29 aprilie s-a distins prin
acţiunile Bateriei 1 şi Bateriei 2, care cu
curajul şi eficacitatea cu care au tras în
contraatacurile inamice însoţite de tunuri de
asalt au oprit acţiunea acestora”.
Urmărirea a continuat fără încetare.
Capetele detaşamentelor de urmărire erau
întărite puternic cu artilerie. Urmărirea a
continuat şi după 1 mai 1945 în direcţia nordvest spre trecerile peste Morava de la
Kroměřiž şi Kojetin, oraşe puternic întărite cu
lucrări de fortificaţii atât în exterior, cât şi în
interior şi apărate cu înverşunare de inamic.
În zilele de 2, 3 şi 4 mai 1945, Corpul 4
Armată a dus lupte grele pe căile de acces ale
acestor două oraşe executând un atac
convergent cu Diviziile 2, 10 şi 19 Infanterie.
În întărire a avut Regimentul 7 Artilerie Grea.
Corpul 7 Armată nu a participat la lupte,
deoarece primise ordin să se concentreze în
zona oraşului Brno.

la ora 13.30, a început pregătirea de artilerie,
care a durat 30 de minute. La ora 14.00,
Divizia 9 Infanterie a pornit la atac şi a
cucerit, prin lupte aprige de stradă, localitatea
Zolna. Divizia a fost sprijinită şi de un
divizion din Regimentul 1 Artilerie Grăniceri.
Militarii acestui divizion au dovedit un
deosebit curaj şi dârzenie în luptă.
În ziua de 15 martie divizia a fost
atacată de tancuri pe o direcţie neprevăzută.
Divizionul antitanc a reuşit să se deplaseze cu
o parte din piese, în mod rapid, pe un itinerar
greu accesibil şi a executat un foc precis
zădărnicind contraatacul blindatelor germane.
Comandantul Diviziei 9 Infanterie a apreciat
că îndeplinirea misiunii diviziei de a cuceri
localitatea Zolna s-a datorat în mare măsură
acţiunii curajoase a comandantului divizionului
antitanc, maior Gheorghe Brătianu.
De acelaşi curaj şi dârzenie în luptă,
printre multe subunităţi de artilerie s-au
evidenţiat şi tunarii Bateriei 21 Artilerie
Antitanc. În ziua de 10 aprilie 1945, flancul
Diviziei 21 Infanterie era într-o situaţie
critică. Comanda Regimentului 24 Infanterie
şi a Batalionului 2, precum şi comanda
Divizionului 2 din Regimentul 30 Artilerie
erau încercuite în raionul Trene, Teplice,
Dubnice. Pentru rezolvarea acestei situaţii s-a
constituit o grupare de atac din care a făcut
parte şi Bateria 21 Artilerie Antitanc.
Comandantul bateriei, locotenentul Ion Bocan
şi-a instalat trei piese antitanc în linia întâi şi a
nimicit prin trageri directe cuiburile de arme
automate şi rezistenţe care împiedicau
înaintarea grupării de atac ce avea misiunea să
despresoare trupele încercuite. Datorită
curajului şi dârzeniei de care au dat dovadă în
luptă militarii Bateriei 21 Antitanc, împreună
cu comandantul lor, unităţile au fost
despresurate în scurt timp şi fără pierderi.
La data de 7 aprilie 1945, Armata 1
română a început ofensiva pentru a nimici
trupele germane care apărau Carpaţii Albi,
între creasta acestor munţi şi râul Morava.
Prin lupte grele, la 13 aprilie trupele Armatei 1
române au ajuns pe râul Morava.
Corpul 4 Armată, sprijinit de Regimentul 1
şi Regimentul 7 Artilerie Grea, a continuat
atacul pe malul de est al Moraviei în direcţia
Ugherski Ostrog.
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Acţiunea de eliberare a oraşului
Kroměřiž s-a desfăşurat concentric, dinspre
est cu Divizia 2 Infanterie, sprijinită de
Regimentul 9 Artilerie (3 divizioane), dinspre
sud cu Divizia 19 Infanterie, sprijinită de
Regimentul 42 Artilerie (3 divizioane),
precum şi de Regimentele 1 şi 7 Artilerie
Grea Moto (4 divizioane), iar dinspre nord-est
cu o parte din forţele Diviziei 10 Infanterie,
sprijinită de Regimentul 20 Artilerie
(3 divizioane). În dimineaţa zilei de 4 mai,
după o puternică pregătire de artilerie cu cele
13 divizioane de artilerie, Diviziile 19 şi
2 Infanterie au executat o lovitură frontală,
combinată cu o manevră de învăluire şi au
pătruns în oraş angajând lupte de stradă. În
aceeaşi zi a intrat în oraş şi Divizia 10
Infanterie. Constituindu-şi elemente de
dispozitiv specifice luptei în localitate, marile
noastre unităţi au reuşit să disocieze forţele
inamice, continuând ofensiva şi pe timp de
noapte şi până în dimineaţa zilei de 5 mai au
eliberat oraşul Kroměřiž.
Printre eroii care au căzut la datorie în
aceste lupte se numără şi sublocotenentul
Gheorghe Rabagia, comandant de pluton în
Regimentul 42 Artilerie. Ofiţerul a fost lovit

de schijele unui proiectil inamic în timp ce se
găsea în observatorul divizionului sub focul
artileriei inamice. Sublocotenentul Rabagia, şi
de alţi 23 de eroi români se odihnesc în parcul
oraşului Kroměřiž, lângă „Teiul păcii”, sădit
de locuitorii oraşului după Primul Război
Mondial unde a fost amenajat şi un
monument. Diviziile 10 şi 19 Infanterie,
sprijinite de artileria grea a armatei au primit,
ulterior misiunea să elibereze oraşul Kojetin,
aflat la 25 km distanţă de oraşul Kroměřiž şi
pregătit pentru apărare de lungă durată.
Divizia 190 Infanterie a înlocuit Divizia 3
Munte care începuse asaltul încă din data de 3 mai.
În perioada 7-12 mai 1945, Regimentele 7
şi 1 Artilerie Grea au format o singură
grupare de artilerie sub comanda generalului
Gârbea Titus care a luat parte la atacul
general din ziua de 9 mai 1945, asupra
poziţiei inamice de la nord-vest Brno. După o
pregătire de foc, cu durata de 20 de minute,
inamicul a fost zdrobit, dând posibilitatea
Diviziilor 19 şi 2 Infanterie şi Diviziei 9
Cavalerie să reia înaintarea, şi să cucerească
până în seara zilei localităţile, Kurjim şi
Wevewska Bitiska. După această acţiune
inamicul nu a mai opus nicio rezistenţă,
trecându-se la urmărirea sa
generală pe direcţia Praga.
În operaţiunile din zona
Brno şi nord-vest, Corpul 7
Armată a citat pentru a cincea
oară, prin Ordinul de zi
nr.23/1945, Regimentul 7
Artilerie Grea pentru fapte de
arme.
De asemenea, în cadrul
acestor operaţii şi tot pentru a
cincea oară, prin Ordinul de zi
nr.23/1945, Corpul 7 Armată
a fost citat pentru fapte de
arme: „Divizionul 1 din
Regimentul
36
Antitanc
(locotenent colonel Ivanov) în
zilele de 8 şi 9 mai a sprijinit
acţiunea unităţilor din linia
întâi şi a interzis reacţia cu
care de luptă insistând
dinspre Kurjin spre sud şi
sud-est”.
În
dimineaţa
de
28 aprilie 1945, Armata a 4-a
a
reluat
ofensiva
pe
întregul front, în direcţia
Artileria corpului 6 Armată la Kroměřiž (4 mai 1945)
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singură dată să se constituie o grupare de
artilerie de armată şi anume la Armata 1
română în perioada 25-26 februarie 1945 în
cadrul operaţiei Javorina, când pentru ruperea
apărării inamicului de pe aliniamentul general
cota 1024, Senohrad, Armata 1 a fost întărită
cu mai multe mari unităţi de artilerie
sovietice.
Fâşia de ofensivă a corpurilor de armată
şi a diviziilor a fost în general largă şi ca
urmare nu era posibilă o nuanţare mai
puternică a efortului în artilerie, deoarece nicio
divizie nu putea fi lipsită de puţina ei artilerie
organică (un regiment cu trei divizioane din
care unul de aruncătoare de mine de 120 mm)
ca să fie dată ca întărire diviziei de la efort.
Faţă de această situaţie, marilor unităţi de pe
direcţia lovituri principale li s-au dat sectoare
de rupere înguste şi li s-au asigurat focul
artileriei grele şi al regimentului antitanc al
armatei şi numai în cazul când există o divizie
de rezervă (eşalonul al doilea) artileria
acesteia a fost dată ca întărire diviziei din
sectorul de rupere (în operaţia de la Rožňava,
Regimentul 21 Artilerie al Diviziei 11
Infanteriei de rezervă, a fost dat ca întărire
Diviziei 21 Infanterie care avea misiunea să
rupă apărarea inamicului pe un front de un
kilometru). Această soluţie a fost adoptată
pentru a se putea realiza o superioritate de
forţe şi mijloace. Spre exemplu în operaţia din
nordul Transilvaniei sectorul de rupere al
Armatei a 4-a a fost de 3 km, iar al Armatei 1
în zona Oremov Laz de numai 2 km, lărgimea
sectoarelor fiind stabilită în funcţie de
cantitatea de artilerie avută la dispoziţie.
Când nu se dispunea de o cantitate de
artilerie care să copleşească apărarea
inamicului, trupele au recurs la lupte de
noapte, care, de regulă, se dezlănţuiau în a
doua jumătate a nopţii.
În general, lipsa subunităţilor speciale
de reperaj a determinat ca artileria grea să fie
sustrasă de la misiunile ei normale, trageri de
contrabaterie
şi
acţiunea
îndepărtată
(interdicţia şi hărţuirea), consacrându-se
aproape
exclusiv
întăririi
sprijinului
infanteriei şi protecţiei acestuia. Întărirea
sprijinului direct a fost cea mai frecventă
dintre misiunile cerute artileriei grele. În
ultima parte a războiului s-a abuzat chiar
cerând artileriei grele să tragă pe obiective ca:
arme automate, grupe de puşcaşi etc., care în
mod normal reveneau artileriei de sprijin.
Artileria grea a fost constituită în
grupare de corp de armată, adaptată diviziilor
din linia întâi. Tragerile de contrabaterie care
constituiau misiunea normală a artileriei grele

generală Hor, Lidec. Inamicul a fost silit să se
retragă. În zilele următoare, cu o parte din
forţe, armata a continuat urmărirea inamicului
pe la est de Morava, iar cu restul forţelor a
început trecerea la vest de Morava.
În ziua de 4 mai în luptele de la Holesov
(Moravia) a căzut la datorie ca un erou,
tânărul căpitan Cornescu Emil, comandantul
Bateriei 6 din Regimentul 6 Artilerie. În
bătălia pentru regiunea oraşului Zlin, în ziua
de 4 mai acesta se găsea cu bateria sa în
avangardă. Mergând cu primele elemente
pentru a asigura infanteriei un sprijin oportun,
căpitanul Cornescu a reuşit să ajungă pe
liziera de nord a satului Holesova
strecurându-se cu grupul lui de comandă prin
focul de baraj al artileriei inamicului. La ora 12
inamicul a dezlănţuit un puternic contraatac.
Satul Holesov era în pericol şi prin căderea
lui, flancul Diviziei 3 Infanterie era serios
ameninţat. În această situaţie grea, hotărârea
căpitanului Cornescu a fost rapidă, cu grupa
lui de telefonişti, cu o mână de infanterişti
adunaţi în grabă, a ocupat o poziţie pe liziera
de nord a satului, deschizând un foc viu de
armament automat asupra atacurilor. Lovit
puternic şi pe neaşteptate, inamicul s-a retras
cu pierderi mari în timp ce căpitanul Cornescu
Emil a ocupat poziţia vremelnic pierdută de
infanterie. La ora 12.40 inamicul a încercat un
atac învăluitor, dar căpitanul Cornescu a făcut
faţă din nou, oprind şi respingând pe inamic,
care s-a retras cu pierderi mari. La ora 15.00
inamicul a dezlănţuit o puternică pregătire de
artilerie pe linia apărătorilor şi două proiectile
au curmat viaţa bravului căpitan.
Faptele de arme săvârşite de tunarii
români au fost citate de comandamentele
române prin numeroase ordine de zi şi
constituie o mărturie a vitejiei, bravurii,
măiestriei şi spiritului de sacrificiu. De
asemenea, comandamentele sovietice prin
numeroase documente şi ordine de zi au adus
elogii şi mulţumiri unităţilor române de
artilerie cu care au cooperat.
5.2.4. Concluzii şi învăţăminte
desprinse din desfăşurarea campaniei din
vest
Pentru o mai completă înţelegere a
aportului artileriei la obţinerea victoriei se
impun unele aprecieri asupra modului cum a
fost întrebuinţată aceasta, având în vedere
condiţiile grele în care a acţionat. Numărul
relativ mic de guri de foc a determinat ca o
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nu s-au executat decât la vedere şi după hartă
în zona presupusă că ar exista artilerie
inamică, sau indicată de prizonieri. Rareori
s-au executat trageri contrabaterie în bune
condiţii cu observarea aeriană; mai
întotdeauna
legătura
avion-pământ
a
funcţionat defectuos.
Tragerile de hărţuire şi interdicţie au dat
rezultate bune în terenuri frământate cu
comunicaţii puţine şi puncte obligate de
trecere. Pentru a nu irosi însă muniţia, al cărei
consum a fost întotdeauna limitat, s-a urmărit
ca aceste trageri să se execute la vedere.
Cantitatea de artilerie din înzestrarea
diviziilor a scăzut. Faţă de campania din est
când diviziile de infanterie dispuneau de
2 regimente de artilerie în campania din vest,
dincauza pierderilor înregistrate nu s-a mai
reuşit să se asigure decât un regiment.
Artileria divizionară a fost organizată în
grupare
de
sprijin
direct,
adaptată
dispozitivului
infanteriei.
Din
cauza
caracteristicilor
tehnice
diferite
ale
materialului (tunuri, obuziere, aruncătoare),
gruparea a întâmpinat de multe ori dificultăţi
în îndeplinirea misiunilor. În munţi, cu teren
accidentat,
acoperit
şi
cu
drumuri
impracticabile pentru trăsurile de artilerie,
sprijinul grupărilor constituite din tunuri, fără
muniţie cu încărcătură redusă, a fost de multe
ori ineficace şi discontinuu. Intervenţia
grupărilor de sprijin vecine, cu armament cu
trageri cu traiectorie curbă, a fost greu de
realizat şi nesigură deoarece: nu au existat
întotdeauna posibilităţi de observare dintr-un
sector într-altul; grupările vecine nu au fost
totdeauna disponibile; posibilităţile au fost
reduse din cauza amplasării obligate în
apropierea drumurilor sau prea aproape de
infanterie.
În munţi, în zonele întărite şi mai ales în
zonele lipsite de comunicaţii, sau pe timp de
ploaie şi ninsoare, condiţii în care materialul
de artilerie nu a putut însoţi de aproape
infanteria, armamentul de însoţire şi
aruncătoarele de mine uşoare ale infanteriei,
completate cu focul artileriei grele, au dat
rezultate bune. Artileria de însoţire a fost
folosită cât mai aproape de linia întâi şi
întrebuinţată în trageri directe (la vedere)
unde şi-a îndeplinit foarte bine misiunile.
Lipsurile care au apărut uneori în
întrebuinţarea tuturor gurilor de foc şi
armamentului greu de infanterie şi în special

în planificarea focului se datorează în bună
parte lipsei comandamentelor de artilerie la
majoritatea diviziilor şi unele corpuri de
armată, comandamente care să organizeze şi
mai ales să controleze executarea misiunilor.
De îndată ce aceste comandamente au început
să activeze în jurul datei de 15 aprilie 1945,
situaţia s-a îmbunătăţit treptat până la
completa dispariţie a lipsurilor menţionate
mai sus, către sfârşitul războiului.
Fronturile mari, terenurile foarte
accidentate, precum şi lipsa documentelor
topografice ca şi criza de muniţii nu au permis
să se realizeze manevra focului de artilerie
prin concentrări masive de foc, decât în foarte
puţine situaţii, în special în pregătirea de foc
de artilerie a atacurilor importante, după un
plan de foc dinainte stabilit şi pregătit.
Pregătirea de foc de artilerie a fost de
scurtă durată, 2 - 30 de minute cu excepţia
celor din operaţiile Rožňava şi Javorina când
au durat 43 respectiv 40 de minute şi o oră la
11 noiembrie la Cegled în sectorul Corpului 7
Armată. Aceasta a vizat în general distrugerea
primelor mijloace de foc inamice prin trageri
directe şi pentru lovirea celor din adâncimea
apropiată a apărării. Breşele în reţelele de
sârmă se executau, în cea mai mare parte, fie
de către aruncătoarele de mine ale infanteriei
(care le putea executa cu un consum mai mic
de proiectile/bombe şi mai ales urmând
manevra infanteriei), fie de pioneri care le
executau cu încărcături de explozive.
În pregătirea de foc de artilerie, la
planificarea focului intrau gurile de foc de
artilerie (inclusiv aruncătoarele de mine de
120 mm), artileria de însoţire (tunuri de cal.
37-47 mm, aruncătoare de 81,4 -100 mm şi
tunurile antitanc), precum şi artileria antitanc
aflată în compunerea marilor unităţi.
Datorită restricţiilor în consumul de
muniţii, multe atacuri s-au dat fără pregătire
de artilerie, atacându-se prin surprindere,
atunci când situaţia permitea (inamic slab
organizat) sau cu sprijin de artilerie, începând
odată cu plecarea infanteriei la atac.
S-a acordat o mare atenţie organizării şi
cooperării artileriei cu celelalte arme de către
toate unităţile şi subunităţile de artilerie, în
care scop se trimiteau detaşamente de legătură
pe lângă unităţile sprijinite. De asemenea, s-a
practicat intens şi sistemul întăririi unităţilor
şi subunităţilor de infanterie (cavalerie) cu
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tunuri (obuziere) sau plutoane de artilerie de
însoţire. Chiar şi regimentele de artilerie care
au avut ca misiune sprijinul infanteriei au
simţit imediat necesitatea legăturii cu
infanteria şi şi-au creat ad-hoc detaşamente de
legătură din personalul regimentului, întrucât
în statul lor de organizare nu era prevăzut aşa
ceva.
Severa raţionalizare a consumului de
muniţie a făcut să nu se realizeze densităţile
absolut necesare obţinerii efectului urmărit
asupra obiectivelor lovite. Tragerile de
neutralizare au fost transformate în fond în
trageri de hărţuire. Totodată această severă
raţionalizare a consumului de muniţie a avut
drept rezultat creşterea numărului pierderilor
în rândurile infanteriei, care într-adevăr a dus
greul luptei.
În timpul războiului, pe baza producţiei
curente şi a rezervelor existente în depozitele
armatei, necesarul artileriei în proiectile a fost
satisfăcut în proporţie de 105%, dar au lipsit
mijloacele de transport. La 10 februarie 1945,
existau în depozitele din interior, muniţie de
artilerie, care putea asigura nevoile artileriei
pe front, peste 12 luni.
Punctele de sprijin antitanc erau
formate, de regulă, din 4-5 tunuri antitanc, din
care 1-2 erau de calibru 75 mm, iar centrele
de rezistenţă antitanc din tunuri de toate
calibrele (minimum 20 de guri de foc), având
fiecare câte un comandant cu misiune bine
definită.
Referindu-se la operaţiile Armatei 1
române, generalul-locotenent I.M.Managarov,
comandantul grupului de armate (Armata 53
sovietică şi Armata 1 română) care a acţionat
în sudul Slovaciei arăta: „În operaţiile din
Cehoslovacia eforturile şi performanţele
realizate de trupele române, unde ele au avut
de învins greutăţi foarte mari, au fost
excepţionale. (...). Unităţile române s-au
dovedit manevriere (....) prin marşuri forţate
s-a impus jocul marilor unităţi de la un flanc
la altul al Armatei 1 române, pe care acestea
le-au executat cu o rapiditate de neînchipuit”.
Aceste largi manevre de forţe şi mijloace
executate cu „rapiditate de neînchipuit”, pe
lângă oboseală, mergând uneori până la
extenuarea unităţilor, au imprimat un ritm
deosebit de accelerat operaţiilor pregătitoare
intrării artileriei în acţiune şi ca urmare

recunoaşterile, instalarea şi pregătirea
tragerilor, precum şi cercetarea artileristică
s-au executat de multe ori incomplet.
Un element important al analizei
operaţiilor îl reprezintă cooperarea militară
româno-sovietică. Aceasta a început la data
de 23 august 1944, în condiţii extrem de
dificile cu abuzuri din partea sovietică şi
dezarmarea a 130.000 de ostaşi români care
au fost luaţi prizonieri. Semnarea cu întârziere
a Convenţiei de Armistiţiu, la data de
12 septembrie 1944, precum şi lipsa unor
înţelegeri privind cooperarea militară pe front
(protocolul militar încheiat între cele 2 ţări la
data de 26 octombrie 1944 nu a reglementat
acest aspect) au făcut ca singura perioadă
când forţele noastre au fost conduse de către
Marele Stat Major să fie între 23 august şi
7 septembrie 1944.
Marile unităţi române fiind subordonate
celor sovietice, cooperarea cu acestea s-a
făcut prin echipele de legătură sovietice care
în multe cazuri şi-au depăşit atribuţiile, prin
intervenţia brutală în conducerea operaţiilor.
De exemplu, în luna septembrie 1944,
sovieticii au insistat ca Armata 4 română să
atace timp de 2 săptămâni forţele germane
dispuse pe Dealul Sângeorgiului şi au refuzat
propunerea comandantului armatei de a
executa o manevră de întoarcere. Rezultatul
s-a soldat cu pierderi de aproape 7.000 de
militari români care şi-au vărsat sângele
pentru lichidarea rezistenţei inamicului, dintre
care 900 au făcut jertfa supremă la Oarba de
Mureş187. Merită a fi evidenţiată, situaţia
Diviziei 4 Infanterie comandată de generalul
Platon Chirnoagă care a fost învinuită de
sovietici, total nefondat, de lipsă de
combativitate, după ce a fost decimată la
Szolnok, Ungaria. Amintim aici că deşi
această divizie a fost lăsată să lupte singură în
capul de pod Szolnok, fără sprijin sovietic, a
fost capturată de inamic având mari pierderi
umane în această luptă: 170 ofiţeri,
272 subofiţeri şi 4.680 trupă-morţi, răniţi şi
dispăruţi.
În pofida abuzurilor amintite trebuie să
cinstim cu recunoştinţă memoria ostaşilor
sovietici care s-au jertfit pentru eliberarea
Transilvaniei de sub ocupaţia hortistă şi care
odihnesc în cimitirele de pe cuprinsul
României.
187
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La 9 mai 1945 au încetat luptele şi în
acelaşi timp au încetat să mai tragă 2.833 de
guri de foc din înzestrarea artileriei române,
adică 740 tunuri antitanc, 202 tunuri şi
282 obuziere de câmp, 184 tunuri antiaeriene
şi 1.421 aruncătoare. Alături de ceilalţi
militari din celelalte arme, artileriştii - peste
1.700 ofiţeri şi subofiţeri şi 32.000 de soldaţi
şi gradaţi - au străbătut cu tunurile lor
17 masive muntoase, uneori în condiţii
atmosferice extrem de grele, au forţat sau au
trecut 12 cursuri mari de apă şi au participat la
eliberarea a 3.831 localităţi. Pierderile
înregistrate de unităţile artilerie în armament,
numai pe frontul de vest au fost de 66 tunuri
de câmp, 49 tunuri antitanc, 14 tunuri grele,
44 obuziere de câmp, 5 obuziere grele şi
153 chesoane, la care s-au adăugat pierderile
în aparatură de artilerie de aproximativ
558 milioane lei188. Finalul luptelor şi victoria
de la 9 mai 1945 a găsit Armata Română
angajată cu 2 comandamente de armată,
4 comandamente de corp de armată,
16 divizii, Corpul Aerian, o divizie de artilerie
antiaeriană, câte un regiment care de luptă, de
pontonieri, căi ferate şi alte unităţi de armă.
Armata 1 având în compunere Corpurile 4 şi
7 Armată, cu Diviziile 2, 10, 19 Infanterie,
Divizia 1 Gardă, Diviziile 2 şi 3 Munte şi
Divizia 9 Cavalerie era concentrată în zona
Nem, Brod-Humpolet-Jihlava. Armata 4, cu
Corpurile 2 şi 6 Armată şi Diviziile 3, 6, 9,
11, 18 şi 21 Infanterie, Diviziile 1 şi
8 Cavalerie era grupată în zona ZiderecBystrice-Nove Mesto. Artileria existentă pe
front la acea dată era următoarea:
Regimentele 1, 2, 3, şi 7 Artilerie Grea,
Regimentele 1 şi 36 Antitanc, Regimentul 1
Artilerie „Tudor Vladimirescu”, 2 artilerie
gardă, Regimentele 6, 9, 16, 18, 20, 21, 30,
35, şi 42 Artilerie, Regimentele 1, 3 şi
6 Artilerie Călăreaţă, Grupurile 2 şi
3 Artilerie Munte, Divizionul 1 Artilerie
Grăniceri, Divizioanele 60, 63 şi 64 Artilerie
Independente cu formaţiunile logistice
aferente.
Cartiruirea trupelor s-a făcut în afara
localităţilor, în bivuacuri. Marile unităţi şi
unităţile de diferite arme, precum şi cele de
artilerie au început defluirea spre ţară, pe jos,
la data de 9 iunie 1945 (Armata a 4-a) şi la
13 iunie (Armata 1).
Dotarea inferioară a trupelor noastre cu
artilerie grea, cu artilerie antitanc adecvată
sau artilerie de asalt, lipsa mjloacelor de
transport auto sau a cantităţilor necesare de
muniţii, au constituit minusuri, înregistrate pe

ambele fronturi. Aşa cum consemna colonelul
David Popescu, încă din anul 1937 „O
armată care va conta mai mult pe forţele
sale morale [.....] şi va neglija forţa sa
materială va fi supusă foarte curând
înfrângerii. O masă de eroi, în faţa unui
adversar superior din punct de vedere
material şi cu un moral ridicat va muri
frumos, însă nu va învinge niciodată...” 189
Reproducem un fragment din adnotările
subşefului de stat major la Armatei a 4-a,
colonelul de artilerie Nicolae Dragomir, după
înfrângerea suferită în Stepa Kalmucă, care a
sintetizat atât de bine acţiunea trupelor
noastre în acest crunt război: „Când vine
vorba de învăţăminte, spiritul se arată doritor
să ştie ce a rămas şi ce a căzut din vechea
învăţătură. Se poate răspunde din capul
locului că, alături de conştiinţa şi de această
dată a eroismului oştirii noastre putem aşeza
cu legitimă mândrie şi confirmarea, în
general, a învăţămintelor care au constituit
pregătirea noastră spirituală pentru război.
Folosirea împotriva noastră a maselor de
tancuri şi înfrângerea pe care am suferit-o
numai şi numai din această cauză pune
problema
adaptării
procedeelor
şi
mijloacelor noastre la noile condiţii ale
luptei cu un inamic dotat cu care de luptă.
Ca o confirmare a principiilor războiului, s-a
putut observa că de câte ori nu s-a respectat
proporţionalitatea scopurilor cu mijloacele,
verdictul faptelor a fost neiertător.
Disproporţia dintre misiune şi mijloace era
atât de mare încât a putut produce în sufletul
luptătorilor sentimentul neputinţei şi ca
urmare al inutilităţii sacrificiilor”.
Lipsurile materiale au făcut ca lupta
militarilor noştri să fie mult mai grea şi mai
costisitoare decât a inamicului, pierzându-se
multe vieţi din cauza slabei dotări tehnice.
Semnificativă în acest sens este constatarea
generalului Vasile Atanasiu, comandant al
Corpului 3 Armată, la Odessa, care la scurt
timp după bătălie nota: „Nu poţi lupta cu
pieptul deschis contra tancurilor, nu te poţi
apăra numai cu ascunderea de aviaţia
inamică, nu poţi tu atacator să scoţi dintr-o
poziţie bine organizată un inamic mai dotat
decât tine în armament de tot felul, nu poţi
tu urmări un inamic motorizat în retragere
cu trupe pedestre, nu poţi tu reduce la tăcere
armamentul automat şi artileria inamică
încadrându-te într-un consum de muniţie
189
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Viteazul” clasa a III-a cu spade, iar 3 generali
(Vasile Atanasiu, Corneliu Dragalina şi Petre
Dumitrescu) cu clasa a II-a cu spade.
Nu putem încheia acest capitol fără a
aminti că în luna octombrie 1944, a început
arestarea generalilor armatei române, acţiune
care a continuat în anii următori. Comisia
Aliată de Control (partea sovietică) a avut un
rol important în drama militarilor români, la
care s-a adăugat lipsa de reacţie a conducerii
ţării, ceea ce a favorizat comiterea de grave
abuzuri şi decapitarea rapidă a conducerii
armatei. După ce şi-au făcut datoria faţă de
ţară, aceşti militari de elită au fost arestaţi şi
anchetaţi, în unele cazuri timp de mai mulţi
ani, unii dintre ei găsindu-şi sfârşitul în
temniţele comuniste. Amintim aici de elita
artileriei care a suferit arestări: generalii
Constantin Constantinescu-Claps şi Nicolae
Dăscălescu, foşti comandanţi ai Armatei a 4-a;
generalul
Gheorghe
Stăvrescu,
fost
comandant al Armatei a 4-a (1945) şi
inspector general al artileriei (1945-1946),
decedat în închisoarea Aiud în anul 1951;
generalul Paul Alexiu, fost inspector al
artileriei (1946-1947); generalul Emanoil
Leoveanu, fost director al Direcţiei Artilerie
(1942) şi comandant al Corpului 4 Armată
(1944), decedat în închisoarea Făgăraş, în
anul 1959; generalul Gheorghe Potopeanu,
fost comandant al Corpului 7 Armată pe
frontul de est, eliberat din închisoare în anul
1963; generalul Nicolae
Dragomir, subşef de stat
major la Armata a 4-a,
care a executat cea mai
lungă
detenţie,
între
2 martie 1945 şi 27 iulie
1964; generalul Aurel
Aldea, decedat în penitenciarul de la Aiud în
anul
1949;
generalul
Arbore Ioan, fost şef de
stat major al Armatei 3
(1942-1943), decedat în
închisoarea Văcăreşti în
anul
1954;
generalul
Gheorghe Rozin, comandant al Corpului 4 armată
pe frontul de est, condamnat la 20 de ani de temniţă
Cehoslovacia, 10 mai 1945. Monument ridicat de militarii Regimentului 35
grea şi decedat în închiArtilerie în memoria eroilor artilerişti căzuţi în Cehoslovacia
soarea Văcăreşti, în anul

raţionat sau calculat nu după reacţia
inamicului,
ci
după
disponibilităţile
diferitelor eşaloane”.
Artileria română a participat la cel de-al
Doilea Război Mondial alături de camarazii
de luptă, fiind prezentă în toate operaţiile
susţinute de forţele terestre pe fronturile din
est sau de vest pe parcursul celor 1421 de zile
de război. În foarte multe lupte a avut un rol
determinant în obţinerea victoriei, în altele a
executat sprijinul altor categorii de forţe care
s-au acoperit de glorie. Artileriştii au fulgerat
cu tunurile lor coloşii de oţel pătrunşi în
dispozitiv şi au sfărâmat prin forţa exploziei
proiectilelor tranşeele şi mijloacele de foc
inamice. Uraganul de foc al obuzelor pe
timpul pregătirii de artilerie a făcut ca - pe
perioade scurte-artileriştii să fie stăpânii
absoluţi ai câmpului de luptă.
Drapelele de luptă ale unităţilor de
artilerie au fost decorate cu înalte ordine de
război: „Steaua României” clasa a III-a,
„Coroana României” clasa a II-a şi „Mihai
Viteazul” clasa a II-a şi a III-a cu spade. Cu
Ordinul „Mihai Viteazul” clasa a II-a au fost
decorate drapelele Regimentului 4 Artilerie şi
Divizionului 1 Obuziere Munte, iar cu clasa a III-a
au fost decorate alte 27 de unităţi de artilerie.
Merită subliniat că din 8 regimente de artilerie
grea, 5 au fost decorate cu acest înalt ordin de
război. Totodată, un număr de 147 de generali
şi ofiţeri au fost decoraţi cu Ordinul „Mihai
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1961; generalul Nicolae Stoenescu, fost
comandant al Corpului 4 Armată (19441945), decedat la Culmea, în anul 1958;
generalul Ioan Răşcanu, decedat în anul 1952
în închisoarea de la Sighet; generalul Mihail
Voicu, comandant al Diviziei 2 Infanterie
(1944-1945), decedat în penitenciarul Gherla,
în anul 1961 şi mulţi alţii...
Artileriştii români au scris adevărate
pagini de eroism şi devotament în cartea
istoriei naţionale de foarte multe ori cu preţul
vieţii, din păcate pentru cei întorşi acasă şi cu
preţul marginalizării, al uitării nemeritate sau
al detenţiei în închisorile comuniste. Tuturor,
le aducem aici omagiul nostru, le mulţumim
şi le suntem recunoscători pentru modul în
care au luptat pentru patria noastră, România.

Uzinele „Skoda” pentru 24 de baterii de
tunuri de câmp calibru 75 mm, 62 de baterii
de obuziere uşoare de câmp calibru 100 mm
şi 45 de baterii de obuziere grele de calibru
150 mm. Totodată, de la aceeaşi uzină s-au
comandat şi 25 de baterii de artilerie
antiaeriană. Din Franţa, de la „SchneiderCreusot” s-au comandat 180 de tunuri calibru
105 mm. Prin aceste comenzi s-au pus bazele
constituirii unei noi artilerii, modernă, unitară
care elimina substanţial multitudinea de tipuri
de sisteme şi calibre de artilerie şi care era în
acord cu realizările tehnice în domeniu. Un
merit deosebit la această renaştere interbelică
a artileriei române l-a avut generalul Dumitru
Popescu care în dubla sa calitate de inspector
general al artileriei şi de secretar general al
Ministerului de Război a fost iniţiatorul şi
semnatarul comenzilor date în străinătate în
anul 1930. Din nefericire, numele său a fost
asociat pe nedrept cu afacerea „Skoda”.
Prin reproducerea unor modele pentru
care nu exista nicio licenţă s-a realizat
aruncătorul cal.120 mm şi muniţia acestuia.
Prin proiectare, executare şi experimentare s-a
produs tunul antitanc românesc cal.75 mm,
care s-a bucurat de o largă apreciere, inclusiv
internaţională, precum şi muniţia aferentă.
Simultan cu asigurarea tehnicii de artilerie din
producţia
proprie
s-a
continuat
şi
achiziţionarea unor guri de foc din străinătate,
îndeosebi antitanc. După temeinice studii şi
experimentări, în decurs de numai 2 ani
(1938-1940) s-a reuşit motorizarea artileriei
grele a corpurilor de armată (în total
8 regimente) şi a 6 divizioane independente
din cele 19 existente.
Ca urmare a eforturilor susţinute de
înzestrare cu guri de foc performante şi a
numeroaselor reorganizări structurale din
perioada interbelică, la declanşarea celui de-al
Doilea Război Mondial în compunerea
armatei române se găseau aproape
90 regimente de artilerie, 17 divizioane de
artilerie grea, 2 divizioane independente şi
19 baterii independente (4 pentru marină şi
15 de poziţie). Acestora li s-au mai adăugat
47 de companii antitanc divizionare,
24 plutoane de tunuri antitanc (de la cele
24 batalioane de vânători de munte),
42 plutoane de aruncătoare cal. 81,4 mm,
72 plutoane de aruncătoare cal. 60 mm şi
18 escadroane regimentare de tunuri antitanc.

5.3. Gurile de foc din dotarea
artileriei române din perioada 1920-1945190
Evoluţia artileriei române în perioada
analizată a fost marcată de consecinţele
încheierii Primului Război Mondial, respectiv
de pregătirea, ulterior de participarea la cea
de-a doua conflagraţie mondială. Armata
Română dispunea în anul 1920 de o mare
diversitate de piese de artilerie, amplificată de
cele primite de la aliaţi, precum şi de cele
capturate pe timpul războiului. Această vastă
diversitate de tipuri de sisteme, de calibre şi
provenienţe - Germania, Austro-Ungaria,
Rusia si Franţa - făcea anevoioasă atât
constituirea unitară a structurilor de artilerie
pe nivele ierarhice, cât şi utilizarea sa eficace.
Prin urmare, nevoile de reproiectare a
înzestrării armatei cu artilerie erau nu numai
evidente, ci şi stringente.
Acţiunile întreprinse au vizat două
aspecte: primul, de regenerare fizică şi
balistică a ţevilor, concomitent cu repararea
afetelor la Arsenalul Armatei şi al doilea de
introducere în înzestrare a unor guri de foc
moderne. Acesta din urmă a fost realizat atât
prin importuri, cât şi prin iniţierea unor
proiecte de realizare în ţară a unor guri de foc
performante. Importurile au început în
anul 1930, odată cu lansarea comenzii la
190
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au rămas din timpul Primului Război Mondial
un mare număr de guri de foc, în mare parte
aflate în condiţii tehnice foarte bune.
Cantităţile mari de muniţie existente după
Primul Război Mondial (în jur de 5 milioane
de proiectile) şi diversificarea excesivă au
impus regenerarea unor guri de foc uzate
pentru care exista muniţie suficientă.
Atenţia autorităţilor s-a îndreptat asupra
tunurilor de 76,2 mm, md. 1902 care se
găseau în număr mai mare, aveau o energie la
gura ţevii bună (114 tfm) şi ţevi fretate,
compuse din două tuburi concentrice
asamblate prin strângere la cald. În anul 1925
s-a ales soluţia „şemizării” ţevilor, la calibrul
de 75 mm care consta în strunjirea tubului
interior al ţevii de cal. 76,2 mm şi
introducerea în ţeavă a unei cămăşi metalice,
având aceeaşi lungime cu tubul interior. Acest
procedeu a fost aplicat la aproximativ 400 de
tunuri, dar nu a dat rezultatele aşteptate.
Cămăşile de oţel folosite au avut forme şi
dimensiuni interioare în două variante,
corespunzătoare stocurilor de muniţii: o
variantă cu interiorul identic cu al ţevii
originale de 76,2 mm şi alta cu interiorul ţevii
tunului de 75 mm, md. 1904, sistem Krupp.
După afacerea „Skoda” şi sistarea
achiziţionării tunurilor de cal. 75 mm, în anul
1931 s-a constatat că realizările tehnice pe
plan mondial nu justificau achiziţia unui nou
material de acest calibru.
Astfel, s-a luat hotărârea modernizării
materialului existent prin procedeul de
„tubare
amovibilă”
sau
„retubare”.

Pentru o percepere cât mai sintetică a
dimensiunii artileriei către finele perioadei de
analiză amintim că la declanşarea celui de-al
Doilea Război Mondial, Armata Română
dispunea de 8.301 guri de foc de artilerie, din
care 2.160 artilerie uşoară, 492 artilerie grea,
200 artilerie antitanc, 4.758 artilerie
regimentală şi 691 artilerie antiaeriană.
La 9 mai 1945 au încetat luptele şi în
acelaşi timp au încetat să mai tragă 2.833 de
guri de foc din înzestrarea artileriei române,
adică 740 tunuri antitanc, 202 tunuri si
282 obuziere de câmp, 184 tunuri antiaeriene
şi 1.421 aruncătoare.
5.3.1. Artileria de câmp
Tunul „PUTILOV”, calibrul 75 mm,
model 1902/1936
Tunul divizionar de 76,2 mm, model
1902 a fost produs de către firma „Putilov”
din Sankt Petersburg, până în anul 1930.
Tunul era modern fiind dotat cu aparate de
ochire pentru tragerile directe şi indirecte.
Pentru a putea fi produse în număr mare,
ţevile au fost realizate din oţel carbon
obişnuit, cu foarte puţine adaosuri de metale
rare sau scumpe ca magneziu, nichel, crom.
Muniţia folosită era compusă din
proiectile explozive, şrapnele, mitralii, dar şi
speciale: fumigene, incendiare. În România

Tunul de câmp „Putilov” calibrul 75 mm, model 1902/36
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Operaţiunea executată tot la uzinele Reşiţa a
constat în înlocuirea la cald a tubului interior
al ţevii cu un tub intermediar, model
„Reşiţa”, prelucrat pentru a putea primi în el
un tub amovibil cu care să formeze un ajustaj
cu joc, pentru ca acesta să poată fi introdus şi
scos uşor. În felul acesta ţevile deveneau ţevi
fretate şi tubate amovibil, ceea ce reprezenta o
concepţie nouă în construcţia de ţevi.
Tuburile amovibile au fost construite
având interiorul în trei variante: la fel cu cel al
tunului de 75 mm md. 1897; cu camera de
încărcare ca la tunul de 75 mm md. 1904 şi
partea ghintuită ca la tunul de 75 mm md.
1897; cu camera de încărcare la fel ca a
tunului de 76,2 mm, md. 1902. Aceste
variante au fost numite „tunuri de câmp
model 1902/1936 tubate amovibil FF-KFRF” şi au constituit materialul de bază în
înzestrarea artileriei diviziei de infanterie la
începutul şi pe timpul celui de-al Doilea
Război Mondial. Ţevile tubate amovibil
purtau marcajul: T.C.-75-21 a, T.C.-75-20
c/21 a, T.C.-76, 2-22 a. Prin modificarea
corespunzătoare a frânei de tragere, arcurilor
recuperatoare şi a aparatelor de ochire,
tunurile de câmp cu ţevi tubate amovibil au
atins bătaia de 11,2 km şi au rezistat la
tragerea a cel puţin 5000 de lovituri.
După epuizarea cantităţilor de muniţie
existente tunul folosea doar muniţie cal. 75 mm
tip „Schneider”, model 1917 care avea
calităţile cele mai bune şi cu care se obţinea
bătaia maximă. Prin modernizarea obţinută
s-a urmărit creşterea regimului de foc al
tunurilor, şi a posibilităţilor de sprijin. Tunul
„Putilov“ cal. 76,2/75 mm, model 1902/1936
s-a aflat în dotarea artileriei celor 24 de divizii
de infanterie, unde existau două regimente
organizate astfel: regimentul cu număr impar
compus din două divizioane de câmp cal. 75 mm
(a 12 tunuri fiecare) şi un divizion de obuziere
cal 100 mm, iar regimentul cu număr par era
format dintr-un divizion cal. 75 mm
(12 piese) şi un divizion de obuziere cal. 100 mm.
În total, la o divizie de infanterie erau
36 de tunuri cal. 75 mm.
Principalele
caracteristici
tehnice:
calibrul: 76,2 mm (3 ţoli)/75 mm; lungimea
ţevii: 30 calibre; greutatea: 1.350 kg pentru
tragere şi 1.950 kg pentru marş; viteza
iniţială: 588 m/s;greutatea proiectilului: 6,415 kg;
câmp de tragere vertical: -3° la 17°; câmp de
tragere orizontal: 5°; cadenţa: 10-12 pr./min;

20 pr./min (M 1936); bătaia maximă: 8.500 m
(M 1902); 11.200 m (M 1936).
Tunul de munte „SKODA”, calibrul
75 mm, model 1915
Este un tun de munte cu tragere repede
utilizat masiv de către armatele austro-ungare
în Primul Război Mondial. Denumirea oficială:
„7.5 cm Gebirgskanone M 15”.
Putea fi demontat în şase părţi şi
transportat separat în patru încărcături,
samarizat sau hipo, astfel: tunul = 106 kg,
scutul şi legăturile = 86 kg, partea din faţă a
afetului = 110 kg, partea din spate a afetului =
51 kg, leagănul = 98 kg, roţile = 95 kg.
În plus avea şi un scut suplimentar. Este o
piesă de artilerie care s-a bucurat de un succes
deosebit. Armata noastră a capturat un număr
de 79 de piese care au fost introduse în dotare
în perioada interbelică la brigăzile de munte.

Tunul de munte „SKODA”,
calibrul 75 mm, model 1915

La începutul celui de-al Doilea Război
Mondial, artileria de munte a celor 4 brigăzi
era organizată în 6 divizioane de tunuri cu
72 de piese de acest tip. Principalele
caracteristici tehnice: lungimea ţevii: 1.155 mm,
15,4 calibre; greutatea: 613 kg;viteza iniţială:
350 m/s;echipa de servanţi: 6; închizător:tip
„pană”, semiautomat; greutatea proiectilului:
6,35 kg;câmp de tragere vertical: -9° la +56°;
câmp de tragere orizontal: 7°; cadenţa:
6-8 pr./min; bătaia: 7.000 m.
Obuzierul „KRUPP”, calibrul 105 mm,
model 1898/1909
A fost construit de către firma
„Rheinmetal” în anul 1898 ca obuzier uşor cu
tragere înceată şi modernizat de către firma
„Krupp” prin adăugarea unei legături elastice
şi a unui nou afet, în anul 1904. A fost
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acceptat în serviciu începând cu anul 1909 şi
utilizat pe scară largă, în Primul Război
Mondial, de către armata germană, care
deţinea un număr de aproximativ 1.260 de
guri de foc.

Obuzierul lung „KRUPP”
cal. 105 mm, model 1916

Armata Română a capturat, în Primul
Război Mondial un număr de aproximativ
64 de piese, care au fost în dotare în perioada
interbelică.
Principalele
caracteristici
tehnice:
calibrul: 105 mm; lungimea ţevii: 2.310 mm
(22 calibre); greutatea: 1.525 kg; viteza
iniţială: 395 m/s; greutatea proiectilului: 14,8 kg;
câmp de tragere vertical: -10° la +40°; câmp
de tragere orizontal: 4°; proiectil exploziv,
încărcătură variabilă; bătaia: 9.225 m.

Obuzierul „KRUPP”
cal. 105 mm, model 1898/1909

Construcţia obuzierului era asemănătoare
modelului „Krupp“, acelaşi calibru, cumpărat
de către Armata Română, în anul 1912.
Un număr de aproximativ 64 de obuziere de
acest tip au fost capturate de către trupele
române în Primul Război Mondial, iar după
anul 1920 au fost introduse în dotarea
artileriei de divizie şi utilizate în perioada
interbelică. Dintre acestea, până în anul 1935,
la un număr de 34 de obuziere au fost strunjite
camerele de încărcare pentru a putea trage
proiectilele obuzierului „Krupp”, „model
român” (1912).
Principalele
caracteristici
tehnice:
lungimea ţevii: 1.625 mm, 15,5 calibre;
greutatea: 1145 kg; viteza iniţială: 302 m/s;
greutatea proiectilului: 15,8 kg; câmp de
tragere vertical: -10° la +40°; câmp de tragere
orizontal: 4°, proiectil:exploziv, încărcătură
variabilă; bătaia: 6.300 m.

Tunurile de munte „SCHNEIDERPUTILOV”, cal. 76,2 mm, md. 1902/1904 şi
„SCHNEIDER-PUTILOV”, cal. 76,2 mm,
md. 1909
Au fost proiectate de către firma
franceză „Schneider” şi construite sub licenţă
de firma rusească „Putilov”.
Modelul 1909 a fost dezvoltat cu
denumirea „75 mm Schneider-Danglis 06/09”
fiind pe baza modelului anterior. A fost
vândut în Grecia care l-a folosit inclusiv în cel
de-al Doilea Război Mondial. Rusia a produs
sub licenţă acest tun, dar având calibrul
76,2 mm cu indicativul 76-09.
În armata noastră au rămas în urma
Primului Război Mondial, de la armata rusă,
un număr de aproximativ 142 de piese, o parte
model 1902/1904, iar altele model 1909,
proiectat de către colonelul grec Danglis.

Obuzierul lung „KRUPP”, calibrul
105 mm, model 1916
Este un obuzier uşor construit pe acelaşi
afet ca tunul de câmp „Krupp” cal. 77 mm,
model 1916 („7,7 cm FK16”). Denumirea
germană: „10.5 cm leFH 16”. A fost utilizat
de către armata germană în Primul şi cel de-al
Doilea Război Mondial fiind remarcat ca o
foarte bună piesă de câmp.
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A fost fabricat în peste 550 exemplare. Italia a
primit drept despăgubiri de război astfel de
tunuri care au fost rectificate la calibrul
105 mm şi denumite „105/32”.

Tun de munte „Schneider-Putilov”,
calibru. 76,2 m, model 1902/1904
(Muzeul Militar Naţional)

Tunul „SKODA”, calibrul 104mm, model 1915

Armata Română a capturat 14 piese care
au constituit un divizion din rezerva artileriei.
Începând cu anul 1939 au dotat Divizionul 35
Artilerie Grea Independent, tractat hipo, aflat
la nivelul artileriei de armată. Se remarca prin
bătaia foarte mare ceea ce îl impunea ca o
piesă destinată artileriei de nivel corp de
armată sau armată.
Principalele
caracteristici
tehnice:
lungimea ţevii:3.640 mm (35 calibre);
greutatea: 3030 kg; viteza iniţială: 668 m/s;
greutatea proiectilului: 16,1 kg; regimul de
foc: 3-4 lov./min; câmp de tragere vertical:
- 10° la +30°, câmp de tragere orizontal:
6°; bătaia: 16.200 m.

Acestea au fost utilizate ca tunuri de
munte, în perioada 1919-1945. În anii 1930
ţevile au fost transformate pentru a putea
folosi muniţie calibrul 75 mm. Au participat
la cel de-al Doilea Război Mondial fiind în
dotarea celor două divizioane de tunuri de la
fiecare brigadă de munte împreună cu tunul
„Skoda”model 1939, cal.75 mm.

Tunul „SCHNEIDER-PUTILOV”,
calibrul 107 mm, model 1913/1917
Tun greu de câmp proiectat de către
firma franceză „Schneider” şi produs sub
licenţă în Rusia de către uzinele „Putilov”.
A fost utilizat de către armata rusă pe frontul
din Moldova unde a abandonat în jur de 36 de
piese. Erau considerate unele dintre cele mai
moderne piese de artilerie astfel că au fost
introduse în înzestrare, în perioada 19201936, la Regimentele 3 şi 4 Artilerie Grea
(câte un divizion a 12 piese), iar un divizion a
fost ţinut în rezervă. În anul 1939, tunurile au
fost trecute la Divizioanele 33 şi 34 Artilerie
Grea Independent. În anul 1940, Divizionul
34 Artilerie Grea Independent a fost înglobat
în Regimentul 10 Artilerie Grea Hipo.
În armata franceză a fost folosit modelul 1913
„Schneider” care avea calibrul de 105 mm şi
aspect asemănător. Deşi, în literatura de
specialitate acest tun este cunoscut ca fiind
model 1910 am ales denumirea uzitată în
documentele militare româneşti.

Tun de munte „Schneider-Putilov”,
calibrul 76,2 mm, model 1909
(Muzeul Militar Naţional)

Trupele germane au capturat un număr
de piese, din URSS, în anul 1941, pe care
le-au folosit sub denumirea „GebK 293(r)”.
Principalele
caracteristici
tehnice
ale
modelului 1909: greutatea pentru transport:
1225 kg; greutatea pentru tragere: 627 kg;
viteza iniţială: 387 m/s; proiectil: 76,2 x191 mm;
câmp de tragere vertical: - 6° la +28°; câmp
de
tragere
orizontal:
5°;
bătaia:
8.550 m.
Tunul „SKODA”, calibrul 104 mm,
model 1915
Tun greu utilizat de către armatele
austro-ungare în Primul Război Mondial sub
denumirea „10.4 cm Feldkanone M.15”.
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armelor în anul 1943 au fost redenumite
„15 cm sFH 400(i)”.
Armata Română a capturat un număr de
aproximativ 36 de piese care, în perioada
1920-1936 au fost în dotarea Regimentelor 1,
3, 5 şi 6 Artilerie Grea (câte 3x12 piese) în
completare cu obuzierul german model 1913.
După anul 1936, din cauza uzurii, numărul
obuzierelor a scăzut la 24 şi au fost în dotarea
Regimentului 10 Artilerie Grea Hipo şi a unui
divizion de artilerie grea independent, de
nivel armată, în cadrul cărora au participat la
cel de-al Doilea Război Mondial.
Principalele
caracteristici
tehnice:
calibrul: 149,1 mm; lungimea ţevii: 2.090 mm
(14 calibre); (M 14) şi 2120 mm (M 14/16);
greutatea: 2.765 kg (M 14), 2.930 kg
(M 14/16); viteza iniţială: 300-336 m/s;
greutatea proiectilului: 41 kg; cadenţa de
tragere: 2pr./min; bătaia: 6.900 m (M 14);
8.760 m (M14/16).

Tunul „SCHNEIDER-PUTILOV”,
calibrul 107 mm, model 1913/1917

Principalele
caracteristici
tehnice:
calibrul 106,7 mm; greutatea pt. mişcare:
2523 kg; viteza iniţială: 580 m/c; greutatea
proiectilului: 16.4 kg; câmp de tragere
vertical: -5° la +37°; câmp de tragere
orizontal: 6°; bătaia: 10.700 m.
Obuzierul „SKODA”, calibrul 150 mm,
model 1914/1916
Obuzier cu tragere repede construit de
firma „Skoda”, pentru armatele austro-ungare
sub denumirea „15cm fH M14”. A fost
destinat să înlocuiască vechile modele „15cm
FH M94” şi M 99/04, care nu aveau frână de
recul. Modelul „M.14” a fost urmat în anul
1916 de modelul „M 14/16” cu un câmp de
tragere vertical superior şi o bătaie mai mare.
Poate fi caracterizat ca un obuzier greu foarte
bine proporţionat din punct de vedere al

Obuzierul de munte „SKODA”,
calibrul 100 mm, model 1916
Obuzierul de munte „Skoda” („100 mm
M.16”) a fost utilizat intens de către armatele
austro-ungare în Primul Război Mondial.
Armata Română a capturat în Primul Război
în jur de 20 de obuziere care au fost în dotarea
artileriei brigăzilor de munte până în anul
1945. După ocuparea Austriei, în anul 1938,
germanii au capturat un număr de piese pe
care le-au folosit sub denumirea „10 cm
GebH 16” şi „16(ö)” sau „10 cm GebH
316(i)”, pe cele capturate din Italia, în
anul 1943.

Obuzierul de munte „SKODA”,
calibrul 100 mm, model 1916

Obuzierul „SKODA”,
calibrul 150 mm, model 1914/1916

greutăţii şi realizat cu un sistem recuperator
hidropneumatic cu recul variabil. A echipat
un număr mare de armate din ţări precum:
Austria, Ungaria, Cehoslovacia, Germania
nazistă, Italia şi România. Piesele capturate de
către germani din Italia, după întoarcerea

Obuzierul se putea demonta în trei părţi
ce puteau fi transportate de câte 2 cai. A
constituit modelul de bază care a fost
dezvoltat ulterior de firma „Skoda” în anii
1919, 1930 şi 1934, ultimele două modele
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fiind achiziţionate şi de către Armata
Română.
Principalele
caracteristici
tehnice:
Lungimea ţevii: 1930 mm ( 19 calibre)
greutatea: 1235 kg; greutatea pentru tragere:
625 kg; viteza iniţială: 341 m/s;greutatea
proiectilului: 16 kg; câmp de tragere vertical:
- 8° la +70°; câmp de tragere orizontal: 5,5°
bătaia: 7.090 m.
Obuzierul „KRUPP”, calibrul 150 mm,
model 1913
A fost denumit de armata germană
„15 cm schwere Feldhaubitze 13 - 15 cm
sFH 13” („schwere” = greu, în germană).
Apariţia acestui obuzier cu tragere
repede, încă de la începutul Primului Război
Mondial a creat un puternic avantaj armatei
germane, deoarece aliaţii nu deţineau o piesă
echivalentă. Pentru a contracara acest avantaj,
în anul 1915 armata engleză a început să
utilizeze obuzierul „6 inch 26 cwt”, calibrul
152 mm, iar armata franceză obuzierul
„St. Chamond”, calibrul 155 mm.
A fost fabricat în mai multe variante:
„Kurz”-scurt, cu lungimea ţevii de 14 calibre
(cel aflat în dotarea Armatei Române), lung „lg. sFH13” şi o variantă simplificată
construită pe timpul războiului „lg. sFH13”.
În literatura britanică este cunoscut ca
„5,9 inch field howitzer Md. 1913”.
A fost proiectat de către firma „Krupp”
şi fabricat de către firmele „Krupp”,
„Rheinmetall” şi „Spandau” între anii 19131918 în peste 3.400 exemplare. Avea toate
elementele moderne ale unui obuzier: proiectil
cu tub cartuş separat având 7 încărcături,
mobilitate bună datorită unei greutăţi şi
lungimi reduse, legătura elastică hidropneumatică
cu arc şi recul variabil. Ca element distinctiv
legătura elastică era mai lungă decât ţeava.
Din acest motiv a fost păstrat în înzestrare şi
în cel de-al Doilea Război Mondial cu unele
modificări pentru transportul auto.
Armata Română a capturat în Primul
Război Mondial un număr de 12 obuziere care
au constituit un divizion la artileria de nivel
corp de armată. A fost în dotare în perioada
interbelică, iar pe perioada celui de-al Doilea
Război Mondial în rezervă.

Obuzierul „KRUPP”,
calibrul 150 mm, model 1913

Principalele
caracteristici
tehnice:
lungimea ţevii: 2096 mm (14 calibre);
greutatea: 2140 kg; lungimea: 2,54 m;
închizătorul: tip „pană”, orizontal; viteza
iniţială: 381 m/s; greutatea proiectilului:
42 kg; cadenţa de tragere: 3 pr./min; unghi de
tragere vertical: -4° la +45°; unghi de tragere
orizontal: 9°; bătaia: 8.500 m.
Obuzierul „SKODA”, calibrul 100 mm,
model 1914
A fost unul dintre cele mai bune
obuziere uşoare ale armatelor austro-ungare în
timpul Primului Război Mondial, destinat
artileriei de câmp şi de munte.
Era tractat de către 6 cai împreună cu
antetrenul. De asemenea, putea fi demontat în
3 părţi pentru transportul în terenuri
accidentate. Fălcelele se terminau cu două
tipuri de sape, unele pentru teren îngheţat şi
altele pentru sol normal. La partea dinainte a
scutului avea dispuse 2 scaune pentru
servanţi.
În multe ţări, precum Italia, Grecia şi
Polonia a fost utilizat şi în cel de-al Doilea
Război Mondial în varianta de bază sau în
varianta modernizată 14/19. O mare parte
dintre piese au fost capturate de către armata
germană, din ţările ocupate şi folosite în linia
a doua de apărare la „Zidul Atlanticului”.
În Armata Română au rămas din capturile din
Primul
Război
Mondial
aproximativ
220 obuziere model 1914, dintre care erau în
serviciu în anul 1933 un număr de 140 de
piese.
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contractului, în anul 1935 s-au achiziţionat
62 de baterii de obuziere cal. 100 mm, dintre
care 20 de baterii model 1930 monofleş şi
42 de baterii cal. 1934 bifleş, în total
248 obuziere.

Obuzierul „SKODA”,
calibrul 100 mm, model 1914

Au fost în dotare în perioada interbelică
la divizioanele de obuziere din regimentele de
artilerie de la Corpurile de Armată 6 şi 7.
După anul 1936, odată cu achiziţionarea
Obuzier „Skoda” cal. 100 mm, model 1930, monofleş.
modelului 1934 s-au folosit în completare cu
Roţile originale erau de lemn dar prin modernizare
aceste piese şi în cel de-al Doilea Război
au fost înlocuite cu cele ale obuzierului
Mondial.
cal. 122 mm, model 1938
Noul stat, Cehoslovacia a reintrodus în
producţie acest obuzier, în anul 1919 şi l-a
Caracteristicile balistice ale ambelor
modernizat prin alungirea ţevii, de la 19 la 24
modele erau asemănătoare, în schimb erau
calibre şi mărirea bătăii la 9.970 m. Varianta
unele diferenţe privind greutatea şi aspectul
14/19 avea o greutate mai mare, pentru luptă,
afetului. Modelul 1930 avea un scut curbat
cu 155 kg (1505 kg). Acest obuzier a
moştenit de la modelul 1914 şi mai păstra
constituit baza pentru modelele 1930 şi 1934.
unul din cele 2 scaune pentru servanţi, la
Principalele caracteristici tehnice: lungimea
partea din faţă. Ambele modele aveau roţi de
ţevii: 1930 mm (19 calibre);
greutatea pentru luptă: 1350 kg;
servanţi: 6; închizătorul: tip
„pană”, orizontal;viteza iniţială:
407 m/s; cadenţa de tragere:
6 pr./min, unghi de tragere
vertical: -8° la +50°; unghi de
tragere orizontal: 6°; bătaia:
Obuzier „Skoda”
8.500 m.
calibrul 100 mm, model
1934, modernizat

Obuzierul
„SKODA”,
calibrul 100 mm, model 1930
şi 1934
A constituit piesa de bază a artileriei
diviziilor de infanterie române în cel de-al
Doilea Război Mondial.
Istoria achiziţionării acestui obuzier este
lungă şi este legată de scandalul izbucnit în
ţara noastră la începutul anilor '30, denumit
„Afacerea Skoda“. După renegocierea

lemn. O parte din piese aveau roţi mai mici,
cu anvelopă, fiind probabil cele cumpărate de
la armata germană în timpul celui de-al
Doilea Război Mondial. Contractul din anul
1935 a inclus şi cumpărarea licenţelor de
fabricare a proprietăţii exclusive a statului
român. Caracterizat printr-o construcţie
simplă şi robustă, greutate mică, putere de foc
şi precizie ridicată era foarte uşor manevrabil
271

deşi era transportat hipo, împreună cu
antetrenul de 6 cai.
Se remarca prin posibilităţile de tragere
verticală impresionante (70°) fiind folosit şi
ca obuzier de munte. A fost înlocuit pe
nedrept, după anul 1955 cu obuzierul sovietic
calibru 122 mm, model 1938, considerat mai
performant, dar achiziţionat contracost.
A fost folosit însă masiv la tragerile de
instrucţie până în anul 2000, ca armament de
substituţie.
Ambele modele au fost modernizate în
anii 1958-1960 prin schimbarea roţilor de
lemn cu cele metalice folosite de obuzierul
cal. 122 mm, md. 1938 şi adaptarea pentru
tractarea auto. Având în vedere perioada
extrem de mare cât a fost folosit (aproximativ
60 de ani), simplitatea în construcţie,
greutatea mică, robusteţea, putem considera
că acestea au fost unele dintre cele mai bune
obuziere pe care le-a avut Armata Română.
Calitatea deosebită a acestui armament a
făcut ca majoritatea obuzierelor scoase din
înzestrare, din cauza uzurii avansate a ţevii
(alungirea camerei de încărcare) să aibă
aproape în totalitate componentele originale
(aparatele de ochire, accesoriile etc.).
La Muzeul Militar Naţional se păstrează
modelul 1934, modernizat în anul 1958.
Principalele caracteristici tehnice ale
modelului 1934: lungimea ţevii:2.500 mm
(25 calibre); greutatea pt. marş: 1560 kg;
închizătorul: tip „pană”, orizontal; viteza
iniţială: 430 m/s;greutatea proiectilului: 16 kg;
cadenţa de tragere: 4-6 pr./min;câmpul de
tragere orizontal: 50°, unghi de tragere
vertical: -5° la +70°; bătaia: 11.000 m.

tunului de 105 mm, md. 1913 (la rândul său
avea la bază afetul obuzierului de 152 mm) şi
l-a oferit armatei franceze sub denumirea
„Canon de 155 C modèle 1917 Schneider”
(a fost şi în Armata Română).

Obuzierul „SCHNEIDER-PUTILOV”,
calibrul 152 mm, model 1910

Un număr de aproximativ 29 de
obuziere de acest tip au fost capturate de către
Armata Română în Primul Război Mondial şi
utilizate, începând cu anul 1920, de către
Regimentul 2 Artilerie Grea (24 de piese),
ulterior în anul 1936, odată cu achiziţionarea
obuzierelor mai moderne, „Skoda”, au fost
trecute în rezerva armatei.
Principalele
caracteristici
tehnice:
calibrul: 152,4 mm;lungimea ţevii:1905 mm
(12,5 calibre); greutatea: 2.250 kg; închizătorul:
tip „şurub”; viteza iniţială: 381 m/s¸ greutatea
proiectilului: 43,5 kg¸ unghi de tragere
orizontal: 6°; unghi de tragere vertical: -1° la
+42°; bătaia: 8.700 m.

Obuzierul „SCHNEIDER-PUTILOV”,
calibrul 152 mm, model 1910
A fost proiectat de către firma
„Schneider” pentru armata ţaristă şi fabricat
de firma „Putilov” sub denumirea: „6 dm
polevaia gaubiţa sistemu Şneidera”. Era un
obuzier modern care trăgea lovituri
neacuplate având încărcăturile variabile
dispuse în tuburi cartuş de bronz. Aşa cum s-a
întâmplat şi la obuzierul de calibru 122 mm,
armata rusă a comandat acelaşi obuzier şi la
firma Krupp, astfel că s-a iscat o competiţie
benefică în favoarea unei piese de calitate.
La izbucnirea Primului Război Mondial
firma „Schneider” a modificat calibrul acestui
obuzier la standardul francez de 155 mm,
i-a adăugat afetul şi legătura elastică ale

Tunul antitanc „PUTEAUX”, calibrul
25 mm, model 1937
A fost fabricat de către atelierele de stat
franceze „Puteaux” (APX) sub denumirea
„Canon leger de 25 antichar SA-L mle 1937”.
Iniţial a fost utilizat ca mijloc de sprijin al
companiilor din batalioanele de infanterie.
Tunul era legat la un mic antetren cu care era
tractat de către un cal. Putea fi tractat de un
camion sau transportat în caroserie. După
căderea Franţei, în anul 1940, a fost utilizat de
către germani sub denumirea „PAK 113 (f)”.
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Tunul antitanc „PUTEAUX”,
calibrul 25 mm, model 1937

Tunul Pak 38, calibrul 50 mm

Pentru o manevrare uşoară, tunul avea o
roată suplimentară care se înlătura pe timpul
tragerii. Construcţia tunului era modernă,
scuturile metalice fiind curbate şi cu înălţime
mică (1,05 m), afetul era fabricat şi din aliaje
uşoare (duraluminiu), fălcele erau tubulare şi
se blocau la deschidere, iar suspensia era pe
bare de torsiune. Închizătorul era de tip
semiautomat cu pană orizontală, iar ţeava
lungă de 60 de calibre se termina cu o frână
de gură.
A fost introdus în dotarea regimentelor
de infanterie româneşti, în luna martie 1943,
în plutonul anticar ce avea 6 tunuri. A rămas
în dotare până în anul 1954 fiind înlocuit cu
tunurile sovietice de 57 mm. Principalele
caracteristici tehnice:lungimea ţevii: 3.000 mm
(60 calibre);greutatea pt. marş: 1.062 kg;
greutatea pt. luptă: 1.000 kg; greutatea
proiectil exploziv: 2,25 kg; viteza iniţială:
1198 m/s;unghi de tragere orizontal: 65°;
unghi de tragere vertical: -8° la +27°; blindaj
străpuns cu proiectilul AP 40: 101 mm la 740 m.

Muniţia de bază folosită era proiectilul
perforant-trasor care era vizibil pe distanţa de
100 m pentru ca inamicul să nu localizeze
tunul după tragere.
Constructiv, avea câteva elemente care
îl individualizau: frână de gură cu
ascunzătoare de flacără şi un arc recuperator
dispus pe exteriorul ţevii. Pe timpul tragerii
era suspendat pe o placă de bază dispusă sub
afet şi pe cele 2 sape. Putea fi deservit doar de
2 militari.
A fost folosit până în anul 1942 după
care a fost considerat ineficient împotriva
tancurilor. Principalele caracteristici tehnice:
lungimea ţevii:1,8,m (72 calibre); greutatea:
300 kg; înălţime la scut: 1,10 m; cadenţa
maximă: 25 lov./min; blindaj străpuns
40 mm/0° la 500 m; bătaia maximă: 3.450 m.
Tunul antitanc „Pak 38”, calibrul 50 mm,
model 1938.
A fost produs de firma „RheinmetallBorsig” în anul 1938, primele exemplare
fiind distribuite armatei germane în anul
1940.
A fost utilizat începând cu campania din
U.R.S.S. din anul 1941. Pentru îmbunătăţirea
performanţelor a fost dotat suplimentar cu un
proiectil perforant cu miez de tungsten
denumit „AP-40” care avea o putere mărită
de pătrundere în blindaj ce-i permitea să ducă
lupta cu tancul sovietic „T 34” la care
grosimea blindajului era de 45 mm.

Tunul antitanc „Pak 40”, calibrul 75 mm,
model 1940
A fost produs pentru a duce lupta cu
tancurile grele sovietice. În proiectarea sa,
firma „Rheinmetall” a folosit modelul
anterior, „Pak38”, primele exemplare intrând

Tunul antitanc
„Pak40”,
calibrul 75 mm
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în dotare la sfârşitul anului 1941. Faţă de
tunul antitanc cal. 50 mm, afetul era mai greu
cu aproape 500 kg, din cauza dificultăţii
asigurării aliajelor uşoare şi înlocuirii acestora
cu diferite oţeluri. Pentru simplitatea în
construcţie, scuturile curbate au fost înlocuite
cu scuturi drepte. Închizătorul era de tip
semiautomat cu pană orizontală Conform
aprecierii unanime a specialiştilor militari
„Pak 40” a fost unul dintre cele mai bune
tunuri antitanc din cel de-al Doilea Război
Mondial. Reprezenta elementul principal de
lovire al formaţiunilor germane de artilerie
anticar, fiind un adversar pe măsura
oponentului său, tunul sovietic „ZIS-3” de
76,2 mm. Era capabil să tragă o gamă largă de
proiectile: perforant de formă alungită,
perforant cu miez de tungsten sau exploziv cu
care putea îndeplini misiuni ca tun de câmp.
Calităţile deosebite ca tun antitanc îi
permiteau ca la distanţa de 2.000 de metri să
străpungă blindaje cu grosimea de 98 mm, iar
la 500 de metri blindaje de 154 mm.
Dovadă a succesului de care s-a bucurat,
acest tun a rămas în dotarea unor armate şi
după încheierea conflagraţiei mondiale în ţări
precum Bulgaria, Cehoslovacia, Finlanda,
Ungaria şi România. Au fost produse un
număr de aproximativ 23.500 de piese
antitanc dintre care aproximativ 6.000 au fost
utilizate pentru armarea blindatelor (varianta
„7,5 cm Kw.K.40” L/43 şi „7,5 cm StuK 40”
L/43). Alte blindate care au avut în dotare
variante ale acestui tun menţionăm „PzKpfw
IV F” până la J şi „PzKpfw V” în toate
variantele sale. S-a dovedit eficient împotriva
majorităţii blindatelor aliate cu excepţia
tancului sovietic „IS-2” şi a tancului M26
„Pershing”.
Dezavantajele sale mai importante erau:
greutatea relativ mare, ceea ce îi scădea
mobilitatea până la punctul la care avea
nevoie de o roată suplimentară sau de
intervenţia unui tractor de artilerie, în teren
desfundat. De asemenea, garda redusă la sol
favoriza împotmolirea frecventă.
Dintre avantajele sale, demne de
remarcat, se pot menţiona: precizia loviturii
(la 1.000 m): 99 - 71 % cu proiectil cu miez
de tungsten şi 95 - 58 % cu proiectil
perforant standard. De asemenea sunt de
subliniat: scutul inovator, la vremea

proiectării, singurul înclinat şi dublat, profilul
relativ redus ceea ce favoriza camuflajul
(numai 1,25 metri înălţime), lăţimea ce îi
asigura o bună stabilitate (2 m), mărimea
impresionantă a încărcăturii de lovire, precum
şi varietatea de proiectile disponibile.
Vitezele la gura ţevii ale proiectilelor
folosite erau: 933 m/s pentru proiectilul cu
miez de tungsten (4,1 kg); 792 m/s pentru
proiectilul perforant standard (6,8 kg);
548 m/s pentru proiectilul exploziv HE (5,74 kg).
Acest tun a fost introdus în dotarea artileriei
antitanc de nivel divizie, prin Ordinul Marelui
Stat Major nr. 984.0077, din 5 martie 1943, ca
urmare a rapoartelor comandanţilor români
privind ineficienţa armamentului antitanc de
calibru 47 mm. Tunurile achiziţionate s-au
distribuit companiilor anticar ale diviziilor din
Caucaz. Acestea aveau în organică 12 piese
„Pak 40”.
Un exemplar al acestei piese se află la
Muzeul Militar Naţional din Bucureşti.
Principalele caracteristici tehnice: lungimea
ţevii: 3450 mm L/46;lungimea tunului: 6200 mm;
greutatea pt. luptă: 1425 kg; greutatea
proiectil:de la 3,18 la 6,8 kg; unghi de tragere
orizontal: 65°; unghi de tragere vertical: -5° la
+22°; blindaj străpuns unghi de 0° la 500 m:
132 mm (proiectil perforant standard) şi 154 mm
(proiectil tungsten); bătaia maximă: 8.000 m
(pr. HE).
Tunul antitanc calibrul 45 mm, model
1942
A fost produs în U.R.S.S înainte de anul
1930 după o licenţă obţinută de la firma
„Rheinmetall”, având la bază tunul de 37 mm.
În armata germană s-a aflat în dotare versiunea
„Pak 35/36”. În anul 1932 a apărut varianta
„M32” cu o ţeavă lungă de 46 de calibre,
urmată ulterior de variante îmbunătăţite model
1937, 1938. Modelul 1942 avea o ţeavă mult
mai lungă (66 calibre) fapt ce i-a sporit puterea
de foc, totuşi insuficientă pentru lupta împotriva
tancurilor germane grele. A fost produs în
cantităţi mari, dar foarte repede s-a constatat
necesitatea unor mijloace antitanc mai puternice,
fiind înlocuit parţial cu tunul de 57 mm,
model 1943 şi mai apoi cu tunul de 100 mm
model 1944.
În Armata Română a fost folosit ca
material de captură cu rol antitanc sau ca
artilerie de însoţire la nivel batalion pe timpul
campaniei din est, începând cu anul 1942,
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S-a aflat în dotarea unor ţări, precum: Italia,
Olanda, Austria, Germania şi Uniunea
Sovietică În Germania era cunoscut cu
denumirea „4,7 cm Pak”. Unele modele au
avut şi frână de gură. Toate modelele au avut
ca şi caracteristică posibilitatea de demontare
a roţilor şi de a rămâne pe platformă şi fălcele
sau pe placa de bază (dispusă sub afetul
inferior) şi fălcele. Acest fapt crea un profil
redus tunului şi asigura o precizie mai bună
tragerii.
Tunul putea trage, atât muniţie
perforantă, cât şi explozivă. Pe măsura
creşterii performanţelor blindajelor, tunul şi-a
pierdut treptat destinaţia antitanc şi a devenit
mai mult o armă de sprijin a infanteriei
folosind proiectilul exploziv care avea o
bătaie maximă de 7.000 m.
Începând cu anul 1941 a fost în dotarea
companiei de armament greu a regimentului
de infanterie - un pluton a 6 piese, la unele
regimente fiind înlocuit de tunuri „Breda”
sau „Schneider” cal. 47 mm. Trebuie
remarcată placa de bază care sporea precizia
tragerii prin fixarea în trei puncte, împreună
cu cele 2 sape. Principalele caracteristici
tehnice: calibrul: 47 mm, lungimea ţevii:
1680 mm, greutatea în marş: 315 kg, viteza
iniţială: 630 m/s; Greutatea proiectilului
perforant:1,4 kg; unghi de tragere orizontal:
62°; unghi de tragere vertical: -15° la +56°;
capacitatea de penetrare a blindajului: 43 mm
la distanţa de 500 m.

Tunul antitanc calibrul 45 mm, model 1942

pentru înlocuirea tunurilor cal. 37 mm, faţă de
care erau mult superioare. În anul 1944,
30 de tancuri R 35 au fost reînarmate cu
tunuri de acest calibru. A fost, de asemenea,
în dotarea diviziilor mecanizate de voluntari
români „Tudor Vladimirescu“ şi „Horia,
Cloşca si Crişan“, fiecare având câte o
baterie anticar la sosirea în ţară. Principalele
caracteristici tehnice:calibrul: 45 mm; lungimea
ţevii: 2867 mm, greutatea: 570 kg; viteza
iniţială: 820 m/s; greutatea proiectilului: 1,43 kg;
unghi de tragere orizontal: 60°; unghi de
tragere vertical: -8° la +25°; capacitatea de
penetrare a blindajului:95 mm la distanţa de
300 m.
Tunul antitanc „BÖHLER”, calibrul
47 mm, model 1935
A fost realizat în Austria, în anul 1935,
ulterior, a fost produs masiv, sub licenţă şi în
Italia, ceea ce a făcut să fie uitată adevărata sa
origine. A fost o piesă de artilerie de succes
folosită de către structurile de infanterie şi
vânători de munte. Utilizarea de către
structurile de vânători de munte a fost
favorizată de posibilitatea de dezmembrare şi
de transport pe părţi a tunului.

Tunul antitanc „BREDA”, calibrul 47 mm,
model 1935
Este varianta italiană a tunului
„Böhler” cal. 47 mm. În Italia era cunoscut
cu denumirea „Cannone da 47/32 M35”.
Caracteristicile sale sunt aproximativ identice
cu cele ale piesei de origine.

Tunul antitanc „BÖHLER”,
calibrul 47 mm, model 1935

Tun „Breda”, colecţia M.M.N. Foto: Dragoş Puşcă
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A fost în dotarea celor 6 brigăzi de
cavalerie la escadronul (compania) antitanc.
La brigăzile de cavalerie „purtate”
(motorizate) existau 20 de tunuri, iar la cele
călare 14 tunuri. De asemenea, a fost în dotarea
unui pluton (6 piese) din companiile de
armament greu din regimentele de infanterie.
Principalele caracteristici tehnice: calibrul:
37 mm; lungimea: 3,04 m; înălţimea: 1.03 m;
lungimea ţevii: 1739 mm, L/45; regimul de
foc: 12 lov./min;greutatea în marş: 370 kg;
viteza iniţială: 870 m/s; greutatea proiectilului
exploziv: 1,4 kg; unghi de tragere orizontal:
50°; unghi de tragere vertical: -10° la +25°;
capacitatea de penetrare a blindajului: 30 mm;
bătaia maximă: 6.500 m.

Tunul italian nu avea scut şi a fost fabricat în
două modele. Modelul „47/32 mod. 39“ avea
o ţeavă şi o suspensie îmbunătăţite.
Capacitatea de penetrare a blindajului era
identică cu a tunului „Bohler”. Se pare că
folosea şi un proiectil exploziv italian cu
calităţi antitanc foarte bune bazat pe un efect
special denumit „Effetto Pronto”.
A fost în dotarea companiilor de
armament greu de la regimentele de
infanterie.
Tunul antitanc „BOFORS“, calibrul
37 mm, model 1936
Tun antitanc proiectat de firma suedeză
„Bofors” în anul 1932 şi dezvoltat apoi până
în anul 1934. Olanda a fost prima ţară care a
cumpărat un număr de 12 piese, în 1935,
urmată de Danemarca, Finlanda şi Polonia.
Toate aceste ţări au produs tunul sub licenţă.

Tunul
antitanc
„SCHNEIDER”,
calibrul 47 mm, model 1936
A dotat companiile antitanc ale
diviziilor de (6 piese) şi un pluton, tot de
6 piese, în compunerea companiei de armament
greu de la regimentele de infanterie.

Tun antitanc românesc „Bofors”,
calibrul 37 mm, în luptele din Kuban

Tunul antitanc „SCHNEIDER”, calibrul 47 mm,
model 1936

Ţeava avea o construcţie monobloc cu
închizător semiautomat, cu pană verticală şi o
mică frână de gură. Afetul era montat
pe 2 roţi cu genţi metalice şi anvelope de
cauciuc. Servanţii erau protejaţi de un scut
metalic cu grosimea de 5 mm şi puteau să stea
aşezaţi pe două banchete laterale dispuse pe
fălcele. Utiliza pentru tragere proiectile
explozive, cu bătaia maximă de 6.500 m şi
proiectile perforante cu trasor.
După cucerirea Poloniei, tunurile ce i-au
aparţinut au fost capturate de către Germania
şi redenumite „3,7 cm PaK 36(p)”. O parte
din acestea au fost vândute României unde au
fost utilizate în cel de-al Doilea Război
Mondial. A dus lupta cu succes împotriva
tancurilor germane Panzer I şi II, precum şi a
celor sovietice T-26, T-28 şi BT, dar era
ineficient împotriva tancului T-34.

O parte din aceste tunuri au fost
importate, iar o alta a fost fabricată la uzinele
„Concordia” din Ploieşti. Principalele
caracteristici tehnice: bătaia 6700 m;
greutatea: 628 kg.

Anul 1941. Şenilete „Malaxa” tractând tunuri
antitanc „Schneider”, calibrul 47 mm
la parada din piaţa palatului regal
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Mijlocul de tractare era o şeniletă
„Renault UE” (greutate de 2,6 tone) dintre
care au fost fabricate la uzinele „Rogifer”
Bucureşti, în perioada 1939-1941 un număr
de 126 de bucăţi sub denumirea „Malaxa tip
UE”. De şeniletă era legată o remorcă
şenilată, cu greutatea de 700 kg, în care erau
transportaţi cei 6 servanţi, iar de aceasta era
legat tunul.
Caracteristicile principale ale şeniletei:
capacitate de transport: 350 kg în lada de
transport, 950 kg la remorcă, viteza: 30 km/h,
blindaj: 9 mm, greutate: 2,64 tone.

sovietice, antiaerian „Vickers”, cal. 75 mm şi
tunului antitanc german „Pak 40”) dintre care
două (nr. 1 şi nr. 3) nu au fost acceptate.
Prototipul nr. 2, realizat în două variante
de ţeavă („a” şi „b”) a fost supus la încercări
deosebit de complexe. Varianta „a” avea
camera de încărcare a tunului antiaerian
Vickers, iar profilul ghinturilor ca al tunului
sovietic de 76,2 mm, md. 1941.
Varianta „b” avea interiorul ţevii ca al
tunului de 75 mm „Vickers”, pe care îl
fabricase Uzinele Reşiţa. Ca organizare, însă,
ţeava era monobloc şi cu frână de gură (tunul
antiaerian avea ţeavă cu tub amovibil fără
frână de gură). În urma încercărilor făcute în
poligonul armatei, la Sudiţi, în Centrul de
instrucţie al artileriei de la Mihai Bravu şi la
Reşiţa a rezultat că varianta „b” reprezintă o
realizare excepţională, atât ca tun antitanc, cât
şi ca tun divizionar de câmp. Atunci tunul a
străpuns 8 plăci de oţel cu grosimea de 100 mm
dispuse astfel: 4 plăci la 300 de m sub un
unghi de 30°, 3 plăci la 500 de m sub acelaşi
unghi şi o placă la 1000 de metri dispusă
vertical.
Calităţile cele mai importante ale acestui
prototip erau: construcţia extrem de simplă a
tunului; capacitatea de foc mare de până la
20 de lovituri pe minut (faţă de 12 lovituri la
tunurile în serviciu) şi debite orare de 240280 de lovituri (faţă de 120 cât era
regulamentar), ceea ce însemna creşterea
capacităţii de luptă a subunităţilor cu peste
100%; posibilităţi de manevră şi tragere
superioare prin: greutatea în baterie cu 5 %
mai mică, energie la gura ţevii cu 16% mai
mare, câmpul vertical de tragere 42°, afet
bifleş cu două deschideri (de 35° şi 70°) ce
permitea mărirea de 7 ori a câmpului de
tragere; stabilitate şi precizie la tragere
superioară cu tunurile existente (la tragerea a
trei lovituri consecutive era suficient să se
facă ochirea numai pentru prima lovitură);
capacitatea de perforare a blindajelor mult
superioară tunurilor similare (Vo=840 m/s,
Eg= 237 tfm). Deşi acest tun realiza faţă de
tunul antiaerian o creştere a vitezei iniţiale de
10% şi o energie la gura ţevii cu 23,6 % mai
mare avea totuşi o greutate în poziţia de
tragere de două ori mai mică. Proiectilul
perforant trasor era de tip „Costinescu”
(Uzinele din Sinaia) şi combina modelul
german PzGr 40 cu tub cartuş „Vickers”.

Tunul antitanc „REŞIŢA DT-UDR
Nr. 26”, calibrul 75 mm, model 1943
Tunul românesc antitanc şi de câmp ale
cărui performanţe, din punct de vedere al
puterii şi preciziei depăşeau în mare parte
majoritatea gurilor de foc similare străine de
la acea vreme. A rămas în dotare şi în anii
postbelici, fiind competitiv chiar şi în ziua de
astăzi.
Proiectarea tunului a început ca urmare
a necesităţii înzestrării cu tun antitanc modern
şi cu un tun de câmp uşor, solicitate de trupele
noastre pe front.

Tunul antitanc „REŞIŢA DT-UDR Nr. 26,
calibrul 75 mm, model 1943

Echipa desemnată de Direcţia tehnică a
armatei să se ocupe de proiect, era formată
din colonelul Valerian Nestorescu şi căpitanul
Eugen Burlacu la care se alătura profesorul
inginer Lazăr Stoicescu, şeful Biroului de
construcţii guri de foc de la Uzinele Reşiţa. În
principiu era aceeaşi echipă care reuşise
fabricarea în ţară a tunului antiaerian
„Vickers” şi a aruncătorului cal. 120 mm.
Uzinele Reşiţa au realizat trei prototipuri
(utilizând elemente ale tunurilor de 76,2 mm
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Proiectilul exploziv avea bătaia
maximă de 11.450 m.
Prin Brevetul nr. 36747/
1944 acordat prin Înaltul Decret
Regal nr. 2158/1944 autorii
acestei realizări deosebite sunt:
generalul
Vasile
Negrei,
colonelul Valerian Nestorescu,
căpitanul Eugen Burlacu şi
Uzinele Reşiţa.
Fabricaţia de serie a
început la 25 februarie 1944 şi
s-a executat la Uzinele Reşiţa,
Astra Braşov şi Concordia Ploieşti, în total
fiind fabricate 216 exemplare până în
decembrie 1944, când producţia a fost stopată
din ordinul ocupantului sovietic. Aparatele de
ochire erau de concepţie românească, model
„Şeptilici” fabricate la I.O.R.-„Industria
Optică Română”.
Prin calităţile sale, acest tun s-a situat la
nivelul celor mai bune din lume, fiind un
mijloc antitanc de temut. Este suficient să
arătăm că energia la gura ţevii la acest tun era
de 235 tfm, faţă de 175 tfm la tunul sovietic
„ZiS 3” şi de 205 tfm la tunul german
„Pak 40”. Din punct de vedere al simplităţii,
tunul „Reşiţa” avea 680 de elemente
constructive, mult mai puţine decât tunul
german care avea 1.200 de elemente.
A fost în dotarea bateriei antitanc
(6 piese) de la nivelul diviziilor de infanterie
(2 baterii a 12 piese din decembrie 1944
organizate într-un divizion) şi la divizionul
antitanc al corpurilor de armată. De asemenea,
s-a aflat în dotarea celor 2 regimente antitanc
subordonate la Armata 1 şi 4 care au fost
transformate în august 1944 din Regimentul 1
Artilerie Grănicerească şi din Regimentul 36
Artilerie de câmp. Fiecare dintre aceste
regimente avea în compunere 36 de tunuri
„Reşiţa”. Principalele caracteristici tehnice:
calibrul: 75 mm; lungimea: 6.650 mm;
înălţimea: 1.405 mm; lungimea ţevii: 3.635 mm;
câmp de tragere vertical: -7° la +34°;
greutatea pt. luptă: 1.430 kg; viteza iniţială:
1.030 m/s; greutate proiectil perforant: 6,6 kg;
echipaj: 7 oameni; D.L.D., pt.H Ob.=2 m: 900 m;
bătaia max.: 11.450 m.

Obuzierul „SKODA”,
calibrul 150 mm, model 1934

dotare, începând cu anul 1936 la câte un
divizion subordonat celor 8 regimente de
artilerie grea de nivel corp de armată şi la
7 divizioane de artilerie grea independente
numerotate 51 la 57 (câte 12 piese).
Prin bătaia mare, puterea de foc şi
mobilitatea ridicată pe care le realiza el rivaliza
cu cele mai bune obuziere de câmp germane sau
sovietice de la acea vreme. A fost cel mai
modern obuzier greu al Armatei Române în cel
de-al Doilea Război Mondial.
În ciuda greutăţii de aproape 6 tone,
mobilitatea acestei piese era bună pentru
standardele acelor vremuri întrucât obuzierul
avea antetren, iar tractarea s-a făcut cu
autocamionul „Skoda”, modelele 6 STP 6L
şi 6 ST 6 T. Obuzierul era prevăzut cu
instalaţie de frânare cu aer şi instalaţie
electrică de semnalizare care se legau, prin
cuple separate la autotractor.
Închizătorul era manual de tip şurub cu
cremalieră şi prevăzut cu un dispozitiv de
obturaţie. Acest dispozitiv era necesar pentru
împiedicarea pierderii gazelor, întrucât
încărcătura de azvârlire nu era introdusă în
tub cartuş, ci era de tip gargusă cu amorsă
completată cu cinci săculeţi de pulbere
corespunzători pentru cinci încărcături de
tragere.

Obuzierul „SKODA”, calibrul 150 mm,
model 1934
Obuzier greu destinat artileriei de nivel
corp de armată. A fost achiziţionat prin
contractul nr. 6102, semnat în anul 1930 şi
finalizat în 1935 când s-au primit 45 de baterii
de obuziere (total 180 de piese). A intrat în
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Iniţierea încărcăturii de azvârlire se
realiza cu ajutorul unui dispozitiv de
aprindere, respectiv stupila nr. 1 de 9 mm care
era introdusă în locaşul din mecanismul de
dare a focului dispus în oblonul
închizătorului. În timpul marşului pe ambele
fălcele se fixau două cutii ale sapelor. Pentru
tragere, cutiile erau montate la partea dinapoi
a fălcelelor şi susţineau câte 3 sape. Utiliza la
tragere 3 tipuri de proiectile explozive nr. 1-3
cu greutatea de 42 kg. Obuzierul era deservit
iniţial de 11 servanţi, iar în varianta
modernizată de 8. În anii războiului s-a mai
achiziţionat de la germani modelul K4 sau
1937. A fost în înzestrare până la începutul
anilor 1990.
Principalele
caracteristici
tehnice:
calibrul: 149,1 mm; lungimea ţevii: 4026 mm,
L/27; greutatea pentru marş: 5.900 kg;
greutatea pentru luptă 5.260 kg; viteza
iniţială: 570 m/s; lungimea obuzierului în
poziţia pentru luptă: 8.050 mm, ţeava la 0°;
înălţimea scutului: 2.150 mm; lăţimea
obuzierului: 2.300 mm; greutatea proiectilului:
42 kg; câmp de tragere vertical: -5° la +70°;
câmp de tragere orizontal: 45°; cadenţa:
3 proiectile/primul minut; bătaia maximă:
15.100 m.

instrucţie până la epuizarea muniţiei existente,
la jumătatea anilor ‘90, când a fost scos din
înzestrare. Principalele caracteristici tehnice:
calibrul: 105 mm; lungimea ţevii: 3905 mm;
L/37,6; lungimea tunului: 7.104 mm.
Greutatea pt. marş: 4680 kg; greutatea pt.
luptă: 3.810 kg; viteza iniţială: 725 m/s;
greutatea proiectilului: 15,7 kg; câmp de
tragere vertical: 0° la +47°, câmp de tragere
orizontal:
50°;
cadenţa:6
pr./min;
bătaia: 17.130.

Tunul lung „SCHNEIDER”, calibrul
105 mm, model 1936

Tunul „SCHNEIDER”,
calibrul 105 mm, model 1913

Tunul „SCHNEIDER”, calibrul 105 mm,
model 1913
A fost realizat după tunul calibru 106,7 mm
proiectat de către firma „Schneider” pentru
producătorul rus Putilov. Denumirea franceză
a tunului era: „Canon de 105 mle 1913
Schneider” sau „L 13 S”. A intrat în dotarea
armatei franceze în anul 1914 şi a fost utilizat
cu succes în tragerile contrabaterie. Bătaia
maximă: 12.500 m.

După Primul Război Mondial un număr
de tunuri au fost vândute în diferite ţări
precum: Belgia, Italia, Polonia şi Iugoslavia.
Mare parte dintre acestea, precum şi
majoritatea tunurilor franceze au fost
capturate de către armata germană, în cel
de-al Doilea Război Mondial. În anul 1940,
tunul figura în dotarea divizioanelor 36 şi 37
Artilerie Grea Independentă şi la un divizion
de rezervă, în total 36 de piese.
Principalele
caracteristici
tehnice:
lungimea ţevii: 2.987mm; greutatea: 2.350 kg,
viteza
iniţială:
550
m/s;
greutatea
proiectilului:16,9 kg; câmp de tragere
vertical: -5°la +37°; câmp de tragere
orizontal: 6°; bătaia: 12.500 m.

Piesă de artilerie modernă comandată de
către armata română la mijlocul anilor 1930.
A fost în dotarea câte unui divizion din cele
8 regimente de artilerie grea (96 piese),
precum şi la 3 divizioane de artilerie grea
independentă nr. 41, 45, şi 47 (câte 12 piese),
în total 132 de tunuri. Tunul putea fi tractat
auto sau hipo, în acest sens fiind cuplat la un
antetren. Pentru un transport facil, în special
hipo, ţeava se putea retrage către înapoi pe
puntea de odihnă dispusă pe fălcele.
Tracţiunea tunurilor s-a executat cu
autocamioane „Skoda”. Roţile tunurilor erau
din lemn cu bandaje de cauciuc. Încărcătura
de azvârlire era tip gargusă. Ţeava era
prevăzută cu o cămaşă amovibilă ce putea fi
înlocuită.
A reprezentat un armament modern, cu
mobilitate ridicată şi cu bătaia cea mai mare,
pe care l-au avut trupele noastre în timpul
celui de-al Doilea Război Mondial (17,1 km).
În anii 1980 a fost modernizat prin
înlocuirea roţilor, fiind folosit la tragerile de

Obuzierul de munte
calibrul 100 mm, model 1939

„SKODA”,

Obuzierul de munte avea o construcţie şi
caracteristici foarte asemănătoare cu cele ale
obuzierului cal. 100 mm, model 1934.
Diferenţele notabile erau legate de scut şi
construcţia afetului. Putea fi demontat şi
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pe frontul pe est, prin montarea ţevii tunului de
câmp francez model 1897 pe afetul tunului
antitanc „Pak 38”. Montarea pe acest afet era
necesară din cauza faptului că tunul francez nu
avea suspensie, iar câmpul de tragere orizontal
era de 6°, insuficient pentru a urmări un tanc în
mişcare. În jur de 3.700 de piese au fost
transformate şi utilizate până la sfârşitul
războiului.
Pentru diminuarea reculului, ţeava a fost
prevăzută cu o frână de gură. Închizătorul era
de tip şurub şi oferea o cadenţă de tragere mai
scăzută. Piesa era relativ uşoară putând fi
deplasată de personal ajutat de o roată de
direcţie dispusă la ochiul de împerechere.
Avea calităţi antitanc relativ bune putând
străpunge blindajele tancurilor sovietice
„T-34” şi „KV” din lateral la distanţe sub 500 m.
Utiliza proiectile perforante şi explozive
acestea din urmă având calităţi antitanc foarte
bune şi bătaia maximă de 10.000 m.
A intrat în dotarea armatei române
începând cu primăvara anului 1943, după
eşecul suferit în bătălia de la Stalingrad, din
cauza lipsei mijloacelor antitanc şi a fost în
dotarea companiilor anticar de la cele 8 divizii
aflate în Crimeea şi Caucaz.
Principalele
caracteristici
tehnice:
calibrul: 75 mm; lungimea: 4,65 m; înălţimea:
1,05 m; lungimea ţevii: 2587 mm; regimul de
foc: 12-14 lov./min;greutatea în marş: 1.270 kg;
viteza iniţială: 570 m/s; proiectil: 75×338 mm R;
unghi de tragere orizontal: 60°;unghi de tragere
vertical: -6° la +18°; capacitatea de penetrare a
blindajului: aprox. 75 mm la 300m /60°; bătaia
maximă: 10.000 m.

transportat cu trei trăsuri de câte 2 cai: afetul,
ţeava şi scuturile. Ţeava se translata de pe
trăsura sa pe afet de 8 oameni (echipa de
servanţi). Afetul era monofleş şi permitea un
unghi de tragere foarte mic, de 6 grade.

Obuzierul de munte „SKODA”,
calibrul 100 mm, model 1939

A intrat în înzestrarea divizioanelor de
munte în timpul celui de-al Doilea Război
Mondial şi a rămas în dotare la trupele de
vânători de munte, ca armament de nivel
brigadă, până la începutul anilor ‘80 când a
fost retras din cauza uzurii avansate.
Principalele caracteristici tehnice: lungimea
ţevii: 2.510mm; greutatea: 1.400 kg; viteza
iniţială: 450 m/s; greutatea proiectilului: 15 kg;
câmp de tragere vertical:-7°30’ la +70°; câmp
de tragere orizontal: 6°; bătaia: 11.000 m.
Tunul antitanc „Pak 97/38”, calibrul
75 mm
După ocuparea Franţei şi Poloniei, în
anii 1939-1940, Germania a capturat mii de
tunuri franceze model 1897. O parte au fost
folosite ca tunuri de câmp sub denumirea
„7.5 cm FK 97(p)” şi „7.5 cm FK 231(f)”.
Tunul antitanc „Pak 97/38” („7.5 cm
Panzerabwehrkanone 97/38”) a fost realizat
din nevoia suplinirii lipsei tunurilor antitanc.

Obuzier-ul „SKODA”, calibrul 105
mm, model 1940/43
Obuzierul era destinat artileriei de câmp şi
avea caracteristici asemănătoare obuzierului de
munte, calibrul 100 mm, model 1939.

Obuzierul „SKODA”,
calibrul 105 mm, model 1940/43
Tunul antitanc „Pak 97/38, calibrul 75 mm
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unghi de tragere vertical: -6° la +40°; bătaia
maximă:12.325 m.

A fost în dotarea unităţilor române şi
utilizat în timpul celui de-al Doilea Război
Mondial, pe frontul antihitlerist. Informaţiile
despre această piesă sunt puţine. Apreciem că
bătaia maximă era în jur de 12-13.000 m, iar
greutatea de aproximativ 1.500 kg.

Aruncătorul „BRANDT”, calibrul 60 mm,
model 1935
Armament de nivel companie utilizat de
către armata română, la batalioanele de
infanterie, vânători de munte şi cavalerie. Prin
organizarea din anul 1942 fiecare regiment de
infanterie avea în compunere 27 de
aruncătoare şi un pluton de 3 piese la fiecare
companie.

Obuzierul „KRUPP”, calibrul 105 mm,
model LeFH 18/40
Obuzier proiectat şi construit de către
firma Rheinmetall sub denumirea iniţială
„10.5 cm LeFH 18”. A intrat în dotarea
armatei germane în anul 1935 şi a constituit
obuzierul de bază al artileriei divizionare în
cel de-al Doilea Război Mondial. În anul
1941 a fost modernizat prin schimbarea
roţilor de lemn şi prin adăugarea unei frâne de
gură pentru a permite tragerea cu încărcături
mai puternice, bătaia maximă crescând cu
1650 m. Armata germană a cerut în anul 1942
reducerea greutăţii obuzierului care întâmpina
dificultăţi pe terenurile desfundate de pe
frontul de est.

Aruncătorul „BRANDT”,
calibrul 60 mm, model 1935

La divizia de vânători de munte, în
organizarea din ianuarie1945 întâlnim 75 de
aruncătoare de cal. 60 mm. Indiferent cum a
fost utilizat, ca armament de nivel companie
sau dat în întărire la plutoanele de infanterie
acest aruncător a fost folosit pe toată perioada
celui de-al Doilea Război Mondial. Din acest
punct de vedere conducerea armatei române a
intuit foarte bine nevoile de sprijin cu foc la
eşaloanele mici şi a ales cel mai bun material.
Trebuie subliniat că acest aruncător proiectat
de către Edgar Brandt a fost cel mai bun din
grupa sa fiind superior celui german cal. 50 mm
care avea bătaia de doar 520 m. A fost produs
în aproape 5.000 de exemplare, inclusiv sub
licenţă de SUA (60-mm M2 mortar) şi China.
Franţa l-a utilizat până în anii 1960.
Aruncătorul a constituit o armă uşoară,
simplă şi foarte eficace în dotarea infanteriei.
În general, tragerea se executa prin ochire
directă. Greutatea redusă permitea manevra
rapidă în ofensivă. Echipa de servanţi era
compusă din 5 oameni, dar putea fi deservit şi

Obuzierul „KRUPP”,
calibrul 105 mm, model LeFH 18/40

Noul model, denumit „LeFH 18/40”
avea aceleaşi caracteristici balistice ca
modelul „18M”, dar ţeava era montată pe
afetul tunului antitanc „Pak40” ce avea o
greutate mai mică. Noul afet a permis
creşterea regimului de foc.
A intrat în dotarea unităţilor române în
timpul celui de-al Doilea Război Mondial,
începând cu anul 1943, fiind achiziţionat
pentru completarea pierderilor suferite după
bătălia de la Stalingrad. Principalele
caracteristici tehnice: lungimea: 2,94 m;
lungimea ţevii: 2710 mm; regimul de foc:
6-8 lov./min; greutatea: 1955 kg; viteza
iniţială: 540 m/s; lovitura: neacuplată cu
6 încărcături; unghi de tragere orizontal: 56°;
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Decizia autorităţilor române de a
achiziţiona acest aruncător s-a luat în anul
1935. Ulterior a fost fabricat sub licenţă la
Uzinele „Voina” din Braşov, împreună cu
muniţia necesară. S-a aflat în dotare, ca
artilerie batalionară, la batalioanele de
infanterie, câte un pluton de 4 piese la
compania de armament greu.
În total, în anul 1941, la un regiment de
infanterie existau 12 aruncătoare. A fost
folosit, de asemenea, de către trupele de
vânători de munte şi cavalerie. După
terminarea războiului au fost înlocuite treptat
cu aruncătoare sovietice cal. 82 mm.
Principalele
caracteristici
tehnice:
calibrul: 81,4 mm; lungimea ţevii: 1267 mm;
regimul de foc practic:15-18 lov./min;
greutatea: 58,5 kg; câmp de tragere vertical:
45°la 85°; câmp de tragere orizontal: 8°-12°;
bătaia maximă: 1.900 m.

de 3, sarcina cea mai grea fiind transportul
muniţiei. A fost importat din Franţa în
perioada premergătoare războiului şi fabricat
sub licenţă, în ţară, împreună cu muniţia
necesară. Principalele caracteristici tehnice:
calibrul: 60,7 mm; lungimea ţevii: 725 mm;
regimul de foc: 20-25 lov./min; greutatea:
19,7 kg; viteza iniţială: 158 m/s; greutatea
bombelor explozive: uşoară-1,33 kg; grea 2,2 kg; bătaia maximă:1,700 m (cu bomba
uşoară) şi 950 m (cu bomba grea).
Aruncătorul „BRANDT”, calibrul 81 mm,
model 27/31
Este un aruncător care a marcat
perioada anilor ‘30 prin construcţia inovativă,
fiind cel mai modern şi performant din lume.
A fost produs sub licenţă sau copiat de către
aproape toate ţările din Europa. Uniunea
Sovietică a produs în anul 1936 un model cal.
82 mm care pretindea că poate folosi muniţia
cal. 81 mm, ceea ce invers nu era posibil.
Utiliza pentru tragere: o bombă
explozivă, denumită standard (3,25 kg), o a
doua bombă cu greutate dublă faţă de cea
standard dar cu o bătaie mai mică (6,9 kg) şi o
a treia bombă cu fum. Echipa de servanţi era
compusă din 5 militari. Aruncătorul se
demonta în 3 părţi mari cu greutate apropiată
de aproximativ 20 kg. Construcţia
asemănătoare (ţeavă lisă, placă şi bipod), în
majoritatea ţărilor făcea ca muniţia să fie
interschimbabilă. Până la începutul celui de-al
Doilea Război Mondial armata franceză a
achiziţionat un număr de aproximativ 8000 de
bucăţi, majoritatea fiind capturate de către
armata germană.

Aruncătoarele cal. 120 mm, „REŞIŢA”,
model 1942-românesc şi „PM 38”, model
1938-sovietic
Istoria realizării aruncătorului românesc
„Reşiţa” este interesantă şi inedită, totodată.
Opţiunea pentru achiziţia sa s-a conturat ca
urmare a rezultatelor foarte bune ale testării în
poligon a modelului realizat de către Uzinele
„Reşiţa”, fără a parcurge integral etapele
clasice pe care legislaţia vremii le impunea:
redactarea caietului de sarcini, realizarea şi
experimentarea
modelului,
întocmirea
contractului etc.
Piesa era oarecum similară cu cea
fabricată de către Uzinele „Brandt”, ale căror
caracteristici au fost prezentate informativ şi
succint, delegaţiei militare române cu prilejul
vizitei din luna ianuarie 1935, pentru achiziţia
aruncătorului cal. 81,4 mm.
Trebuie menţionat faptul că doi ani mai
târziu aruncătorul „Brandt” de acest calibru,
stârnind interes, a fost adus în ţară, examinat
din punct de vedere constructiv şi testat prin
trageri în poligon. După desfăşurarea acestor
activităţi s-a apreciat că aruncătorul nu
răspunde aşteptărilor, prin urmare, s-a luat
decizia de a nu intra în dotarea armatei
române.
Ulterior s-a revenit la decizia de
achiziţionare. Alegerea furnizorului naţional Uzinele „Reşiţa“ s-a făcut având în vedere
capacitatea demonstrată de a realiza tunul

Aruncătorul „BRANDT”,
calibrul 81 mm, model 27/31

282

antiaerian calibrul 75 mm „Vickers”.
Nu lipsit de importanţă era şi faptul că uzinele
s-au angajat să execute prototipul fără niciun
contract prealabil cu ministerul, urmând ca
recuperarea cheltuielilor să se facă ulterior,
prin comanda de fabricaţie în serie. În
eventualitatea neacceptării prototipului sau
renunţării la achiziţionarea aruncătorului,
cheltuielile realizării prototipului urmau să fie
incluse în regia generală a uzinelor.

Introducerea aruncătorului „Reşiţa” în
dotarea regimentelor de infanterie a început în
primăvara anului 1942 când a fost înfiinţată o
companie cu 2 plutoane a 6 piese. Datorită
numărului mic de guri de foc, concomitent au
fost utilizate şi aruncătoare sovietice de
captură, model „PM38”. Către sfârşitul
anului 1944, din cauza pierderilor suferite, la
nivelul diviziilor de infanterie a rămas un
singur regiment de artilerie. Acesta avea în
organică un divizion de tunuri cal. 75 mm, un
divizion de obuziere cal. 100 mm şi un
divizion de aruncătoare cal. 120 mm
(12 piese).
Aruncătorul „Reşiţa” a rămas în dotare
şi după cel de-al Doilea Război Mondial, până
în anii 1982, fiind folosit în paralel cu
aruncătoarele sovietice.
Principalele
caracteristici
tehnice:
lungimea ţevii:1862 mm; lăţimea: 1300/
1360 mm; greutatea bombei: 16 kg; greutatea
pentru marş: 480/555 kg; greutatea pentru
luptă: 280/285 kg; câmp de tragere vertical:
+45° la +80°; câmp de tragere orizontal la
45°: +/-53 miimi; viteza iniţială: 272 m/s;
bătaia maximă: 5.700 m.

Astfel, pentru prima oară s-a realizat în
ţară o gură de foc prin reproducerea unui
model pentru care nu exista o documentaţie
tehnică. Această variantă de fabricaţie a
impus demontarea modelului pentru stabilirea
numărului
reperelor
şi
ansamblurilor
componente, desenarea acestora şi stabilirea
toleranţelor de execuţie. Apreciem că modelul
folosit era aruncătorul sovietic „PM38”
realizat după aruncătorul francez „Brandt”
calibrul 120 mm, model 1935, toate cele
3 aruncătoare având caracteristici asemănătoare.
Prin probe de laborator s-au determinat
caracteristicile fizice şi chimice ale
materialelor din care era realizat fiecare reper
din cele 300 care alcătuiau aruncătorul. Un rol
important în acest proces a revenit Biroului de
construcţie condus de profesorul inginer
Lazăr Stoicescu, cel care a proiectat şi tunul
antitanc calibrul 75 mm. La fel de dificil a
fost demersul de proiectare şi fabricare a
muniţiei (bomba scurtă de fontă şi bomba
lungă de oţel) pentru care a existat un sumar
material informativ. Un merit deosebit în
gestionarea procesului de fabricare a
aruncătorului de 120 mm i-a revenit celui care
a fost generalul-maior Valerian Nestorescu.

Autotunul „TACAM T 60”
A fost realizat în anul 1943 de către un
grup de ingineri români de la Uzinele
„Leonida” din Bucureşti şi de la Arsenalul
Armatei prin transformarea şasiurilor
tancurilor sovietice de captură T 60.
Responsabil de proiect a fost locotenentcolonelul Constantin Ghiulai. Pe şasiul
tancului T 60 a fost construită o turelă
descoperită în interiorul căreia s-a montat
tunul sovietic de câmp „F-22”, calibrul
76,2 mm, model 1936. Acest tun avea
caracteristici balistice foarte bune, bătaia de
14 km, şi putea străpunge blindaje de 67 mm
la distanţa de 1.000 m (unghi de incidenţă de
90°). De asemenea, tunul putea utiliza la
tragere muniţie de la tunurile ruseşti model
1900, cal. 76,2 mm.
Denumirea autotunului era o prescurtare
de la „Tun Anti Car pe Afet Mobil T 60”.
La data de 12 ianuarie 1943 prototipul a fost
gata.
Primele 16 „TACAM T 60” au format
Compania
61
Antitanc
din
cadrul
Regimentului 1 Care de Luptă, iar celelalte 18
au format Compania 62 Antitanc din acelaşi
regiment. O parte din aceste autotunuri au
acţionat în anul 1944 în Divizia 8 Cavalerie.
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Motorul tancului era GAZ 202, licenţă a
motorului Dodge-Derretto-Fargo FH2, pentru
care existau suficiente piese de schimb în
România. Pentru turelă s-au folosit plăci de
blindaj de 15 mm grosime demontate de pe
tancurile sovietice BT-7.

reprezentat de înălţimea mare a şasiului
(2,32 m), ce îl expunea atacurilor tunurilor
antitanc. Motorul era de tip „Skoda T11”, cu
capacitate cilindrică 8500 cmc, răcire cu
lichid şi consum de 81 l/100 km.

Autotunurile „TACAM T 60“ au
participat la luptele din Basarabia, Moldova şi
pe frontul de vest. În octombrie 1944 ultimele
blindate care au supravieţuit au fost predate
trupelor sovietice. Principalele caracteristici
tehnice: Armament: tun cal. 76,2 mm, F-22 şi
o
mitralieră ZB-53 calibru 7,92 mm;
lungimea ţevii: 3.895 mm / 51.2 cal; lăţimea:
2350 mm; greutatea pentru marş-9000 kg;
lungime totală: 5.510 mm; lungime şasiu:
4.240 mm; câmp de tragere vertical: -5° la
+8°; câmp de tragere orizontal: 32°; viteza
maximă pe şosea: 40 km/h; autonomie pe
şosea: 200 km; putere motor: 80 CP; muniţie:
40 proiectile; regimul de foc: 15 pr./min;
echipaj: 3 oameni.

În perioada februarie-iunie 1944 au fost
modificate 20 tancuri R-2. Focul asupra unui
tanc T-34 a demonstrat o eficacitate a tunului
de până la 500 m, utilizând proiectile
perforante „Costinescu T”, în total fiind
produse 21 TACAM-uri R-2, inclusiv
prototipul. În iulie 1944, autotunurile au fost
livrate Companiei 63 Antitanc din
Regimentul 1 Care de Luptă. Au fost folosite
în luptele pentru eliberarea Bucureştiului,
zonei petrolifere şi a Transilvaniei. În timpul
acestor lupte, 10 autotunuri au fost pierdute.
Restul autotunurilor au fost integrate în
Regimentul 2 Care de Luptă cu care a
participat la luptele din Moravia şi Austria.
Un exemplar a supravieţuit războiului şi se
află expus la Muzeul Militar Naţional.
Principalele
caracteristici
tehnice:
armament, tun cal. 76,2 mm, ZIS 3 şi o
mitralieră ZB-53 calibrul 7,92 mm; lungimea
ţevii: 52 calibre; lăţimea: 2.064 mm; greutatea
pentru marş: 12.000 kg; panta maximă: 45°;
lungime şasiu: 5.000 mm; câmp de tragere
vertical: -5° la +15°; câmp de tragere
orizontal la 30°; autonomie pe şosea:160 km;
putere motor: 125 CP; muniţie: 32 proiectile;
echipaj: 3 oameni.

Autotunul „TACAM R 2”
A fost realizat în România, în anul 1943,
prin transformarea tancurilor cehoslovace
„Skoda LT 35”, denumite în armata română
„R 2”. Tancul avea ca armament principal un
tun calibru 37 mm PÚV md. 1934 care era
depăşit tehnologic în lupta cu tancurile
sovietice.
Prototipul a fost realizat, ca şi la
autotunul „TACAM T 60”, la Uzinele
„Leonida” de un colectiv condus de Lt.col.
Constantin Ghiulai. Ca armament principal a
fost ales tunul „ZiS-3” model 1942, calibrul
7,62 mm, care era superior tunului german
„Pak 40”. Puterea de foc pe care i-o asigura
acest tun a fost considerată un avantaj
important
în
ciuda
impedimentului

Autotunul „Carul M”
În perioada 1942 -1944, la ordinul
mareşalului Antonescu s-au desfăşurat studii
pentru realizarea unui autotun românesc.
Având în vedere experienţa în realizarea
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se pună la adăpost de consecinţele
incapacităţii lor profesionale. Care era acest
nume? Simplu de ţinut minte! „Carul M”
(unde „M” indica gradul celui care a
patronat naşterea tanchetei)”. În sprijinul
afirmaţiilor sale, generalul relatează testarea
tunului „Reşiţa” cal. 75 mm care s-a executat
în poligonul Sudiţi, în toamna anului 1943,
când întâmplător în poligon se afla şi
vânătorul de care „Mareşal”. Tunul „Reşiţa”
a străpuns 8 plăci de oţel cu grosimea de 100 mm
dispuse între 300 m şi 1000 m, iar vânătorul
de care nu a nimerit niciuna. Delegaţia care a
venit să urmărească blindatul a participat la
această demonstraţie de forţă. Drept urmare,
Marele Stat Major a luat decizia de a se
achiziţiona imediat tunul antitanc. Tot în urma
acestei demonstraţii s-a adoptat acest tun ca
armament principal pentru vânătorul de care.
Este evident că din toamna anului 1943 şi
până în august 1944 nu s-a reuşit introducerea
în fabricaţie a acestui autotun care depăşea,
prin complexitate posibilităţile tehnice ale
industriei naţionale. Concepţia de a folosi un
echipaj format doar din 2 oameni nu era
fezabilă, şi nu a fost folosită pe plan mondial,
deoarece nu asigura deservirea în condiţii
bune. Lăsând la o parte faptul de nu fi reuşit
să fie produs în serie, vânătorul de care
„Mareşal” sau „Carul M” reprezintă o
realizare importantă a industriei naţionale de
armament, într-o perioadă de vârf care nu va
mai fi atinsă decât în anii 1980. Principalele
caracteristici tehnice: armament: tun cal. 75 mm,
„Reşiţa” şi o mitralieră ZB-53 calibru 7,92 mm;
lungimea: 5.800 mm; lăţimea: 2.440 mm;
greutatea pentru marş: 10.000 kg; motor:
Hotchkiss H-39, 120 CP; înălţimea: 1.540 mm;
viteza maximă pe şosea: 45 km/h; echipaj:
2 oameni.

„TACAM T-60”, un colectiv de cercetare
compus din: maiorul Nicolae Anghel şi
căpitanul Gheorghe Sâmbotin, alături de
locotenent-colonelul ing. Constantin Ghiulai
au realizat mai multe prototipuri (M-01, M-02
şi M-03), denumite „Mareşal“, la atelierele
„Rogifer” din Bucureşti.

Planurile noului vânător de tancuri
românesc au fost prezentate de către
Antonescu, lui Hitler, în decembrie 1943.
Acestea se pare ca au constituit modelul
pentru vânătorul de tancuri „HETZER“, de
producţie germană. Prima serie de 10 vehicule
(prototipul M-05) era planificată să intre în
dotare în luna iunie 1944, şi până în
septembrie se estima o producţie de 100 de
piese pe lună. În afara tunului cal. 75 mm
autotunul mai avea şi o mitralieră ZB-53
calibru 7,92 mm, fiind deservit de 2 militari,
un mecanic-conductor şi ochitor-încărcător.
Datorită
bombardamentelor
aliate,
livrarea primei serii s-a amânat pentru data de
1 noiembrie 1944. După 23 august 1944
sovieticii au confiscat prototipurile şi prima
serie care era aproape finalizată, planurile şi
toate materialele cu referire la proiectul
„Mareşal“.
Generalul-maior Nestorescu Valerian191
unul din autorii proiectului tunului românesc
„Reşiţa”, model 1943 relatează următoarele
aspecte despre proiectul „M”: „Părinţii
tanchetei au fost empirismul ştiinţific şi crasa
nepricepere profesională a acelora care se
aciuiseră pe lângă cabinetul militar al lui
Antonescu. Maşina s-a născut în mod abuziv,
a trăit prin mijloace condamnabile şi s-a
hrănit din averea statului, din care a luat cât
a vrut. Iniţiatorii ei s-au crezut isteţi dându-i
un nume, prin a cărei sonoritate încercau să

Tunul de câmp „F-22 USV”, calibrul
76,2 mm, model 1939
Tun divizionar realizat la comanda
armatei roşii de către Uzinele „Kirovskiy”,
începând cu anul 1939, pentru înlocuirea
tunurilor cal. 76,2 mm, model 1902/30 şi
F-22, model 1936.
A constituit un armament de tranziţie
între modelele F-22 şi ZiS-3 fiind construit în
peste 9.800 de exemplare. În fapt era diferit
faţă de predecesorul său, F-22 şi se remarca
prin închizătorul semiautomat, cu bloc

191

Nestorescu Valerian, File din trecutul artileriei
române moderne, Bucureşti, 1972, p. 163.
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vertical, leagăn tip Bofors şi legătură elastică
hidropneumatică. Era prevăzut cu antetren şi
sistem de rulare pe pneuri şi putea folosi
muniţia tunului model 1902.
La fel ca în armata română, armata roşie
avea la nivelul diviziei 2 divizioane de
artilerie: un divizion de tunuri cal. 76 mm şi
un divizion de obuziere cal. 122 mm. Acest
tun a dotat divizioanele de tunuri de la
diviziile de infanterie sovietice în completare
cu modelele mai vechi. Folosea o gamă
largă de proiectile: exploziv, perforant,
şrapnel, de fumizare, cumulativ, incendiar şi
chimic.

Tunul de asalt „StuG III Ausf G”
Denumirea completă a acestui tun de
asalt este „Sturmgeschütz III Ausführung G”
(StuG III Ausf). A fost autotunul german
produs în cele mai multe exemplare (în jur de
9.500 bucăţi). Gândit iniţial ca un autotun
blindat uşor pentru sprijinul infanteriei
(modelul A) în cele din urmă, prin
transformări succesive s-a ajuns ca modelul G
să fie un vânător de tancuri.
Deşi era cunoscut din Primul Război
Mondial că în ofensivă infanteria rămânea în
anumite momente ale luptei fără un sprijin
eficace de artilerie, datorită mobilităţii reduse,
abia în anul 1935, colonelul Erich von
Manstein, considerat părintele artileriei de
asalt,
a
propus
înfiinţarea
acesteia
(Sturmartillerie). Firma „Daimler Benz” a
primit în anul 1936 comanda pentru
fabricarea unei maşini de luptă pentru
sprijinul cu foc direct al infanteriei, pentru
care a folosit un şasiu al tancului mediu
„Panzer III”. Ulterior comenzile au fost
preluate de firma „Aket”.
Deşi tancurile germane „Tiger” şi
„Panther” erau cunoscute ca arme redutabile
totuşi tunurile de asalt au fost mult mai
eficace. Din cauza înălţimii reduse erau greu
de lovit. Totodată, echipajele tunurilor de
asalt erau considerate elita artileriei germane.
În acest sens se apreciază că tunurile de asalt
„StuG III Ausf G” distruseseră până în
primăvara anului 1944 circa 20.000 de
tancuri. Raportul cost/eficienţă era net în
favoarea tunului de asalt care era mult mai
ieftin decât un tanc şi aşa cum s-a văzut în
luptă, extrem de puternic. Era echipat cu un
tun calibru 75 mm, model „StuK 40” (L/48).

Proiectilul perforant putea străpunge
blindaje de 90 mm la distanţa de 1000 m
(unghi de incidenţă de 90°).
Dispunerea separată a mecanismelor de
ochire în direcţie şi înălţime, pe ambele părţi
ale tunului făcea greoaie utilizarea sa ca tun
antitanc, inconvenient ce va fi remediat
ulterior la modelul „ZiS-3”. Armata germană
a capturat un număr de piese pe care le-a
utilizat ca tunuri de câmp, sub denumirea
„7.62 cm F.K.297(r)” sau ca tunuri antitanc,
transformate, sub denumirea „7.62 cm PaK
39(r)”.
Armata română a capturat astfel tunuri
în campania din est, pe care le-a utilizat, la
artileria de divizie, pentru înlocuirea tunurilor
calibru 75 mm pierdute în luptă. Principalele
caracteristici tehnice: lungimea ţevii: 3.200 mm/
42,1 cal.; lungimea tunului: 5.950 mm;
lăţimea: 1.940 mm; înălţimea: 1.700 mm;
greutatea proiectilului exploziv: 6,3 kg;
greutatea pentru marş: 2.500 kg; greutatea
pentru luptă: 1.470 kg; câmp de tragere
vertical: -6° la +45°; câmp de tragere
orizontal: 60°; bătaia maximă: 13, 2 km.

Tun de asalt „StuG III Ausf”
fotografiat la Muzeul Militar de la Belgrad

286

portul Sulina, dar şi în porturile Brăila şi
Galaţi, făcând din acestea, puncte întărite cu
rol extrem de important în exercitarea
„controlului” pe cursul inferior al Dunării.
Bateriile de coastă ale marinei, asupra
cărora vom insista, au acţionat în compunerea
Apărării Fixe Maritime, structură cu sediul în
oraşul Constanţa. Aceasta avea ca misiune
apărarea litoralului de la Balcic la limanul
Nistrului, împărţit în sectorul Maritim nr. 1
Sud, cuprins între Balcic şi Gura Portiţei ce
avea în compunere (începând cu anul 1926)
tunuri „Armstrong” calibrul 152 mm şi 76 mm
şi sectorul Maritim 2 Nord (de la Gura
Portiţei la Limanul Nistru) cu o secţie de
tunuri „Obuchov” calibrul 101,6 mm formată
din 2 tunuri, şi o secţie plutitoare de tunuri
calibrul 152 mm. În cursul aceluiaşi an în
înzestrarea secţiei de la Sulina au mai intrat
3 tunuri calibrul 101,6 mm.
Prima baterie a fost înfiinţată în sectorul
maritim nr. 1 şi a fost constituită din 4 tunuri
Armstrong demontate de pe distrugătoarele
„Mărăşeşti” şi „Mărăşti” şi montate lângă
Constanţa, în locaţia denumită Tataia, în
ansamblul fortificat de germani în Primul
Război Mondial. Bateria a purtat iniţial
numele acestei locaţii, „Tataia”, apoi a fost
denumită „Tudor”.
De menţionat faptul că tunul
„Armstrong” calibrul 152,4 mm era deservit
de opt servanţi, iar cel de calibrul 76 mm de
câte şase servanţi. De-a lungul timpului
bateria a cunoscut o serie de lucrări de
modernizare. Cele mai reprezentative au fost
cele desfăşurate în anii 1933 – 1934 care au
constat în consolidarea malului litoral unde
erau amplasate tunurile, introducerea în
amplasamente
a
curentului
electric,
modernizarea sistemului de transmisiuni al
bateriei şi realizarea legăturilor telefonice cu
Comandamentul Apărării Fixe Maritime.
Din punct de vedere tehnic, la tunuri au
fost montate pentru instrucţie ţevi calibrul 37 mm
şi mai apoi 6,9 mm destinate executării
tragerilor de exerciţiu cu costuri mult mai
mici.
O altă baterie de coastă a intrat în
funcţiune în anul 1939 în comuna Cargalic
(actuală Corbu). Ea era constituită din
4 tunuri „Obuchov” calibrul 152,4 mm ce
fuseseră demontate de pe şlepuri şi depozitate
ani buni la Bateria „Tataia”. Bateria de la

În armata română au fost achiziţionate
între octombrie 1943 şi august 1944 circa
108 tunuri de asalt „StuG III Ausf G” ce au
fost denumite „T As” sau „T As T3”. Au fost
în dotare la Divizia 1 Blindată şi la Divizia 8
Cavalerie, purtată, mare parte dintre ele fiind
pierdute în luptă. În luna noiembrie 1947 mai
existau în evidenţe 31 de tunuri de asalt care
au fost folosite până în anul 1954. Din acel an
au fost retrase şi înlocuite cu tehnică
sovietică. Deşi mulţi dintre specialiştii de
astăzi confundă aceste tunuri de asalt cu
tancurile, ele au constitut elemente de început,
alături de autotunurile „TACAM” T 60” şi „R
2”, ale artileriei autopropulsate de la noi din
ţară. Principalele caracteristici tehnice:
armament - tun cal. 75 StuK 40, L/48 şi o
mitralieră cal. 7,92 mm; lungimea: 6.850 mm;
lăţimea: 2.950 mm; înălţimea: 2.160 mm;
blindaj: 16-35 mm; greutatea: 23,9 t.
5.3.2. Artileria de coastă
Ca urmare a reorganizărilor ordonate
prin Ordinul ministrului de război nr.15029,
începând cu data de 21 martie 1921, Marina
Regală cuprindea Apărarea Fixă Fluvială şi
Apărarea Fixă Maritimă. Prin urmare, artileria
marinei se găsea în compunerea ambelor
entităţi structurale.
Deşi din perspectiva specificului
prezentei lucrări interesul îl reprezintă
„artileria de coastă” - din compunerea
Apărării Fixe Maritime - pentru realizarea
unei imagini complete asupra artileriei
marinei, vom prezenta succint şi artileria
Apărării Fixe Fluviale. Aceasta, în fapt, era
grupată în Regimentul Artileriei Fluviale,
structură apărută în urma unor reorganizări
structurale din 17 noiembrie 1920. Artileria
„bateriilor flotante” ale regimentului era
formată din 28 de tunuri astfel:
- 8 şlepuri care dispuneau la bord de
câte un tun „Obuchov” calibrul 152,4 mm;
- 4 şlepuri cu câte 4 tunuri calibrul
120 mm;
- 2 şlepuri cu câte 2 tunuri calibrul
101,6 mm.
Este de remarcat faptul că apariţia în
înzestrare a tunurilor „Obuchov” calibrul
152,4 mm s-a datorat capturării de la ruşi, în
anul 1918, a unor şlepuri la bordul cărora
acestea erau montate. Cele 14 şlepuri mai susmenţionate erau dislocate în majoritate în
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Pe lângă aceste structuri, mai la nord au
acţionat în cadrul Detaşamentului Maritim nr. 1,
la Sulina, două baterii de coastă, bateria
„Ştefan”, tunuri „Obuchov” calibrul 101,6 mm;
bateria „Ţepeş”, tunuri calibrul 120 mm L35
şi o secţie de tunuri „Armstrong” calibrul 76 mm.
De asemenea, au mai acţionat patru secţii de
artilerie:
- Secţia plutitoare nr. 1, tunuri calibrul
152,4 mm;
- Secţia plutitoare nr. 2, tunuri calibrul
152,4 mm;
- Secţia plutitoare nr. 3, tunuri calibrul
40 mm „Bofors”;
- Secţia tunuri „Skoda” calibrul 47 mm.
Pe timpul războiului au mai fost şi alte
reorganizări structurale ale artileriei de coastă
care au condus la următoarea organizare a
acesteia la data de 23 august 1944:
I. Regimentul de Artilerie de Marină:
1. Gruparea de artilerie de coastă
Constanţa:
- Bateria „Mircea” - 4 tunuri Obuchov
calibrul 152 mm;
- Bateria „Ovidiu” - 4 tunuri Obuchov
calibrul 152 mm;
- Bateria „Tudor” - 3 tunuri Armstrong
calibrul 152 mm;
- Bateria „Mihai” - 3 tunuri Krupp
calibrul 170 mm;
- Bateria „Carol” - 3 tunuri Rheinmetall
calibrul 105 mm;
2. Gruparea de artilerie de coastă
Mangalia:
- Bateria „Elisabeta” - 4 tunuri
„St. Chamond” calibrul 120 mm;
Bateria
„Vlaicu”4
tunuri
„Armstrong” calibrul 121,9 mm;
- Bateria „Aurora” - 3 tunuri
„Armstrong” calibrul 152 mm;
- Bateria „Vasile Lupu” - 4 tunuri
calibrul 75 mm;
3.Comandamentul Port Constanţa:
- Bateria „Rareş” – 4 tunuri Skoda
calibrul 66 mm;
II. Detaşamentul Maritim Vâlcov,
format din:
Batalionul 17 Infanterie Marină:
- o secţie plutitoare cu tunuri calibrul
47 mm;
- o secţie plutitoare cu tunuri calibrul
120 mm;

Corbu era constituită ca un punct fortificat,
apărat antiaerian de o secţie de mitraliere
antiaeriene calibrul 20 mm şi camuflată ca
fiind o mică fermă agricolă.
Cea de-a treia baterie de coastă a
Marinei Române din perioada Interbelică,
„Bateria Elisabeta” a fost înfiinţată în anul
1939 la Agigea şi era constituită din trei
tunuri calibrul 120 mm „St. Chamnond”.
Acestea au fost înainte la bordul
crucişătorului „Elisabeta”, de unde şi numele
atribuit bateriei şi au făcut parte din sistemul
de fortificaţii de la Turtucaia din anul 1906.
Odată cu izbucnirea celui de-al Doilea
Război Mondial au fost luate măsuri de
reorganizare structurală a armatei care au
influenţat şi artileria de coastă. Astfel, prin
Înaltul Decret Regal Nr. 635 din 26 martie
1940, începând cu 1 aprilie 1940 s-a înfiinţat
Divizionul Artilerie de Coastă cu sediul la
Constanţa în compunerea căruia, pe lângă
două baterii de artilerie antiaeriană se găseau:
- Bateriile 152 mm Tataia şi Midia;
- Bateria 120 mm Agigea;
- Bateria 75 mm Şcoala Navală;
- Bateria 66 mm pe dig la Farul Roşu;
- Bateria 152 mm Plutitoare nr. 1
Sulina;
- Bateria 152 mm Plutitoare nr. 2 Galaţi;
- Bateria 101 mm Sulina;
- Bateria obuziere 120 mm Turnu Severin;
- Bateria 47 mm Turnu Severin.
Începând cu 12 martie 1941 artileria de
coastă a acţionat în subordinea nou
înfiinţatului Comandament Româno - German
alături de structuri germane similare.
Gruparea de Artilerie de Coastă Română era
alcătuită din:
- Bateria „Mircea” calibrul 152 mm la
Capul Midia;
- Bateria „Tudor” calibrul 152 mm la
Tataia;
- Secţia „Rareş” calibrul 66 mm, pe dig
la Farul Roşu;
- Bateria „Brâncoveanu” calibrul 75 mm
la Viile Noi;
- Bateria „Elisabeta” calibrul 120 mm
la Agigea;
- Bateria „Aurora” calibrul 152 mm la
Nord de Mangalia;
- Secţia „Vasile Lupu” calibrul 75 mm
la Mangalia;
- Secţia Auto-Proiectoare.
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Greutatea tunului era de 3.230 kg. Tunul
din imagine se găseşte la Muzeul Militar
Naţional din Bucureşti.

- o baterie de câmp cu 4 tunuri calibrul
76 mm;
- o baterie de munte cu 4 tunuri calibrul
75 mm.
III. Gruparea de artilerie de coastă
alcătuită din:
1. Batalionul 16 Infanterie Marină:
- Bateria
„Ştefăniţă” cu 4 tunuri
(ruseşti) calibrul 121,9 mm;
- Bateria „Ştefan” cu 4 tunuri Skoda
calibrul 120 mm;
- Bateria „Ţepeş”cu 3 tunuri Obuchov
calibrul 101 mm;
- Bateria „Şoim” cu 3 tunuri Armstrong
calibrul 76 mm;
- Secţia „Mărăcineanu” cu 2 tunuri
Hote calibrul 47 mm.
2. Zona Sfântu Gheorghe cu:
- Bateria „Corvin” cu 3 tunuri (ruseşti)
calibrul 76 mm;
- Bateria „Lăstun” cu 2 tunuri calibrul
76 mm.
IV. Detaşamentul fluvial Chilia Veche:
o baterie de munte cu 4 tunuri calibrul 75mm.
V. Detaşamentul fluvial Dunărea de
Sud:o baterie cu 4 tunuri calibrul 47 mm.
Pentru gurile de foc aflate în dotarea
artileriei de coastă, în perioada interbelică nu
au fost identificate în totalitate imagini sau
date suficiente, astfel încât prezentarea lor
este parţială.
Tunul
152 mm

„ARMSTRONG”,

Tunul „CANNONE
calibrul 102 mm

DA

102/35”,

Tun de origine italiană cu dublă
destinaţie, antiaeriană şi de coastă. Funcţia
principală a tunului era aceea de luptă cu
aviaţia inamică. Nu au fost identificate datele
tehnice ale tunului.

Tunul „SAINT CHAMOND”, calibrul
120 mm
A fost în dotarea distrugătoarelor
„Mărăşti” şi „Mărăşeşti”, iar ulterior utilizat
pentru artileria de coastă.
A fost folosit în Primul Război Mondial,
pentru apărarea capului de pod de la
„Turtucaia”. După ocuparea acestuia de către
trupele bulgare şi germane cele 4 tunuri au
fost evacuate la Huşi. Ulterior, au fost păstrate
în depozite, iar în jurul anului 1939 au fost
amplasate în cadrul bateriei „Elisabeta” de la
Agigea şi au fost utilizate în cel de-al Doilea
Război Mondial.

calibrul

Tunurile calibrul 152,4 mm au fost
montate şi au servit pe distrugătoarele
„Mărăşeşti” şi „Mărăşti”, până în anul 1926
când au fost demontate şi trecute la artileria
de coastă. Din datele la dispoziţie rezultă că în
anul 1944 erau în dotarea bateriilor „Tudor”,
de la Constanţa şi „Aurora”, „Vlaicu”, de la
Mangalia, fiind deservite de câte 8 servanţi.

Tunul „ARMSTRONG”, calibrul 152 mm
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Tunul „OBUKHOV”, calibrul 152,4 mm,
model 1904

În momentul tragerii, afetul se deplasa
în recul împreună cu pistonul frânei de tragere
şi, din cauza presiunii create în cilindru şi
planului înclinat al celor 2 rampe, masa
reculantă era readusă în poziţia iniţială.
Greutatea tunului era de 5.430 kg, iar bătaia
maximă de 14,2 km. Se remarca, la fel ca şi
tunul „De Bange” printr-o precizie foarte
bună, fapt ce compensa aspectul său puţin
demodat. A fost în dotarea artileriei de coastă
la bateria „Mircea” de la Capul Midia şi la
bateria „Tudor” de la Tataia.

Tun rusesc de 6 ţoli utilizat atât pentru
artileria de câmp, cât şi pentru cea navală.
Deşi era realizat după anul 1900 avea un
design uşor depăşit, asemănător tunului rusesc
model 1877 sau tunului „De Bange”, model
1878, fără legătură elastică. Afetul era totuşi
prevăzut cu un sistem de frână de tragere
compus dintr-un cilindru umplut cu ulei ce se
fixa la platforma de lemn pe care stătea aşezat
tunul şi un piston legat la afet. În plus mai
existau 2 limitatoare de recul sub forma unor
rampe înclinate din lemn ce se introduceau la
roţile tunului.

Tunul „OBUKHOV”, calibrul 152,4 mm

Baterie de artilerie pe frontul de est - 1941
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Instrucţie la obuzierul calibrul 152 mm, model 1981

Plutoanele de aruncătoare calibrul 82 mm la instrucţie în poligon – 1967
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la Bucureşti. Aceasta a fost împuternicită să
aplice şi să gestioneze aplicarea prevederilor
armistiţiului, autorităţile româneşti fiind
obligate să respecte întocmai măsurile
acesteia, fapt ce a afectat în mod evident şi
organismul militar.
În acest context, toate demersurile de a
modifica pentru a adapta organismul militar
la noile condiţii trebuiau supuse aprobării
reprezentanţilor sovietici din cadrul comisiei.
Nu de puţine ori, din proprie iniţiativă,
Comisia de Control Aliată a elaborat măsuri
proprii de reorganizare a armatei, fără nicio
consultare prealabilă cu autorităţile române,
fiind transmise pentru executare direct
Ministerului de Război sau Marelui Stat
Major.
Sintetizând, restructurările dispuse de
sovietici în toamna lui 1944 au determinat un
tablou organizatoric general al Armatei
române care a afectat structura şi organizarea
artileriei terestre de forma:
- mari unităţi operative: Armatele 1 şi
4; Corpurile 2, 4, 6 şi 7 Armată; Diviziile 2, 3,
4, 6, 9, 11, 18, 19 şi 21 Infanterie; Divizia 3
Munte; Diviziile 1, 8 şi 9 Cavalerie; elemente
(trupe şi formaţiuni) de servicii.
- mari unităţi de interior: Ministerul de
Război cu subsecretariatele, inspectoratele,
direcţiile organice şi elementele teritoriale
respective;
Marele
Stat
Major
cu
Comandamentul General al Teritoriului;
Corpul 5 Armată; Corpul de Munte;
comandamentele teritoriale ale Corpurilor 2,
4, 6 şi 7 Armată (aflate pe front) cu elementele
teritoriale adecvate, Divizia 1 Gardă;
Diviziile 1 şi 4 Munte; elemente teritoriale
(cercuri teritoriale, formaţiuni, stabilimente,
şcoli, spitale de zonă interioară etc.).
- trupe speciale: jandarmii, grănicerii şi
pompierii rămâneau în organizarea anterioară
şi erau subordonaţi, respectiv, Inspectoratului
General al Jandarmeriei, Comandamentului
Corpului Grănicerilor şi Comandamentului
Pompierilor Militari1.
Astfel, încheierea războiului la 9 mai
1945 găseşte Armata română într-o situaţie
complexă,
având
majoritatea
forţelor
operative româneşti în acţiune pe direcţia
Praga şi o configuraţie de ansamblu cu totul
nouă impusă de noul mediu politic, social şi
ideologic.

6.1. Artileria română în primii ani
după trecerea la cadrul de pace (1945 –1947)
6.1.1. Situaţia generală a Armatei
române la încheierea războiului
Actul de la 23 August 1944 a impus
Armatei române, ca întregii societăţi
româneşti, necesitatea adoptării unor măsuri
speciale pentru reorganizarea structurilor din
compunere, astfel încât să îi permită
continuarea războiului alături de Puterile
Aliate, precum şi asigurarea generării forţelor
într-un context politico-militar nou.
Complexitatea acţiunilor pe care
Armata română trebuia să le desfăşoare a fost
determinată de existenţa unui front deschis şi
necesitatea de a crea unul nou în centrul
Transilvaniei şi pe hotarele vestice şi sudice
ale ţării, pentru acoperire, şi a lipsei
contactului/frontului în majoritatea spaţiilor
de confruntare dintre forţele armate române şi
cele germane. În prima fază, confruntările
între forţele opozante au avut un caracter
fragmentar, descrise mai degrabă ca ciocniri
între grupări de trupe relativ mici, în special
în zonele sudice şi cele centrale ale ţării.
Situaţia a durat până în jurul datei de
1 septembrie 1944, când se apreciază că s-a
realizat revenirea la modul de luptă clasic,
putând fi identificate principalele elemente
descriptive ale acestuia şi anume: un front
determinat şi neîntrerupt desfăşurat pe sute de
kilometri, precum şi un dispozitiv de luptă pe
un teritoriu exclusiv controlat de forţele
româneşti care acoperea toate elementele
spaţiului de luptă. Astfel, comandamentele
române au fost nevoite să execute o
restructurare rapidă a elementelor subordonate
combatante, fapt apreciat la acea vreme
neobişnuit pentru armatele regulate.
Responsabilitatea conducerii militare a
revenit Marelui Stat Major, ca autoritate
militară naţională, momentul nefiind prielnic
constituirii unui Mare Cartier General destinat
conducerii operaţionale.
Restructurarea dispozitivului strategic
şi, în general, a Armatei române, s-a desfăşurat
până la un punct într-o manieră independentă.
Încheierea Convenţiei de armistiţiu la
Moscova în data de 12 septembrie 1944, ai
cărei termeni au fost dictaţi practic de
sovietici, prevedea în articolul 18 înfiinţarea
unei Comisii de Control Aliate (Sovietice)

1

Dr. Constantin Olteanu, Evoluţia structurilor ostăşeşti
la români, Editura Militară, Bucureşti, 1986, p. 231.
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marii unităţi s-au transformat la 5 august 19453
în Centrul de Instrucţie al artileriei, fiind
dislocat la Cincu Mare, lângă Făgăraş.
În mod evident, artileria română a fost
parte a procesului şi a fost afectată de către
contextul vremii. Situaţia generală a acesteia o
regăsim exact detaliată, alături de celelalte
elemente organizatorice, în „Istoricul Armatei
cerut de Comisia de control Interaliată”, datat
din 12.03.19454, urmare a desfiinţărilor impuse
de Protocolul Militar, adiţional la Convenţia de
armistiţiu din 26 octombrie 1944. Structura
acesteia, practic la încheierea războiului, a fost
următoarea:
- la nivelul armatei: un regiment de
artilerie anticar cu 2 divizioane (Regimentul 36
Artilerie Anticar la Armata 1, respectiv
Regimentul 1 Artilerie Anticar la Armata a 4-a)
şi un divizion artilerie independent (Divizionul
63 Artilerie la Armata 1, respectiv Divizionul
60 la Armata a 4-a);
- la nivelul corpului de armată
(5 Corpuri de Armată şi un Corp de Munte,
din care 4 Corpuri de Armată erau pe front):
1 regiment de artilerie moto, 1 comandă
divizion de artilerie marş (pentru completare),
1 parte sedentară Regiment de artilerie grea
moto.

6.1.2.
Evoluţia
generală
a
structurilor de artilerie în cadrul
transformărilor sistemului militar
În ansamblu, remodelarea sistemului
militar a avut ca puncte de referinţă
transformările începute imediat după 23 august
1944 şi accentuate imediat după instaurarea
noului regim controlat de comunişti,
necesitatea trecerii la cadrul de pace ţinând
cont de faptul că nu a existat o lege care să
reglementeze demobilizarea armatei, aceasta
realizându-se treptat, prin măsuri executive, şi
configuraţia dată puterii militare raportată la
situaţia impusă de contextul internaţional în
care se afla România. În mod evident, armata a
fost un obiectiv principal urmărit de noile
autorităţi pentru asigurarea puterii, fiind printre
primele instituţii supuse „procesului de
democratizare” cu scopul evident de a asigura
controlul acesteia, dar şi pentru a respecta
dispoziţiile Comisiei Aliate (sovietice) de
Control şi ulterior, pe cele ale tratatului de
pace încheiat la Paris între România şi Puterile
Aliate şi Asociate.
Ca urmare a restructurărilor organizatorice, până la sfârşitul anului 1945 au fost
desfiinţate: Comandamentul Armatei a 3-a; 3
corpuri de armată (Corpurile 1, 3 şi 5 Armată);
Corpul de Munte; Corpul de Cavalerie;
Comandamentul Trupelor Motomecanizate;
Corpul 3 Teritorial; Comandamentul Militar al
Capitalei; 12 divizii de infanterie (Diviziile 1, 4,
5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 19 şi 20 Infanterie),
3 divizii de cavalerie (Diviziile 5, 6 şi
9 Cavalerie); 2 divizii de munte (Diviziile 3 şi 4
Munte); Divizia 1 Blindată; 11 centre de
instrucţie; mai multe şcoli de ofiţeri şi
subofiţeri, licee militare, formaţiuni de servicii
şi depozite2. În cadrul măsurilor de trecere
treptată la cadrul de pace, în vara şi toamna
anului 1945 au fost demobilizate efective care
însumau 224.531 de oameni.
De menţionat chiar de la început faptul
că, în urma desfiinţării Diviziei 19 Infanterie,
comandamentul acesteia de la Galaţi împreună
cu elemente ale Divizionului 60 Artilerie
Independent şi regimentului de artilerie al

SITUAŢIA
dotării armatei române cu armament
de artilerie la 12 mai 1945*
Tunuri antitanc
386
Aruncătoare de mine
1417
Tunuri şi obuziere
432
Total guri de foc
2417
*V. Stănculescu, C. Ucrain, Istoria artileriei
române în date, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1988, p. 269

- la nivelul diviziei de infanterie
(10 divizii din care 9 erau pe front): 2 baterii
anticar, 1 brigadă de artilerie (comandament),
2 regimente de artilerie, fiecare cu două
divizioane (în mod real, pe front a fost trimis
un regiment de artilerie cu divizioanele
organice şi unul de la cel de-al doilea
3

V. Stănculescu, C. Ucrain, Istoria artileriei române în
date, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,
1988, p. 235.
4
Arhivele Militare Române, Fond M.St.M, Secţia 1
Organizare-mobilizare, Dosar nr. 224/1945.

2

Dr. Constantin Olteanu, Evoluţia structurilor ostăşeşti
la români, Editura Militară, Bucureşti, 1986, p. 235
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în cadrul comandamentului diviziei sau se
reîntorcea la regimentele de artilerie de
origine”. De asemenea, s-au reorganizat
regimentele de artilerie ale diviziei de
infanterie, astfel încât primul regiment a
subordonat un divizion de obuziere şi un
divizion de aruncătoare, iar al doilea un
divizion de tunuri şi două baterii anticar.
În cadrul măsurilor prevăzute pentru
armatele de interior amintim doar faptul că la
nivelul comandamentelor teritoriale s-au
înfiinţat, ca elemente independente, următoarele
structuri de artilerie: Divizionul 1 Artilerie Grea
Rezervă – Craiova (Comandamentul 7
Teritorial), Divizionul 2 Artilerie Grea Rezervă –
Bucureşti (Comandamentul 2 Teritorial),
Divizionul 3 Artilerie Grea Rezervă – Peretu,
Galaţi
(Comandamentul
4
Teritorial),
Divizionul 5 Artilerie Grea Rezervă – Ploieşti
(Comandamentul 5 Teritorial) şi Divizionul 7
Artilerie Grea Rezervă – Sibiu (Comandamentul 6 Teritorial).
Ca urmare a prevederilor instrucţiunilor
amintite anterior, precum şi ale DecretuluiLege nr. 2530 din 13.08.1945 referitor la
„stabilirea cadrului şi efectivelor Armatei de
Uscat, Aer şi Marină până la trecerea pe
picior de pace”, situaţia artileriei divizionare
(cea care deţinea de altfel ponderea
majoritară) în vara anului 1945 a fost
următoarea:

regiment, din cauza neputinţei de a constitui
al doilea regiment), 2 părţi sedentare regiment
de artilerie.
- la nivelul diviziei de cavalerie
(3 divizii): 1 divizion anticar cu două baterii,
1 regiment artilerie călăreaţă cu trei divizioane,
1 parte sedentară regiment de artilerie.
- la nivelul diviziei de munte (4 divizii
din care două pe front): 2 baterii anticar,
1 grup de artilerie munte cu trei divizioane,
3 părţi sedentare divizion artilerie munte.
Recapitulând, comandamentele şi unităţile de artilerie existente la terminarea
războiului însumau: 10 comandamente de
brigadă, 20 comenzi de regiment de artilerie
(la diviziile de infanterie), 10 divizioane
tunuri, 10 divizioane obuziere, 10 divizioane
aruncătoare cal. 120 mm, 20 baterii anticar
(la diviziile de infanterie), 3 regimente
artilerie călăreaţă, 3 divizioane anticar
(la diviziile de cavalerie), 4 comenzi grup de
artilerie de munte, 4 divizioane tunuri munte,
4 divizioane obuziere munte, 4 divizioane
munte aruncătoare 120 mm, 8 baterii anticar
(la diviziile de munte), 6 regimente artilerie
grea moto, 2 regimente artilerie anticar cu
două divizioane, 2 divizioane artilerie
independentă cu 3 baterii, 2 divizioane reperaj
moto, 10 baterii artilerie marş (la diviziile de
infanterie), 4 baterii artilerie marş (la diviziile
munte), 3 baterii artilerie marş (la diviziile de
cavalerie) şi 6 comenzi divizion artilerie marş.
Această structură a reflectat şi măsurile
întreprinse de Marele Stat Major în prima
parte a anului, în mod deosebit pentru
eficientizarea marilor unităţi de manevră
(divizia de infanterie) de pe front. Astfel, în
Instrucţiunile
speciale
referitoare
la
reorganizarea armatei de pe front şi din
interior nr. 51666 din 05.05.1945 se stipula,
referitor la structurile de artilerie, desfiinţarea
comandamentelor de brigadă5 de la nivelul
diviziilor de infanterie, comandantul acestora
devenind „şeful artileriei diviziei” şi locţiitor
al comandantului diviziei în situaţia în care
acesta era mai „vechi decât brigadierul de
infanterie”6. Totodată, personalul excedentar
provenit din desfiinţarea comandamentului de
brigadă de artilerie urma să încadreze funcţii

Divizii
Divizia 6
Infanterie

Divizia
21
Infanterie

Divizia 2
Infanterie

Divizia 9
Infanterie

5

Brigada reprezenta doar un element structural cu
resposabilităţi în domeniul instrucţiei, înzestrării şi
administraţiei.
6
Arhivele Militare Române, Fond M.St.M, Secţia 1
Organizare-mobilizare, Dosar nr. 224/1945.

295

Regimente
de artilerie
R. 11 Art.,
Miercurea
Ciuc
R. 16 Art.,
Bacău
R. 5 Art.,
Tecuci
R. 10 Art.,
Roman
R. 1 Art.,
Craiova
R. 9 Art.,
Turnu
Severin
R. 13 Art.,
Medgidia
R. 16 Art.,
Slobozia

Divizii
Divizia
10
Infanterie
Divizia
18
Infanterie

Divizia 3
Infanterie

Divizia 1
Infanterie
Gardă

Regimente
de artilerie
R. 3 Art.,
Botoşani
R. 20 Art.,
Rădăuţi
R. 35 Art.,
Oradea
R. 40 Art.,
Şimleul
Silvaniei
R. 6 Art.,
Slatina
R. 15 Art.,
Roşiori de
Vede
R. 2 Art.
Gardă,
Drăgăşani
R. 3 Art.
Gardă,
Clejani

La cele 16 regimente de artilerie, conform
prevederilor Decretului-Lege nr. 2530/1945
(Monitorul Oficial nr. 183 bis, 14 august
1945), se adăugau şi 1 comandament de
brigadă anticar, 2 regimente de artilerie
călăreaţă, 2 regimente de artilerie moto,
9 divizioane artilerie munte, 5 regimente
artilerie grea (la nivelul corpului de armată) şi
2 regimente de artilerie anticar7.
În situaţia prezentată anterior, nu a fost
luată în calcul artileria celor două divizii de
voluntari „Tudor Vladimirescu” şi „Horia,
Cloşca şi Crişan”, adică 2 brigăzi de artilerie
cu două regimente după modelul sovietic şi
2 divizioane de artilerie antitanc, deoarece
acestea au fost integrate în cadrul Armatei
Române în baza unui decret regal, după data
de 15 august 1945. Regimentele de infanterie
din compunerea diviziei de voluntari au avut
în organică 1 divizion de artilerie, 1 batalion
de aruncătoare cal. 120 mm, 1 baterie de
tunuri cal. 76 mm, precum şi 1 baterie
antitanc cal. 45 mm.
Procesul de restructurare a continuat,
astfel că în anul 1946, pentru aplicarea
măsurilor ce vizau cadrul organizatoric de pace
al armatei, au fost desfiinţate în baza
instrucţiunilor speciale nr. 50.200 încă trei
mari unităţi (Divizia 3 şi 21 infanterie, Divizia
8 Cavalerie), 6 batalioane de vânători de
munte, 3 divizioane de artilerie de munte (8 şi
9 tunuri munte şi 30 obuziere munte), aceste
modificări generând o reducere a efectivelor
armatei până la un total de 138.565 de militari.
Totodată, la Sibiu s-a constituit în data
de 5 iulie 1946 Centrul de Instrucţie Mixt
pentru Infanterie, Cavalerie şi Artilerie, prin
transformarea Centrelor de instrucţie ale
acestor arme în subcentre ale acestei instituţii.
Un an mai târziu, la 10 august 1947,
subcentrul de instrucţie al artileriei a fost
transformat în Şcoala de Trageri şi
Perfecţionare a Artileriei dislocată iniţial în
localitatea Vidra-Vlaşca, iar ulterior, la Mihai
Bravu (Giurgiu).
Necesitatea
fixării legislative a
organizării armatei, precum şi nevoia
realizării unui prim bilanţ de ansamblu al
reducerilor şi modificărilor efectuate anterior,
au fost concretizate la 15 iunie 1946, prin
emiterea Decretului-Lege nr. 19098 care
stabilea noua compunere a Armatei române,
artileria fiind reprezentată de următoarele

structuri: 14 regimente de artilerie (7 divizii
de infanterie, fiecare cu câte 2 regimente de
artilerie); 6 divizioane de artilerie munte
(2 divizii de vânători de munte, fiecare cu
3 divizioane de obuziere munte); 1 brigadă
antitanc cu 2 regimente artilerie antitanc;
5 regimente de artilerie grea de corp de
armată.
Următoarea
etapă
de
schimbări
organizatorice s-a plasat, aşa cum a fost arătat
anterior, sub auspiciul necesităţii aplicării
prevederilor tratatului de pace semnat la
10 februarie 1947. Printre alte prevederi,
tratatul stipula restricţii severe, pe timp
nedeterminat, referitoare la compunerea şi
dotarea
forţelor
armate
româneşti
(120.000 de militari pentru forţele terestre,
incluzând trupele de grăniceri), unele fiind
formulate astfel încât blocau orice modernizare
a acestora9. Deşi Comisia Aliată (sovietică) de
Control îşi înceta existenţa, Uniunii Sovietice i
s-a permis prin condiţiile tratatului să îşi
menţină (atât cât consideră necesar) forţe pe
teritoriul României pentru asigurarea liniilor de
comunicaţii cu forţele proprii staţionate în
Austria.
Evoluţiile ulterioare ale cadrului politic
internaţional (constituirea de blocuri militare)
au determinat nerespectarea clauzelor
tratatelor, marile puteri delimitându-şi strict
sferele de influenţă, unde şi-au impus
propriile interese, amplificând, astfel,
tensiunile sub auspiciile „războiului rece”.
Important pentru anul 1947, la nivel
intern, a fost adoptarea de către Adunarea
Deputaţilor în luna iunie a Legii nr. 205
pentru
organizarea
şi
funcţionarea
Ministerului Apărării Naţionale şi Legea
nr. 206 referitoare la organizarea generală a
armatei.
Conform legii, în organizarea Armatei de
Uscat, ale cărei efective au fost stabilite la un
total de 100.000 de militari, au apărut regiunile
militare, precum şi primele mari unităţi
motomecanizate şi blindate. La 1 octombrie
1947 regiunile militare se prezentau în
următoarea configuraţie:
- Regiunea 1 militară (comandamentul
la Timişoara) avea în compunere: Divizia
motomecanizată „Horia, Cloşca şi Crişan”
9

Exemplu: Articolul 15 prevedea că România nu va
stoca, produce sau achiziţiona material de război mai
mult decât este necesar forţelor armate permise de art. 11
al Tratatului şi va menţine facilităţile de producţie
militară strict necesare asigurării mentenanţei acestuia.

7

Arhivele Militare Române, Fond. Ministerul de
Război, Cabinet, Dosar nr. 943/1945.
8
Monitorul Oficial, nr. 138 bis, din 18 iunie 1946.
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În perioada analizată, conducerea şi
coordonarea activităţii structurilor de artilerie
pe linie de specialitate s-a realizat iniţial de
către Direcţia Superioară a Artileriei care la
9 iunie 1945 s-a transformat în Inspectoratul
Artileriei. Acesta a funcţionat până la 21 iunie
1947, când atribuţiile acestuia au fost
preluate, în baza legii nr. 205/1947, de către
Direcţia Superioară a Instrucţiei în armată.
Referitor la înzestrarea artileriei,
aceasta nu a înregistrat dezvoltări speciale,
artileria suferind din acest punct de vedere ca
majoritatea armelor. Astfel, armamentul,
aparatura şi materialele specifice din dotare
erau cele cu care s-a luptat pe front,
diversitatea mare a acestora generând
complexe provocări pentru asigurarea tehnică
şi materială a unităţilor de artilerie.

(cu două regimente de artilerie moto:
Regimentul 2 Artilerie Moto la Ineu şi
Regimentul 7 Artilerie Moto la Lugoj),
Divizia 2 Infanterie, Regimentul 1 Artilerie
Grea, Regimentul 1 Pioneri, Regimentul 3
Transmisiuni, Regimentul 1 Călăraşi;
- Regiunea a 2-a militară (Bucureşti)
avea în alcătuire: Divizia Blindată „Tudor
Vladimirescu” (cu un regiment de artilerie de
asalt la Ploieşti şi un regiment de artilerie
antitanc la Bucureşti), Divizia Regală de
Gardă, Brigada de Artilerie Anticar, Brigada
Mixtă de Artilerie, Regimentul 2 Artilerie
grea, Regimentul 2 Pionieri Gardă,
Regimentele 1 şi 2 Transmisiuni, Regimentul
2 Căi Ferate, Batalionul de Pontonieri-Fluviu,
Regimentul 4 Roşiori;
- Regiunea a 3-a militară (Cluj) avea în
subordine: Divizia 18 Infanterie, Divizia 1
Munte, Regimentul 7 Artilerie Grea,
Regimentul 6 Pionieri, Regimentul 3 Căi
Ferate, Batalionul de Pontonieri-Râuri,
Regimentul 9 Roşiori;
- Regiunea a 4-a militară cu: Divizia 6
Infanterie, Regimentul 3 Artilerie Grea,
Regimentul 5 Pionieri, Regimentul 2 Roşiori.
Astfel, au fost desfiinţate cele două
armate de câmp, corpurile de armată şi corpurile
teritoriale, Divizia 9 Infanterie, Divizia 2
Munte, Divizia 1 Cavalerie (fapt ce a marcat
începerea dispariţiei acestei arme), precum o
serie de comandamente şi structuri din care
amintim o brigadă mixtă de artilerie şi şcoala
de tragere şi perfecţionare a artileriei.
Referitor la înfiinţarea celor două mari
unităţi blindate, respectiv motomecanizată,
trebuie menţionat
faptul că tehnica şi
materialele din înzestrarea acestora (inclusiv
pentru unităţile de artilerie) erau insuficiente,
uzate moral şi fizic, deoarece nu s-a mai putut
procura nimic după livrările germane
executate până în august 1944. Maşinile de
luptă, unele categorii de armament, precum şi
alte mijloace tehnice cu care au fost dotate
unităţile s-au operaţionalizat după un proces
anevoios de recondiţionări, reparaţii şi
improvizaţii mecanice, acestea asigurând doar
suportul minim instruirii personalului, fără a
oferi un caracter operaţional real diviziilor în
cauză. În acelaşi context, de a oferi cadrul
organizatoric pentru instrucţie sau pentru o
modernizare ulterioară, s-a înscris şi măsura
de a ridica unele structuri ale armelor de
sprijin, inclusiv pentru artilerie, la rangul de
mare unitate (brigadă).

6.2. Artileria în perioada 1948-1989
6.2.1. Situaţia generală a armatei în
perioada 1948-1968
Abolirea monarhiei şi instaurarea la
31 decembrie 1947 a Republicii Populare au
marcat momentul trecerii puterii de stat în
totalitate în mâinile comuniştilor, fiind
înlăturaţi din guvern ultimii reprezentanţi ai
partidelor tradiţionale („burgheze”).
Printre primele măsuri dispuse de noua
putere s-au aflat şi cele care vizau înlăturarea
oricărei rezistenţe din armată, fapt ce a marcat
viaţa militară pentru următorii ani. Se
estimează că în primii ani după 1947 au fost
îndepărtaţi din sistemul militar pe criterii
politice 30% dintre ofiţerii şi subofiţerii
„armatei vechi”, majoritatea fiind din cei mai
experimentaţi militari. Un alt element nefast,
care a descris mediul militar al vremii, a fost
„instituţia” consilierului sovietic, prezentă
aproape la toate nivelurile de decizie militară,
cu rolul de a impune în armata română
modelul sovietic, preluând totodată cu succes
obiceiurile Comisiei Sovietice de Control.
La sfârşitul anilor 50, România a limitat
influenţa excesivă sovietică asupra forţelor
armate construită în anii după al Doilea
Război Mondial, şi a încetat trimiterea de
ofiţeri în U.R.S.S. pentru pregătire.
Retragerea trupelor sovietice finalizată în
1958 a permis autorităţilor comuniste să
proiecteze şi să iniţieze aplicarea unei politici
generale relativ independente de cea a
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Brigada 3 Artilerie Moto, Brigada 4 Artilerie
Anticar şi Regimentul 3 Artilerie Moto.
Începând cu anul 1949, Comandamentul Artileriei a trecut printr-o serie de
transformări structurale, astfel că la
01.03.1949 organizarea acestuia a fost
următoarea:
- Comanda;
- Statul Major: Biroul 1 – Regulamente
Militare şi Instrucţiuni Tehnice; Biroul 2 –
Organizare-Mobilizare şi Dotare; Biroul 3 –
Gospodărie; Biroul 4 Cadre şi Adjuntatură;
Biroul 5 – Revista Artileriei; Biroul 6 –
Registratură;
- Secţia politică;
- Secţia instrucţie: Biroul 1– Pregătire
Cadre; Biroul 2 – Instrucţie Trupă şi
Subofiţeri; Biroul 3 – Cercetare de Artilerie;
Biroul 4 Şcoli; Biroul 5 – Artilerie
Antiaeriană; Biroul Auto;
- Serviciul Armament şi Muniţie
(constituit
prin
subordonarea
Direcţiei
Armament şi Tehnică Militară şi Direcţia
Control Tehnic): Birou Registratură; Birou
Planificare, Coordonare; Secţia Armament şi
Muniţie; Secţia Tehnică, Laborator şi Experienţe;
Secţia Control Tehnic; Secţia Depozite.
Se remarcă, astfel, faptul că prin
subordonarea comandamentului Direcţiei
Armament şi Tehnică Militară, a Direcţiei
Control Tehnic şi Grupului pază depozite,
acestuia i s-a stabilit şi responsabilitatea
înzestrării cu armament şi muniţie a întregii
armate. Funcţia aceasta a fost extinsă la unităţi
şi mari unităţi prin înfiinţarea de structuri
specifice aflate în subordinea şefilor artileriei.
Totodată, până la restructurarea din
01.03.1949, comandamentului i s-au mai
subordonat Şcolile Pregătitoare şi Speciale ale
Artileriei şi Artileriei Antiaeriene, Şcoala de
Ofiţeri şi Subofiţeri de Armament, Divizia de
Artilerie Antiaeriană şi, începând cu luna
aprilie 1949, Poligonul de Experienţe al
Armatei de la Sudiţi, precum şi Atelierele de
Reparaţii Armament de Artilerie Antiaeriană
din Pipera.
Conform ordinului ministrului Apărării
Naţionale nr. 45625 din 28.04.1949, a intrat în
subordinea comandamentului artileriei nou
constituita Divizie 17 Artilerie, cu
comandamentul dislocat la Tecuci şi care avea
în organică Brigada 1 Artilerie Grea cu
Regimentele 5 şi 6 Artilerie Grea, Brigada 8
Artilerie Grea cu Regimentele 14 şi 15
Artilerie Grea şi Regimentele 18, 12 şi 23

Tratatului de la Varşovia, revenindu-se la
caracteristicile naţionale. Astfel, după 1962
nu a mai fost permisă executarea aplicaţiilor
de către forţele militare ale ţărilor tratatului pe
teritoriul naţional, cu excepţia unor exerciţii
de stat major sau comandament.
Începând cu luna noiembrie 1964,
serviciului militar obligatoriu s-a redus de la
2 ani la 1 an şi 6 luni şi s-a trecut la aplicarea
unor măsuri de reducere a forţelor armate de
la 240.000 de militari la 200.000 de militari.
La sfârşitul anilor ’60 România a încetat
să mai participe la aplicaţii tactice cu trupe,
delegând numai observatori. Se marca astfel
accentuarea procesului de desovietizare a
armatei, revenindu-se, într-o anumită măsură,
la tradiţiile militare specifice Armatei române.
6.2.2. Repere în evoluţia artileriei
Perioada, în general a fost marcată de o
serie de transformări importante pentru
evoluţia ulterioară a armatei, majoritatea fiind
generate nu numai de măsurile de politizare a
organismului militar, dar şi de factori generali
de ordin tehnic şi doctrinar, fireşti
momentului. Putem afirma că în această
etapă, artileria (alături de majoritatea armelor)
a cunoscut un proces de dezvoltare relevant.
Astfel, în baza Ordinului Marelui Stat
Major, secţia I, nr. 51720 din 24.08.1948,
începând cu data de 01.09. s-a reînfiinţat
Comandamentul Artileriei Forţelor Armate
(C.A.F.A.), primul comandant fiind numit
generalul-maior Romulus Costescu. Instituţia
şi-a început activitatea „efectiv într-o cameră
din localul Ministerului Apărării Naţionale”, şi,
începând cu data de 25.01.1949 i-au fost
repartizate un număr şapte încăperi în localul
Casei Oştirii din strada Cobălcescu nr. 2310.
Structura de debut a comandamentului
era încadrată doar cu 15 militari, organizaţi în
trei entităţi funcţionale: comanda, statul major
şi direcţia politică. Statul major era organizat
astfel: Biroul 1+2 – Instrucţie şi cercetare;
Biroul 3 – Transmisiuni şi Cifru; Biroul 4 –
Evidenţă Personal trupă; Biroul 5 – Cadre şi
Adjuntatură; Biroul 6 Materiale. La înfiinţare,
acestei structuri i s-au subordonat Brigada 1
Artilerie Grea, Brigada 2 Artilerie Grea,
10

Arhivele Militare Române, Fond: Comandamentul
Artileriei Forţelor Armate (C.A.F.A.), Dosar
nr. 13/1949.
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Activitatea desfăşurată de comandament
pe linia regulamentelor militare s-a concentrat
iniţial pe elaborarea instrucţiunilor tehnice,
manualelor de cunoaştere şi serviciu la material
pentru armamentul şi tehnica nou intrată în
dotarea artileriei şi regulamentelor de
întrebuinţare a artileriei conform doctrinei
sovietice. Dintre primele norme specifice
publicate, amintim „Regulamentul tragerilor
artileriei” (30.12.1950, revizuit prin o a II-a
ediţie în 1952), „Regulamentul asupra
cercetării şi transmisiunilor la baterie şi
divizion” (20.04.1951), „Serviciul la material”
(1953), „Regulamentul de luptă al artileriei –
partea I (divizion, baterie, pluton, piesă)”,
„Serviciul
topografic
de
artilerie”,
„Instrucţiuni pentru conducerea focului în
artileria terestră” (30.06.1954). Majoritatea
acestora reprezentau traduceri fidele ale
regulamentelor sovietice.
Apariţia Comandamentului artileriei a
impus, aşa cum s-a arătat, redefinirea
sistemului
de
relaţii
pe
linie
de
specialitate/armă cu structurile de artilerie,

Artilerie Moto. În acelaşi ordin s-a stipulat
trecerea unităţilor de artilerie antiaeriană în
subordinea
Comandamentului
Apărării
Antiaeriene a Teritoriului, fapt ce evidenţiază
complexitatea reformei la acel moment.
Atribuţiile Comandamentului Artileriei,
aşa cum au fost elaborate în anul 1950
prevedeau următoarele11: pe linia organizării,
mobilizării şi efectivelor – elaborarea de
studii şi propuneri Marelui Stat Major asupra
organizării, încadrării, dotării unităţilor de
artilerie şi artilerie antiaeriană, Şcolii
Pregătitoare şi Speciale de Artilerie, Artilerie
Antiaeriană, Şcolii de Tehnici de Armament
şi Muniţie, Centrelor de Instrucţie ale
Artileriei şi artileriei antiaeriene cu armament,
muniţie şi materiale; elaborarea de propuneri
asupra condiţiilor pentru trupa ce urma a fi
încorporată la unităţile de artilerie şi artilerie
antiaeriană; întocmirea şi ţinerea la curent a
lucrărilor referitoare la evidenţa unităţilor
subordonate direct; controlul întocmirii şi
ţinerii la curent a lucrărilor referitoare la
evidenţa şi mobilizarea în unităţile
subordonate; ţinerea evidenţei ofiţerilor de
artilerie de la toate eşaloanele de
comandament, unităţi şi servicii ale armatei;
pe linia instrucţiei şi învăţământului conducerea instrucţiei în unităţile armatei prin
comandamentele de artilerie din cadrul
marilor unităţi, verificarea stadiului şi
rezultatelor obţinute în cadrul instrucţiei;
organizarea şi coordonarea învăţământului de
armă; colaborarea cu Academia Militară la
formarea ofiţerilor de stat major de artilerie;
organizarea de cursuri de pregătire şi
perfecţionare a cadrelor de artilerie;
elaborarea de directive de instrucţie; pe linia
înzestrării şi dotării – ţinerea evidenţei
depozitării şi repartiţiei armamentului,
muniţiei şi materialelor în Armata de Uscat,
Aeronautică şi Marină (numai articolele
comune); asigurarea controlului tehnic şi a
instrucţiunilor pentru reglementarea acestui
domeniu; asigurarea reparării armamentului şi
tehnicii specifice şi completarea necesarului
unităţilor cu acestea; elaborarea de studii de
înzestrare; experimentarea şi avizarea
introducerii în înzestrare a armamentului şi
tehnicii; coordonarea şi controlul activităţii
pentru paza depozitelor subordonate.

care coroborat cu reorganizările generale la
nivelul armatei, au remodelat tabloul marilor
unităţi şi unităţilor de artilerie. Astfel,
dispunerea
entităţilor
funcţionale
şi
12
organizarea artileriei în anul 1950
se
prezentau astfel:
- Corpul de Tancuri – Brigada 2 Tancuri
cu Divizionul 2 Artilerie Antitanc; Brigada 9
Tancuri cu Divizionul 9 Artilerie Antitanc;
Brigada 11 Tancuri cu Divizionul 11 Artilerie
12

Arhivele Militare Române, Fond: Comandamentul
Artileriei Forţelor Armate (C.A.F.A.), Dosar nr. 746/
1950.

11

Arhiva M.Ap.N., Fond: Comandamentul Artileriei
Forţelor Armate (C.A.F.A.), Dosar nr. 48/1950.
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Antitanc; Brigada 5 Artilerie Moto la
Bucureşti cu Regimentul 1 Artilerie Moto la
Bucureşti, Regimentul 7 Artilerie Moto la
Mihai Bravu, Regimentul 8 Aruncătoare
Moto la Bucureşti, Regimentul 10 Autotunuri
la Târgovişte; Divizionul 1 Artilerie Antitanc
la Bucureşti;
- Regiunea 1 Militară – Divizia 6
Infanterie cu Regimentul 11 Artilerie13 la
Buzău, Bateria 6 Artilerie Antitanc la Buzău
şi Compania 6 Autotunuri la Roman; Divizia
13 infanterie cu Regimentul 28 Artilerie la
Roman şi Bateria 13 Antitanc la Bacău;
- Regiunea a 2-a Militară - Regimentul
14 Artilerie Grea la Mihai Bravu, Divizionul
29 Artilerie Antitanc la Caracal; Corpul 1
Armată - Divizia 5 Infanterie cu Regimentul
32 Artilerie la Slatina, Bateria 5 Artilerie
Antitanc la Slatina; Divizia 2 Vânători de
Munte cu Divizionul 34 Artilerie Antitanc la
Braşov, Divizionul 6 Aruncătoare la Râşnov,
Divizionul 13 Aruncătoare la Codlea,
Divizionul 5 Aruncătoare la Hălchiu şi
Compania 34 Autotunuri la Câmpulung
Muscel; Divizia 2 Infanterie cu Regimentul 9
Artilerie la Craiova, Bateria 2 Antitanc la
Craiova şi Compania 2 Autotunuri la Craiova;
Regimentul 8 Artilerie Grea la Turnu Severin;
Corpul 3 Armată - Divizia 4 Infanterie cu
Regimentul 22 Artilerie la Călăraşi, Bateria 4
Antitanc la Călăraşi, Compania 4 Autotunuri
la Călăraşi; Divizia 10 Infanterie cu
Regimentul 19 Artilerie la Bacău şi Bateria 10
Artilerie Antitanc la Buzău; Brigada 2
Cavalerie cu Regimentul 27 Artilerie
Călăreaţă la Târgovişte şi Bateria 16 Artilerie
Antitanc la Târgovişte; Brigada 4 Artilerie
Antitanc la Caracal; Regimentul 6 Artilerie
Antitanc la Curtea de Argeş; Regimentul 36
Artilerie Antitanc la Caracal;
- Regiunea a 3-a Militară - Corpul 2
Armată cu Divizia 18 Infanterie - Regimentul
42 Artilerie la Şimleu, Bateria 18 Artilerie
Antitanc la Oradea; Compania 18 Autotunuri
la Oradea; Divizia 1 Vânători de Munte Divizionul 1 Aruncătoare la Târgu Mureş,
Divizionul 2 Tunuri Munte la Vişeu
(Maramureş), Divizionul 3 Antitanc la Târgu
Mureş, Divizionul 12 Obuziere Munte la Gherla

şi Compania 3 Autotunuri la Târgu Mureş;
Regimentul 20 Artilerie Grea la Turda;
Brigada 1 Cavalerie cu Regimentul 35
Artilerie Călăreaţă la Lugoj; Bateria 15
Artilerie Antitanc la Lugoj; Regimentul 37
Artilerie Grea la Floreşti (Cluj); Divizionul 31
Artilerie Antitanc la Caransebeş;
- Comandamentul Artileriei Forţelor
Armate - Divizia 17 Artilerie la Tecuci cu
Brigada 1 Artilerie Grea la Galaţi Regimentul 2 Artilerie Grea la Galaţi şi
Regimentul 23 Artilerie Grea la Tecuci, cu
Brigada 3 Artilerie Grea la Bârlad Regimentul 3 Artilerie Grea la Bârlad şi
Regimentul 16 Artilerie Grea la Bârlad, cu
Brigada 8 Artilerie Grea la Focşani Regimentul 5 Artilerie Grea la Focşani şi
Regimentul 15 Artilerie Grea la Focşani, cu
Brigada 20 Aruncătoare la Huşi - Regimentul 18
Aruncătoare la Huşi şi Regimentul 30
Aruncătoare la Huşi, cu Divizionul 9
Cercetare De Artilerie la Mihai Bravu;
- Comandamentul Marinei - Brigada 25
Marină - Regimentul 12 Artilerie Marină la
Tulcea şi Bateria 25 Artilerie Antitanc la
Basarabi.
Referitor la artileria de coastă trebuie
menţionat că, după ieşirea României din
război alături de puterile Axei, Comisia Aliată
de Control în România şi Statul Major al
Marinei au hotărât în ziua de 23.03.1945,
desfiinţarea Regimentului Artilerie Marină şi
înfiinţarea Divizionului de Artilerie Marină
în care a fost prevăzut efectivul Bateriei
de instrucţie cu 56 de oameni dintre care
5 ofiţeri, 9 subofiţeri şi 42 trupă.
În memoriul redactat de Statul Major al
Marinei, referitor la organizarea de pace a
marinei în anul 1946 se preciza că, „în ideea
amplificării posibilităţilor defensivei marinei
s-a prevăzut şi reorganizarea artileriei de
coastă.
Actualul Divizion de Artilerie
Marină este compus din 5 baterii cu tragere
navală („Elisabeta” - 3/150 mm, „Aurora” 3/152 mm, „Mircea” - 4/152 mm, „Carol” 3/105 mm şi „Ovidiu” - 4/152 mm n.a.) şi
2 baterii AA fixe dotate cu piese demontate şi
posibilităţi tehnice reduse. Unitatea va primi
denumirea de Regiment de Marină“.
Într-adevăr, unitatea de artilerie de coastă a
reprimit denumirea de „Regiment de artilerie
de marină”.
În ordinul de bătaie din 31.01.1947 al
acestei unităţi, comandant era căpitancomandorul Bellu Pompiliu, ajutor comandant

13

Regimentul de artilerie divizionar avea în organica
sa trei divizioane a trei baterii. Regimentul de Artilerie
Grea Moto/corpul de armată era compus din trei
divizioane.
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După anul 1965 artileria de coastă a fost
reînfiinţată şi a funcţionat cu tunuri cal. 130 mm
şi ulterior, cu rachete de coastă de tipul P-21/P-22,
achiziţionate în anul 1986. La începutul
anilor ’90 tunurile au fost retrase din dotare.
Din piesele de artilerie care au fost în dotarea
artileriei de coastă s-a păstrat la Muzeul Marinei
din Mangalia un tun de 130 mm, expus în parc,
iar un altul de 152 mm, „Obukov”, a fost reţinut
pentru viitorul muzeu, dar în anul 1963 a fost
trimis, din greşeală, la topit.
În acest cadru, situaţia la pace a
corpului de cadre din arma artilerie (1950) a
fost următoarea:

căpitan-comandorulul Agarici Dumitru şi
şef Serviciu E.C.P. căpitan Tudor Ion. În
ianuarie 1948, la comanda Regimentului
Artilerie de Marină se aflau: căpitan-comandorul
Mihăilescu E. Comandant, căpitanul Avram
Dumitru, comandant secund politic şi şeful de
stat major căpitan-comandorul Biaciu Iosif.
La începutul anului 1948, denumirile
bateriilor, „Carol” şi „Elisabeta” au fost
schimbate în „Horia” şi respectiv „Crişan”.
O nouă reorganizare a bateriilor de
coastă după calibru şi puterea de foc a fost
realizată la 1 octombrie 1948. S-au creat
Regimentul nr. 1 Artilerie de Coastă şi
Regimentul nr. 2 Artilerie Uşoară de Coastă.
Această organizare s-a menţinut până la
1 august 1949, când unităţile Marinei au fost
reorganizate şi au primit noi denumiri.
Regimentul nr. l devine Sectorul Maritim
nr. 3 cu comandamentul în Constanţa, iar
Regimentul nr. 2, Sectorul Maritim nr. 4 cu
sediul în Mangalia, ambele unităţi fiind
subordonate
Comandamentului
Forţelor
Maritime, în anul 1953 sectoarele maritime au
fost desfiinţate, locul lor fiind luat de două
divizioane:
- Constanţa Sud, cu punctul de
comandă - la Movila Sara şi zona de
responsabilitate 2 Mai - Agigea cu 2 baterii de
130 mm, de provenienţă sovietică;
- Constanţa Nord, cu punctul de
comandă la Uzina Electrică din Constanţa şi
zona de responsabilitate până la Capu Midia.
Avea două baterii, fiecare cu câte 4 tunuri de
130 mm, de provenienţă sovietică, una la
Soveja (Uzina Constanţa) şi cealaltă la Midia.
În anul 1957, comandantul Marinei
Militare a adresat Ministerului Apărării
Naţionale un raport prin care solicita
înlocuirea întregului material artileristic al
vechilor baterii cu tunuri de 130 mm de
fabricaţie sovietică. Se aprecia că pentru
apărarea litoralului erau necesare 2-4 baterii
de acest tip din care trei trebuiau să fie
autotractate pentru a putea fi deplasate şi
1-2 baterii de 180 mm înzestrate cu mijloace
de radiolocaţie. În afara faptului că a pus în
evidenţă necesitatea modernizării cu tehnică
nouă a artileriei de coastă, raportul nu a avut
ecoul scontat. De altfel, regimentul de artilerie
de coastă constituit la 1956 prin unirea celor
două divizioane a fost desfiinţat în 1960, iar
tunurile tăiate şi trimise la topit, activitate
care nu a fost pusă în practică.

Începând cu anul 1949 a fost demarat
un amplu proces de înzestrare cu armament şi
tehnică la nivelul întregii armate, în general
prin importuri realizate în principal din
U.R.S.S., dar şi din economia naţională. Într-o
primă fază, încep să intre în dotarea unităţilor
de artilerie, aşa cum se stabilise încă din
1946, tunuri antitanc cal. 45 mm şi 57 mm,
tunuri regimentare cal. 76, 2 mm, obuziere
cal. 122 mm, tunuri obuziere cal. 152 mm,
aruncătoare cal. 160 mm şi 240 mm,
aruncătoare cu reacţie cal. 130 mm, nu toate
cu performanţe superioare materialului
existent, majoritatea tipurilor fiind folosite în
al Doilea Război Mondial sau anterior. S-a
înregistrat, totuşi, o accelerare a procesului de
înzestrare a unităţilor de artilerie cu
autovehicule de provenienţă externă şi
internă14, astfel încât la începutul anilor ’60,
se apreciază că artileria a fost în întregime
motorizată.
Începând cu anul 1951 au început să fie
introduse în organica diviziilor de infanterie
structuri de autotunuri şi tancuri. Acest fapt,
dar şi integrarea masivă a structurilor de
artilerie clasică în organica majorităţilor
subunităţi/unităţi de manevră împreună cu
diferite structuri de arme de sprijin au
14

Începând cu anul 1955 începe producerea de
autocamioane SR 132 şi SR 114 din seriile „Carpaţi” şi
„Bucegi”, precum şi a autoturismului de teren IMS.
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imprimat acestor mari unităţi un profil
mecanizat, ori de arme întrunite.
În data de 09.06.1954, în poligonul
Mihai Bravu s-a desfăşurat o aplicaţie tactică de
artilerie, la care au fost invitaţi ministrul
Forţelor Armate, ministrul Afacerilor Interne,
generali şi ofiţeri din structurile centrale ale
celor două ministere. Scopul principal a fost
tocmai acela de a prezenta progresele realizate
în înzestrarea armatei, dar şi unele realizări în
modul de desfăşurare a instrucţiei pentru
pregătirea structurilor de artilerie. Aplicaţia a
fost proiectată la nivelul artileriei corpului de
armată, în condiţiile pericolului întrebuinţării
de către inamic a armelor de distrugere în masă,
prezentându-se conducerea focului masat în
lupta ofensivă în poligon redus, un raion de
apărare organizat antiatomic, executarea
contrapregătirii de artilerie şi aviaţie etc.
În
aceste
condiţii,
majoritatea
determinate de înzestrare, dar şi de ordin
doctrinar, s-a procedat la noi restructurări la
nivelul
întregului
organism
militar.
Schimbarea numerotaţiei marilor unităţi şi
unităţilor s-a realizat conform indicaţiilor
sovieticilor,
încercându-se
întreruperea
tradiţiilor militare şi asocierea elementelor
noii armate cu cele care au luptat în Primul şi
al Doilea Război Mondial. Această situaţie
urma a fi reparată începând cu anul 1959,
când se revine la vechile denumiri. În noua
configuraţie, în martie 1956, artileria se
prezenta astfel15:
- Artileria din Rezerva Comandantului
Suprem (subordonată Comandamentului
artileriei): Divizia 43 Artilerie Rupere
(Brigada 213 Obuziere; Brigada 189
Obuziere; Brigada 175 Aruncătoare Mixtă),
Brigada 74 Obuziere, Brigada 32 Tunuri
Independentă, Regimentul 99 Artilerie
Antitanc şi Divizionul 1057 Artilerie
Antitanc.
- Regiunea a 2-a Militară:
• Corpul 52 Armată - artileria corpului
de armată - Regimentul 264 Artilerie,
Divizionul 390 Artilerie Antitanc şi
1 Divizion Aruncătoare cu Reacţie; Divizia 63
Infanterie - Regimentul 204 Artilerie,
Regimentul 298 Artilerie şi Divizionul 445
Artilerie Antitanc; Divizia 28 Infanterie Regimentul 166 Artilerie şi Bateria 308
Artilerie Antitanc; Divizia 37 Mecanizată -

Regimentul 211 Artilerie şi Bateria 664
Aruncătoare Reactive;
• Corpul 19 Armată - Artileria
Corpului de Armată - Regimentul 242
Artilerie, Divizionul 1089 Artilerie Antitanc
şi 1 Divizion Aruncătoare cu Reacţie; Divizia
89 Infanterie - Regimentul 111 Artilerie şi
Bateria 350 Artilerie Antitanc; Divizia 93
Infanterie - Regimentul 117 Artilerie şi
Bateria 343 Artilerie Antitanc; Divizia 49
Mecanizată - Regimentul 286 Artilerie şi
1 Baterie Aruncătoare Reactive; Divizia 14
Munte - Regimentul 116 Artilerie şi Bateria
357 Artilerie Antitanc; Brigada 82 Tancuri 1 Divizion Obuziere;
- Regiunea a 3-a Militară - artileria
regiunii militare - Regimentul 54 Tunuri
Armată şi Regimentul 273 Artilerie Antitanc;
• Corpul 40 Armată - artileria corpului
de armată: Regimentul 182 Artilerie, Divizionul
492 Artilerie Antitanc; Divizionul 945
Aruncătoare cu Reacţie; Divizia 86 Infanterie Regimentul 197 Artilerie, Regimentul 126
Artilerie şi Divizionul 401 Artilerie Antitanc;
Divizia 57 Vânători Munte - Regimentul 142
Artilerie, Regimentul 191 Artilerie şi Divizionul
555 Artilerie Antitanc; Divizia 91 Mecanizată Regimentul 284 Artilerie şi Bateria 958
Aruncătoare cu Reacţie;
• Corpul 38 Armată - artileria corpului
de armată - Regimentul 146 Artilerie,
Divizionul 678 Artilerie Antitanc şi
1 Divizion Aruncătoare cu Reacţie; Divizia 35
Infanterie - Regimentul 276 Artilerie,
Regimentul 150 Artilerie şi Divizionul 409
Artilerie Antitanc; Divizia 95 Infanterie Regimentul 243 Artilerie şi Bateria 557
Artilerie Antitanc; Divizia 76 Infanterie Regimentul 255 Artilerie şi Bateria 540
Artilerie Antitanc; Brigada 75 Tancuri 1 Divizion Obuziere; Brigada 94 Tancuri 1 Divizion Obuziere.
Conducerea artileriei la diferite
eşaloane s-a asigurat de către comandantul
artileriei care dispunea de o structură de
comandă şi elemente subordonate direct, în
general, subunităţi de asigurare cu date
specifice artileriei. Astfel, comandamentul
artileriei regiunii militare16 a fost constituit
din: stat major cu şeful de stat major al
artileriei, un ofiţer cu pregătirea operaţiilor,

15

16

Arhivele Militare Române, Fond: Comandamentul
Artileriei Forţelor Armate (C.A.F.A.), Dosar nr. 4222/ 1956.

Arhivele Militare Române, Fond: Comandamentul
Artileriei Forţelor Armate (C.A.F.A.), Dosar nr. 4222/1956.
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Rachete Operativ-Tactice de la Tecuci, în
anul 1961, comandată de colonelul Cotulbea
Constantin (datorită caracterului deosebit al
acestei unităţi, în documente figura ca
Brigada 32 Artilerie17). Ulterior, în anul 1962
a fost înfiinţată şi a doua brigadă, Brigada 37
Rachete Operativ-Tactice de la Ineu,
comandată de colonelul Peştean Ion.
Pe lângă cele două brigăzi de rachete
operativ-tactice s-au mai înfiinţat: Bazele
Tehnice Mobile de Rachete nr. 95 de la
Ploieşti şi nr. 62 de la Mârşa, Baza de Tranzit
de la Ploieşti, Centrul de Instrucţie Rachete de
la Ploieşti cu o baterie de lansare rachete
operativ tactice de învăţământ şi Depozitul de
rachete şi materiale tehnice. Baza de tranzit
avea ca misiune aprovizionarea depozitului cu
rachete, aparatură, combustibil şi componente
de luptă ce erau importate din U.R.S.S.
Bazele tehnice mobile preluau rachetele din
depozit, le verificau şi montau pe ele
aparatura de dirijare, componentele de luptă,
le alimentau cu combustibil, iar apoi le predau
bateriilor tehnice din cele două brigăzi,
respectiv la unităţile şi subunităţile de lansare.
Rachetele parcurgeau 5 grade de pregătire
pentru a fi gata de lansare.
Concomitent cu înfiinţarea celor două
brigăzi a avut loc achiziţionarea de rachete
antitanc dirijate de tip 3 M 6 dispuse pe instalaţii de lansare tip 2 P 26, fiind introduse în
dotarea subunităţilor antitanc din toată
Armata Română. La nivel tactic (divizie) tot
în anul 1962 s-au constituit trei divizioane de
rachete tactice, fiecare cu 2 instalaţii de
lansare în garnizoanele Ploieşti (Divizioanele
113 şi 151 Artilerie) şi Craiova (Divizionul
180 Artilerie).
Având în vedere caracterul de noutate
al tehnicii şi lipsa specialiştilor, unităţile de
rachete au fost subordonate nemijlocit
Comandamentului Artileriei Forţelor Armate
(C.A.F.A.), care a decis înfiinţarea unei grupe
de control speciale în cadrul comandamentului
cu atribuţii specifice pentru coordonarea
activităţii trupelor de rachete şi care a fost
dislocată iniţial în garnizoana Ploieşti.
Începând cu 01.11.1964 unităţile de
rachete s-au resubordonat, astfel18:
- Brigada 37 Artilerie a trecut în
subordinea Armatei a 3-a;

un ofiţer cu cercetarea de artilerie, un ajutor al
şefului de stat major pentru completare;
compartimentul de înzestrare artileristică cu
tehnică
şi
armament;
compartiment
documente secrete. Comandamentul artileriei
corpului de armată (structurat în mod
asemănător cu cel al regiunii militare)
subordona o baterie comandă specializată în
principal pe cercetare şi asigurarea
comunicaţiilor, în timp ce structurile artileriei
diviziei dispuneau suplimentar de o baterie de
cercetare instrumentală de artilerie care
încorpora majoritatea structurilor de asigurare
cu date şi un atelier de reparaţii; la nivelul
regimentului de infanterie/mecanizat şi
batalionului de infanterie artileria era
reprezentată diferenţiat, funcţie de natura
marii unităţi din care făceau parte. Astfel, în
divizia de infanterie artileria regimentară se
compunea din: o baterie tunuri fără recul
(4 TFR cal. 107 mm) şi o baterie aruncătoare
cal.120 mm (4 piese), iar artileria batalionară
dispunea de o baterie aruncătoare cal. 82 mm
(6 piese) şi o baterie antitanc cu un pluton
tunuri fără recul (4 piese cal. 82 mm), un
pluton tunuri antitanc cal. 57 mm (2 piese) şi
un pluton mitraliere antiaeriene; la divizia
mecanizată,
în
compunerea
artileriei
regimentare se regăsea o baterie antitanc
(4 tunuri cal. 76 mm) şi o baterie aruncătoare
cal. 120 mm (4 aruncătoare), iar artileria
batalionară includea o baterie antitanc cu un
pluton TFR 82 mm, un pluton TFR 107 mm
(2 piese), un pluton tunuri antitanc cal. 57 mm
(2 piese) şi un pluton mitraliere A.A.
Înfiinţarea trupelor de rachete în
Armata Română s-a realizat între anii 19611962, când a început achiziţionarea din
Uniunea Sovietică a unor sisteme de lovire
reactivă sol-sol, precum şi a unor sisteme de
rachete antitanc. Primele sisteme de rachete
achiziţionate au fost de nivel operativ-tactic
(R.O.T.) de tipul 8 K 11, care erau lansate de
pe instalaţii de tipul 8 U-218, precum şi
sisteme de rachete tactice dispuse pe instalaţii
de lansare tipul 2 P 16.
Rachetele operativ-tactice au fost
integrate în organica artileriei armatei prin
înfiinţarea a două brigăzi de R.O.T., fiecare
cu 6 instalaţii (două divizioane cu trei baterii
lansare fiecare şi o baterie tehnică) şi
structurile de deservire şi tehnice aferente.
Prima unitate de rachete operativtactice (R.O.T.) înfiinţată a fost Brigada 32

17
18
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Arhivele Militare Române, fond C.A.F.A., Dosar 7666.
Idem, dosar 7668.

Primele trageri cu rachetele tacticoperative au început a fi executate începând
cu anul 1962, aplicaţiile tactice desfăşurându-se
în poligonul KAPUSTIN-IAR din U.R.S.S.,
la 150 km est de Volvograd. Rezultatele
obţinute de rachetişti au fost apreciate ca
pozitive, existând unele deficienţe inerente
generate de instrucţia la material, dar şi de
ordin tehnic. Prima rachetă a fost lansată în
anul 1962 de către Brigada 32 Rachete
Operativ-Tactice. Racheta a fost de tipul 8 A 61,
având focos real şi componentă de luptă cu
încărcătură clasică (predecesoarea rachetei 8 K 11,
fabricată după racheta germană V2).
Organizarea unei brigăzi de rachete
operativ-tactice era în principiu următoarea:
comandant; şef de stat major; locţiitor pentru
instrucţie; locţiitor pentru servicii; locţiitor
tehnic; stat major; 2 divizioane de rachete
operativ-tactice, fiecare cu 1 baterie comandă,
1 baterie meteo - 2 plutoane meteo, 2 staţii
meteo, 3 baterii de lansare - 1 pluton comandă
(grupă calculatori şi grupă topografică, cu şefi
de grupe ofiţeri); 1 pluton lansare cu o
instalaţie de lansare (1 echipaj sistem de
dirijare, 1 echipaj instalaţie motoare cu o
grupă pregătire a instalaţiei pentru lansare şi o
grupă de ochire a rachetei); 1 baterie tehnică
cu 4 echipaje de pregătire a rachetelor
(sisteme de dirijare, instalaţii motoare,
asamblare componente de luptă, alimentare cu
carburant).
Deşi cele două brigăzi de rachete
operativ-tactice şi divizioanele de rachete
tactice au fost subordonate armatelor,
respectiv diviziilor mecanizate, sistemul de
instruire, controlul şi verificarea pentru
admiterea la trageri au constituit atributele
Comandamentului Artileriei (brigăzile de
rachete operativ-tactice participau prin rotaţie,
anual, la trageri reale în poligonul
KAPUSTIN-IAR în U.R.S.S., iar divizioanele
de rachete tactice la trageri în poligonul
Babadag).
Deşi ieşim din perioada tratată de
capitol, pentru coerenţa informaţiei, dorim să
menţionăm încă de acum că ultima aplicaţie
cu trageri cu rachetele operativ-tactice
executată în U.R.S.S. a avut loc în anul 1990,
când delegaţia noastră a fost primită de
mareşalul Mihalkin, şeful trupelor de rachete
al Uniunii Sovietice. În anul 1995 a avut loc
desfiinţarea brigăzilor şi bazelor de rachete
operativ-tactice şi transformarea lor în unităţi
de artilerie. Din cauza faptului că tehnica a

- Brigada 32 Artilerie a trecut în
subordinea Armatei a 2-a;
- Divizionul 180 Artilerie a trecut în
subordinea Armatei a 2-a, intrând în organica
Diviziei 2 Mecanizată;
- Divizionul 151 Artilerie a trecut în
subordinea Armatei a 3-a, intrând în organica
Diviziei 11 Mecanizată, urmând a fi dislocat
din garnizoana Ploieşti în garnizoana Oradea;
- Divizionul 113 Artilerie a rămas în
subordinea Comandamentului Artileriei.
Trecerea unităţilor de rachete operativtactice, respectiv tactice în subordinea marilor
unităţi de manevră, urma modelul sovietic,
acestea constituind principalul element de
sprijin cu foc la dispoziţia comandantului de
arme întrunite care putea fi întrebuinţat în
zona de acţiune/interes.
În baza acestui concept, în anul 1967
Comandamentul Artileriei Forţelor Armate a
făcut propuneri de dezvoltare a artileriei, care
prevedeau câte un divizion de rachete tactice
în compunerea fiecărei divizii mecanizate şi
constituirea unei brigăzi de rachete operativtactice pentru rezerva comandantului suprem.
Ulterior, acestea s-au materializat prin
înfiinţarea a încă trei divizioane de rachete
tactice dotate cu sisteme de rachete 8 T 137
LUNA.
Rachetele erau de tipul 3 R 9, LUNA şi
3 R 10, LUNA 1, în terminologie NATO
denumite FROG-3 şi FROG-5, realizau o
bătaie maximă de 61 km şi erau dispuse pe
instalaţii şenilate. În total au fost înfiinţate
6 divizioane dislocate astfel: Oradea, Lugoj,
Craiova, Ploieşti, Brăila şi Corbu (ulterior
Basarabi). Ele erau subordonate diviziilor de
infanterie de la Oradea, Timişoara, Craiova,
Bucureşti, Brăila şi Constanţa. Ulterior a fost
introdus în dotare complexul R-70, LUNA M
(FROG-7) dispus pe instalaţii pe roţi cu
caracteristici mai bune legate de precizia
rachetei. Rachetele funcţionau cu combustibil
solid şi aveau bătaia maximă de 70 km.
Într-un material din anul 1964,
situaţia rachetelor aflate în depozite era
următoarea: 8K11–38 buc.; 3R9–16 buc.
(1 cu componentă de luptă); 3R10–18 buc.;
3M6 (antitanc) – 180 buc.19.
19
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fost exportată, la Muzeul Militar Naţional nu
se găsesc expuse instalaţii de lansare din
complexul 9 K 72. Este în schimb expusă o
autotrăsură de transport rachete, având pe ea o
rachetă 8 K 14. În anul 1998 au fost
desfiinţate şi cele 6 divizioane de rachete
tactice din subordinea Corpurilor 1, 2, 5, 7, 8
şi 9 Armată.
Caracterul special al acestor trupe a
făcut ca despre rachetişti să se scrie şi să se
vorbească foarte puţin sau deloc. Până în anii
'80 nici nu era voie să se pronunţe cuvântul
rachetă, folosindu-se cel mai adesea apelativul
„produs”. Accesul în remizele de instrucţie şi
depozitare era strict interzis altor categorii de
personal decât cel ce deservea tehnica.
În general toată documentaţia, manualele şi
instrucţiunile erau secrete, iar despre cei care
lucrau în aceste unităţi se ştia că sunt
artilerişti (în limbajul comun erau denumiţi
„surdomuţi”). Astfel se explică faptul că nu
au fost constituiţi ca armă sau specialitate
distinctă.
Primii specialişti în rachete de nivel
operativ-tactic au fost formaţi în Centrul de
Instrucţie Rachete de la Leningrad - ofiţerii de
la subunităţile de lansare şi în Academia de
Rachete de la Penza – ofiţerii din bateriile
tehnice şi ingineri, iar apoi, în perioada 19621970, la Ploieşti, unde a funcţionat Centrul de
Instrucţie. Ulterior, în anul 1970 prin aducerea
Secţiei de la Făgăraş, aceste două structuri de
învăţământ au fost comasate.

calitativ, bătaia maximă fiind de 2,3 km.
Ulterior au intrat în dotare rachetele 9M14,
9M14M
„MALIUTKA”,
dispuse
pe
instalaţiile 9P110, 9P122 (BRDM-2) şi
9P133. Pentru instrucţia operatorilor s-au
achiziţionat maşini de antrenament. În dotare
s-au aflat următoarele tipuri de astfel de
maşini: 9F61, 9F61A, 9F66 şi 9F618. În anii
'80 au fost achiziţionate rachetele antitanc
9M113 „KONKURS” dispuse pe instalaţiile
9P148 şi având bătaia maximă de 4 km.
Comandamentul artileriei şi-a menţinut
atributul de coordonare directă a unor
structuri operative şi administrative, astfel că
în anul 196520, în subordinea Comandamentului Artileriei regăsim Brigada 17
Artilerie Rupere, Brigada 8 Artilerie Tunuri,
Regimentul 65 Artilerie Antitanc, Divizionul
113 Rachete Tactice, Depozitele 98, 125, 133,
161, 163, 167, 178, Depozitele 103 şi 147
Materiale Tehnice, Bateria Parc, Poligonul de
Experienţe al Armatei, Tabăra de Instrucţie şi
Poligonul de Tragere Antiaerian, Atelierele
121, 183 Reparaţii Armament, Atelierele 62,
95 Mobile de Reparaţii, Compania 235 Pază,
Centrul de Înzestrare al Comandamentului
Artileriei Forţelor Armate.
Dintre măsurile de ordin structural
coordonate de către comandament, amintim
pe cele din anul 196721 care stabileau pentru
divizia mecanizată adăugarea celui de-al
treilea divizion de obuziere cal. 122 mm,
model 1938, la regimentele de artilerie,
înlocuindu-se astfel bateria antitanc de tunuri
cal. 85 mm, precum şi introducerea în
organica acestuia a unei baterii de aruncătoare
cu reacţie cu 6 instalaţii. Prevederea de stat
specifica instalaţii de lansare pentru rachete
GRAD ce urmau a fi achiziţionate prin
import, menţinându-se în serviciu rachetele/
instalaţia R2 (cal. 130 mm). O altă modificare
importantă a constituit-o introducerea în
organizarea diviziei mecanizate a unui
divizion antitanc prevăzut a fi dotat cu
autotunuri autopropulsate SU 100, considerate
a fi adecvate specificului marii unităţi. Pentru
divizia de tancuri s-a introdus în organizarea
artileriei diviziei un divizion de obuziere
cal. 122 mm cu 12 piese şi, suplimentar, o
baterie de aruncătoare cu reacţie (6 instalaţii)

Racheta 8 K 11 pe instalaţia de lansare 8 U 218
la parada militară din 23 august 1964

Rachetele antitanc intrate în dotarea
trupelor noastre au fost de mai multe
generaţii. Primele rachete au fost de tipul
3 M 6 „Schmel” dirijate prin fir, lansate de pe
şasiul 2P26 (GAZ 69), ulterior, de pe
instalaţiile 2P27 (BRDM 1). Faţă de tunurile
antitanc aceste rachete au reprezentat un salt
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Arhivele Militare Române, Rola PII4 334, cadru 114.
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Artileriei Forţelor Armate (C.A.F.A.), Dosar nr. 8078/
1967.
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naţionale de apărare: „Starea de război poate
fi declarată numai în cazul unei agresiuni
armate împotriva Republicii Socialiste
România sau împotriva unui alt stat faţă de
care Republica Socialistă România are
obligaţii de apărare mutuală armate prin
tratate internaţionale, dacă s-a produs
situaţia pentru care obligaţia de declarare a
stării de război este statornicită”. Premisa de
bază a fost aceea că poporul va rezista cu toate
mijloacele la dispoziţie în faţa oricărei
incursiuni în România, apărând suveranitatea şi
independenţa naţiunii. Astfel, fiecare cetăţean
avea obligaţia de a participa la apărarea ţării,
pregătirea acestuia făcându-se de la caz la caz
în cadrul gărzilor patriotice, formaţiunile de
apărare locală antiaeriană, formaţiuni de
pregătire a tineretului pentru apărarea patriei
etc. Aceste noi organizaţii paramilitare urmau
să influenţeze doctrina şi tactica ducerii
acţiunilor militare, iar conceptul în sine, o nouă
abordare a politicii de apărare.
Deşi, noua doctrină scotea în evidenţă
necesitatea realizării unui nou sistem naţional
de apărare, bazat pe profesionalism adecvat
războiului modern, comuniştii au menţinut şi

care, la război, constituiau nucleul formării
unui regiment de artilerie prin înfiinţarea unui
al doilea divizion de obuziere cal. 122 mm.
Artileria antitanc a diviziei de tancuri a
fost punctată prin înfiinţarea unei baterii
antitanc cu patru piese autopropulsate tip SU
100, reprezentând şi nucleul unui divizion
antitanc pentru starea de război. Artileria
batalionară a suferit şi aceasta unele
modificări, astfel că sprijinul de foc era
asigurat de 1 baterie de aruncătoare cal. 82 mm
cu 3 plutoane, însumând 9 aruncătoare şi
1 baterie antitanc cu 1 pluton tunuri cal. 57 mm
cu 3 piese şi 1 pluton de aruncătoare de
grenade SPG9 cu 3 aruncătoare.
6.2.3. Dezvoltarea artileriei în perioada
1968-1989 (anii Războiului Rece)
Intervenţia Tratatului de la Varşovia în
evenimentele din Cehoslovacia la 20 August
1968 au reprezentat punctul de referinţă în
schimbarea viitoare a forţelor armate
româneşti. Incapacitatea Cehoslovaciei de a
opune rezistenţă forţelor tratatului conduse de
sovietici a alarmat liderul comunist de la
Bucureşti, care se vedea ameninţat de modul
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chiar au amplificat fenomenul de angajare a
armatei în lucrări de anvergură din economia
naţională, fapt ce a afectat procesul de
instrucţie a forţelor.
După anul 1972, România a continuat
să îşi dezvolte poziţia sa autonomă în cadrul
Tratatului de la Varşovia. A refuzat
tranzitarea ţării de către forţele sovietice
pentru a participa la manevre în Bulgaria, a
respins cererea U.R.S.S. de a construi o cale

în care problema fusese gestionată de
sovietici, reacţia acestuia fiind de condamnare
a invaziei, iar ceva mai târziu, adoptarea unei
noi doctrine izolate/unice în cadrul tratatului,
şi anume aceea a „luptei întregului popor”.
Acest concept a fost legiferat în anul
1972 prin adoptarea Legii nr. 14 „Privind
organizarea apărării naţionale a Republicii
Socialiste România”, care în articolul 6
evidenţia caracterul defensiv al strategiei
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ferată cu ecartament mare de la Odessa la
Varna, care să străbată partea de est a ţării.
Atitudinea
României
de
a
refuza
întrebuinţarea teritoriul naţional de către forţe
străine a dus la izolarea terestră a Bulgariei
faţă de celelalte ţări ale tratatului.
România a continuat să participe la
reuniunile politice ale tratatului, unde s-a opus
deschis politicii U.R.S.S. În acest sens,
amintim refuzul ţării noastre de a accepta
propunerile U.R.S.S. de integrare a forţelor
militare în cadrul tratatului şi de creştere a
cheltuielilor militare în 1978, şi de a sprijini
invazia Afganistanului în 1980, precum şi
dislocarea de rachete balistice cu rază scurtă
de acţiune în Germania de est şi
Cehoslovacia.
Perioada poate fi apreciată ca fiind cea
mai fastă pentru evoluţia artileriei române atât
privind organizarea structurilor, cât şi
înzestrarea cu armament şi tehnică, comparativ
cu alte perioade ale istoriei acestei arme.
Comandamentul artileriei a reprezentat
elementul integrator şi decizional în
dezvoltarea artileriei, activitatea acestei
structuri concentrându-se în principal pe
reforma normelor doctrinare de întrebuinţare
a artileriei, a sistemului de instrucţie, reformei
structurale a artilerie în concordanţă cu
modificările survenite la nivelul Armatei
române şi asigurarea cu tehnică specifică,
armament şi muniţie.
Măsurile evidenţiau, de asemenea, şi o
nouă abordare doctrinară, şi anume, aceea de
a asigura marile unităţi de arme întrunite cu
structuri specializate de luptă cu blindatele, în
special cu tancurile (se remarcase o creştere
semnificativă a mijloacelor blindate în
armatele străine). Eficienţa măsurilor avea să
fie remarcată într-o analiză a Comandamentului artileriei din anul 1978 care compara
mijloacele antitanc ale diviziei la data
respectivă cu cele existente în anul 1960,
creşterea fiind de aproximativ două ori, după
cum urmează:
Tipuri de
armament
Tun antitanc
cal. 57 mm
Aruncător de
grenade AG 9

1960

1978

27

-

-

81

Autotun
cal. 76 mm
Rachete
antitanc Dirijate

21

18

-

12

Tun antitanc
cal. 100 mm

12

TOTAL

60

12/18*
(* pentru Divizia
Mecanizată cu
divizion antitanc
în organică)
123-129

În
contextul
evenimentelor
din
Cehoslovacia (invadarea ţării de trupele
Pactului de la Varşovia, cu excepţia
României), Marele Stat Major a decis
revizuirea dislocării marilor unităţi şi unităţi
pe teritoriul naţional. Astfel, la Bucureşti, s-a
înfiinţat Divizia 57 Tancuri, la Brăila,
Divizia 67 Mecanizată, la Dej, Divizia 81
Mecanizată şi, la Curtea de Argeş, Brigada 4
Vânători de Munte. Prin dislocarea acestor
mari unităţi în zone cheie ale ţării – Capitală,
Poarta Focşanilor şi Poarta Someşului – se
acopereau, practic, principalele direcţii
strategice de pe teritoriul naţional. Astfel,
urmare a restructurărilor, artileria capătă o
nouă configuraţie amplificată şi de procesul
de înzestrare, imaginea de ansamblu a
acesteia în anul 1970 fiind următoarea:
- Artileria din Rezerva Comandantului
Suprem: Brigada 17 Artilerie Rupere
(Tecuci); Brigada 8 Artilerie Tunuri
(Focşani); Regimentul 65 Artilerie Antitanc
(Brăila); Divizionul 113 Artilerie (Rachete
Tactice);
- Armata22 a 2-a: Divizia 1 Mecanizată – Regimentul 1 Artilerie (Slatina),
Divizion Autotunuri (Târgovişte); Divizia 2
Mecanizată – Regimentul 9 Artilerie (Drobeta
Turnu Severin), Divizionul 325 Artilerie
(Caracal); Divizia 9 Mecanizată – Regimentul
13 Artilerie (Medgidia), Divizionul 203
Artilerie (Murfatlar); Divizia 10 Mecanizată –
Regimentul 3 Artilerie (Bacău), Divizionul
Autotunuri (Bacău); Divizia 67 Mecanizată –
Regimentul 285 Artilerie (Brăila), Divizionul
556 Artilerie Antitanc (Galaţi); Divizia 57
Tancuri – Regimentul 43 Artilerie (Mihai
Bravu); Brigada 4 Vânători de Munte –
Divizionul 41 Obuziere (Râmnicu Vâlcea);
Unităţi de armată: Regimentul 25 Artilerie
22

Începând cu 30 aprilie 1960, s-a revenit la acest
eşalon prin transformarea Regiunilor militare.
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Tunuri Armată (Brăila); Regimentul 29
Artilerie Antitanc (Caracal), Brigada 32
Artilerie (Rachete Operativ-Tactice)
- Armata a 3-a: Divizia 18 Mecanizată – Regimentul 39 Artilerie (Timişoara),
Divizionul 328 Autotunuri, Divizionul 207
Artilerie (Rachete Tactice, Lugoj); Divizia 11
Mecanizată – Regimentul 26 Artilerie (Ineu),
Divizionul 329 Autotunuri, Divizionul 151
Artilerie (Rachete Tactice, Oradea); Divizia
81 Mecanizată – Regimentul 315 Artilerie
(Şimleu Silvaniei), Regimentul 612 Artilerie
Antitanc (Baia Mare); Divizia 6 Tancuri –
Regimentul 7 Obuziere (Floreşti), Bateria 222
Autotunuri; Brigada 2 Vânători de Munte –
Divizionul 206 Obuziere (Hălchiu); Unităţi de
armată: Regimentul 69 Artilerie Tunuri
Armată (Şimleu Silvaniei); Regimentul 24
Artilerie Antitanc (Lugoj); Brigada 37
Artilerie (Rachete Operativ-Tactice, Ineu).
Organizarea unităţilor de artilerie23 a
fost de asemenea revizuită, fiind de remarcat
existenţa a 4 tipuri de regimente de artilerie,
funcţie de destinaţia acestora, diferind
calibrele din înzestrarea divizioanelor
organice. Regimentele de artilerie ale
diviziilor au fost înzestrate în principal cu
obuziere cal. 122 mm, md. 1938
(2 divizioane) şi aruncătoare de proiectile
reactive cal. 122 mm. Regimentele de artilerie
de armată, precum şi brigăzile de artilerie din
compunerea rezervei comandantului suprem
au avut o organizare variată, regăsindu-se în
înzestrarea acestora obuziere cal. 122 mm,
obuziere cal. 150 mm SKODA, obuziere şi
tunuri obuzier cal. 152 mm sovietice.
Divizioanele din compunerea regimentelor
mecanizate au fost dotate în principal cu
tunuri regimentare cal. 76,2 mm. organizarea
generală fiind de forma prezentată mai jos,
diferind calibrele armamentului din dotare:
- Regimentul de artilerie antitanc:
Statul Major; Bateria comandă cu un pluton
cercetare (Punct de observare mobil-P.O.M. şi
o grupă cercetare) şi un pluton transmisiuni;
3 Divizioane tunuri, fiecare cu 2 baterii
antitanc (4 piese), un pluton cercetare (Punct
de observare mobil-P.O.M. şi o grupă
cercetare), un pluton transmisiuni şi subunităţi
şi formaţiuni de serviciu (infirmeria şi
plutonul aprovizionare şi transport).

- Regimentul de artilerie: Statul Major;
Bateria comandă cu echipa de calculatori,
plutonul cercetare şi topografie şi plutonul
transmisiuni; Bateria cercetare instrumentală
de artilerie (C.I.A.) cu pluton cercetare optică
(1 grupă prelucrare, 3 grupe cercetare optică,
1 grupă transmisiuni), pluton topografie
(2 grupe topo), o grupă meteo şi plutonul
cercetare prin sunet; 3 divizioane de artilerie,
fiecare cu 3 baterii (4 piese), echipă de
calculatori, plutonul cercetare şi topografie,
pluton transmisiuni subunităţi şi formaţiuni de
serviciu (infirmeria şi plutonul aprovizionare
şi transport).
- Brigada de artilerie: Statul Major;
Bateria comandă cu echipa de calculatori,
plutonul cercetare şi topografie, plutonul
radio şi plutonul transmisiuni; 3 divizioane de
artilerie, fiecare cu 4 baterii (4 piese), echipă
de calculatori, plutonul cercetare şi
topografie, pluton transmisiuni, grupă de
întreţinere tehnică şi grupă gospodărie;
1 divizion aruncătoare mixt cu 2 baterii
aruncătoare proiectile reactive cal. 160 mm
(4 piese), 1 baterie aruncătoare proiectile
reactive cal. 122 mm (4 piese), 1 baterie
aruncătoare proiectile reactive cal. 210 mm
(4 piese), echipă de calculatori, plutonul
cercetare şi topografie, pluton transmisiuni,
grupă de întreţinere tehnică şi grupă
gospodărie; Subunităţi şi formaţiuni de
serviciu.
Ulterior, până la sfârşitul perioadei
analizate, pe măsura înzestrării cu armament,
majoritatea divizioanelor de artilerie au fost
organizate pe 3 baterii cu 6 piese.
Concepţia de întrebuinţare a artileriei
în această perioadă specifica ca misiuni
principale în luptă neutralizarea (nimicirea)
mijloacelor tactice de atac nuclear, bateriile
de artilerie şi aruncătoare, tancurile şi
transportoarele blindate, personalul şi
mijloacele de foc, mijloacele radiotehnice,
punctele de comandă şi de observare,
distrugerea lucrărilor de fortificaţie de
campanie, iar când este posibil şi lucrările de
fortificaţie permanente.
Subunitatea de tragere şi tactică de bază
a artileriei era reprezentată de divizionul de
artilerie, acesta acţionând, de regulă, în cadrul
unei grupări de artilerie, fiind menţinut la
dispoziţia comandantului grupării sau fiind

23

Arhivele Militare Române, Rola PII4-379, cadrele
806-820.
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natura şi caracterul obiectivului, consumul de
muniţie calculat în raport cu gradul de lovire
necesar a fi realizat, numărul de piese la
dispoziţie, timpul la dispoziţie pentru
executarea misiunii de foc şi regimul de foc
specific fiecărui calibru. Pentru situaţiile în
care timpul la dispoziţie era limitat, manualele
vremii includeau tabele cu posibilităţile tip
precalculate, atât în suprafaţă cât şi ca
dimensiuni, funcţie de normele de consum
standard stabilite pentru diferite obiective.
Într-un studiu referitor la modul de
acţiune al artileriei armatei în lupta ofensivă şi
prezentat în cadrul convocării comandantului
Comandamentului artileriei în anul 1970, se
specifica faptul că peste 80% din obiectivele
prezente în câmpul tactic se angajau de către

dat în sprijin unei subunităţi de manevră
(batalion de infanterie). Acesta acţiona şi
independent, putând fi dat în întărire unei
unităţi de arme întrunite sau menţinut la
dispoziţia comandantului unei mari unităţi de
arme întrunite.
Grupările de artilerie se constituiau la
nivelul unităţilor şi marilor unităţi de arme
întrunite (grupare de artilerie de regiment,
grupare de artilerie de divizie etc.), fiind
compuse din 2-4 divizioane de artilerie şi
subunităţi de cercetare. Prioritate în întărirea
cu artilerie şi, implicit, în constituirea
grupărilor de artilerie o aveau unităţile/marile
unităţi de pe direcţiile principale de acţiune.
Divizioanele de aruncătoare de proiectile
reactive, de regulă, acţionau ca unităţi la
dispoziţia comandantului de arme întrunite,
fiind, datorită puterii de foc deosebite şi
capacităţii ridicate de manevră, un element
important în economia luptei.
În cadrul grupării de artilerie (în
general la nivel divizie sau armată) se stabilea
un divizion de serviciu dintre cele cu bătaie
mare, pentru a duce lupta în mod continuu cu
mijloacele de atac tactic nuclear al inamicului.
Artileria antitanc constituia, de regulă,
rezerva antitanc a unităţii/marii unităţi de
arme întrunite, pregătind aliniamente antitanc
pe direcţiile principale estimate ca fiind
favorabile întrebuinţării blindatelor de către
inamic sau puteau fi date ca întărire
subunităţilor de manevră.
Tragerea de efect cu divizionul de
artilerie se realiza prin executarea focului pe
baterii, pe obiective concrete, dispersate de
front şi adâncime sau alăturate cu un front
total mai mare de 600 m (400 m pentru
divizionul cu 12 piese); executarea focului
concentrat cu două baterii pe un obiectiv
(sector) şi cu a treia baterie pe un obiectiv
izolat; executarea focului concentrat cu întreg
divizionul pe un singur obiectiv sau grup de
obiective apropiate şi încadrate într-un sector;
participarea la focul concentrat al grupării de
artilerie (focul masat al artileriei marii
unităţi), cu toate divizioanele suprapus pe un
singur obiectiv important sau cu repartiţia
obiectivelor (sectoarelor) între divizioane,
situaţie în care divizionul primea un obiectiv
separat.
În planificarea focului artileriei,
posibilităţile de foc ale subunităţilor se
determinau prin calcul, dacă timpul avut la
dispoziţie era suficient, avându-se în vedere

Punct de observare de artilerie

artilerie24, fapt ce evidenţia rolul major al
acestei arme în luptă, rol determinat de marea
putere de foc, ritmul de tragere ridicat,
capacitatea de a angaja ţintele la distanţe mari,
precizie şi o mare capacitate de manevră, ceea
ce îi asigura capabilitatea de a executa focul
prin surprindere şi în timp scurt.
Studiul mai arăta că un element
determinat în asigurarea succesului acţiunilor
artileriei în luptă era masarea focului acestuia
pe direcţiile principale de acţiune a forţelor,
estimându-se ca fiind necesare 60-70% din
structurile existente la nivelul armatei. Pentru
ruperea apărării inamicului se estima că este
24

309

Arhivele Militare Române, Rola PII4-338.

necesară asigurarea unei densităţi de
100-120 de piese sau mai mult pentru fiecare
kilometru liniar din sectorul de rupere.
Determinarea
consumului
pentru
realizarea efectului asupra unui obiectiv era
direct influenţat de metodele/procedeele de
pregătire a tragerii, în funcţie de care se
aplicau corecţii normelor de consum standard
disponibile în manualele de conducerea
focului.
În aceste condiţii, la care se adaugă
absenţa mijloacelor de calcul automatizat
performante, activitatea statului major al
artileriei la diferite eşaloane pentru
planificarea acţiunilor artileriei devenea vitală
în realizarea sprijinului de foc al marilor
unităţi de arme întrunite, iar instrucţia
specifică pentru antrenarea la conducerea
focului a tuturor artileriştilor, dar în special a
comandanţilor, fiind considerată o categorie
de bază în formarea acestora ca specialişti.
Studiul regulilor de tragere şi a celor de
conducerea
focului,
combinat
cu
antrenamentul practic în poligoanele reduse şi
tragerile reale în poligoane reprezentau
activităţi preponderente în sistemul de
pregătire a artileriştilor, pregătire care se
realiza gradual, pe categorii de funcţii şi după
o frecvenţă precis stabilită de normele în

dezvoltarea unor procedee noi de lucru sau de
întrebuinţare a artileriei.
Desăvârşirea pregătirii artileriştilor s-a
realizat pe timpul aplicaţiilor tactice cu trageri
de luptă, unde se sedimentau cunoştinţele şi se
închega lucrul întrunit al tragerilor artileriei şi

Tractor şenilat ATS 59G
din înzestrarea unităţilor de artilerie

conducerii focului, cu instrucţia la materialul
şi aparatele de artilerie, cunoaşterea tehnicii,
instrucţia pe linia cercetării de artilerie şi
topogeodezie, toate acestea din urmă înscrise
în pregătirea tactică de specialitate.
Înzestrarea cu armament, aparatură şi
muniţie a structurilor de artilerie în această
perioadă s-a realizat în mod special cu
armament şi aparatură produse în ţară. S-au
menţinut de asemenea, importurile, mai ales
pentru tehnica complexă specifică artileriei.
Pentru exemplificare, în anul 1978
principalele elemente de tehnică importată din
U.R.S.S. au constat în 6 instalaţii de lansare
9P117M1 şi 14 rachete 8 K14 fără carburant
din cadrul complexului ROT, 28 de instalaţii
de lansare 9 P113 şi o maşină de antrenament
9F66A1 din complexul de rachete antitanc
dirijate MALIUTKA „P”, 9 instalaţii de
lansare 9P135M şi 300 de rachete 9M11-2,
din cadrul complexului de rachete antitanc
dirijate FAGOT-9 K111, precum şi aparatură
complexă, cum ar fi o staţie de radiolocaţie
pentru artileria terestră tip SNAR-10, 2 staţii
meteorologice ARMS 3 şi 2 staţii de
radiolocaţie RMS 1 (de asemenea pentru
plutoanele meteorologice).
Astfel, se remarcă noile rachete
operativ-tactice tip 8 K 14 („SCUD B” în
terminologie vest), parte a unui complex
modernizat cunoscut sub denumirea 9 K 72.
Instalaţiile de lansare 9 P 117 M1 erau

SNAR 10 - Staţie de radiolocaţie
pentru artileria terestră

vigoare. Dincolo de prevederile regulamentare, studiul tragerilor artileriei a fost încurajat
prin organizarea de concursuri la această
disciplină, începând de la faza pe unitate până
la etapa pe ministerul apărării, care, de regulă,
se desfăşura în cadrul unor exerciţii cu trageri
reale în unul din poligoane. O altă metodă de
a stimula perfecţionarea cunoştinţelor a fost
cercetarea aplicativ-ştiinţifică, prin care
ofiţerii îşi puteau exprima opiniile şi
valorifica experienţa acumulată pentru
îmbunătăţirea prevederilor regulamentare,
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dispuse pe şasiu, pe roţi MAZ 543 8x8,
având greutatea în jur de 36 de tone.
Complexul de rachete cuprindea un număr
mare de autospeciale, utilaje, aparatură şi
tehnică de verificare şi pregătire a rachetelor
din care enumerăm câteva: instalaţia de
lansare, autotrăsura de transport rachete,
autospeciala de transport componente de
luptă, autocompresor de aer (până la 400 de
atmosfere), maşina de verificări orizontale şi
verticale (pentru aparatura sistemului de
dirijare), automacara, maşini pentru transport
şi alimentare cu carburant şi oxidant, maşina
de legare topogeodezică, maşină de spălare
neutralizare, staţii meteo, staţii radio.
Instalaţiile de lansare erau mult mai moderne,
iar sistemele automatizate făceau munca
echipajelor mult mai uşoară.
Racheta 8K14 era dintr-o generaţie mai
nouă, avea o lungime şi o greutate mai mare
(11, 25 m, 6300 kg), bătaie maximă mai mare
(300 km). Este de remarcat faptul că se puteau
lansa rachete având componente de luptă cu
încărcătură clasică, nucleară sau chimică cu o
greutate de aproximativ 987 kg. Componentele
nucleare sau chimice nu erau disponibile,
nefiind livrate de Uniunea Sovietică.
A fost de asemenea amplificată producţia
de armament românesc, majoritatea proiectelor
fiind coordonate de către Comandamentul
Artileriei. Astfel s-a realizat şi a intrat în
înzestrare tunul antitanc cal. 100 mm model
1975 şi model 1977; obuzierulcal. 152 mm
model 1981; tunul obuzier cal. 152 mm model
1985; tunul cal. 130 mm model 1982, obuzierul
cal. 100 mm munte, aruncătorul cal. 82 mm
model. 1977, aruncătorul cal. 120 mm model
1982, aruncătorul de proiectile reactive
(21 tuburi de ghidare) cal. 122 mm; aruncătorul
de proiectile reactive (40 tuburi de ghidare)
cal. 122 mm; aruncătorul de proiectile reactive
(40 tuburi de ghidare) containerizat, cal. 122 mm
model 1988; tunul de munte cal. 76 mm model
1982; aruncătorul de grenade antitanc A.G.-9.
În concepţia de înzestrare dezvoltată de
către Comandamentul Artileriei în anul 1978,
au fost prevăzute tipul şi cantităţile de guri de
foc ce ar fi trebuit fabricate în ţară în perioada
1978-1990 (şi după acest an pentru unele
categorii de armament), în vederea
modernizării structurilor de artilerie, dotării
instituţiilor de învăţământ şi realizării unei

anumite rezerve. Astfel, pentru principalele
categorii de guri de foc, situaţia a fost
următoarea25:
- tun cal. 130 mm – 389 buc., destinate
în principal pentru înzestrarea brigăzii de
tunuri din Rezerva Comandantului Suprem şi
brigada de artilerie de armată;
- tun-obuzier cal. 152 mm – 236 buc.,
destinate brigăzii din Rezerva Comandantului
Suprem şi brigăzile de artilerie de armată şi
corpuri de armată;
- obuzier cal. 152 mm – 1149 buc.
pentru brigada din Rezerva Comandantului
Suprem şi brigăzile de artilerie de armată şi
regimentele de artilerie din divizia
mecanizată;
- aruncător de proiectile reactive cu
40 de tuburi – 242 buc., pentru brigada de
Ar.P.R din Rezerva Comandantului Suprem şi
pentru regimentele de artilerie din diviziile
mecanizate;
- obuzier autopropulsat cal. 122 mm –
1252 buc., destinate divizioanelor de artilerie
din cadrul regimentelor mecanizate;
- tunuri antitanc cal. 100 mm tractate –
1205 buc.;
- tunuri antitanc cal. 100 mm autopropulsat
pe şasiu de maşină de luptă a infanteriei –
1716 buc.26.
Timpul avea să demonstreze ulterior că
aceste cantităţi au rămas doar deziderate,
producţia efectivă de armament nerespectând
planurile propuse atât din cauza tendinţei vremii
de a exagera capacităţile de producţie, cât şi din
cauza evenimentelor istorice ce au urmat.
Un ultim moment foarte important al
restructurării Armatei române pentru această
perioadă este anul 1980, când din cele două
armate existente s-au înfiinţat patru armate, cu
comandamentele dispuse la Bucureşti pentru
Armata 1, Buzău pentru Armata a 2-a,
Craiova pentru Armata a 3-a şi Cluj-Napoca
pentru Armata a 4-a. Redistribuirea marilor
unităţi de arme întrunite în subordinea noilor
comandamente a atras şi o reaşezare a artileriei,
conturând imaginea de ansamblu a acesteia
până la sfârşitul anului 1989. În noua
configuraţie, unităţile reprezentative de artilerie
se subordonau marilor unităţi şi unităţilor de
arme întrunite după cum urmează:
25

Arhivele Militare Române, Rola PII4 382, cadru 114.
Acest sistem autopropulsat a fost gândit pentru a
înlocui autotunurile cal. 76 mm din înzestrarea
diviziilor mecanizate. Proiectul nu a fost materializat în
practică.
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- Armata 1: Divizia 1 Mecanizată –
Regimentul 1 Artilerie, Slatina, Divizionul
113 Rachete Tactice Ploieşti; Divizia 57
Tancuri – Regimentul 43 Artilerie, Mihai
Bravu; Brigada 2 Vânători de Munte –
Divizionul 206 Artilerie Munte, Hălchiu;
unităţi de armată: Regimentul 29 Artilerie
Antitanc, Alexandria;
- Armata a 2-a: Divizia 9 Mecanizată –
Regimentul
13
Artilerie,
Medgidia,
Divizionul 203 Rachete Tactice, Murfatlar;
Divizia 10 Mecanizată – Regimentul 3
Artilerie, Bacău; Divizia 67 Mecanizată –
Regimentul 285 Artilerie, Divizionul Rachete
Tactice, Brăila; unităţi de armată: Brigada 32
Rachete Operativ-Tactice, Tecuci; Regimentul 25 Artilerie, Brăila; Regimentul 79
Artilerie Antitanc, Brăila.
- Armata a 3-a: Divizia 2 Mecanizată –
Regimentul 9 Artilerie, Drobeta Turnu
Severin, Divizionul 180 Rachete Tactice,
Craiova; Divizia 18 Mecanizată – Regimentul
39 Artilerie, Timişoara, Divizionul 207
Rachete Tactice, Lugoj; Brigada 4 Vânători
de Munte – Divizionul 41 Artilerie Munte,
Râmnicu Vâlcea; unităţi de armată:
Regimentul 24 Artilerie, Lugoj;
- Armata a 4-a: Divizia 11 Mecanizată –
Regimentul 26 Artilerie, Ineu, Divizionul 151
Rachete Tactice, Oradea; Divizia 81
Mecanizată – Regimentul 315 Artilerie,
Şimleu Silvaniei; Divizia 6 Tancuri –
Regimentul 7 Artilerie, Floreşti – Cluj;
Brigada 1 Vânători de Munte – Divizion
Artilerie Munte, Prundu Bârgăului; Brigada 5
Vânători de Munte – Divizionul 86 Artilerie
Munte, Abrud; unităţi de armată: Regimentul
69 Artilerie, Şimleu Silvaniei; Regimentul
612 Artilerie Antitanc, Baia-Mare; Brigada 37
Rachete Operativ-Tactice, Ineu.
- Comandamentul Artileriei (Artileria
din Rezerva Comandantului Suprem):
Brigada 17 Artilerie Rupere (Tecuci); Brigada
8 Artilerie Tunuri (Focşani); Regimentul 65
Artilerie Antitanc (Brăila); Divizionul 42
Artilerie Antitanc (Sighişoara); Şcoala
Militară de Ofiţeri Activi de Artilerie (Sibiu);
Centrul de Instrucţie al artileriei (Ploieşti);
Bazele 62, 95 Tehnice Mobile de Rachete etc.
Până la sfârşitul perioadei, organizarea
artileriei a mai suferit unele modificări, dintre
cele mai importante fiind înfiinţarea în 1985 a
Regimentului 16 Artilerie în Mihai Bravu,
subordonat Diviziei 1 mecanizată, fapt ce a
determinat trecerea Regimentului 1 ArtilerieSlatina la Armata a 3-a, precum şi înfiinţarea

Regimentului 59 Artilerie în garnizoana
Lugoj, în compunerea aceleiaşi armate, astfel
că la 31.12.1989, marile unităţi şi unităţile de
artilerie reprezentative din armata română
însumau 2 brigăzi de artilerie, 2 brigăzi de
rachete operativ-tactice, 19 regimente de
artilerie şi 6 divizioane de rachete tactice27.
Concluzii
În istoria artileriei române, perioada
1945-1989 a reprezentat o etapă de dezvoltare
importantă atât din punct de vedere calitativ, cât
şi cantitativ.
Învăţămintele celui de-al Doilea Război
Mondial au determinat modificări importante
în special în debutul perioadei, urmărindu-se
cu preponderenţă motorizarea artileriei pentru
a-i asigura manevrabilitate, înlocuirea armamentului şi tehnicii specifice, cu scopul
diminuării diversităţii de calibre şi tipuri
pentru eficientizarea sistemului de sprijin
logistic, dar şi pentru creşterea preciziei şi a
efectului la ţintă. Din punct de vedere
structural, măsurile au fost axate pentru
asigurarea marilor unităţi şi unităţilor de
manevră cu subunităţi, unităţi şi mari unităţi
de artilerie organice capabile să lupte
împotriva blindatelor şi să realizeze sprijinul
de foc al acţiunilor acestora prin angajarea
inamicului la distanţe mari, oportun, prin
surprindere şi în orice condiţii meteorologice.
Creşterea ponderii artileriei în cadrul
structurilor de arme întrunite a fost de
aproximativ două ori faţă de perioada celui
de-al Doilea Război Mondial, ajungându-se
ca subunităţile de artilerie să reprezinte 40%
din totalul structurilor de tip companie.
Apreciem că, începerea înzestrării
artileriei române cu rachete operativ-tactice,
tactice şi antitanc dirijate a reprezentat
momentul de referinţă al perioadei, marcând
super-tehnologizarea acesteia cu efecte în
dezvoltarea tacticilor şi tehnicilor de ducere a
luptei de către toate armele, dar şi în
selecţionarea şi pregătirea artileriştilor.
Începând cu anul 1970 este de remarcat
dezvoltarea
cercetării
şi
producţia
de armament şi aparatură artileristică la nivel
naţional, cu performanţe bune, majoritatea
comparabile cu sistemele de lovire de
acelaşi tip de produse la nivel mondial.
27

Colectiv, Statul Major General 1859-2004, istorie şi
transformare, Editura Centrului Tehnic-Editorial al
Armatei, Bucureşti, 2004, p. 280.
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„Pak“ model 1942 cu ţeavă lungă de 70 de
calibre, fabricat de firma „Rheinmetall“.
Puterea de penetrare a blindajului cu proiectil
perforant din tungsten era de 149 mm la un
unghi de incidenţă de 30°.
Câteva astfel de autotunuri au fost
capturate de către forţele sovietice şi donate
armatei române. Au fost înregistrate şi
folosite cu indicativul TAs T4, până în anul
1950, când a început retragerea din dotare a
tehnicii germane şi înlocuirea cu tehnică
sovietică.
Specificaţii tehnice: greutatea - 25,8 t;
lungimea - 8,5 m; lăţimea - 3,17 m;
înălţimea: 1,85 m; blindaj - 80 mm frontal,
10 mm lateral; echipaj - 4 oameni; armament tun cal. 75 mm „7.5 cm Pak 42 L/70” şi
mitralieră MG 34, cal. 7,92 mm; proiectile 55, cal. 75 mm, 660 cartuşe; motor: Maybach
HL 120 TRM 300 CP; autonomie - 210 km;
viteza iniţială: 700-1120 m/s; bătaia maximă a
tunului -10 km.

Accesul limitat la cunoştinţele tehnologice
mondiale, fapt generat de politica naţională a
vremii, nu a permis dezvoltarea sistemelor de
conducere a focului artileriei automatizate şi
extinderea gamei de muniţii dirijate, fapt pe
care îl apreciem ca un neajuns major în
dezvoltarea artileriei. De asemenea, deşi au
existat preocupări constante în cercetarea
ştiinţifică a autopropulsării artileriei, concretizarea practică a fost nesemnificativă.
Existenţa Comandamentului Artileriei pe
întreaga perioadă analizată o apreciem ca vitală
în dezvoltarea armei, această instituţie fiind
elementul care a coordonat întreaga activitate a
artileriei şi a participat în mod efectiv, cu
profesionalism, la dezvoltarea sistemului de
formare şi pregătire a personalului, a instrucţiei
trupelor, gestionarea procesului de dezvoltare şi
înzestrarea cu armament şi muniţie a artileriei,
perfecţionarea conceptelor, tacticilor şi tehnicilor
de întrebuinţare a acestei arme în luptă.
6.3. Gurile de foc de artilerie
din perioada 1946 – 1989

Obuzierul autopropulsat T As
„HUMMEL“

Autotunul TAs T 4/„PANZER IV/70 (V)
Autotun şi vânător de tancuri german
produs în anul 1942 pe şasiul tancului
„Panzer IV“ realizat de către firma „Krupp“.

În traducere, „Bondarul“ a fost produs
datorită nevoii de mobilitate a artileriei
germane. Hitler a propus schimbarea numelui
care era considerat nedemn.

Autotunul T As T4

Obuzierul autopropulsat T As „HUMMEL“

A fost proiectat să reziste loviturilor
tancurilor sovietice şi să ducă lupta cu
acestea. Blindajul frontal era înclinat şi avea o
grosime de 80 mm, ceea ce însemna mai mult
de 100 mm, blindaj vertical. Producţia de
autotunuri a fost puternic susţinută de către
conducerea militară germană după succesul
tunului de asalt „StuG III“, deoarece acestea
erau fabricate din plăci sudate şi erau mult
mai ieftine decât tancurile. Eficienţa lor în
luptă a fost însă superioară tancurilor.
Tunul montat pe vaianta „Panzer IV/70“ era un

Au fost produse 714 astfel de piese, pe
şasiu „Panzer IV“. Obuzierul era de tipul
„15 cm sFH 18/1 L/30“ cu bătaia de 13 km.
Greutatea totală, 25 de tone.
Un astfel de obuzier a fost primit de la
sovietici şi deşi îi lipsea închizătorul, a fost
folosit de Regimentul 2 Care de Luptă.
Tunul-obuzier ML-20, calibrul 152 mm,
model 1931/37
Tunul-obuzier ML-20 a fost proiectat şi
realizat de biroul condus de F.F. Petrov de la
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antetren, împreună fiind tractate de
autotractoare şenilate de tip „Voroshilovets“
şi „Komintern“. Aceste tractoare erau
produse în uzina de locomotive de la Harkov,
aceeaşi care fabrica tancul T 34 şi erau
echipate cu acelaşi motor diesel.
Afetul a primit denumirea 52-L-504 A şi
este cel folosit de tunul A-19, cal. 122 mm,
model 1931/37. Pe timpul transportului, ţeava
putea fi menţinută în poziţia normală, caz în
care viteza de deplasare era de 4-5 km/h sau
putea fi retrasă către înapoi pe suportul de pe
fălcele, în acest caz viteza creştea la 20 km/h.
Trecerea din poziţie de luptă, în poziţie de marş
şi invers se făcea în aproximativ 8-10 minute.
Pentru creşterea vitezei de deplasare în
teren accidentat şi depăşirea unor zone greu
accesibile, ţeava se putea demonta şi
transporta pe trăsura port-ţeavă.
Ţevile erau de două tipuri, monobloc
sau cu tub amovibil, dotate cu frână de recul
care avea un mic dezavantaj. Pe timpul
tragerii, din cauza orificiilor circulare jetul de
gaze ridica praful în faţa obuzierului.
Elementele care deosebeau obuzierul de
alte guri de foc erau cele două echilibroare de
dimensiuni mari ce depăşeau înălţimea
scutului şi pe care le întâlnim şi la tunul
cal. 122 mm, acelaşi model.

uzinele sovietice nr. 172, „Motovilikha“, pentru
înlocuirea vechiului obuzier cal. 152 mm,
model 1910/34, realizat împreună cu firma
„Schneider“. A fost produs între anii 19371946 în circa 6.800 de exemplare şi s-a
bucurat de un succes deosebit, fiind superior
majorităţii modelelor similare occidentale.

Tunul-obuzier ML-20,
calibrul 152 mm, model 1931/37

În timpul celui de-al Doilea Război
Mondial a fost în dotarea artileriei sovietice
de corp de armată şi de armată, şi a rămas în
înzestrare până la înlocuirea cu tunul M-46,
cal. 130 mm, în anul 1954 şi cu tunul-obuzier
D-20, începând cu anul 1956.

Tunul-obuzier ML-20, calibrul 152 mm, model 1931/37 – vedere din lateral

ML-20 a fost clasificat ca tun-obuzier
datorită combinaţiei caracteristicilor comune
ce erau obţinute printr-un câmp de tragere
vertical foarte mare (-2° la 65°), precum şi
prin folosirea de încărcături de azvârlire
diferite, grupate în 13 subîncărcături. Pentru
calculul corecţiilor balistice şi meteo a fost
creat un dispozitiv special numit „sumator
meteobalistic“, format dintr-o riglă de calcul
şi tabele antecalculate, sistem ce a fost folosit
după război şi la alte guri de foc sovietice.
Din cauza greutăţii relativ mari,
respectiv 7.930 kg, afetul era completat cu un

Închizătorul era de tip şurub, cu
dispozitiv contra deschiderii accidentale pe
timpul cât obuzierul era încărcat, iar pentru
unghiuri de înclinare mari ale ţevii, culata
avea un dispozitiv pentru uşurarea încărcării.
Pentru tragerile prin ochire directă, ca
tun, exista în lot un înălţător optic.
Efectul la obiectiv al muniţiei era foarte
puternic, potenţat de greutatea mare a
proiectilului exploziv de bază, OF 540 de 43,6 kg.
Proiectilele erau completate cu focoase
RGM 2 pentru tragerea percutantă şi focoase
D 1 U pentru tragerea fuzantă.
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Regimentul 54 Tunuri de la Floreşti:
2 divizioane x 3 baterii x 4 tunuri-obuziere.
Mai erau prevăzute de asemenea la
Regimentul 182 Artilerie Lugoj de la Corpul
40 Armată: 3 divizioane x 3 baterii x 4
obuziere, acestea fiind substituite cu obuziere
cal. 150 „Skoda“. Totodată, în armata noastră
a mai fost în dotare obuzierul autopropulsat
ISU 152 care utiliza ţeava şi muniţia tunului
obuzier ML-20.
Nu există niciun tun-obuzier de acest
tip la Muzeul Militar Naţional.
Specificaţii tehnice: calibrul - 152,4 mm;
lungimea cu antetren şi ţeava retrasă - 8.175 mm;
înălţimea scutului - 2.270 mm; lăţimea - 2345 mm;
greutatea pt. marş - 8.070 kg; greutatea pentru
luptă - 7.270 kg; greutatea antetrenului - 780 kg;
echipaj - 1+8 oameni; greutatea trăsurii port –
ţeavă - 1312 kg; greutatea proiectil
exploziv - 43,6 kg; unghi de tragere orizontal 58°; unghi de tragere vertical: -2° la +65°;
bătaia maximă cu proiectil exploziv -17,4 km;
bătaia maximă cu proiectil perforant - 4.000 m.

Schijele acestui proiectil puteau să
străpungă blindaje de 20-30 mm, iar o
lovitură directă adesea disloca turela
tancurilor germane mijlocii sau le avaria pe
cele grele. Deşi înălţimea mare nu-l avantaja
în lupta antitanc, avea în lotul de muniţe şi
proiectile perforante cu care putea străpunge
blindajul tancului german Tiger (între 25 şi
120 mm) de la distanţa de 1.000 m.
În cel de-al Doilea Război Mondial
ML-20 nu a avut rival. Prin comparaţie,
obuzierul german „15 cm sFH 18“ avea o
bătaie de 13,3 km. Obuzierele germane aveau
caracteristici inferioare. ML-20 ieşea de foarte
multe ori de sub bătaia artileriei inamice pe
care în acelaşi timp o putea lovi. Obuzierul
„15 cm sFH 40“ a fost produs cu defecte, iar
modelul „15 cm sFH 42“ avea o bătaie mai
mică fiind produs în doar 46 de exemplare.
Un obuzier similar era cel francez
„Filloux“, cal. 155 mm cu bătaia de 19 km,
dar cu greutate foarte mare, de 13 tone. Un
obuzier care se apropia de ML-20 era
obuzierul „Skoda“ care a fost şi în dotarea
armatei noastre, mai uşor cu 2 tone, dar care
avea bătaia cu 2 km mai mică. Obuzierul
britanic BL-5,5 inch (140 mm) avea de
asemenea bătaia mai mică. Pe data de
2 august 1944, tunul-obuzier cu seria 3.922 a
fost prima gură de foc care a lovit teritoriul
german în cel de-al Doilea Război Mondial.
Proiectilul exploziv OF 540 a rămas în dotare
fiind întrebuinţat şi astăzi.
A fost în înzestrarea tuturor statelor din
Tratatul de la Varşovia, în Orientul Apropiat
(Siria şi Egipt), precum şi în dotarea unor
state din Asia. Armata finlandeză a capturat
un număr de 37 de obuziere şi a mai primit
21 de bucăţi de la armata germană, pe care
le-a modernizat şi folosit, inclusiv pentru
artileria de coastă, până în anul 2007.
Concluzionând, tunul-obuzier ML-20 a
fost una dintre cele mai bune piese de artilerie
din cel de-al Doilea Război Mondial.
Încercările germanilor de a realiza un model
asemănător nu au reuşit. Spre exemplu,
obuzierul „15 cm K 18“ cu bătaia de 24,8 km
şi greutatea de 12,8 tone, din care s-au
construit doar 101 bucăţi.
Armata Română l-a achiziţionat în anii
1949-1950. În anul 1956 se găseau în dotare,
astfel: în rezerva general-strategică la Brigada
32 Tunuri Independentă, unde erau
9 baterii x 4 tun-obuziere în 3 divizioane
mixte, împreună cu tunuri cal. 130 mm; la
Regiunea militară nr. 3 (echivalentul
eşalonului armată care fusese desfiinţat) la

Tunul A-19, calibrul 122 mm, model
1931/37
A fost realizat în U.R.S.S. de uzinele
nr. 172, „Motovilikha“, sub conducerea lui
F.F. Petrov, prin amplasarea ţevii de la tunul
A-19, cal. 122 mm, model 1931 pe afetul
obuzierului cal.152 mm model 1937. A intrat
în dotarea armatei sovietice, la artileria de
corp de armată în anul 1939, fiind produs
până în anul 1946. Datorită performanţelor
este considerat unul dintre cele mai bune
tunuri din cel de-al Doilea Război Mondial,
prin bătaia maximă de 20,4 km, fiind superior
majorităţii gurilor de foc.
A fost produs în aproape 2.450 de
bucăţi, fiind folosit în timpul războiului,
precum şi o perioadă foarte lungă după aceea
la artileria sovietică de corp de armată şi
armată. A-19 a fost utilizat ca armament
principal montat pe tancurile IS-2 şi 3,
precum şi în varianta autopropulsată ISU-122.

Tunul A-19, calibrul 122 mm, model 1931/37
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În timpul războiului, un număr de
424 de tunuri model 1931 sau 1937 au fost
capturate de către germani şi folosite sub
denumirea „12,2 cm K.390/2(r)“ (1937) sau
"12,2 cm K.390/1(r)“(1931).
Tunul folosea o gamă largă de muniţii:
proiectile explozive, perforante, rupturăbeton, chimice, precum şi proiectilele
obuzierului cal. 122 mm. Tubul cartuş
cuprindea
încărcătura
completă
plus
3 subîncărcături. Puterea de pătrundere în
blindaj a proiectilului perforant BR 471 era de
130 mm la distanţa de 1.000 m la un unghi de
incidenţă de 90°.
La fel ca la modelul ML-20, ţeava tunului
putea fi retrasă pe afet pentru mărirea vitezei de
deplasare de la 4-5 km/h la 20-30 km/h.
A fost în dotarea armatelor ţărilor din
Tratatul de la Varşovia, dar şi în alte ţări precum:
Finlanda, Iugoslavia, Siria, Egipt. Finlanda a
păstrat tunul în dotare până în anul 2007.
În Armata Română a fost în înzestrare
la regimentele de artilerie de armată,
împreună cu tunurile-obuzier cal.152 mm,
începând cu anul 1950.
În prezent, există un exemplar de acest
tip la Centrul de Instruire pentru Artilerie
Terestră şi Artilerie Antiaeriană.
Specificaţii tehnice: calibrul - 122,92 mm;
lungimea ţevii - 46,3 calibre; lungimea cu
antetren şi ţeava retrasă - 8.725 mm; înălţimea
scutului - 2.270 mm; greutatea pentru marş 7.907 kg; greutatea pentru luptă - 7.117 kg;
greutatea proiectilului - 25 kg; echipaj - 1+8
oameni; puterea de pătrundere prin blindaj a
proiectilului BR 471B-perforant -120 mm la
1.000 m; unghi de tragere orizontal - 29°;
unghi de tragere vertical: -2° la +65°; viteza
iniţială - 800 m/s; bătaia maximă cu proiectil
exploziv -19.8 km.

Obuzierul M-10, calibrul 152 mm, model 1938

Au fost realizate aproximativ 1.500 de
obuziere de acest tip, iar aproximativ 340 de
ţevi au fost construite suplimentar pentru
dotarea tancului greu KV-2.
După izbucnirea celui de-al Doilea
Război Mondial au apărut unele probleme
legate de destinaţia sa, ceea ce a dus la oprirea
producţiei: era considerat prea greu pentru
eşalonul divizie, în condiţiile în care lipseau
tractoarele grele de artilerie şi existau alte
priorităţi de producţie. Totodată, bătaia sa mai
redusă decât a modelului ML-20 nu permitea
distribuirea lui la eşalonul corp de armată.
O parte dintre aceste obuziere au fost
capturate de către trupele germane care le-au
folosit cu indicativul „15,2 cm sFH 443(r)“.
Comparativ cu obuzierele similare cu
care s-a confruntat, M-10 era un obuzier
modern, cu o greutate mult mai redusă.
Folosea proiectile OF-530, completate cu
8 încărcături care au rămas în dotare şi la
obuzierele moderne, precum şi proiectile
cumulative sau ruptură-beton. Proiectilul
cumulativ a fost folosit după război şi putea
penetra blindaje de 250 mm la un unghi de
incidenţă de 90°.
Începând cu anul 1943 a început să fie
înlocuit cu obuzierul cal. 152 mm „D-1“,
model 1943, dar a rămas în armata sovietică
până în anii 1950 când, se pare, că a fost
exportat în ţările Tratatului de la Varşovia
printre care şi în România.
În Armata Română, în anul 1954, era în
dotare la: divizonul din Centrul de Instrucţie
al Artileriei, Brigada 74 Obuziere de la
Roman, Brigada 189 Obuziere Tecuci,
Regimentul 242 Artilerie Brăila şi Regimentul
264 Artilerie din Tg. Jiu.
Specificaţii tehnice: calibrul - 152,4 mm;
greutatea pentru marş - 4.550 kg; greutatea

Obuzierul M-10, calibrul 152 mm,
model 1938
Obuzier sovietic proiectat de către
biroul condus de către Feodor Petrov şi
produs la uzinele nr. 172 „Motovilikha“, între
anii 1939-1941, pentru dotarea artileriei de
nivel divizie.
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muniţia obuzierelor cal. 122 mm pe care le-a
succedat. Este un mod de a dezvolta artileria,
folosit constant de către constructorii
sovietici, ceea ce le-a asigurat continuitate şi
economie de resurse financiare. Aceasta,
deoarece valoarea stocului de muniţie pentru
o piesă în serviciu este mai mare de 30-40 de ori
decât valoarea propriu-zisă a gurii de foc.
Construcţia obuzierului era una clasică: ţeavă
fără frână de gură, închizător tip şurub, înălţător
mecanic cu linie de ochire independentă sau
semi-independentă (modelele mai noi), lunetă
panoramică, muniţie cu tub cartuş cu
încărcătură variabilă, încărcăturile completă şi
1 la 6. A constituit, începând cu anul 1950
obuzierul de bază în armata română, la artileria
de divizie (2 divizioane şi un divizion de
aruncătoare proiectile reactive la regimentul de
artilerie al diviziei), până în jurul anilor 1995
când a fost înlocuit cu obuzierul cal. 152 mm,
model 1982.
În perioada comunistă a constituit
piesa de artilerie etalon ce era folosită pentru
determinarea posibilităţilor de foc ale
diferitelor eşaloane şi, totodată, piesa pe care
o studiau toţi absolvenţii şcolilor de ofiţeri,
maiştri militari şi subofiţeri. Încă este folosit
şi la această dată pentru executarea tragerilor
de instrucţie în poligoane. Obuzierul era
capabil să execute o gamă largă de misiuni
datorită muniţiei diversificate (explozivă, de
iluminare, cumulativă, fumigenă, difuzat
materiale tipărite), uşurinţei în manevrare
(2.750 kg) şi preciziei foarte bune. Pentru
executarea misiunilor la munte avea o tablă de
tragere specială.
În cursul anilor 1980 obuzierul a fost
modernizat prin înlocuirea trenului de rulare,
a sistemului de frânare, dotarea cu un înălţător
optic pentru tragerile prin ochire directă şi
dublarea mecanismului de ochire în înălţime,
primind indicativul „M“.

pentru luptă -4.150 kg; greutatea proiectil 40 kg; regimul de foc - 3-4 pr./min; echipaj 10 oameni; unghi de tragere orizontal - 50°;
unghi de tragere vertical: -1° a +65°;
bătaia maximă -12.390 m.
Obuzierul M-30, calibrul 122 mm,
model 1938
Obuzier sovietic proiectat de biroul
coordonat de către inginerul FF Petrov, de la
Uzina „Motovilikha" şi produs de către
Uzinele sovietice nr. 92 Gorky şi nr. 9
Sverdlovsk în peste 19.266 exemplare, în
perioada 1939-1955.
Destinaţia obuzierului era artileria de
divizie pentru înlocuirea obuzierelor model
1909 şi 1910, acelaşi calibru care au fost în
dotare şi în armata română.

Obuzierul M-30, calibrul 122 mm, model 1938

În forma iniţială era dotat cu antetrenul
universal 52-R-353M ceea ce îl făcea uşor
transportabil, inclusiv hipo dar uzual a fost
folosit fără antetren. În timpul celui de-al
Doilea Război Mondial în diviziile sovietie
erau 2 regimente de artilerie, obuzierul de
122 mm fiind inclus în ambele regimente,
mixat cu tunul de 76 mm şi respectiv
obuzierul de 152 mm, în total 28 de piese.
A fost utilizat ca armament principal pentru
obuzierul autopropulsat SU-122.
Analizând comparativ puterea de foc şi
mobilitatea acestui obuzier cu cea a modelului
german „leFH 18/40", cal. 105 mm se poate
constata că deşi obuzierul german avea o
bătaie mai mare (12,3 km), M-30 era superior.
Puterea explozivă a proiectilului cal. 122 mm
era mult mai mare şi se putea trage la unghiuri
de nivel ridicate (63,5° faţă de 45°), ceea ce
era foarte util împotriva ţintelor adăpostite
înapoia obstacolelor.
Este de remarcat faptul că, la fel ca şi la
obuzierul ML-20 s-a urmărit, încă din faza de
proiectare, ca acest obuzier să folosească şi

Obuzierul M-30,
calibrul 122 mm, model 1938 - modernizat
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Pentru tractare s-au folosit autocamioane sovietice, apoi autocamioanele
româneşti SR-114 şi DAC 665 T.
În concluzie, M-30 este un obuzier
foarte bun care la 60 de ani de la introducerea
în dotare în armata română continuă să fie
folosit pentru trageri de instrucţie şi să îşi
demonstreze utilitatea.
Specificaţii tehnice: calibrul - 121,92 mm;
greutatea pt. marş: 2.750 kg; greutatea pentru
luptă - 2.700 kg; greutatea proiectil - 21,7 kg;
regimul de foc - 6 proiectile/minut; înălţimea 1.800 mm; echipaj - 7 oameni; unghi de
tragere orizontal - 50°; unghi de tragere
vertical: -3° la +63,5°; lungimea ţevii - 2.800
mm/23 cal.; bătaia maximă cu proiectil
exploziv OF 462 - 11,8 km; bătaia cu proiectil
cumulativ - 4.000 m.

Deşi a intrat în producţie în anul 1941,
a fost retras în favoarea tunurilor cal. 45 mm
antitanc şi cal. 76,2 mm. La acea dată aceste
guri de foc reuşeau să ducă lupta cu tancurile
germane în condiţii foarte bune. După anul
1943 a fost reintrodus în producţie odată cu
perfecţionările aduse tancurilor, ceea ce făcea
ca tunul de 45 mm să fie considerat depăşit.
A fost montat şi pe tractorul şenilat
„Komsomoleţ“ fiind cunoscut ca distrugătorul
de tancuri ZiS-30.
A fost în dotarea plutoanelor antitanc de
la unităţile de infanterie, precum şi la
regimentele antitanc din rezerva strategică.
Puterea de penetrare în blindaj a proiectilului
BR 271 P era de 83 mm, la distanţa de 1 km
(blindajul dispus sub un unghi de 60 de grade).
În România a fost achiziţionat în anul
1950 şi introdus la artileria batalionară
(2 piese). În anul 1960 erau în organica
diviziei de infanterie 27 de tunuri de acest tip.
A fost păstrat la trupe până în anii 1975-1977,
când a fost înlocuit de tunurile antitanc
româneşti calibrul 100 mm.
Specificaţii tehnice: calibrul - 57 mm;
lungimea ţevii - 4.160 mm, 73 cal.; greutatea 1.250 kg; lungimea tunului - 7,03 m; înălţimea 1,37 m; greutatea proiectil - 3,16 kg; regimul de
foc -25 proiectile/minut; unghi de tragere
orizontal - 56°; unghi de tragere vertical: -5°
la +25°; viteza iniţială - 1.000 m/s; bătaia
maximă - 8.400 m.

Tunul antitanc ZiS-2, calibrul 57 mm,
model 1943
Este un tun sovietic proiectat de către
biroul condus de către V. G. Grabin şi realizat
de către uzina de armament nr. 92-Gorky în
aproximativ 10.000 de exemplare. Numele
oficial al fabricii 92 era: „Zavod imenu
Stalina" (ZiS-uzina cu numele Stalin).

Tunul ZiS-3, calibrul 76,2 mm,
model 1942
Tun sovietic de câmp destinat artileriei
de nivel divizie unde a fost în dotare la unul
dintre cele 2 regimente mixte împreună cu
obuzierul cal. 122 mm. A fost proiectat de
către biroul condus de către V. G. Grabin de
la Uzina nr. 92 „Iosif Stalin", din Gorky.
Tunul antitanc ZiS-2,
calibrul 57 mm, model 1943

Era echipat cu un închizător
semiautomat de tip „pană“, vertical ceea ce îi
permitea să aibă o cadenţă foarte mare 25 lovituri pe minut. De la Zis-2 a fost preluat
afetul, scutul şi antetrenul pentru tunul ZiS-3.
Datorită construcţiei moderne putea atinge o
viteză de 50 km/h pe şosea şi 10 km/h în afara
drumurilor. Antetrenul îi permitea să fie
tractat de 6 cai.

Tunul ZiS-3, calibrul 76,2 mm, model 1942

Este unul dintre cele mai faimoase
tunuri care s-au produs de-a lungul istoriei
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mic în care a fost produs, tunul românesc era
superior tunului ZiS-3 având calităţi antitanc
mai bune, la o bătaie apropiată fiind folosit în
acelaşi timp şi pentru artileria de câmp. Ceea
ce le deosebea era sistemul extraordinar de
bine pus la punct al producţiei care a permis
realizarea tunului ZiS-3 în condiţii de costuri
reduse şi cu un randament incredibil în
condiţii de război.
Specificaţii tehnice: calibrul - 76,2 mm;
lungimea ţevii - 3.200 mm, 42 cal.; greutatea 1.200 kg; lungimea tunului - 6,095 m;
greutatea proiectil O-350 A - 6,2 kg; regimul
de foc -25 pr./min; unghi de tragere orizontal 54°; unghi de tragere vertical: -5° la +37°;
viteza iniţială – 680m/s; bătaia maximă
proiectil perforant – 4.000 m; bătaia maximă
proiectil exploziv – 13.290 m.

fiind realizat în aproximativ 103.000 de
exemplare.
Deşi a preluat de la tunul ZiS-2 afetul şi
scutul, iar ţeava de la modelul F-22USV,
totuşi era un tun nou. I s-a ataşat o frână de
gură care a permis reducerea greutăţii
afetului. Multe piese au fost turnate, ştanţate
sau sudate, ceea ce reducea costurile de 2 ori
şi timpul de producţie de 3 ori, faţă de tunul
F-22USV. Echipa condusă de către
V.G. Grabin a îmbunătăţit tehnologia şi a
introdus linii de asamblare care permiteau
lucrul cu forţă de muncă cu calificare redusă,
în special tineri care nu fuseseră recrutaţi de
armata roşie, fără rabat de la calitate, ceea ce
a asigurat producţia lui în cantităţi mari.
A fost considerat de către autorităţile
sovietice, inclusiv de către Stalin ca fiind cel
mai bun tun divizionar din lume. Datorită
energiei foarte mari la gura ţevii (175 tf) a
fost folosit şi ca tun antitanc cu proiectil
perforant. Apariţia tancurilor germane „Tiger I"
şi mai târziu „Panther” a făcut ca lupta cu
acestea să devină foarte dificilă. Capacitatea
de perforare a blindajului cu proiectilul
perforant BR-350A era de 55 de mm la 1.000 m,
lovitura sub un unghi de 60 de grade.
A fost foarte apreciat pentru calităţile
sale: fiabilitate, uşurinţa în lucrul cu diferitele
mecanisme, precizia tragerii. Putea fi operat
de către servanţi cu o pregătire sumară.
Profesorul
Wolf
(inginer-şef
al
departamentului artilerie de la Krupp) afirma:
„Tunurile germane sunt cele mai bune din
lume cu excepţia celor sovietice“ referindu-se
la ZiS-3, pe care-l considera „cea mai
ingenioasă armă din istoria artileriei“.
După cel de-al Doilea Război Mondial
a fost în dotarea majorităţii ţărilor Tratatului
de la Varşovia, iar ulterior a fost vândut
ţărilor din lumea a treia.
În România a intrat în dotare încă din
anul 1945 când cele două divizii de voluntari
„Tudor Vladimirescu“ şi „Horea, Cloşca şi
Crişan“ aveau câte o baterie la regimentele de
infanterie. Ulterior a fost în dotarea
divizionului de artilerie (18 piese) de la toate
regimentele de infanterie.
Analizând comparativ acest tun cu
tunul românesc „Reşiţa“ cal. 75 mm, rezultă
următoarele aspecte: energia la gura ţevii 175 tf faţă de 235 tf la tunul românesc. Viteza
iniţială: 745 m/s faţă de 840-1030 la tunul
„Reşiţa". Unghiul de tragere transversal: 55°
faţă de 70°. Rezultă că, în pofida numărului

Tunul antitanc BS-3, calibrul 100 mm,
model 1944
Tun sovietic proiectat de echipa
V. G. Grabin după tunul naval B-34 şi produs
în ultima parte a războiului. Era destinat
deopotrivă luptei antitanc, precum şi
sprijinului cu foc al luptei ca tun de câmp.

Tunul antitanc BS-3, calibrul 100 mm, model 1944

Ca tun antitanc putea scoate din luptă
orice tanc de la distanţa de 1 km. Cu
proiectilul BR-412B penetra blindaje de 150 mm
la distanţa de 1.000 m (unghi de 90°).
A fost în dotarea artileriei de corp de armată
şi la artileria brigăzilor de tancuri sovietice.
În armata română tunul figura, în
evidenţele din anul 19541, la artileria antitanc
din rezerva strategică: Regimentul 99
Antitanc Caracal, Divizionul 1057 Antitanc,
Mihai Bravu. La nivelul corpurilor de armată
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grenadele de mână, compartimentul deschis
permitea echipajului să comunice uşor cu
infanteria sprijinită şi chiar să-şi salveze viaţa
când autotunul era lovit. Era dotat cu staţia
radio 10-RT ce putea asigura legătura în fonie
şi telegrafie de pe loc la distanţa maximă de
20 km şi din mers la distanţa de 15 km.
Armamentul suplimentar era o mitralieră
cal. 7,62 mm tip DT (DTM).
Tunul ZiS-3 îi permitea să angajeze
lupta cu orice tip de tanc. Totuşi, tancul
Panther nu putea fi scos din luptă decât din
flanc, iar tancul Tiger era invulnerabil. Putea
fi folosit în terenuri inundate şi mlăştinoase cu
sprijin minim din partea geniştilor.
Grosimea blindajului era de 35 mm în
faţă şi 16 mm lateral.
În armata română a fost introdus odată
cu schimbarea armamentului din anii 19491950. Iniţial a dotat Regimentul 10
Autotunuri de la Târgovişte, iar ulterior a fost
în dotarea bateriei de autotunuri de la
regimentele de infanterie (6 piese) alături de
un divizion de tunuri ZiS-3.
Specificaţii tehnice: lungimea - 4.965 mm;
lăţimea - 2,73 m; înălţimea - 2,17 m;
greutatea - 10,5 t; echipaj - 4 oameni; regimul
de foc - 5-6 proiectile/minut; viteza pe drum
denivelat - 20 km/h; urcă pante maxime de
30°; trece pante transversale de - 35°; motor SR 211, benzină, 140 CP; raza de acţiune 206 km; armament - tun ZiS-3, cal. 76,2 mm;
mitralieră cal. 7,62 mm DT (DTM).

era prevăzut, dar era substituit cu tunul
cal. 105 mm „Schneider” şi alte materiale,
fiind consemnat în evidenţe doar la
Regimentul 242 Artilerie de la Brăila,
subordonat Corpului 19 Armată28.
Specificaţii tehnice: calibrul - 100 mm;
lungimea ţevii - 5.960 mm, 59,6 cal.;
greutatea - 3.650 kg; lungimea tunului 6,095 m; greutatea proiectil exploziv 15,6 kg; echipaj - 8 oameni; regimul de foc 8-10 proiectile/minut; unghi de tragere
orizontal - 58°; unghi de tragere vertical:
-5° la +45°; viteza iniţială - 900 m/s; bătaia
maximă proiectil exploziv - 20.000 m.
Autotunul SU-76, model 1942
Autotun sovietic destinat sprijinului cu
foc al operaţiilor forţelor luptătoare realizat în
peste 14.000 de exemplare, fiind al doilea cel
mai produs blindat după T-34.

Autotunul SU-76, model 1942

A fost obţinut prin montarea tunului de
76mm de câmp, ZiS-3, pe şasiul tancului T-70.
Întrucât dimensiunile tunului ZiS-3 nu
corespundeau cu şasiul, acesta a fost lungit şi
i s-a adăugat câte un galet pe fiecare parte.
Produs iniţial cu o cutie blindată, în
anul 1943 s-a renunţat la ea, iar acoperişul
compartimentului servanţilor a fost înlăturat
pentru un serviciu la armament mai uşor.
Această versiune s-a numit SU-76 M,
majoritatea autotunurilor fiind produse în
această versiune, până în anul 1945.
SU-76 combina trei roluri: de tun uşor
de asalt, tun mobil antitanc şi tun pentru
tragerile indirecte.În luptele desfăşurate s-a
dovedit mai puternic chiar decât tancurile
uşoare sovietice. În ciuda pericolului
reprezentat de armamentul de infanterie şi

Autotunul SU-100, model 1944
Autotun sovietic construit pe şasiul
tancului T-34 la uzina de maşini grele din
Ecaterinburg. În timpul celui de-al Doilea
Război Mondial a devenit cel mai bun tun
autopropulsat din lume capabil să străpungă
blindaje de 125 mm de la distanţa de 2 km.

28

Colectiv, 165 de ani de existenţă a Artileriei Române
Moderne, Editura C.T.E.A., Bucureşti, 2008
pp. 417-419.

Autotunul SU-100, model 1944
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Folosea următoarele tipuri de proiectile:
exploziv, perforant-trasor, perforant-trasor
subcalibru şi cumulativ.
În armata română a fost achiziţionat
după anul 1950, în anul 1954 fiind materialul
de bază din înzestrarea divizioanelor antitanc
ale corpurilor de armată şi împreună cu
tunurile cal. 57 mm la divizioanele antitanc
ale diviziilor. Totodată a fost în înzestrarea
regimentelor de artilerie de divizie împreună
cu obuzierul cal. 122 mm sau aruncătorul
cal. 120 mm.
Specificaţii tehnice: calibrul - 85 mm;
lungimea ţevii- 55 cal.; lungimea tunului 8.340 mm; greutatea- 1.725 kg; viteza
iniţială- 1.030 m/s; echipaj - 8 oameni;
regimul de foc - 22 pr./min; unghi de tragere
orizontal - 54°; unghi de tragere vertical: -7°
la +35°; bătaia maximă cu proiectil exploziv 15.650 m.

Penetra blindajul de 85 mm al tancului
german Panther de la 1,5 km. Era echipat cu
motorul diesel „V-2-34M“cu 12 cilindri, fară
compresor, cu injecţie directă şi răcire cu apă
(580 CP).
Era echipat cu tunul cal. 100 mm, tip
D-10S care a fost montat mai târziu pe tancul
T-55. A fost retras din armata sovietică în
anul 1957 şi vândut în diferite ţări.
În armata română, în anul 1968 era în
dotarea divizionului antitanc din organica
diviziilor mecanizate şi la bateria antitanc
(4 piese) din divizia de tancuri.
Specificaţii tehnice: greutatea - 31,6 t;
lungimea - 8,3 m; lăţimea - 3,0 m; înălţimea 2,7 m; echipaj - 4 oameni; regimul de foc 2-3 proiectile/minut; blindajul la partea din
faţă - 75 mm; consumul pe şosea - 200-270
l/100 km; consum drum de ţară - 350 l /100 km;
viteza maximă - 40 km/h; urcă pante maxime
de - 30°; trece vaduri adânci de - 1,3 m; raza
de acţiune - 300 km; bătaia maximă cu
proiectil perforant - 4 km; bătaia max. cu
proiectil exploziv - 16,8 km.

Tunul antitanc D-48, calibrul 85 mm,
model 1948

Tunul D-44, calibrul 85 mm, model
1944
Tun divizionar de câmp folosit după cel
de-al Doilea Răboi Mondial pentru înlocuirea
modelului ZiS-3, cal. 76 mm. A fost produs la
Uzina nr. 9 „Uralmaş“ între anii 1945 -1953.
Tunul avea calităţi antitanc foarte bune
potenţate de folosirea proiectilului cumulativ
BK-2M cu care putea străpunge blindaje de
300 mm. În acest sens ducea lupta cu succes
împotriva tancurilor şi transportoarelor
blindate prin trageri prin ochire directă, dar şi
prin trageri indirecte cu proiectilul exploziv
O-365K ce avea o greutate de 9,5 kg.

Tunul antitanc D-48, calibrul 85 mm,
model 1948

Tun antitanc dezvoltat după cel de-al
Doilea Război Mondial de către industria
sovietică. A fost proiectat de biroul condus de
către FF Petrov şi produs la Uzina nr. 75 din
Iurga, începând cu anul 1953. A preluat afetul
de la tunul divizionar cal. 85 mm şi blocul
închizător de la tunul BS-3.
În armata română era completat cu
următoarele proiectile: exploziv OF-372 şi
perforant-trasor BR-372. Distanţa loviturii
directe pentru obiective cu înăţimea de
2 metri la ambele proiectile era de 1.200 m.
Caracteristic pentru acest tun este ţeava de
6.290 mm, adică de 74 de calibre. Conform
aprecierilor noastre este tunul cu cea mai
lungă ţeavă, raportată la calibru care a fost în
dotarea artileriei române.
Roţile tunului erau preluate de la
camionul ZIS şi erau umplute cu cauciuc

Tunul D-44, calibrul 85 mm, model 1944

321

fie tractat, de la gura ţevii, cu autoturisme de
tip GAZ.
Era completat cu două proiectile cu
mişcare lentă de rotaţie şi aripioare. Ca tun de
câmp folosea proiectilul exploziv O-883A cu
greutatea de 8,5 kg. Greutatea loviturii:13,6 kg.
Proiectilul antitanc era de tip cumulativ,
denumit BK-883 şi avea greutatea de 7,5 kg.
Greutatea loviturii completată cu focosul GK-2
era de12,5 kg.
Se remarca prin calităţi antitanc foarte
bune. Puterea de pătrundere în blindaj a
proiectilului BK-883 era de 380 mm la
distanţa maximă de 1400 m.
În România, în anul 1954 era în dotare
în divizia de infanterie, la artileria
regimentară ce era compusă dintr-o baterie de
aruncătoare cal. 120 mm şi o baterie de tunuri
fără recul cal. 107, ambele de câte 4 tunuri. La
divizia mecanizată era în dotarea artileriei
batalionare, în bateria antitanc: un pluton de
2 piese, alături de tunuri fără recul de 82 mm
şi tunuri de 57 mm (câte un pluton de
2 piese). A mai fost în dotarea bateriilor
antitanc de la nivelul diviziilor 89 şi 93
infanterie (6 piese).
Specificaţii tehnice: calibrul - 107 mm;
greutatea - 305 kg; lungimea - 3.560 mm;
lungimea ţevii- 3.383 mm; echipaj 5 oameni; unghi de tragere orizontal - 70°;
unghi de tragere vertical - - 10° la + 45°;
viteza iniţială - 375 m/s; regimul de foc 6 proiectile/minut; înălţimea - 1,19 m; bătaia
maximă cu proiectil exploziv- 6.650 m.

buretos. Pentru trecerea tunului din poziţia de
marş în poziţia de luptă erau necesare
1,5-2 minute.
A fost în producţie până în anul 1957
fiind produse 819 bucăţi. Elemente ale tunului
D-48 au fost utilizate pentru producerea
primului tun antitanc din lume cu ţeavă lisă,
T-12 (2A19), în anul 1958.
Calităţile antitanc ale tunului erau
foarte bune. Puterea de pătrundere în blindaj a
proiectilului perforant BR-372 era de 120 mm
la distanţa de 2.000 m (unghi de incidenţă
de 60 °).
Specificaţii tehnice: calibrul- 85 mm;
lungimea tunului - 9.195 mm; greutatea pentru
marş-2.400 kg; înălţimea - 1.475 mm;
greutatea proiectilului exploziv- 9,66 kg; viteza
iniţială - 1.040 m/s; regimul de foc15 proiectile/minut; unghi de tragere orizontal54°; unghi de tragere vertical-6° la +35°; bătaia
maximă cu proiectil exploziv-18.970 m.
Tunul fără recul B-11 (RG107),
calibrul 107 mm, model 1954

Tunul fără recul B-10, calibrul 82 mm,
model 1954
Cunoscut şi ca RG-82 a fost produs în
U.R.S.S. pentru înlocuirea modelului SPG-82.
În armata roşie a fost în dotare în perioada
1954-1960 fiind succedat de către modelul de
73 mm SPG-9 (AG-9).
Era dotat cu ţeavă lisă, un tren rulor cu
două roţi ce putea fi detaşat şi un afet tripod
pentru tragere. La partea din faţă a ţevii erau
dispuse două mânere cu ajutorul cărora tunul
putea fi transportat de către servanţi pe
distanţe mici şi o roată mai mică pentru a
preveni deteriorarea ţevii pe timpul deplasării.
Putea executa misiuni antitanc cu
ajutorul proiectilului cumulativ BK-881 şi
misiuni de sprijin cu foc cu proiectilul
exploziv O-881A, până la distanţa maximă de
4.500 m.

Tunul fără recul B-11 (RG107),
calibrul 107 mm, model 1954

Este un tun cu ţeavă lisă produs în
U.R.S.S., având dublă destinaţie: tun de câmp
şi tun antitanc. Greutatea redusă îi permitea să
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La începutul anilor 1960 a fost în dotare
la artileria batalioanelor de infanterie române,
unde, în organica bateriei antitanc exista un
pluton de tunuri fără recul cal. 82 mm, alături
de un pluton de tunuri cal. 57 mm (2 piese) şi
un pluton mitraliere antiaeriene.

turela tancului IS-1, ulterior IS-2 (Iosif Stalin)
care avea un blindaj de 90 mm la partea
frontal-inferioară. Blindajul în jurul ţevii era
de 320 mm.

Obuzierul-tun autopropulsat ISU-152,
model 1943 (T-152)
Tunul fără recul B-10, calibrul 82 mm, model
1954

Motorul obuzierului-tun era diesel, de
tipul V-2IS sau V-54K (la modelul SU152K) cu puterea de 520 CP. Suspensia celor
12 galeţi era tip bară de torsiune.
Toate
trapele
aveau
periscoape
telescopice de tip ST-10. Echipajul comunica
printr-un interfon de tip TPU-4-BisF, iar
pentru legătura cu exteriorul exista o staţie
radio de tipul 10R sau 10RK.
ISU-152 putea îndeplini următoarele
funcţii: artilerie grea de asalt, vânător
(distrugător) de tancuri şi obuzier-tun
autopropulsat. În fiecare dintre aceste ipostaze
autotunul performa la nivel superior.
Pentru tragerile indirecte, pe lângă
muniţia explozivă de 43,56 kg folosea
proiectilul G-545, ruptură-beton cu greutatea
de 56 de kg, foarte eficient împotriva
lucrărilor de fortificaţii.
În perioada 1943-1945 a acţionat în
cadrul a aproximativ 53 de regimente grele de
artilerie organizate pe 4 baterii a câte 5 obuziere
autopropulsate şi obuzierul comandantului, în
total 21 de piese la un regiment.
Ca tun greu de asalt acţiona, de regulă,
însoţit de infanterie de protecţie. Ca vânător
de tancuri, deşi nu a fost proiectat pentru acest
rol, putea scoate din luptă orice tanc german:
„Panther“, „Tiger“ sau chiar „Elephant“.
Proiectilele explozive aveau ca efect
dislocarea turelei acestor tancuri.
Ca obuzier-tun autopropulsat era foarte
util având în vedere mobilitatea şi puterea de
foc ridicate. Avea inconvenientul unei rezerve
mici de proiectile (20 de lovituri, 13 explozive şi 7 perforante), iar reîncărcarea se executa
greu având în vedere înălţimea mare a turelei,
în aproximativ 40 minute.

Pentru transport în terenuri grele, mai
ales de către trupele de vânători de munte
tunul fără recul de 82 mm se samariza pe
patru cai. Pe samarul nr. 1 se transporta: tunul
propriu-zis, lada cu piese de schimb şi
accesorii pentru tun, înălţătorul cu
dispozitivul de iluminare şi acumulatorii.
Pe samarele nr. 2, 3 şi 4 se transportau
muniţia, lopeţile, târnăcopul, fierăstrăul,
toporul şi lanterna cu acumulatori.
În vederea fixării pe samar, tunul se
demonta în trei părţi. ţeava propriu-zisă,
culata cu închizătorul şi afetul care se fixa în
cadrul respectiv.
A fost înlocuit cu tunul fără recul tip
AG-9, calibrul 73 mm care are caractersitici
tehnice superioare.
Specificaţii tehnice: calibrul- 82 mm;
lungimea tunului - 1.850 mm; lungimea ţevii 1.660 mm; echipaj - 4 oameni; greutatea
proiectilului exploziv 3,9 kg; viteza iniţială 320 m/s; regimul de foc- 6 proiectile/minut;
greutatea cu roţi - 85 kg; unghi de tragere
vertical -20° la +35°; bătaia maximă cu
proiectil exploziv-4.500 m.
Obuzierul-tun autopropulsat ISU-152,
model 1943 (T-152)
Acesta
este
un
obuzier-tun
autopropulsat, blindat - sovietic, realizat în
Uzinele Kirov din Leningrad. Armamentul
principal era tunul obuzier ML-20 cu o ţeavă
lungă de 4,2 m (27.9 calibre) completat cu o
mitralieră antiaeriană cal. 12,7 mm tip DŞK
(300 cartuşe). Variantele apărute mai târziu au
avut o ţeavă de 4,9 m (32.3 calibre). Folosea
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Se estimează că, până în anul 1947 au
fost construite în total 3.242 de ISU-152,
incluzând variantele K şi M.
În armata română au fost în dotare în
organica divizioanelor de artilerie de la cele
3 divizii de tancuri: Diviziile 6, 7 şi 57 Tancuri.
Specificaţii tehnice: greutatea- 47,2 t;
lungimea- 9.180 mm; lăţimea- 3.070 mm;
înălţimea- 2.480 mm; echipaj- 4 sau
5 oameni; combustibil-motorină; capacitatea
rezervoarelor - 560 l; raza de acţiune -120 km;
viteza - 37 km/h, drum; 20 km/h, camp raport
putere/greutate-11 cp/tonă; proiectile - OF540, exploziv; BR-540, perforant (115 mm la
1 km); G-530, 545 ruptură-beton.

ţevii- 3.030 mm; regimul de foc - 3 proiectile/
minut; câmp de tragere vertical- +45° la +80°;
câmp de tragere orizontal- 25°; greutatea
bombei f-852 - 40,8 kg; viteza iniţială –
245 m/s; bătaia maximă - 5.150 m.
Aruncătorul M-240, calibrul 240 mm,
model 1950
Este cea mai mare gură de foc care a
fost în dotarea artileriei române în istoria de
167 de ani. Aruncătorul de provenienţă
sovietică a fost văzut în public prima dată în
anul 1953, şi este încă în dotare în ţări precum
Bulgaria, Ungaria, China, India etc.
În Uniunea Sovietică a fost înlocuit, în
anul 1975, cu varianta autopropulsată 2S4
„Tulpan“ care foloseşte şi proiectile cu bătaie
extinsă de 20 km.
Se compune dintr-o ţeavă cu închizător
dispusă pe un afet cu sistem de atenuare a
reculului cu arc, pentru protejarea aparatelor
de ochire şi evitarea afundării în pământ a
plăcii de bază. Placa de bază are greutatea de
685 de kg. Aparatele de ochire se transportă
separat şi se montează înainte de tragere.
Mecanismele de ochire în direcţie şi în
înălţime sunt aşezate pe partea stângă.
M-240 era tractat în perioada de început
a introducerii în dotare cu autotractoare
sovietice AT-P, AT-L sau AT-S care
transportau şi echipajul de 11 oameni. Un alt
autovehicul transportă muniţia.
După ajungerea aruncătorului în poziţia
de tragere, care trebuie să fie aleasă într-un
teren cu sol tare, se execută decuplarea de la
autotractor şi înlăturarea ochiului de
împerechere care cântăreşte 65 de kg.
Trecerea în poziţie de luptă durează
aproximativ 25 de minute.

Aruncătorul MT-13, calibrul 160 mm,
model 1943
Este aruncătorul cu cel mai mare
calibru, utilizat de forţele sovietice în cel de-al
Doilea Război Mondial. În timpul războiului a
acţionat în cadrul unor brigăzi sovietice
dotate cu 32 de aruncătoare (4 divizioane a
câte 8 aruncătoare).
Se remarcă prin sistemul ingenios de
încărcare a bombei, pe la culată, realizat prin
bascularea leagănului cu ţeava către înainte.
În ciuda calibrului mare, aruncătorul avea o
construcţie clasică. Având în vedere şocul
mare rezultat în urma tragerii era dotat cu un
sistem de atenuare a reculului. Transportul se
executa prin tractarea cu ajutorul ochiului de
împerechere dispus la gura ţevii. Acesta se
înlătura pe timpul tragerii.

Aruncătorul MT-13, calibrul 160 mm,
model 1943

Câteva date constructive: înălţimea ţevii
la înclinarea de 80° - 3,5 m; lungimea-3.985 mm.
Bătaia minimă era de 630 m.
În armata română a fost achiziţionat în
anii 1949-1950 şi a dotat un divizion de
aruncătoare mixt (160 şi 240 mm) din Brigada
74 Artilerie Roman, ulterior în subunităţi din
Brigada 17 Artilerie Bârlad, ambele aflate în
Rezerva general strategică.
Specificaţii tehnice: calibrul- 160 mm;
greutatea pentru luptă- 1.170 kg; lungimea

Aruncătorul M-240,
calibrul 240mm, model 1950
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Bomba aruncătorului F-864 cântăreşte
130,7 kg, din care 34 reprezintă greutatea
încărcăturii de trotil şi măsoară 1,6 metri.
Pentru încărcare, ţeava este rabatată în poziţie
orizontală cu închizătorul deschis. Operaţia se
execută de către 5 oameni, astfel: bomba este
adusă pe un cărucior lângă ţeavă, iar apoi este
ridicată cu doi cleşti metalici care se fixează
pe corpul bombei, fiecare mânuit de câte doi
oameni. Cei patru militari ridică apoi bomba
de 130 kg până la înălţimea umerilor, o aşază
pe suportul de uşurarea încărcării, iar cel de-al
cincilea militar o împinge în ţeavă. Regimul
de foc: un proiectil pe minut.
În armata română a fost adus, probabil,
în anii 1950 şi a fost în dotare până în anii
1995. Era cuprins în evidenţe, în anii 1960, la
un
divizion
de
aruncătoare
mixt
(160 şi 240 mm) din Brigada 74 Artilerie
Roman şi la Brigada 175 Artilerie Galaţi (un
divizion cu 12 aruncătoare), ambele din
Rezerva general strategică (a comandantului
suprem). Ulterior a fost în dotare şi la Brigada
17 Artilerie Bârlad.
Specificaţii tehnice: calibrul - 240 mm;
greutatea pentru luptă- 3.610 kg; greutatea
pentru mişcare - 4.230 kg; lungimea ţevii5.340 mm; înălţimea în poziţie de marş- 2.120
mm; câmp de tragere vertical- +45° la +80°;
câmp de tragere orizontal - 25°; greutatea
bombei - 130,7 kg; bătaia maximă - 9.700 m.

Aruncătorul de Proiectile Reactive R 2,
calibrul 130 mm

În anul 1954 era în dotare la câte un
divizion de 12 aruncătoare la Brigada 74
Obuziere Roman, şi Brigada 175 Aruncătoare
Galaţi.
Specificaţii tehnice: calibrul- 130 mm;
greutatea fără muniţie - 7.575 kg; lungimea
aruncătorului - 7.000 mm; lăţimea - 2.380 mm;
înălţimea în poziţie de marş - 2.180 mm;
rachete - ORNNG cu focos NZ-60.
Date despre rachetă: greutatea - 24 kg;
viteza iniţială - 420 m/s; lungimea - 815 mm;
timp de ardere, motor cu 8 ajutaje - 0,67 s;
câmp de tragere vertical - +0° la +50°; câmp
de tragere orizontal - stânga/dreapta 120°;
bătaia maximă - 8.200 m.
Aruncătorul de Proiectile Reactive
BM-21 „GRAD”, calibrul 122 mm
BM-21 „GRAD“ - în traducere
„Grindina“ este cel mai răspândit lansator
multiplu de rachete din lume fiind un element
din complexul de rachete 9K51, fabricat în
anul 1964. Din complex mai făceau parte:
punctul de comandă, maşinile de transport şi
reîncărcare 9T254, maşina de legare
topogeodezică etc.

Aruncătorul de Proiectile Reactive R 2,
calibrul 130 mm
Aruncătorul de proiectile reactive
calibrul 130 mm era de origine cehoslovacă şi
a intrat în dotare în perioada 1949-1950. Era
dispus pe un autocamion ZIS-151 cu 3 punţi
motoare.
Avea un pachet de 32 de tuburi de
lansare rachete dispus pe o platformă în care
se găseau, ca muniţie de rezervă 66 de
rachete. Greutatea aruncătorului cu toate cele
98 de rachete era de 10.330 kg, iar numai cu
rezerva (66) de 9.700 kg.
Cabina autovehicului avea construcţia
proiectată să reziste la şocul produs de
lansarea rachetelor. Pe direcţia ei se putea
executa tragerea sub un unghi de minimum
6 grade. Timpul mediu pentru tragerea unei
salve era de 12,4 secunde. Viteza de deplasare
în teren accidentat era de 10 km/h, iar pe
drum, de 40 km/h.

Aruncătorul de Proiectile Reactive BM-21
„GRAD”, calibrul 122 mm

În dotare în peste 60 de ţări sau fabricat
sub licenţă, lansatorul propriu-zis este dispus
pe excelentul autocamion sovietic, standard,
URAL 375 D sub forma unui pachet de
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Complexul de rachete
dirijate (R.A.D.) „ŞMEL”

ghidaje de 4 rânduri a 10 tuburi, în total 40 de
tuburi. Varianta românească folosea camioane
URAL 375 E echipate cu motoare V 8, pe
benzină, de 180 cai putere. Viteza maximă pe
drum: 75 km/h, iar raza de acţiune: 750 km.
Trebuie subliniate calităţile deosebite ale
autocamionului URAL 375, care la data
introducerii în dotare era unul dintre cele
mai moderne. Acesta avea tracţiune pe toate
cele 6 roţi şi sistem de umflare din mers, era
capabil să treacă vaduri adânci de 1,5 m şi să
traverseze zone greu accesibile prin
modificarea presiunii din pneuri.
BM-21 poate lansa rachetele din cabină
cu ajutorul dispozitivului de dare a focului
9V170 sau de la distanţă, printr-un sistem de
control folosind un cablu cu lungimea de 64
de metri. Cele 40 de rachete se pot lansa la
interval de 0,5 secunde, iar cei 5 servanţi pot
reîncărca manual lansatorul în aproximativ
10 minute.
Tuburile de lansare asigură o mişcare
lentă de rotaţie la plecarea rachetei, iar aceasta
este menţinută pe traiectorie datorită blocului
stabilizator cu ampenaj. Timpul necesar
pentru deschiderea focului, stabilit de
constructor este în jur de 3 minute, iar timpul
de părăsire a potiţiei, după tragere, de
2 minute. Unghiul minim de tragere pe
direcţia cabinei este de 11°.
În Rusia, începând din anul 2003 a fost
dezvoltată o variantă perfecţionată de
lansator, denumit BM-21-1, montat pe şasiul
camionului ZIL-4230 fiind echipat cu sistem
de poziţionare prin satelit şi capabil să lanseze
rachete calibrul 122 mm cu bătaia maximă de
40 km.
În armata română a fost introdus în
dotare la sfârşitul anilor 1960 la regimentele
de artilerie de divizie, care, pe lângă
2 divizioane de obuziere calibrul 122 mm
aveau în organică şi un divizion de
aruncătoare de proiectile reactive, 122 mm cu
18 lansatoare.
Specificaţii tehnice: calibrul - 122,4 mm;
greutatea cu servanţi şi muniţie - 13,7 t;
greutatea fără servanţi şi muniţie - 10,8 t;
lungimea aruncătorului - 7.350 mm; lăţimea
pentru mişcare - 3.010 mm; înălţimea în
poziţie de marş - 3.090 mm; câmp de tragere
vertical- +0° la +55°; câmp de tragere
orizontal - stânga 105°/dreapta 70°; greutatea
rachetei M 21-OF- 66 kg; bătaia maximă 20,4 km.

antitanc

Este primul complex de rachete antitanc
din Tratatul de la Varşovia produs în anul
1960 la fabrica din Kolomna, U.R.S.S.
Denumirea rusească „Şmel“ se traduce
„bondarul“, însă în nomenclatorul NATO
este cunoscut ca sistemul AT-1 „Snapper“.
Lansatorul era montat pe autoturismul GAZ69, avea indicativul 2 P-26 şi utiliza racheta
cu încărcătură cumulativă, dirijată prin fir
3M6. Această rachetă era capabilă să
străpungă blindaje groase de 300 mm la
distanţa de 2 km. Era uşor de recunoscut
datorită ampenajului mare şi vârfului ascuţit.
Dezvoltată în numai 2 ani, în perioada
1958-1960, racheta era menită să suplinească
lipsa de precizie şi eficacitate a tunurilor, la
distanţe peste 1,5 km. Racheta avea o viteză
medie scăzută, de aproape 110 m/s ceea ce
făcea ca durata de traiect la distanţa maximă
de 2 km să fie de 20 secunde. În ciuda acestui
fapt şi a abilităţii pe care trebuiau să o deţină
operatorii, care foloseau un sistem tip
„joystick“, sistemul a însemnat un progres
deosebit în lupta antitanc. Autoturismul GAZ69 transporta 4 rachete cu sistemele de
ghidare aferente, avea greutatea de 2.370 kg şi
lungimea de 3,85 m. Operatorul putea dirija şi
de la o distanţă de 30 de metri de instalaţie.
Deşi a fost arătat în public prima dată în anul
1963, instalaţia 2 P-26 a fost achiziţionată în
armata română în anii 1961-1962.

Complexul de rachete antitanc dirijate (R.A.D.)
„ŞMEL”

În anul 1964 a fost produsă o instalaţie
de lansare nouă, denumită 2 P-27, la care
sistemele de lansare şi dirijare erau dispuse pe
autovehiculul blindat BRDM-1. Aceasta
transporta şi lansa doar 3 rachete. Datele de
gabarit: greutatea de 5,85 tone şi lungimea de
5,7 m. BRDM-1 se putea deplasa pe apă cu
viteze de 8-9 km/h. La ambele instalaţii de
lansare echipajul era compus din operatorul la
sistemul de dirijare şi şoferul.
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componente xyz şi viteza reală faţă de cea
programată pentru a atinge ţinta. Calculatorul
determina corecţiile pe care le transmitea sub
forma unor semnale electrice la 4 cârme de
grafit ce funcţionau în jetul de gaze al
motorului rachetă şi corectau permanent
poziţia rachetei în spaţiu.
Durata de funcţionare a motorului
rachetă era variabilă şi depindea de viteza
atinsă, corespunzător condiţiilor meteo şi
balistice: presiunea, temperatura şi umiditatea
aerului, viteza şi direcţia vântului, rotaţia
pământului etc. astfel încât să poată fi atinsă
ţinta, la distanţa programată de tragere.
Din complexul R-11 (cunoscut şi ca
R-175), în afara instalaţiilor de lansare mai
făceau parte: maşini pentru verificarea
aparaturii de dirijare, maşini de alimentare cu
oxidant şi carburant, maşini de transport
rachete, macarale, compresoare pentru
alimentarea cu aer, autospeciale pentru
transportul componentei de luptă (care putea fi
nucleară), autospeciale de stins incendiile etc.
Complexul R-11 este primul sistem de
rachete sol-sol cu bătaie mare (170 de km)
care a intrat în dotare în armata română fiind
elementul principal care a schimbat profund
principiile şi modul de întrebuinţare a Forţelor
Terestre la nivel operativ-tactic.

Merită a fi subliniat aici contribuţia
deosebită a unor ofiţeri din Comandamentul
Artileriei şi Centrul de Instrucţie pentru
Artilerie Ploieşti în achiziţionarea şi instruirea
pe linia tehnicii R.A.D.: Col. ing. Ciocoiu
Nicolae, Col. ing. Wolf Sergiu, Col. Toma
Vasile, Maiştrii militari Parpalea Eugen,
Ţipău Petre şi Pintilie Ion.
Specificaţii tehnice: diametrul - 136 mm;
diametrul aripilor - 750 mm; lungimea 1150 mm; greutatea rachetei - 24,5 kg; distanţa
maximă de tragere - 2 km; distanţa minimă de
tragere - 600 m; puterea de perforare a
blindajului, la unghi de incidenţă de 90°/60° 300 mm, respectiv 150 mm.
Complexul de rachete
tactice R-11, model 1957

operativ-

Complexul R-11 este un sistem balistic
sol-sol, cu rază scurtă de acţiune care folosea
ca vectori de lovire rachetele cu combustibil
lichid 8A61 şi 8K11. Este cunoscut în
terminologia NATO sub denumirea SCUD-A,
iar în sistemul DIA ca SS-1b. Prima rachetă a
fost proiectată, în anul 1953, de către biroul
SKB-385, condus de către Viktor Makeyev şi
realizată la uzinele de rachete Zlatoist din
sudul Rusiei. Era inspirată după racheta
germană V-2, dar folosea un motor pe bază
de carburant (cherosen) şi oxidant (acid
nitric), iar dimensiunile erau la jumătate.
Racheta 8A61 a fost prima rachetă
balistică sovietică ce folosea carburant lichid
ce putea fi păstrat în depozitare o perioadă
mare şi avea bătaia de 130 km. Racheta 8K11
avea bătaia maximă de 170 km, sistem de
dirijare autonom şi a fost folosită, atât în
URSS cât şi în România, până în anul 1978.
Ochirea rachetei se făcea prin aducerea
stabilizatoarelor 1-3 în planul de tragere cu o
precizie de 1 minut (60 de secunde
sexazecimale). Se utilizau pentru aceasta
aparatele de ochire şi busola giroscopică.
Pregătirea lansării dura în jur de 90 minute.
Lansarea rachetei era verticală, iar din
momentul plecării de pe masa de lansare
începea funcţionarea sistemului de dirijare
care era de tip inerţial. Acesta se baza pe un
calculator electromecanic pe bază de relee
electrice şi pe 4 sisteme inerţiale dotate cu
giroscoape care măsurau: viteza rachetei,
abaterea în direcţie, abaterea laterală şi
unghiul de înclinare în zbor.
Abaterile măsurate erau centralizate şi
însumate în aparatul central de calcul, pe

Complexul de rachete operativ-tactice
R-11, model 1957
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Având în vedere că rachetele puteau
folosi componente cu încărcătură explozivă,
nucleară (50 de kilotone) sau chimică,
instrucţia şi aplicaţiile de la marile unităţi
întrunite, divizie şi armată, precum şi procesul
de învăţământ din Academia Militară au fost
adaptate acestor posibilităţi.
Instalaţia de lansare era dispusă pe
şasiul tancului IS-3 şi avea indicativul 8U218.
În total s-au ahiziţionat 13 instalaţii de
lansare, astfel: 6 la Brigada 32 Artilerie
Tecuci (înfiinţată în anul 1961), 6 instalaţii la
Brigada 37 Artilerie Ineu (înfiinţată în anul
1962) şi o instalaţie la Centrul de Instrucţie
Rachete de la Ploieşti.
Deşi, iniţial, cele două brigăzi de
rachete au fost în subordinea nemijlocită a
Comandamentului Artileriei Forţelor Armate,
începând cu anul 1964, acestea au fost
integrate în organica Armatelor a 2-a şi a 3-a,
constituind principalul element de lovire la
dispoziţia comandantului de armată din
Forţele Terestre.
La procesul de achiziţie a complexului
R-11 au participat ofiţeri din Comandamentul
Artileriei Forţelor Armate. Aceştia, împreună
cu ofiţerii care au încadrat unităţile de rachete
au urmat cursuri de formare la Centrul de
Instrucţie Rachete de la Leningrad (ofiţerii de
comandă) şi la Academia de Rachete de la
Penza (ofiţerii ingineri).
Specificaţii tehnice ale rachetei 8K11:
diametrul - 880 mm; diametrul aripilor - 1,82 m;
lungimea - 10,25 m; greutatea rachetei 4.660 kg; instalaţia de lansare - 8U218;
combustibil - kerosen şi acid nitric; greutatea
componentei de luptă - 950 kg; bătaia minimă 60 km; bătaia maximă - 170 km.

Complexul de rachete tactice 2 K-6 „LUNA”
(„FROG”)

În armata română au fost achiziţionate
în anul 1962 instalaţii de lansare de tip 2 P-16
corespunzătoare complexului „Frog-3“.
Acestea erau completate cu rachete 3 R-9,
LUNA-1 şi 3 R-10, LUNA-2. Rachetele
puteau să aibă componentă de luptă
explozivă, nucleară, chimică sau de instrucţie.
În armata română au fost numai componente
explozive şi de instrucţie. În anul 1962 s-au
constituit 3 divizioane de rachete tactice:
Divizioanele 113 şi 151 la Ploieşti şi
Divizionul 180 la Craiova, fiecare având câte
2 baterii a câte o instalaţie de lansare. Aceste
unităţi erau subordonate comandanţilor
diviziilor mecanizate şi constituiau mijloace
puternice de foc, de nivel tactic, în
compunerea Forţelor Terestre.
Specificaţii tehnice ale rachetei 3R9:
indicativ rachetă explozivă - 9M21F;
diametrul - 0,4 m; diametrul aripilor - 0,61 m;
lungimea- 10,49 m; greutatea rachetei 2.249 kg; combustibil - solid; greutatea
componentei de luptă - 450 kg; bătaia minimă 15 km; bătaia maximă - 55 km.
Complexul de rachete tactice 9K-52,
„LUNA M” („FROG-7”)

Complexul de rachete tactice 2 K-6
„LUNA” („FROG”)
Este un complex sovietic de rachete
balistice fără sistem de dirijare (Free Rocket
Over the Ground), în terminologia
Departamentului Apărării al SUA având
indicativul „FROG".
Primul exemplar din această serie a
intrat în dotare în anul 1957. Au urmat, apoi,
seriile FROG-2,3,4 şi 5, până în anul 1964.
Instalaţia de lansare era construită pe şasiul
tancului PT-76.

Complexul de rachete tactice 9 K-52,
„LUNA M” („FROG-7”)
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Complexul de rachete balistice 9K-52
„LUNA M“ a fost produs în Uniunea Sovietică,
în anul 1965. Este o variantă perfecţionată a
complexului 2 K-6, dar care a fost amplasat pe
o instalaţie de lansare pe pneuri, 8x8, de tip
ZIL-135. Sistemul a fost în dotare în armata
română în perioada 1982-1998 şi este încă
folosit de unele ţări precum: Belarus, Cuba,
Egipt, Iordania etc. Racheta 3R9 a fost
modernizată şi a primit indicativul 9M21,
urmat de literele corespunzătoare tipului
componentei:
F-explozivă,
B-nucleară,
G-chimică, D-propagandă, E-submuniţii,
Ye-instrucţie. Deşi nu au înregistrat o
modernizare, în sensul dotării cu sistem de
dirijare, bătaia maximă a rachetelor a fost
mărită la 68, respectiv 70 de km. Instalaţia de
lansare cu indicativul 9P-113 poate transporta
o singură rachetă şi a fost dotată cu macara
pentru reîncărcare. Pentru reaprovizionare, în
cadrul sistemului a fost introdusă o maşină de
transport la fiecare baterie, cu indicativul 9T29
şi capacitatea de 3 rachete.
Deşi s-a urmărit în principal creşterea
preciziei tragerii, acest lucru nu a fost posibil
cu tehnologia anilor 1960. Împrăştierea la
distanţa maximă a rămas în jur de 400-600 m.
Abia în anul 1976 s-a reuşit, cu
sistemul „OTR-21 Tochka“ din complexul
9K79 (SS-21 „Scarab C“), cel care a
succedat complexul FROG, să se atingă raze
de împrăştiere de 95 m, prin utilizarea
tehnologiei GLONASS (satelit).
Trebuie subliniat faptul că în România
s-au achiziţionat, în anul 1982, sisteme FROG-7
pentru 6 divizioane de rachete tactice, din
organica a 6 divizii mecanizate. Dispunerea
teritorială era următoarea: Basarabi, Brăila,
Ploieşti, Craiova, Lugoj şi Oradea.
Fiecare divizion era organizat pe 3 baterii
a câte 2 sau 3 instalaţii de lansare 9 P-113.
Specificaţii tehnice - instalaţia de
lansare 9P-113: lungimea - 10.690 mm;
lăţimea - 2.800 mm; înălţimea cu rachetă 3.550 mm; raza de acţiune - 650 km;
greutatea cu rachetă şi echipaj - 19 tone; timp
de încărcare a rachetei pe ghidaj folosind
macaraua - 7-10 min.; rachete transportate şi
lansate - 1 buc.
Specificaţii tehnice - racheta tactică
9M21: destinaţie- lovirea mijloacelor de atac
nuclear şi concentrărilor de trupe; viteza de
zbor - 1.100 m/s; greutatea la start - 2.450 kg;
componenta de luptă nucleară - 9N18B; bătaia

minimă - cu dispozitiv de frânare -15 km; fără
dispozitiv de frânare - 25 km; bătaia maximă 67,5; 70 km „(Luna M)“; precizia la obiectiv
- în bătaie 470 m; în direcţie 620 m.
Specificaţii tehnice - Maşina de
transport rachete 9T29: lungimea - 9.970 mm;
lăţimea- 2.800 mm; înălţimea cu rachetă 3.230 mm; echipaj - 3 servanţi; greutatea cu
3 rachete - 20.000 kg; tipul rachetelor
transportate - 9M21B (E,F,G); viteza
(încarcată cu 3 rachete) pe şosea - 65 km/h.
Complexul de rachete operativtactice (R.O.T.) 9 K-72 („SCUD-B”)
Reprezintă varianta modernizată a
complexului R-11 şi a fost realizat în anul
1964. În limbajul oficial sovietic acest complex
era cunoscut ca R-17 sau R-300 „Elbrus“, în
codificarea NATO ca „Scud-B“, iar în
nomenclatorul DIA/SUA ca „Scud-1 C“.
Este unul dintre sistemele de rachete
cele mai cunoscute, fabricat în peste 7.000 de
exemplare şi livrat în aproximativ 32 de ţări.
Notorietatea sa a crescut odată cu Războiul
din Golf, din anul 1991 când a fost folosit de
forţele irakiene împotriva Israelului.
Utilizează pentru tragere racheta cu
sistem de dirijare autonom, 8K14, cu
lungimea mai mare cu un metru decât
predecesoarea sa 8K11 şi bătaia maximă de
300 de kilometri.

Complexul de rachete operativ-tactice (R.O.T.)
9 K-72 („SCUD-B”)
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verificarea aparaturii de dirijare, alimentare cu
carburant şi oxidant, transport componente de
luptă, stins incendii şi neutralizarea
substanţelor toxice, legarea topogeodezică a
dispozitivului de luptă, generare curent
electric şi aer la presiunea de 400 atm.
În bateria tehnică, rachetele parcurgeau
3 grade de pregătire: din gradul de depozit, în
gradele de pregătire nr. 5, 4 şi 3 în care se
executau următoarele activităţi: se monta
aparatura de dirijare pe rachetă şi se verifica,
se monta componenta de luptă, se alimenta cu
carburant şi oxidant, se transbordau rachetele
pe instalaţia de lansare. Alimentarea cu
carburant se putea executa şi pe instalaţia de
lansare. Din gradul nr. 3 de pregătire, racheta
era adusă în gradul nr. 1 şi lansată de către
plutonul de lansare, cu ajutorul instalaţiei
9P117M1.
În principal se executau următoarele
activităţi: ocuparea poziţiei de lansare,
calarea
instalaţiei,
ridicarea
rachetei,
deschiderea braţelor, coborârea săgeţii. După
calarea rachetei în poziţie verticală se executa
verificarea sistemului de dirijare de către
operatorul sistemului de dirijare prin
simularea zborului şi pornirea tuturor
aparatelor de dirijare a rachetei. Pentru
aceasta exista un complet de cabluri de
conexiune instalaţie-rachetă. Concomitent se
executa alimentarea rachetei cu aer. Ulterior
se executa ochirea rachetei, introducerea
distanţei de tragere pe baza calculelor făcute
de către bateria comandă, reglarea înălţimii
de explozie, alimentarea cu carburant de
iniţiere, strângerea aparatelor de ochire,
scoaterea şuruburilor de vânt (fixau racheta pe
masa de lansare), formarea bateriilor de bord
ale rachetei şi lansarea. Lansarea rachetei din
gradul nr. 3, având instalaţia de lansare
pregătită şi fiind executat calculul distanţei şi
gismentului de tragere dura în jur de 30
minute, iar aducerea rachetei, din gradul de
depozit, în gradul nr. 4 de pregătire,
aproximativ 3 ore.
Toate rachetele aduse în România au
avut componente de luptă explozive. Conform
tratatelor încheiate cu U.R.S.S., componentele
nucleare erau livrate numai la război.
În anii 1990, complexul 9K-72 a fost
considerat depăşit. Abaterea circulară mare a
rachetei (aprox. 500-900 m) şi durata de
păstrare în depozit, de peste 20 de ani
impuneau acest lucru. Majoritatea ţărilor din
jurul
României:
Ungaria,
Polonia

Instalaţia de lansare a fost modificată
faţă de vechiul complex R-11 prin amplasarea
lansatorului pe autovehiculul pe roţi, 8x8,
MAZ-543. Acesta era fabricat de către
„Minsk Avto Zavod“ din Belarus şi a fost
proiectat pentru o sarcină de transport de 19,6
tone. Indicativul din nomenclatorul sovietic,
al instalaţiei de lansare: 9P117M1. Sunt de
remarcat câteva din caracteristicile sale:
viteza pe drumuri amenajate, 90 km/h;
puterea motorului diesel, 550 CP; posibilitatea
de a porni motorul la temperaturi foarte
scăzute cu ajutorul unor butelii de aer având
presiunea de 100 atm.
Racheta 8K14 este construită din
duraluminiu şi are următoarele părţi mari:
componenta de luptă, compartimentul sistemului
de dirijare, compartimentul rezervoarelor,
compartimentul motor,
stabilizatoarele şi
cârmele. Antrenarea combustibilului din
rezervoare în motorul rachetă se face cu ajutorul
aerului comprimat. Acesta este stocat în butelii la
presiunea de 220 atmosfere şi distribuit în
interiorul rezervoarelor cu presiunea de 5 atm.
Carburantul este de tip UDMH (engl.
Unsymmetrical dimethylhydrazine), denumirea
rusească SG-02, este realizat pe bază de kerosen,
foarte toxic, iar oxidantul este de tip RFNA
(engl. Red fuming nitric acid) pe bază de acid
azotic (74%).Pentru pornirea motorului rachetă
se utilizează o cantitate mică de carburant de
iniţiere ce se introduce în rachetă înainte de o
lansare certă. Racheta poate să stea alimentată cu
carburant şi oxidant un an de zile.
În armata română, acest complex a fost
achiziţionat în anul 1978 (13 instalaţii de
lansare) şi a fost în dotare la Brigada 32 şi 37
Artilerie (R.O.T.) de la Tecuci şi Ineu, până în
anul 1995. O baterie de lansare a fost şi în
dotarea Centrului de Instrucţie pentru
Artilerie terestră de la Ploieşti. Este cel mai
puternic sistem de artilerie din toate timpurile
care a fost în dotarea armatei române.
Organizarea brigăzilor era următoarea: stat
major, baterie comandă, baterie Conducere şi
Îndrumare Circulaţie, 4 baterii mitraliere
antiaeriene, 2 divizioane x 3 baterii de lansare
x o instalaţie (în plus la divizion: o baterie
meteo, o baterie comandă şi un pluton
transport) şi bateria tehnică a brigăzii.
Bateriile tehnice aveau în organică o
serie de autovehicule
speciale pentru:
transport rachete, transbordare (macarale),
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Cehoslovacia etc. au retras acest sistem din
dotare în anii 1990. În anul 1995, instalaţiile
de lansare româneşti au fost vândute cu sume
modice
în SUA, iar majoritatea autovehiculelor şi utilajelor au fost casate. La
Muzeul Militar Naţional nu se găseşte nicio
instalaţie de lansare din acest complex,
exceptând o maşină de transport cu o
rachetă 8 K 14.
Sistemul care i-a succedat complexului
„Scud-B“ a fost SS-23 „Spider“. Acesta are
bătaia maximă de 500 de km şi abaterea
circulară a loviturii de 30-150 m. Acest sistem
a fost achiziţionat de majoritatea ţărilor
comuniste, mai puţin de România, dar au fost
retrase în mare parte, la începutul anilor 2000
(Bulgaria în anul 2002) sub presiunea
respectării tratatului INF (Intermediate-Range
Nuclear Forces Treaty) semnat în anul 1987,
între SUA şi URSS.
Specificaţii tehnice - racheta operativtactică 8K14: lungimea - 11.250 mm;
diametrul - 880 mm; anvergura aripilor - 1800
mm; săgeata maximă - 89 km; greutatea fără
carburant - 2.076 kg; viteza pe porţiunea
coborâtoare a traiectoriei - 5400 km/h;
greutatea totală a rachetei - 6350 kg; puterea
componentei nucleare - 100 kt; greutatea
componentei de luptă - 985 kg; durata de
funcţionare a motorului rachetă - între 41 şi
61s; resursa de funcţionare a motorului
rachetă - 78 s; durata de traiect pentru distanţa
maximă - 313 s; bătaia minimă- 60 km; bătaia
maximă- 300 km.

În urma experimentării s-a constatat că
modelul 1975, cu închizător pană orizontală
nu era destul de practic, astfel că s-a ales
închizătorul vertical, model 1977.
Este un tun polivalent ce se poate
utiliza potrivit destinaţiei de bază, pentru
lupta antitanc, cât şi pentru executarea
sprijinului cu foc al unităţilor luptătoare de
nivel brigadă, având în vedere bătaia destul de
mare.
Se remarcă prin stabilitatea deosebită şi
prin precizia tragerii, chiar dacă nu are placă
de bază. Totodată, este tunul utilizat de către
diferitele variante ale tancului românesc TR 85,
precum şi de monitoarele fluviale ale Forţelor
Navale Române.
După anul 1992 tunurile au fost
modernizate. În acest proiect s-a înlocuit frâna
de gură, s-a adaptat legătura elastică şi s-au
modificat aparatele de ochire pentru a putea
trage proiectile perforante. Tunul este tractat
cu ajutorul autovehiculului DAC 665 T. Este
în dotare la structurile de sprijin de luptă de
artilerie, din Forţele Terestre Române, unde
rămâne un armament de bază în ciuda faptului
că lupta antitanc modernă impune existenţa
unor guri de foc autopropulsate.
Specificaţii tehnice: calibrul - 100 mm;
greutatea pentru luptă - 3.150 kg; lungimea
tunului - 9.250 mm; bătaia maximă - cu
proiectil exploziv - 21,6 km; cu proiectil
perforant - 4 km; cu proiectil cumulativ - 3 km.

Tunurile antitanc calibrul 100 mm,
model 1975 şi 1977

Aruncătoarele de proiectile reactive
„APR-21” şi „APRA-40”

Acest tun a fost fabricat în România, la
Uzinele Reşiţa, în două variante, „1975” şi
„1977” fiind primul tun realizat de industria
naţională de armament după cel de-al Doilea
Război Mondial. Din cauza prevederilor
tratatelor de pace, Uzinele Reşiţa au avut
nevoie de 30 de ani pentru a putea reveni la
tradiţia fabricării de tunuri.

Aruncătoarele APR-21 şi APRA-40,
calibrul 122 mm au fost produse în România
prin asimilarea în ţară a sistemului GRAD.

Tunul antitanc calibrul 100 mm, model 1977

Aruncător de Proiectile Reactive „APR-21”
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APR-21 era un aruncător de proiectile
reactive pe şasiul camionului SR-114R
„Bucegi“, cu tracţiune 4x4, dotat cu un
ansamblu de 21 de tuburi de ghidare, dispuse
pe 3 rânduri a câte 7 tuburi. Acest sistem a
intrat în dotare la data de 02.07.1975 şi a fost
exportat în ţări din Africa. În anul 1978 a fost
realizat sistemul APRA-40 care avea 40 de
tuburi de ghidare. Lansatorul a fost dispus pe
platforma camionului „DAC 665 T“, un
autovehicul modern, cu tracţiune 6 x 6 şi
putere sporită. Ambele sisteme foloseau
aceleaşi tuburi de ghidare cu lungimea de 3 m
şi aceeaşi muniţie, respectiv racheta M-21OF
„Grad“, utilizată anterior de către aruncătorul
BM-21. Pentru realimentare era alocată o
maşină de transport muniţie, de tip camion
DAC 665 G, în caroseria căruia erau dispuse
2 stelaje pentru 80 proiectile. Încărcarea se
executa manual, de către cei 6 servanţi. Dacă
la APR-21 servanţii nu puteau fi transportaţi
în cabină, acest aspect a fost rezolvat la
APRA-40. Acesta a fost exportat în Croaţia şi
Bosnia cu denumirea „LRSV BM-21“,
respectiv „SVLR 122 Grad“, precum şi în
ţări ca Maroc, Iran sau Irak.

românesc „ARO“, care folosea racheta
M21-OF-S cu bătaia de 12,7 km şi lungimea
de 1,97 m.
Datorită puterii de foc şi vitezei de
reacţie ridicate, sistemul APRA-40 rămâne un
mijloc de foc competitiv, în dotarea Forţelor
Terestre, alături de sistemul modern,
LAROM.
Specificaţii tehnice - aruncătorul de
proiectile reactive APR-21: lungimea - 6.170 mm;
lăţimea - 2.480 mm; înălţimea - 2.720 mm;
greutatea cu servanţi şi proiectile - 8.650 kg;
câmp de tragere vertical - +0° la +55°; câmp
de tragere orizontal - stânga 110°./dreapta 70°;
timpul pentru tragerea unei salve - 15,6 s;
bătaia fără inel de frânare - 20.750 m; bătaia
cu inel mare de frânare - 11.980 m.
Specificaţii tehnice - aruncătorul de proiectile
reactive APRA-40: lungimea - 7.390 mm;
lăţimea - 2.510 mm; înălţimea - 3.250 mm;
greutatea - 17. 650 kg; numărul de servanţi - 6;
câmp de tragere vertical- +0° la +55°; câmp
de tragere orizontal- stânga 100°/dreapta 80°;
viteza pe drum/câmp - 80/25 km /h; bătaia
fără inel de frânare - 20.750 m; bătaia cu inel
mare de frânare - 11.980 m.
Complexul de rachete
dirijate 9 K 11 „MALYUTKA”

antitanc

Este cel mai cunoscut sistem de rachete
antitanc din lume produs într-un număr record
de exemplare şi variante de către uzinele
sovietice Kolomna, începând cu anul 1963.
Indicativul NATO este AT-3 „Sagger“.
Prima instalaţie de lansare utilizată
pentru acest sistem a fost 9P110 dispusă pe
transportorul BTR-40P sau BRDM-1 (acelaşi
ca la instalaţia 2P27). Ca noutate, în sistem
mai existau: un lansator mobil, portabil,
denumit 9P111, o maşină de verificat
rachetele înainte de lansare şi o maşină de
antrenament pentru ochitori - 9F66.
Realizată cu tehnologia anilor 1960, cu
tuburi catodice şi relee, această maşină era
dotată cu un ecran pe care se putea executa
dirijarea simulată a rachetei la distanţa de
tragere aleasă şi pentru o anume direcţie de
deplasare a ţintei: de front, de flanc sau oblic.

Aruncător de Proiectile Reactive „APRA-40”

Dezvoltarea ulterioară a sistemului
APRA 40, în partea a doua a anilor ‘80 a
cuprins separarea pachetului de ghidaje în
două module de câte 20 de tuburi şi
modernizarea maşinii de realimentare prin
dotarea cu o macara de 6 tone şi remorca RM-13.
Maşina de realimentare poate transporta
6 module, în total 120 de proiectile, sau 3
salve. S-a reuşit astfel încărcarea automatizată
a aruncătorului printr-o operaţie care durează
15 minute.
Este de remarcat că atât muniţia, cât şi
lansatoarele au fost fabricate integral în ţară.
În anii 1980 a mai fost realizată o variantă de
lansator cu 12 ţevi, dispus pe autoturismul
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Complexul de rachete antitanc dirijate 9 K 11
„MALYUTKA”

Racheta antitanc 9 M 14 M

Racheta antitanc 9M14 „Malyutka” cu
încărcătură cumulativă este dotată cu un
sistem de dirijare prin fir şi un giroscop
pentru menţinerea pe traiectorie. Racheta
prezenta unele inconveniente, precum: durata
mare de traiect de aproximativ 30 de secunde,
ceea ce făcea ca ţinta să reacţioneze în acest
timp, să se ascundă după obstacole sau să se
mascheze cu fum; nu se puteau lovi ţinte sub
distanţa de 500 m, fiind necesar ca acest
sistem să fie completat cu alte arme
(de exemplu AG-7); dirijarea se executa
numai manual cu ajutorul unui joystick şi era
foarte dificilă.
O lansare reală impunea executarea de
antrenamente intense, minimum 2.5003.000 de lansări simulate de către operatorul
RAD.
Racheta antitanc a fost perfecţionată
ulterior cu alte variante: 9M14M în anul
1973-dirijare manuală, timp mai redus pentru
ajungerea la ţintă; 9M14P, cu sistem
semiautomat de dirijare a rachetei la ţintă,
putere de pătrundere în blindaj de 460 mm şi
capabilitate împotriva blindajelor reactive.
Aceste variante de rachete au fost
completate de lansatoare perfecţionate
tip 9 P 122 şi 9 P 133, ambele dispuse pe
transportorul BRDM-2 (BTR-40P2), deservit
de 2 oameni. Toate cele 3 tipuri de instalaţii
de lansare au fost achiziţionate de România.
Transportorul BRDM-2 („Boievaia
Razvedivatelnaia Dozornaia Maşina“ maşină de luptă de cercetare şi patrulare) s-a
impus prin calităţi superioare.
Putea transporta 4 oameni protejaţi de
un blidaj de 10 mm la partea frontală.

Motorul pe benzină, GAZ-41 de 140 CP
asigura o putere de 18,2 CP/t la o greutate de
7,7 tone. Instalaţia de lansare 9P122 era
echipată cu rachete 9M14M (14 rachete), iar
instalaţia 9 P 133 cu rachete 9M14P (16 sau
18 rachete).
Fabricarea rachetelor „Malyutka“ a fost
asimilată şi în ţara noastră. Potrivivit site-ului
companiei producătoare, „Electrometalica“,
ultima rachetă fabricată, „Maliutka M2T“
este echipată cu componentă de luptă „Milan
2 T“, cu 2 încărcături în tandem şi este
capabilă să acţioneze împotriva blindajelor
reactive cu grosimea de 900 mm.
În
armata
română,
complexul
„Malyutka“a fost achiziţionat pentru dotarea
bateriilor şi divizioanelor antitanc de la nivel
regiment de infanterie până la nivel armată şi
Rezerva General Strategică.
Specificaţii tehnice - racheta antitanc
dirijată 9M14M: viteza de zbor - 120 m/s;
greutatea la start - 10,9 kg; componenta de
luptă - cumulativă; lungimea - 860 mm;
diametrul 125 mm; bătaia minimă - 500 m;
bătaia maximă - 3.000 m; puterea de
pătrundere în blindaj - 400 mm la unghi de
incidenţă de 90°, dirijarea - manuală prin
metoda celor 3 puncte.
Complexul de rachete
dirijate 9 P 113 „KONKURS”

antitanc

Este un sistem de rachete antitanc, de
generaţia a doua, cu dirijare semiautomată,
fabricat de uzinele sovietice din Tula.
Indicativul NATO este AT-5 „Spandrel“.
A intrat în dotare în anul 1974 cu instalaţia de
lansare 9 P 148, montată pe transportorul
BRDM-2 şi este în dotare şi în prezent în
foarte multe ţări. Sistemul a fost completat şi
cu un lansator portabil denumit 9 M 111.
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aceeaşi tehnologie ca şi sistemul „Konkurs“,
ceea ce le deosebeşte fiind dimensiunile.

Complexul de rachete antitanc dirijate 9 P 113
„KONKURS”

Spre deosebire de sistemul „Malyutka“,
racheta „Konkurs" este introdusă într-un
container de fibră de sticlă care îi asigură
protecţia şi în acelaşi timp, se constituie în tub
de ghidare.
La lansare intră în funcţiune un sistem
generator de gaze care propulsează racheta
cu viteza de 80 m/s. Prin pornirea motorului
propriu, viteza este accelerată la peste 200 m/s
cu 7 rotaţii pe secundă şi dirijare automată.
Pentru dirijare, la partea dinapoi a rachetei se
găseşte o pastilă trasoare care emite în
infraroşu. Sistemul fiind ochit, şi menţinut pe
ţintă, determină diferenţa dintre direcţia pe
care este ochită şi poziţia rachetei în spaţiu şi
transmite permanent comenzi, prin fir, pentru
corectarea zborului. În situaţia în care este
sesizat un bruiaj în infraroşu se declanşează o
alarmă, iar operatorul RAD preia comanda şi
dirijează racheta în sistem manual.
Sistemul este considerat similar ca
performanţe cu sistemul american „TOW“,
unele surse indicând o probabilitate de lovire
a ţintei de 90%.
În armata română a fost achiziţionat în
anii 1980 şi este în dotare la unităţile antitanc
alături de rachetele „Malyutka“.
Specificaţii tehnice - racheta antitanc
dirijată „Konkurs”: viteza de zbor - 200 m/s;
greutatea la start - 25,2 kg; componenta de
luptă - cumulativă; lungimea - 1.150 mm;
diametrul - 135 mm; bătaia minimă - 75 m;
bătaia maximă - 4.000 m; puterea de
pătrundere în blindaj - 650 mm; 950 mm la
”Konkurs M”; durata de traiect - 20 s;
numărul de rachete pe ghidaj - 5.
Complexul de rachete
dirijate 9 K 111 „FAGOT”

Complexul de rachete antitanc dirijate 9 K 111
„FAGOT”

În nomenclatorul NATO se numeşte
AT-4 „Spigot“. Echipa de luptă se compune
din 3 militari care deservesc instalaţia de
lansare portabilă 9P135. Unul dintre militari
transportă lansatorul, care are greutatea de
22,5 kg, iar ceilalţi doi câte două rachete.
Instalaţia 9P135M poate lansa şi rachete
„Konkurs“.
Au fost achiziţionate în anii ‘80 şi
introduse în dotare la plutonul lansare al
companiei antitanc din batalionul de
infanterie, precum şi la compania antitanc a
regimentelor de paraşutişti.
Specificaţii tehnice - racheta antitanc
dirijată „Fagot”: viteza de zbor - 186 m/s;
greutatea la start - 11,5 kg; lungimea - 1.030 mm;
diametrul - 120 mm; bătaia minimă - 70 m;
bătaia maximă - 2.500 m; putere penetrare
blindaj - 480 mm.
Aruncătorul de grenade „AG-9”
Aruncătorul de grenade AG-9 a fost
realizat în anii ‘70, sub licenţă, de către
industria naţională de armament după
aruncătorul sovietic SPG-9 „Kopye“.
A înlocuit aruncătoarele B-10 (cal.82 mm) şi
B-11 (cal. 107 mm) care erau depăşite moral.
În anii 1980 a fost introdus în dotare la
companiile antitanc din batalioanele de
infanterie, vânători de munte şi paraşutişti,
precum şi la compania antitanc a
regimentelor de paraşutişti (câte 3 plutoane cu
9 aruncătoare).
Aruncătorul are ţeavă lisă şi foloseşte
pentru tragere grenade explozive şi
cumulative cu mişcare lentă de rotaţie. După
aprinderea încărcăturii de azvârlire, care se

antitanc

Este un sistem antitanc portativ fabricat
de Uzinele Tula, în anul 1970 şi care foloseşte
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Este destinat pentru sprijinul cu foc al
subunităţilor de infanterie, cu misiuni de
neutralizare (nimicire) a personalului şi
mijloacelor de foc uşor adăpostite sau
neadăpostite, iluminarea terenului şi mascarea
prin fumizare a forţelor proprii.

execută cu un sistem de dare a focului
electric, proiectilul este propulsat din ţeavă cu
o viteză de 250-400 m/s. Odată ce acesta a
ajuns la o distanţă de 15-30 m de ţeavă, intră
în funcţiune motorul de propulsie cu
combustibil solid care îi măreşte viteza la
aproximativ 700 m/s.

Aruncătorul de grenade „AG-9”
Aruncătorul de bombe, calibrul 82 mm,
model 1977

Aruncătorul
utilizează
lovituri
cumulative tip PG-9 cu puterea de penetrare,
în jur de 400 mm şi lovituri explozive OG-9.
O variantă tip tun care trage lovituri
acuplate este montată pe transportorul sovietic
BMP-1 (a fost şi în dotarea infanteriei
române) şi poartă denumirea 2A28 „Grom“.
Aruncătorul AG-9 M este fabricat de
către uzina „Carfil“ din Societatea naţională
„Romarm“ şi este completat cu tren rulor
pentru deplasare pe distanţe scurte şi o lovitură
explozivă din oţel cu bătaia de 5.400 m.
Este o armă puternică şi mobilă care
duce cu succes lupta cu blindatele şi sprijină
acţiunile forţelor luptătoare terestre, în ciuda
inconvenientului specific tunurilor fără recul,
respectiv, jetul de gaze eliberat înapoia gurii
de foc la plecarea grenadei.
Specificaţii tehnice: calibrul - 73 mm;
greutatea - 52,1 kg; lungimea - 2.110 mm;
lăţimea în poziţie de luptă - 900 mm; zona
periculoasă din spatele ajutajului - 90° x 30 m;
înălţimea maximă a trepiedului - 850 mm;
bătaia maximă - proiectil cumulativ - 1,3 km;
cu proiectil exploziv de fontă - 4,5km; cu
proiectil exploziv de oţel - 5,4 km; cadenţa de
tragere - 4-6 lov/min; echipaj - 4 oameni.

Aruncătorul a înlocuit modelul sovietic,
tip 1937 la plutoanele de aruncătoare de la
companiile de infanterie, vânători de munte şi
paraşutişti. A fost montat şi pe transportorul
blindat de cercetare TABC-79 şi introdus la
unităţile mecanizate.
Modernizarea a însemnat creşterea
bătăii maxime, de la 3 km la 4,4 km, mărirea
gamei de muniţii şi asimilarea în ţară a
aruncătorului, muniţiei şi aparatului de ochire
MPM 44 M.
Este un mijloc foarte eficace de ducere
a luptei datorită calibrului mediu, efectului
bombei cu o rază mai mare decât a
proiectilului şi posibilităţii lovirii ţintelor
dispuse înapoia unor adăpostiri sau în tranşee.
Cadenţa ridicată a tragerii, de aproximativ
20 de lovituri pe minut, permite obţinerea
unei densităţi mari de foc asupra obiectivelor.
Specificaţii tehnice: calibrul- 82 mm;
greutatea pentru luptă- 43,5 kg; lungimea
ţevii- 1.220 mm; câmp de tragere vertical45°la 85°; câmp de tragere orizontalbipiedului- +/- 3°; cu mutarea bipiedului+/360°; bătaia minimă- 100 m; bătaia
maximă- 4.460 m.

Aruncătorul de bombe, calibrul 82 mm,
model 1977

Aruncătorul de
120 mm, model 1982

Aruncătorul este o variantă românească,
îmbunătăţită a aruncătorului sovietic, model
1937.

bombe,

calibrul

Aruncătorul de bombe calibrul 120 mm,
model 1982 a fost produs de către industria de
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armament din ţară. A înlocuit parţial, iar
ulterior în totalitate, aruncătorul românesc,
„Reşiţa“, model 1942 şi pe cel sovietic PM-43,
model 1943 a căror muniţie o poate trage.
Poate executa misiuni de pe sol sau montat pe
maşina de luptă a vânătorilor de munte
MLVM şi maşina de luptă a infanteriei, în
sprijinul forţelor luptătoare.

condus de F. Petrov pentru înlocuirea
tunului - obuzier ML-20. La apariţia sa, D-20
era o piesă de artilerie foarte modernă fiind
printre primele guri de foc echipate cu placă
de bază pentru tragere.

Obuzierul calibrul 152 mm, model 1981

Utiliza acelaşi afet ca şi tunul D-46,
calibrul 130 mm şi a fost achiziţionat de toate
ţările Tratatului de la Varşovia. China a fabricat
o variantă proprie, denumită „Type 66“.
Realizarea în România a obuzierului a
fost posibilă datorită experienţei acumulate de
inginerii şi tehnicienii români, după primul
succes notabil înregistrat după cel de-al
Doilea Război Mondial, respectiv tunul
antitanc calibrul 100 mm, model 1975.
Necesitatea introducerii în dotare a rezultat
din nevoia măririi puterii de foc, la artileria de
nivel divizie, unde se utiliza obuzierul calibru
122 mm, cu o bătaie de numai 11,8 km. Se
intenţiona totodată, transferarea acestor
obuziere la eşalonul regiment mecanizat
pentru înlocuirea tunurilor cal. 76 mm ZiS-3
care erau considerate depăşite.
Pentru deplasarea obuzierelor s-au
folosit iniţial tractoarele şenilate româneşti
TAR-76 şi TMA-83, ambele fabricate la
Uzina Mecanică Mizil, ulterior, autocamionul
DAC 665 T, fabricat la „Autocamioane“
Braşov.
Închizătorul obuzierului este semiautomat, de tipul „pană verticală“. După anul
1990, la culată a fost adăugat un dispozitiv
pentru uşurarea încărcării. Acesta este
acţionat cu ajutorul presiunii aerului aflat întro butelie dispusă pe fălceaua dreaptă.
Obuzierul este un armament puternic
proiectat să tragă muniţia de la vechiul
obuzier ML-20 şi să poată îndeplini misiuni
de foc prin ochire directă şi indirectă. Muniţia
utilizată este de tipul: explozivă, perforantă,
de iluminare şi cu submuniţii.

Aruncătorul de bombe,
calibrul 120 mm, model 1982

Este prin excelenţă, încă din perioada
comunistă, armamentul de artilerie clasic de
nivel batalion de infanterie sau vânători de
munte. Greutatea scăzută permite deplasarea
uşoară, tractat pe căruciorul de transport de
camionul DAC 665 T sau samarizat, în terenuri
greu accesibile. Pe distanţe scurte, de 1-2 km,
aruncătorul poate fi transportat de militari
purtători, iar pe zăpadă, se poate deplasa pe
sănii (akie). În caz că este samarizat,
aruncătorul, împreună cu muniţia (bombe
explozive, de iluminare, incendiare şi fumigene)
se poate transporta de 6 cai cu 6 samare.
Trebuie subliniat că, după cel de-al
Doilea Război Mondial, acesta este primul
armament de artilerie care a fost utilizat de
Forţele Terestre în operaţii militare, în teatrul
de operaţii din Afganistan.
Specificaţii tehnice: calibrul - 120,1 mm;
greutatea pentru luptă - 280 kg; greutatea pentru
marş - 480 kg; câmp de tragere vertical 45°la 80°; greutatea bombei - 16 kg; echipaj 6 oameni; bătaia maximă - 5.775 m.
Obuzierul calibrul 152 mm, model 1981
Acest obuzier a fost produs sub licenţă,
la Uzina Mecanică „Reşiţa“, după obuzierul
sovietic D-20, model 1955. D-20 a fost
proiectat, la începutul anilor 1950, de biroul
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Pentru mărirea câmpului de tragere
orizontal, în special la tragerile directe,
obuzierul poate fi rotit pe placa de bază, cu
360°. În acest sens, fălcelele sunt ridicate cu
ajutorul cricurilor mecanice, sunt coborâte
roţile ajutătoare, de pe cele două fălcele şi se
roteşte obuzierul.
Echipa de servanţi este compusă din
10 oameni.
A intrat în înzestrarea armatei la data de
01.08.1982 şi este în dotare, la această dată, la
unele batalioane de artilerie de nivel brigadă
de infanterie din cadrul Forţelor Terestre.
Acest obuzier este o reuşită deosebită a
industriei naţionale de apărare, fiind primul
dintr-o serie din care mai fac parte: tunul
calibrul 130 mm şi tunul obuzier calibrul 152 mm,
toate având afetul realizat după aceleaşi
principii constructive.
Specificaţii tehnice - obuzierul calibrul
152 mm, model 1981: calibrul- 152,4 mm;
greutatea pentru luptă- 5.540 kg; greutatea
pentru marş- 5.620 kg; câmp de tragere
vertical- -5°la +63°; greutatea proiectilului43,56 kg; viteza maximă pe drum- 60 km/h;
bătaia maximă- 17,2 km.
Specificaţii tehnice - tractorul de
artilerie românesc TAR-76: greutatea cu
încărcătură- 9.800 daN; consum- 80 l/100 km;
raza de acţiune 600 km; traversează pante de
25°, urcă pante de 30°; greutatea remorcii
tractate- 7.600 daN.

sovietică. Destinaţia de bază pentru care a fost
produs a fost dotarea artileriei batalionare de
vânători de munte cu o baterie de tunuri alături
de o baterie de aruncătoare calibru 120 mm.
În anul 1981 în cadrul Forţelor Terestre
existau 5 brigăzi de vânători de munte (din
1991 au fost 6 brigăzi) fiecare cu câte
4 batalioane.
Tunurile aveau rolul de a suplini reacţia
întârziată la tragerile prin ochire directă a
aruncătoarelor, aveau o bătaie superioară cu
aproximativ 3 km şi posibilităţi de ducere a
luptei antitanc. Tunul a fost realizat printr-o
colaborare cu industria de apărare din
Iugoslavia, de către Baza de Reparaţii a
Comandamentului Artileriei de la Sibiu. Este
admirabil faptul că, având în vedere
complexitatea tehnică a proiectului, acesta a
fost realizat de inginerii şi specialiştii armatei
române.
Tunul se poate tracta auto sau hipo, cu
doi cai. Cea mai importantă calitate a sa, în
condiţiile utilizării în mediul montan, o
reprezintă
posibilitatea
demontării
şi
transportului samarizat cu ajutorul a 13 cai
(cu 8 cai tunul şi 5 cai muniţia).
Muniţia folosită: proiectilul exploziv
OF 350 (greutate 6,270 kg), proiectilul
cumulativ acuplat BK-354 M
(ambele
utilizate şi la tunul ZiS-3) şi proiectilul
fumigen neacuplat,
M-60. Tubul cartuş
pentru proiectilele explozive şi de fumizare
utiliza o încărcătură de azvârlire variabilă
formată dintr-o încărcătură de bază şi trei
încărcături variabile de greutate egală. Prin
modul de organizare a muniţiei, tunul are
caracteristicile unui obuzier.
Câmpul de tragere vertical al tunului
este variabil şi permite inclusiv executarea de
trageri verticale, indispensabile ducerii luptei
în munţi. Acesta este cuprins între -15° şi +45°
cu fălcelele suplimentare, între -10° şi +50°
cu fălcelele de bază, iar când ocupă poziţii de
tragere în pantă, având fălcelele de bază, între
+20°şi +70°.
Tunul a fost introdus în dotare la data
de 10 august 1985.
Specificaţii tehnice: calibrul- 76,2 mm;
lungimea tunului- 2.420 mm; greutatea pentru
marş, auto - 773 kg; câmp de tragere orizontal
- 50°; bătaia maximă- cu proiectil exploziv 8.600 m; - cu proiectil cumulativ - 1.000 m.

Tunul de munte calibrul 76 mm,
model 1982 („JERRY”)

Tunul de munte calibrul 76 mm, model 1982

Lipsa unui tun de calibru mediu, special
destinat luptei în munţi a fost sesizată de către
conducerea armatei române, încă din anii
1970. Până la desfiinţarea trupelor de vânători
de munte, în anul 1961 a fost în dotare tunul
de munte, cal. 76, model 1948, de provenienţă
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proiectile explozive şi perforant trasoare.
Firma Norinco din China care produce tunul
cu acelaşi calibru, model „59-I“ a realizat
proiectile Base Bleed şi Rocket Extended
Range având bataia maximă de aproximativ
37 km. În România, cu acest tun, folosind
muniţie îmbunătaţită Base Bleed s-a atins,
la începutul anilor 1990, bătaia maximă de
33 km.
În anul 1985 era în dotarea unui
divizion din regimentul de artilerie tunuriarmată de la cele 4 armate şi la brigada
artilerie-tunuri din rezerva general-strategică.
Ulterior, în anii 1990 a fost în dotarea a două
divizioane din brigada de artilerie de nivel
armată şi corp de armată împreună cu tunurile
obuziere cal. 152 mm (4 divizioane în total).
Specificaţii tehnice: calibrul - 130 mm;
lungimea tunului în poziţie de marş 10.800 mm; lungimea ţevii - 7.570 mm,
58 cal.; greutatea pentru marş - 6.300 kg;
înăţimea tunului - 2.650 mm; lăţimea tunului 2.420 mm; viteza iniţială - 930 m/s; greutatea
proiectilului - 33 kg; viteza pe drum 60 km/h; câmp de tragere orizontal - 50°; bătaia
maximă cu proiectil exploziv - 27.490 m.

Tunul calibrul 130 mm, model 1982
Acest tun este piesa de artilerie cu cea
mai mare bătaie care a intrat în dotarea
Artileriei Române. A fost produs în România,
la Uzinele din Reşiţa, fiind varianta
românească a tunului sovietic M-46 care a
fost realizat în anul 1954.
Apărut după cel de-al Doilea Război
Mondial, M-46 a marcat un eveniment
deosebit în istoria dezvoltării artileriei de
câmp.
Din anul 1954 şi până la sfârşitul
anilor '70 a deţinut supremaţia mondială
absolută privind bătaia, fiind superior tuturor
gurilor de foc, de nivel corp de armată existente.

Tunul calibrul 130 mm, model 1982

Tunul românesc este fabricat sub
licenţă, după varianta chinezească „Type 59-I“
realizat la începutul anilor 1970 care a fost un
model îmbunătăţit şi cu o greutate mai redusă,
decât modelul M-46 cu aproximativ 2.500 kg.
Tunul avea, pentru vremea sa, o arhitectură
modernă, cu o ţeavă foarte lungă (58 calibre)
prevăzută cu frână de gură şi culată cu
închizător semiautomat tip pană verticală,
montată pe un leagăn susţinut de echilibroare
pneumatice. Pentru executarea tragerii, tunul
se dispune pe o placă de bază ce îi permite
eliberarea sarcinii de pe suspensie, prin
ridicarea cu ajutorul unui cric hidraulic.
Sistemul acesta a fost folosit prima dată la noi
în ţară la obuzierul cal. 152 mm, model 1981
(tratat anterior).
Trenul rulor cu o suspensie modernă, pe
bază de bare de torsiune, este prevăzut cu roţi
pe pneuri din cauciuc buretos care îi permit o
viteză de marş de 50 km/h pe sosea şi 15-20 km
pe drumuri neamenajate. Calităţile antitanc
ale acestui tun merită a fi evidenţiate, bătaia
cu proiectil perforant fiind de 4000 m.
Execută tragerea cu lovituri neacuplate cu

Tunul-obuzier
model 1985

calibrul

152

mm,

Acest tun-obuzier a fost realizat în
România cu tehnologie importată din R.P.
Chineză şi este varianta românească a tunuluiobuzier 2A65 „Msta-B“, cunoscut în occident
şi ca model 1987 (anul când a fost văzut
prima dată).

Tunul-obuzier calibrul 152 mm, model 1985

Având în vedere că ambele obuziere au
aceleaşi caracteristici şi aspect asemănător
apreciem că 2A65 a fost realizat la sfârşitul
anilor ’70, iar prin transfer de tehnologie a
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fost importat în România. Indiferent de sursa
de provenienţă, acest tun-obuzier constituia în
anii 1980 una dintre cele mai moderne guri de
foc din lume. Probabil din această cauză nu a
fost exportat de către Uniunea Sovietică,
decât în puţine ţări şi a fost folosit pentru
realizarea obuzierului autopropulsat 2S19
„Msta-S“. Este în dotarea actuală a artileriei
ruse de nivel armată şi front, în aceeaşi
variantă tractată şi constituie obuzierul de
bază autopropulsat.
Tunul-obuzier poate executa misiuni de
foc în sprijinul marilor unităţi luptătoare şi
poate angaja lupta cu artileria adversă la
distanţe mari. Este deservit de o echipă de
servanţi compusă din 9 oameni. Regimul de
foc, în primul minut este de 5 lovituri şi
depinde de nivelul de instrucţie al militarilor.
Având în vedere greutatea de 7,5 tone
tunul-obuzier este tractat de tractorul mijlociu
şenilat de artilerie ATS 59 G sau de
autocamionul 8x8 DAC 21410 DFAEG.
A fost introdus în dotare, în anul 1985,
la 3 divizioane din compunerea regimentului
de artilerie tunuri de la cele 4 armate şi din
rezerva general strategică. La începutul anilor
1990 a fost în înzestrarea a 2 dintre cele
4 divizioane de la brigăzile de artilerie de
armată şi corp de armată, împreună cu
tunurile calibrul 130 mm.
Dezvoltarea
ulterioară
a muniţiei
pentru acest tun-obuzier a continuat, în special
în Rusia, gama fiind completată cu proiectilul
inteligent, ghidat laser „Krasnopol“ şi
proiectilul rachetă-asistat, cu bătaia de 36 km.
Tunul-obuzier, model 1985 este cea
mai grea piesă de artilerie construită în
România. Este de neînţeles cum, Uzina
Reşiţa, care l-a realizat la un nivel de
performanţă mondial, în anul 1985, este
închisă şi rugineşte, în anul 2010. Istoria
acestei mari uzine a ţării noastre, valoarea
deosebită a colectivului şi efortul uriaş făcut
în trecut de statul român pentru dotarea cu
tehnologia necesară, ne determină să cerem
repunerea ei în funcţiune şi reluarea
producţiei. Acest demers este necesar cu atât
mai mult astăzi, când, majoritatea armatelor
doresc să se doteze cu obuzierul cal. 155 mm,
cu ţeavă de 52 de calibre, iar România a
obţinut tehnologia şi a realizat ţevi de 47 de
calibre, precum la această piesă, cu peste
25 de ani în urmă.

Specificaţii tehnice - Tunul-obuzier
calibrul 152 mm, model 1985: calibrul-152,4 mm;
lungimea tunului în poziţie de marş-11.170
mm; greutatea pentru marş - 7.550 kg;
înăţimea tunului - 2.800 mm; lăţimea tunului2.530 mm; viteza iniţială - 825 m/s; greutatea
proiectilului - 43,5 kg; viteza pe drum60 km/h; câmp de tragere vertical- 60°; câmp
de tragere orizontal - 50°; bătaia maximă cu
proiectil exploziv-24.000 m.
Specificaţii tehnice - tractorul mijlociu
şenilat ATS 59 G: greutatea -13.750 kg;
lungime - 6.280 mm; înăţimea - 2.620 mm;
capacitatea de încărcare- 3 tone; consum-120l/
100 km; capacitatea de tractare - 14 tone;
viteza pe drum - 30 km/h; numărul de
locuri- în cabină - 6; - pe platformă - 12;
putere motor - 300 CP.
Obuzierele
autopropulsate
2S1
„GVOSTIKA” şi model 1989 (românesc)
Prototipul obuzierului sovietic 2S1
„Gvostika“ (Garoafă în ruseşte) sau SAU-122
a fost finalizat în 1969 pentru înlocuirea
excelentului obuzier tractat, calibrul 122 mm
D-30. A intrat în serviciu la începutul anilor '70
fiind văzut pentru prima dată în public la o
paradă a forţelor terestre poloneze, în anul
1974. În nomenclatorul SUA este cunoscut cu
indicativul M1974. A fost produs sub licenţă,
în ţări ca: Bulgaria, Iran, Polonia şi România
purtând diferite denumiri. A fost fabricat în
număr foarte mare şi considerat o piesă de
bază, majoritatea ţărilor păstrându-l în
înzestrare în anul 2010: Ucraina-638 buc.,
Polonia-533 buc., Bulgaria-506 buc., Siria400 buc., Finlanda-72 (cunoscut ca 122 PsH 7).

Obuzierul autopropulsat 2S1 „GVOSTIKA”
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Rusia a avut în dotare cel mai mare
număr de obuziere şi a început din anul 2007
să le înlocuiască cu variantele mai moderne şi
mult mai puternice, precum 2S19 „Msta-S",
cal. 152 mm.
Muniţia folosită de ambele obuziere
este compatibilă cu cea a obuzierului rusesc
D-30,
respectiv
proiectile
explozive,
cumulative (bătaia de 2 km), cu submuniţii,
de iluminare, de fumizare. Capacitatea de
transport a celor două obuziere este de
40 proiectile explozive şi cumulative (35+5).
Echipajul este format din 4 oameni:
comandant, ochitor, încărcător şi mecanicul
conductor.
Blindajul asigură protecţia împotriva
armamentului uşor de infanterie şi a schijelor
proiectilelor de artilerie.
Compartimentul mecanicului conductor
şi cel al motorului sunt dispuse în faţă, iar în
partea din spate se găseşte compartimentul de
luptă. Obuzierele sunt amfibii, au fost
prevăzute cu sistem de vedere pe timp de
noapte şi sistem de protecţie NBC.
În România s-a achiziţionat o baterie 2S1
cu 6 obuziere, fără sistemul de conducere a
focului şi s-au produs, sub licenţă, 42 de
obuziere, la Uzina din Mizil. Varianta
românească, denumită „Model 1989“ a fost
realizată pe şasiul transportorului blindat
pentru trupe MLI-84, fabricat la Mizil.Turela
a fost importată din URSS şi era dotată cu
obuzierul cal. 122 mm 2A31.
În majoritatea ţărilor din est obuzierul a
fost în dotarea divizioanelor din subordinea
marilor unităţi de tancuri. În armata română a
fost în înzestrare, în perioada 1990-2005, câte
24 de piese, la Divizionul 25 artilerie,
subordonat Brigăzii 22 tancuri Bucureşti şi la
Divizionul 55 artilerie Turda, subordonat
Brigăzii 6 tancuri, care avea şi bateria
2S1 „Gvostika“.
Specificaţii tehnice - obuzierul autopropulsat 2S1: calibrul - 122 mm; lungimea
obuzierului- 7.265 mm; lungimea ţevii cu
frâna- 4.658 mm, 38 calibre; greutatea pentru
marş - 15.700 kg; înăţimea - 2.725 mm;
lăţimea- 2.850 mm; autonomie - 500 km;
câmp de tragere vertical- -3° la 70°; urcă

pante de 35°; viteza pe şosea - 60 km/h; bătaia
maximă - 15,2 km.
Specificaţii tehnice - obuzierul autopropulsat
românesc,
model
1989:
calibrul - 122 mm; lungimea obuzierului7.505 mm; lungimea ţevii cu frâna-4.658 mm/
38 calibre; greutatea pentru marş - 18.300 kg;
înăţimea tunului - 2.720 mm; lăţimea - 3.150 mm;
autonomie - 450 km; câmp de tragere vertical-3° la 70°; urcă pante de 35°; viteza pe şosea64 km/h; consum - 200 l/100 km; bătaia
maximă-15,2 km.
Tunul de coastă KS30, calibrul 130 mm
Tunul KS-30 este în fapt un tun
antiaerian dar care, datorită calibrului şi bătăii
mari a fost ales pentru artileria de coastă.
A fost produs de către industria sovietică la
începutul anilor 1950 şi este uşor de deosebit
datorită unei platforme de transport cu două
osii având pe fiecare parte câte 2 roţi (foto).
De asemenea, afetul tunului are
4 fălcele rabatabile cu ajutorul cărora este
calat şi de pe care execută tragerea. La
punerea pentru luptă trebuie să fie coborât de
pe platformă şi aşezat pe sol.

Tunul de coastă KS30, calibrul 130 mm

Ţeava nu are frână de tragere şi se
termină cu o culată cu închizător semiautomat
tip pană, laterală. Ochirea în direcţie şi în
înălţime se poate executa manual sau electric.
Este dotat cu un dispozitiv de reglare
automată a focoaselor.
Tunul este deservit de un echipaj de
10 militari şi are un regim de tragere de
12 lovituri pe minut. Loviturile sunt acuplate,
proiectilele având focoase percutante şi fuzante.
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Specificaţii tehnice: calibrul - 130 mm;
greutatea pentru luptă- 23,5 t; greutatea pentru
mişcare - 29 t; câmp de tragere orizontal360°; câmp de tragere vertical- -3° la +88°;
greutatea proiectilului - 33 kg; lungimea
loviturii - 1,55 m; greutatea loviturii 61,1 kg; viteza iniţială- 950 m/s; lungimea
ţevii - 64 de calibre; bătaia maximă orizontală
- 27,5 km; bătaia maximă verticală - 20,6 km.

lucrează începând cu porţiunea de mijloc a
traiectoriei împreună cu un radar activ (ARV
GOS) şi un radar în infraroşu (IR GOS), pe
porţiunea finală. Înălţimea de croazieră a
zborului este: 25-50-250 m.
Lansatorul utilizează o platformă auto
de tip MAZ-543, 8x8, de 41 de tone, aceeaşi
folosită de sistemul rachete operativ tactice,
din complexul 9 K 72, care a fost în dotarea
Forţelor Terestre până în anul 1995. Pe şasiu
sunt dispuse: cabina radar, o turbină cu gaz cu
generator electric de putere şi platforma de
lansare cu două lansatoare de tip rotativ
CT-161. Mai sunt montate şi alte sisteme
ajutătoare, ca: sistemul amic-inamic, sistemul
de stingere a incendiilor, de comunicaţie,
intern şi extern etc. Radarul lansatorului este
utilizat pentru detectarea ţintei şi se ridică
atunci când se pregăteşte lansarea la o
înălţime de 7,3 m. Timpul de trecere al
instalaţiei de lansare din poziţia de marş în
poziţia de luptă este de 5 minute. Aceasta este
deservită de 6 servanţi şi este complet
autonomă.
Bateria de rachete este compusă din
4 instalaţii mobile de lansare şi 4 maşini de
reaprovizionare care au în total 16 rachete.
Acest sistem este folosit şi pe navele de luptă
fiind în dotarea a circa 30 de state. Spre
deosebire de lansatoarele navale, cele terestre
sunt mult mai economice, pot fi dispuse pe
aproape întregul litoral şi pot părăsi poziţia
după lansare în mai puţin de 2 minute.
Specificaţii tehnice - lansatorul mobil al
sistemului de rachete 4K51: tip- MAZ 543;
câmp de tragere orizontal - +/- 110°; câmp de
tragere vertical- 0 la 20°; lungime - 14,2 m;
lăţime- 2,97 m; înălţime- 4,05 m; tip motordiesel kW/385; viteza maximă - 65 km/h; raza
de acţiune - 635 km; numărul de rachete2; echipaj - 6; timp de părăsire a poziţiei2 minute; greutatea - 40.900 kg.
Specificaţii tehnice - rachetele P 21/22:
diametrul max.- 0,78 m; greutatea la lansare 2.523 kg; lungimea rachetei - 6,55 m/
7,5 m; anvergura aripilor- 2,5 m; viteza1100 km/h (0,9 M); combustibil lichid TG -2 + acid azotic; bătaia radarului- 27 km;
bătaia radarului infraroşu - 10-20 km;
combustibil de lansare - solid; bătaia 8-80 km.

Sistemul de rachete de coastă 4 K 51
„RUBEJ” („Frontiera”)
Acest sistem a fost achiziţionat în anul
1986 din Uniunea Sovietică pentru dotarea
artileriei de coastă.

Sistemul de rachete de coastă 4 K 51 „RUBEJ”
(„Frontiera”)

Racheta de bază a sistemului este P-15,
fabricată în anii 1950 şi cunoscută în
nomenclatorul NATO cu indicativul „Styx”
sau SS-N-2.
Începând cu anul 1972 a fost produsă
varianta P-15M care a fost vândută la export
cu denumirile P-21, P-22 aflate şi în dotarea
sistemului românesc. Rachetele P-21, P-22 au
în plus atât radar, cât şi un sistem de ghidare
în infraroşu şi bătaia dublă, ce ajunge la
80 km. Propulsia este asigurată cu ajutorul
unui combustibil lichid format din carburant
şi oxidant, ambele cu toxicitate ridicată. În
cazul lovirii unei ţinte sub bătaia maximă
carburantul rămas se constituie în încărcătură
incendiară. Încărcătura de luptă a rachetei are
greutatea de 513 kg şi este de tip cumulativ.
La partea din spate a rachetei este ampenajul
în formă de Y cu cârme şi motorul de start cu
combustibil lichid, iar în partea din faţă are
2 aripi. Racheta are un sistem inerţial care
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Ţeava tunului de munte calibrul 76 mm transportată pe samar

Aruncător AG9 montat pe autovehicul ARO-26M
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Instalaţie de lansare 9 P 110 pentru racheta antitanc „Malyutka”

Maşina de transport cu racheta 8 K 14 pe platformă din complexul R.O.T. 9 K 72
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Trageri de luptă cu tunul antitanc calibrul 57 mm, model 1943

Maşina de transport rachete 9T29 din sistemul de rachete tactice 9 K 52

Aruncător de proiectile reactive calibrul 122 mm pe şasiu de ARO
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Trageri de luptă
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realizare a reformei, având ca obiective:
elaborarea şi operaţionalizarea cadrului
legislativ şi normativ de organizare şi
funcţionare; studierea comparativă a altor
sisteme militare de referinţă şi stabilirea
măsurilor pregătitoare în vederea declanşării
reformei propriu-zise; constituirea structurilor
de conducere.
Anul 1990 a marcat momentul trecerii,
la nivel strategic, de la structurile de
conducere de tip comandament de armă la
cele de tip inspectorat. Astfel, potrivit
prevederilor Ordinului ministrului apărării
naţionale nr. M.102/30.07.1990, începând cu
01.08.1990, Comandamentul Infanteriei şi
Tancurilor s-a reorganizat în Comandamentul
Trupelor de Uscat, având în compunere:
Direcţia Tehnică de Tancuri şi Auto;
Inspectoratul General al Infanteriei şi
Vânătorilor de Munte; Inspectoratul General
al Blindatelor; Inspectoratul General al
Artileriei; Inspectoratul General al Geniului;
Inspectoratul
General
al
Protecţiei
Antichimice; Inspectoratul General al
Apărării Antiaeriene a Trupelor de Uscat.
Comandamentul
Trupelor
de
Uscat
subordona, de asemenea, şi cele patru armate
de arme întrunite.
În acest context, Inspectoratul General
al Artileriei subordona aceleaşi structuri de
armă ale fostului Comandament al
Artileriei şi cele două instituţii de
învăţământ de armă: Şcoala Militară de
Ofiţeri Activi de Artilerie „Ioan Vodă” –
Sibiu şi Centrul de Perfecţionare a
Pregătirii Cadrelor de Artilerie – Ploieşti,
Brigada 8 Artilerie – Focşani, Brigada 17
Artilerie – Bîrlad, Regimentul 65 Artilerie
Antitanc – Brăila, Divizionul 42 Artilerie
Antitanc – Sighişoara, Baza Tehnică
Mobilă de Rachete 95 – Ploieşti, Baza
Tehnică Mobilă de Rachete 62 – Mîrşa,
Laboratorul Fotogrammetric al Armatei –
Cernica, Laboratorul Artileristic/Cernica,
Poligonul de Experienţe al Armatei –
Jegălia şi depozitele de armament şi
muniţii ale armatei. Primul inspector general
al Inspectoratului General al Artileriei, după
evenimentele din decembrie 1989 a fost
generalul de brigadă dr. Mihail Eugeniu
Popescu, ulterior înaintat până la gradul de
general şi care a îndeplinit succesiv funcţiile

7.1. Restructurarea şi modernizarea
artileriei
Evenimentele din decembrie 1989 au
determinat ample transformări politico-sociale
în România, cu impact direct asupra Armatei
României şi, implicit asupra artileriei. Acestea
au determinat schimbări esenţiale privind
structura, dotarea şi managementul resurselor
în armă, ducând la conturarea unor structuri
noi, menite să rezolve problema interoperabilităţii cu structurile euroatlantice.
Evoluţia artileriei române după 1989 nu
poate fi desprinsă din contextul general al
procesului de transformare a societăţii
româneşti
şi
de
compatibilizare
a
organismului militar cu sistemele militare
euroatlantice. Totodată, nu putem vorbi de
transformările survenite în artileria română a
ultimului deceniu al secolului XX şi
începutului de secol XXI fără să avem în
vedere evoluţia Forţelor Terestre.
Transformarea
artileriei
a
fost
determinată de: necesitatea încadrării în
procesul general de reformă a sistemului
militar;
existenţa
unor
contradicţii
fundamentale între vechea structură a
artileriei şi resursele financiare alocate;
necesitatea
compatibilizării
cu
noua
fizionomie a câmpului de luptă modern;
asigurarea interoperabilităţii cu structurile
similare din armatele statelor membre NATO;
necesitatea asigurării sprijinului oportun şi
eficient al acţiunilor Forţelor Terestre;
prevederile tratatelor privind reducerea
armamentelor convenţionale; necesitatea
realizării tuturor activităţilor pe criterii de
eficienţă în folosirea resurselor umane,
materiale şi financiare.
Manifestarea acestor determinări a
declanşat ampla activitate de reformă, proces
în care a inclus artileria, a parcurs etape
importante de reorganizare şi restructurare.
7.1.1. Etapa I – a tranziţiei şi pregătirii
reformei instituţiei militare (1990-1993)
Această primă etapă a transformării
armatei române s-a desfăşurat independent şi,
în esenţă, a constat în: modificarea structurii
de forţe, crearea unui nou cadru juridic şi
iniţierea unor programe de înzestrare cu
tehnică modernă. În această etapă au fost
identificate soluţiile de concepere şi de
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calibru 152 mm model 1937, obuzierul 152 mm
model 1938), cu caracteristici tehnico-tactice
preponderent anacronice în raport cu câmpul
de luptă modern. Uzura fizică şi morală a
acestora impunea de altfel dezafectarea lor
deliberată, ca o necesitate stringentă a
modernizării, dar progresiv, pe măsura
asigurării posibilităţilor de asimilare şi
înlocuire cu sisteme de artilerie performante.

de şef al Statului Major al Forţelor Terestre şi
al Statului Major General.
Armatele de arme întrunite şi-au păstrat
organizarea pe divizii, regimente şi
batalioane/divizioane. Similar, structurile de
artilerie din compunerea acestora şi-au
păstrat organizarea şi dotarea. Concepţia
de întrebuinţare în luptă a artileriei a rămas
neschimbată.
Conducerea artileriei s-a realizat prin
Inspectoratul General al Artileriei, cu aceleaşi
atribuţii
generale
ca
şi
cele
ale
Comandamentului Artileriei şi prin instituţia
„şefului artileriei” de la nivel armată de arme
întrunite, divizie şi regiment.
Securitatea europeană a fost profund
influenţată în ultima decadă a secolului XX de
semnarea la 19.11.1990, la Paris, a Tratatului
cu privire la forţele armate convenţionale în
Europa, fundamentat pe scopurile şi
obiectivele rezultate în urma negocierilor de
la Viena, începute în martie 1989. Tratatul a
constituit expresia responsabilităţii statelor
semnatare pentru prevenirea conflictelor
armate în Europa, realizarea unei mai mari
stabilităţi şi securităţi în zonă şi trecerea la
relaţii bazate pe cooperare paşnică.
Referitor la artilerie, tratatul făcea
referire la sistemele de mare calibru, vizând
tunurile, obuzierele, piesele de artilerie care
combinau caracteristicile de tunuri şi de
obuziere, aruncătoarele şi sistemele multiple
de lansare proiectile reactive cu calibru 100 mm
şi mai mare. Prevederile restrictive ale
tratatului au avut un profund impact asupra
artileriei Armatei României, cu consecinţe
majore îndeosebi în ceea ce priveşte
posibilităţile de constituire a structurilor
ierarhice de artilerie destinate sprijinului cu
foc al unităţilor şi marilor unităţi tactice şi
operative, în concordanţă cu nevoile de
securitate naţională.
România, cu plafonul maxim stabilit de
1475 guri de foc calibru 100 mm şi mai mare,
a trecut în ierarhia europeană de la locul 3,
ocupat în anul 1990, pe locul 10. Între statele
europene, România s-a situat pe primul loc în
ceea ce priveşte numărul gurilor de foc de
artilerie ce a trebuit să fie redus. Cele 2344 guri
de foc dezafectate au reprezentat în totalitate
modele din perioada interbelică (obuzierul
calibru 122 mm model 1938, obuzierul
calibru 150 mm model 1934, obuzierul-tun

7.1.2. Etapa a II-a – a reformei
propriu-zise a organismului militar (1994 –
2003)
Această etapă s-a desfăşurat împreună
cu NATO, având următoarele subetape: 19941996, Programul Parteneriatului pentru Pace
(PfP); 1997-1999, Programul Parteneriatului
pentru Pace
Îmbunătăţit; 2000-2003,
Ciclurile I-V Membership Action Plan
(MAP).
Această etapă a fost caracterizată în
principal de: reducerea numărului de armate
de arme întrunite de la 4 la 3 şi, implicit, în
aceeaşi proporţie, a numărului de state majore
ale artileriei acestui eşalon; înfiinţarea
eşalonului brigadă mecanizată începând cu
anul 1994, prin transformarea regimentelor
existente până la acea dată; realizarea
structurilor luptătoare pe criterii de eficienţă
operaţională şi, în acest cadru, înfiinţarea
divizioanelor de artilerie şi artilerie antitanc
independente subordonate brigăzilor de arme
întrunite; introducerea în dotarea artileriei a
proiectilelor „Cargo” şi „tip săgeată”;
reorganizarea învăţământului militar prin
înfiinţarea Academiei Trupelor de Uscat, a
Şcolii Militare de Maiştri Militari şi
Subofiţeri a Trupelor de Uscat şi prin
proiectarea structurii, a competenţelor şi a
programelor de învăţământ pentru şcolile de
aplicaţie a armelor.
Adâncind şi detaliind specificul acestei
perioade, se poate afirma că, sistemul militar
a fost supus în mod accelerat procesului de
reformă, determinat de schimbările survenite
atât pe plan intern, cât şi pe plan extern. În
acest context realizarea noii arhitecturi a
artileriei a avut ca fundamente: potenţialul
economico-social al statului, restricţiile
impuse prin tratatele internaţionale la care
România era parte semnatară privind
reducerea armamentului convenţional, precum
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Armatei 1, al Comandamentului 2 Operaţional
Întrunit şi de şef al Reprezentanţei Militare de
la Bruxelles. I-a urmat în funcţie colonelul
doctor Sorin Ioan, fost comandant al Brigăzii 43
Artilerie – Mihai Bravu, şef al artileriei
Corpului 1 Armată, comandant al Corpului 1
Armată, înaintat de asemenea la gradul de
general şi numit succesiv şef al Statului Major
al Forţelor Terestre, locţiitor al şefului
Statului Major General, şef al Reprezentanţei
Militare de la Bruxelles, consilier al
ministrului şi din nou şef al Statului Major al
Forţelor Terestre (2012-2013).
Ca urmare a procesului de reformă a
armatei, la jumătatea ultimului deceniu al
secolului XX, la nivelul celor 3 armate de
arme întrunite şi al Corpului 9 Armată au
funcţionat 21 de brigăzi de artilerie, astfel:
- Armata 1 – Bucureşti: Brigada 95
Artilerie – Ploieşti; Brigada 29 Artilerie
Antitanc – Alexandria; Corpul 1 Armată –
Bucureşti: Brigada 43 Artilerie – Mihai
Bravu; Brigada 16 Artilerie Antitanc – Mihai
Bravu; Corpul 3 Armată – Craiova: Brigada 1
Artilerie – Slatina; Brigada 9 Artilerie
Antitanc – Drobeta Turnu Severin.
- Armata a 2-a: Brigada 8 Artilerie –
Focşani; Brigada 32 Artilerie Antitanc –
Tecuci; Corpul 8 Armată – Brăila: Brigada 25
Artilerie – Brăila; Brigada 65 Artilerie
Antitanc – Brăila; Corpul 10 Armată – Iaşi:
Brigada 17 Artilerie – Bârlad; Brigada 79
Artilerie Antitanc – Tecuci.
- Armata a 4-a: Brigada 26 Artilerie –
Ineu; Brigada 612 Artilerie Antitanc – BaiaMare; Corpul 5 Armată – Timişoara: Brigada 59
Artilerie – Lugoj; Brigada 24 Artilerie
Antitanc – Lugoj; Corpul 6 Armată –
Tg. Mureş: Brigada 7 Artilerie – Floreşti;
Brigada 42 Artilerie Antitanc – Sighişoara;
Corpul 7 Armată – Dej: Brigada 69 Artilerie –
Şimleu Silvaniei; Brigada 315 Artilerie
Antitanc – Şimleu Silvaniei.
- Corpul 9 Armată – Constanţa:
Brigada 13 Artilerie – Medgidia; Divizionul 345
Artilerie Antitanc – Basarabi.
Cele două brigăzi existente în
compunerea fiecărei armate de arme întrunite,
respectiv în compunerea fiecărui corp de
armată aveau o organizare similară. Statul
major al artileriei armatei care avea ca
misiune principală planificarea şi organizarea
acţiunilor artileriei în sprijinul operaţiei era

şi demersurile politice, economico-financiare
şi militare de integrare în organismele de
securitate euroatlantice.
Astfel, Inspectoratul General al
Artileriei a fost desfiinţat şi a luat fiinţă
instituţia „inspectorului pentru artilerie” în
cadrul Inspectoratului General al Statului
Major General, generalul Mihail Eugeniu
Popescu devenind din inspector general al
Inspectoratului General al Artileriei, primul
inspector pentru artilerie în Statul Major
General. Parte din personalul fostului
inspectorat general a încadrat structurile de
artilerie din cadrul Secţiei pregătire pentru
luptă/Statul Major al Trupelor de Uscat.
Desfiinţarea Inspectoratului General al
Artileriei a reprezentat o nouă întrerupere a
unei tradiţii de veacuri, această instituţie, de-a
lungul timpului, reprezentând pentru istoria
armei, nu numai entitatea funcţională
destinată conducerii, ci şi o adevărată şcoală
de artilerişti de prestigiu, cum ar fi generalul
maior Iordache Olaru (şeful Direcţiei
Planificare Strategică din Statul Major
General), care a activat şi în învăţământul de
artilerie ca lector în Centrul de Pregătire al
Artileriei (1987-1988), generalul Ion Oprişor
devenit consilier de stat, secretar al
Consiliului Suprem de Apărare al Ţării,
generalul de brigadă (r) Alexandru Ciocan,
fost şef al Direcţiei Topografice Militare,
coloneii
Mircea
Seteanu,
Constantin
Gherasim etc.
Necesităţile operaţionale au determinat
ca, în baza Ordinului General al ministrului
apărării naţionale nr. 24 din 30.08.1993,
Comandamentul Trupelor de Uscat să se
transforme în Statul Major al Trupelor de
Uscat, având în subordine armatele de arme
întrunite, instituţiile militare de învăţământ şi
formaţiunile de diferite arme subordonate
direct. Acest fapt a determinat apariţia, în
sistemul de conducere a artileriei, la nivelul
Statului Major al Trupelor de Uscat, a
instituţiei „şefului artileriei”, având în
subordine structuri specializate de tip secţie,
birou şi compartiment. Primul şef al
artileriei acestei structuri a fost colonelul
Cornel Paraniac, fost comandant al
Regimentului 65 Artilerie Antitanc – Brăila şi
al Brigăzii 8 Artilerie – Focşani care, ulterior,
înaintat până la gradul de general-locotenent, a
îndeplinit succesiv funcţiile de comandant al
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autotunuri cal. 100 mm. Batalioanele de
infanterie (tancuri) dispuneau de câte o baterie
de aruncătoare cal. 120 mm (2 plutoane x 3
piese) şi o baterie antitanc mixtă (2 plutoane
A.G.-9 x 3 piese şi un pluton R.A.D.).
De remarcat este faptul că, deşi considerat
armament greu de infanterie, aruncătorul de
grenade antitanc A.G.-9 se regăsea şi la
structurile de artilerie de la nivel batalion, ca
armament de substituţie.
Planificarea şi organizarea acţiunilor de
luptă ale artileriei au fost asigurate de
locţiitorul comandantului (şi şef al artileriei)
care avea în subordine un stat major şi o
baterie de stat major.
Deşi la o primă vedere organizarea
artileriei brigăzilor mecanizate şi a
batalioanelor de infanterie (tancuri) părea să
răspundă nevoilor operaţionale ale acestora, în
fapt, finalităţile proiectate nu erau pe deplin
realizate, numeroase structuri de artilerie
înfiinţate în 1995, unele fără trupe, urmând să
se desfiinţeze în anul 1997 ori mai târziu.
Apariţia noilor structuri a determinat
reconsiderări, pe de o parte referitoare la
concepţia de întrebuinţare în luptă a acestora,
iar pe de altă parte privind rolul, locul şi
misiunile instituţiei „şefului artileriei” la
nivelul structurilor nou înfiinţate. De remarcat
este faptul că, începând chiar cu anul
universitar 1992-1993, în Academia de Înalte
Studii Militare s-a studiat, complementar
eşalonului armată de arme întrunite,
eşaloanele corp de armată şi brigadă şi, în
acest context, acţiunile artileriei acestor
structuri.
În această etapă, un obiectiv important
l-a
reprezentat
realizarea
capacităţii
operaţionale a comandamentelor (1996-2000).
Acest deziderat s-a realizat prin: proiectarea
sistemului informaţional necesar conducerii
structurilor şi, în acest cadru, realizarea
(achiziţionarea) sistemului de conducere a
focului pentru artilerie tip COMBAT;
operaţionalizarea comandamentelor de nivel
operativ şi tactic, în consens cu structura
modulară a acestora şi cu însuşirea
procedurilor de lucru ale NATO, inclusiv în
domeniul conducerii artileriei; operaţionalizarea
structurilor de artilerie, prevăzute în Forţele de
Reacţie Rapidă; fundamentarea cadrului
normativ al pregătirii comandamentelor şi a
trupelor, prin doctrinele armelor, inclusiv a

deservit de o baterie de stat major, având în
compunere un pluton transmisiuni, un pluton
radio, un pluton N.B.C., un pluton cercetare şi
topografie şi o grupă calculatori. Aici dorim să
amintim câţiva dintre şefii artileriei armatei/
corpului de armată, cum ar fi generalul de
brigadă Cengher Valer, coloneii Nicolae Pană
şi Costin Ion care, au avut contribuţii
importante la dezvoltarea sistemului de
instrucţie al unităţilor de artilerie, colonelul
Valentin Silvestru, un profesionist deosebit
dedicat armei, care şi-a încheiat cariera din
funcţia de şef Serviciu Instrucţie în
Comandamentul Trupelor de Uscat.
Diviziile mecanizate (de tancuri,
infanterie etc.) aveau în compunere, la rândul
lor, un regiment de artilerie (organizat pe o
baterie comandă, 2 divizioane de obuziere
cal. 152 mm x 3 baterii x 6 piese şi un
divizion Ar.P.R. x 3 baterii x 6 instalaţii) şi un
divizion de artilerie antitanc sau de autotunuri
(organizat pe 3 baterii a câte 6 piese fiecare).
Anul 1995 a adus cu sine schimbări,
îndeosebi la nivelul diviziilor şi regimentelor.
Urmărindu-se realizarea unei structuri de forţă
suple şi mobile, cu putere de foc sporită, dotate
cu tehnică performantă, gata să intre în acţiune
în timp scurt, în măsură să poată îndeplini
misiuni complexe în cadrul multinaţional şi
interaliat, inclusiv în afara graniţelor ţării,
diviziile de arme întrunite şi cele de tancuri se
transformă în brigăzi, iar regimentele în
batalioane, iar în unele cazuri în brigăzi. În
acest context, brigăzile mecanizate (de
infanterie, tancuri etc.) aveau în compunere,
1-2 divizioane de artilerie şi un divizion de
artilerie antitanc provenite prin reorganizarea
regimentelor de artilerie ale diviziilor şi
divizioanelor de artilerie ale regimentelor
mecanizate sau prin reorganizarea şi
resubordonarea divizioanelor antitanc ale
diviziilor. Totodată, brigăzile de rachete
operativ-tactice din Rezerva Strategică din
garnizoanele Ineu şi Tecuci, precum şi
divizioanele de rachete tactice din
compunerea diviziilor mecanizate au fost
desfiinţate.
Luna martie a anului 1995 a găsit
brigăzile mecanizate şi cele de tancuri având
în compunere câte unul sau două divizioane
de artilerie dotate cu obuziere cal. 152 mm,
tunuri cal. 76 mm sau obuziere autopropulsate
cal. 122 mm şi câte un divizion de artilerie
antitanc dotat cu tunuri antitanc sau
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perfecţionarea sistemului de instrucţie a
forţelor de rezervă; alinierea structurală,
conceptuală şi operaţională a marilor unităţi şi
unităţilor de artilerie cu structurile similare
din armatele statelor moderne, dimensionarea
acestora potrivit misiunilor, concepţiilor de
întrebuinţare şi fondurilor alocate.
Dimensionarea artileriei urma să
corespundă nevoilor de realizare a
obiectivelor propuse şi resurselor exprimate în
alocaţiile bugetare. În acest sens, s-a accentuat
pe promovarea concepţiei privind reducerea a
efectivelor şi tehnicii, concomitent cu
compensarea calitativă a înzestrării artileriei,
care să permită optimizarea pregătirii
personalului şi aplicarea concepţiilor şi
procedurilor de utilizare a structurilor
componente.
Semnificative pentru această perioadă
sunt următoarele aspecte:
- desfiinţarea inspectoratelor de armă
şi implicit, a Inspectoratului General al Artileriei, concomitent cu preluarea atribuţiilor
acestuia de către şeful artileriei din Statul
Major al Trupelor de Uscat;
- reducerea numerică a artileriei prin
scăderea numărului de armate de la 3 la 2,
prin desfiinţarea Armatei a 2-a şi înfiinţarea,
ulterior, a Comandamentului 2 Operaţional
Întrunit (au funcţionat în continuare Armata 1 –
Bucureşti şi Armata a 4-a – Cluj-Napoca);
- resubordonarea marilor unităţi de
artilerie destinate Rezervei Strategice, din
subordinea Inspectoratului General al
Artileriei în subordinea celor două armate de
arme întrunite;
- înfiinţarea la 01.03.1997 a Forţei de
Reacţie Rapidă (F.R.R.), structură în cadrul
căreia s-au realizat şi se menţin la un nivel
corespunzător de operativitate componente de
acţiune pentru participarea la misiuni în
sprijinul păcii şi umanitare.
Ca urmare, în anul 1997 instituţia
„inspectorului
pentru
artilerie”
din
Inspectoratul General al Statului Major General
s-a desfiinţat, înfiinţându-se, totodată, Secţia
artilerie în cadrul Direcţiei Doctrină şi
Instrucţie/Statul Major General, desfiinţată la
rândul ei în anul 2000. Acest fapt a condus,
implicit, la dispariţia elementelor de conducere
a artileriei din cadrul structurilor centrale,
disfuncţie remediată parţial prin apariţia, în anul
2003, a instituţiei „inspectorului pentru armă”
la nivelul Statului Major al Forţelor Terestre.

artileriei; proiectarea noilor structuri ale
artileriei din cadrul Trupelor de Uscat potrivit
Concepţiei F.A.R.O. 2005-2010; organizarea
şi desfăşurarea acţiunilor consacrate realizării
interoperabilităţii cu armatele statelor membre
ale NATO; studierea posibilităţii adaptării
sistemelor de armament specifice NATO;
restructurarea şi reorganizarea instituţiilor
militare de învăţământ (transformarea
Institutului Militar de artilerie şi Geodezie în
Şcoala de Aplicaţie pentru Artilerie şi
Rachete, ulterior Şcoala de Aplicaţie pentru
Artilerie Terestră şi Artilerie Antiaeriană).
Doctrina Operaţională a Trupelor de
Uscat, elaborată în anul 1999, conţinea
prevederi şi principii referitoare la structurarea
şi operaţionalizarea Trupelor de Uscat şi,
implicit, ale artileriei, care reprezenta un gen de
armă important, constituit în mari unităţi şi
unităţi de sprijin de luptă.
La baza procesului de structurare au stat
următoarele principii: concordanţa între
structurile organizatorice şi diversitatea şi
complexitatea misiunilor pe care acestea
trebuie să le îndeplinească; asigurarea stării de
operativitate necesare unităţilor existente la
pace şi a resurselor indispensabile pentru
starea de război; comanda şi controlul unitar
al forţelor, în condiţiile ducerii acţiunilor
întrunite; respectarea întocmai a restricţiilor
cantitative impuse României, prin tratatele ce
privesc limitarea armamentelor şi forţelor
convenţionale; asigurarea, pentru diferite
eşaloane, a condiţiilor necesare desfăşurării de
acţiuni independente sau în compunerea
forţelor multinaţionale, pe teritoriul naţional
sau în afara acestuia; realizarea unor structuri
luptătoare, de asigurare a acţiunilor, protecţie
a trupelor şi logistice, de tip modular, flexibile
şi manevriere, cu capacitate mare de reacţie;
interoperabilitatea cu structurile similare din
armatele ţărilor membre ale organismelor de
securitate internaţională.
Realizarea structurilor organizatorice
optime la război a vizat următoarele măsuri:
amplificarea procesului de restructurare în
scopul corelării structurilor de pace cu cele de
război şi menţinerea unui raport optim între
acestea; asigurarea şi pregătirea continuă pe
timp de pace a nucleelor pentru marile unităţi
şi unităţile care se înfiinţează la război şi
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stabile, compatibile şi interoperabile cu cele
similare din armatele statelor membre NATO.
În anul 1997 a fost declanşată reforma
în domeniul sistemului de gestiune a
resurselor umane, cu efecte directe şi asupra
funcţionalităţii structurilor de artilerie. Astfel,
a fost necesară elaborarea unei noi strategii de
restructurare şi pregătire a personalului, prin
care se implementa noul sistem de selecţie,
formare şi promovare a personalului, destinat
să asigure managementul carierei militare în
acord cu practicile şi standardele NATO.
Pentru eficientizarea utilizării subofiţerilor în
cadrul sistemului militar românesc, în 1998 a
fost aprobată noua concepţie privind
selecţionarea, pregătirea şi utilizarea acestei
importante categorii de personal. În anul 1999
a fost adoptat ghidul carierei ofiţerului prin
care s-a dorit asigurarea structurării funcţiilor
conform controversatului model piramidal,
având drept consecinţă – între altele –
reducerea substanţială a numărului de ofiţeri
cu grade superioare.
Totodată, în scopul creşterii gradului de
interoperabilitate operaţională cu NATO, s-a
îmbunătăţit nivelul de profesionalizare a
personalului prin participarea ofiţerilor la
cursuri în ţară şi, mai ales, la instituţiile de
învăţământ din ţările membre ale Alianţei
Nord-Atlantice.

Potrivit misiunilor specifice, marile
unităţi, unităţile şi subunităţile din compunerea
Trupelor de Uscat – inclusiv cele de artilerie –
au fost structurate operaţional pe module de
grupări, astfel:
- Forţele de Supraveghere şi
Avertizare Timpurie, în compunerea cărora
erau incluse şi forţe şi mijloace specializate
de cercetare de artilerie;
- Forţele de Reacţie în Situaţii de
Criză (forţe operaţionale), în compunerea cărora
intrau şi unităţi de artilerie cu efective complete,
instruite şi dotate, astfel încât în situaţii de criză
şi război să sprijine acţiunile militare ale
grupărilor de forţe, atât pe teritoriul naţional, cât
şi în afara acestuia, în cadrul structurilor de
securitate internaţională. În structura forţelor
operaţionale - grupare de forţe necesară ducerii
acţiunilor militare - au fost incluse: o brigadă
de artilerie, o brigadă de artilerie antitanc şi
o brigadă;
- Forţele Principale (forţe teritoriale),
care includeau şi unităţi de artilerie cu
efective în procent de 30-50% din necesarul
de război, care puteau trece la îndeplinirea
misiunilor numai după completarea cu resurse
şi executarea unei perioade de instrucţie
pentru luptă. În structura Forţelor Teritoriale,
forţe destinate amplificării capacităţii de
reacţie în situaţii de criză sau război,
asigurării condiţiilor pentru executarea
mobilizării şi constituirii Forţelor de Rezervă,
au fost incluse şi 1-2 brigăzi de artilerie şi
artilerie antitanc;
- Forţele de Rezervă, în compunerea
cărora centrele de instrucţie şi mobilizare
aparţinând tuturor armelor şi specialităţilor,
inclusiv artileriei, erau destinate pentru
înfiinţarea la mobilizare a unor mari unităţi şi
unităţi. La pace, aceste centre erau prevăzute
cu elementele strict necesare pentru
funcţionare şi din nuclee de mobilizare
dimensionate în sistem modular. Aceste
structuri aveau nivelul de completare cu
efective de 5-20% din necesarul de război şi
aveau posibilitatea să treacă la îndeplinirea
misiunilor numai după completarea cu resurse
şi executarea unei perioade de instrucţie
pentru luptă.
Este important de remarcat faptul că
numeroasele reorganizări structurale ale
artileriei s-au realizat într-o perioadă de timp
extrem de scurtă neţinându-se seama de
demersul iniţial de creare a unor structuri

7.1.3. Etapa a III-a – în cadrul NATO
(2004 – 2025)
Începând cu data de 11.04.2000, în baza
Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare al
Ţării nr. S. 8 pentru aprobarea „Planuluicadru privind procesul de restructurare şi
modernizare a Armatei României”, Statul
Major al Trupelor de Uscat şi-a modificat
denumirea în Statul Major al Forţelor
Terestre.
Potrivit
aceluiaşi
document,
la
01.08.2000 cele două armate de arme întrunite
s-au reorganizat şi transformat în corpuri de
armată teritoriale organizate pe brigăzi.
Acestea aveau în compunere, ca şi fostele
armate de arme întrunite, câte o brigadă
de artilerie şi o brigadă de artilerie
antitanc, cu organizare similară celor din
compunerea armatelor. Pentru realizarea
conducerii, şeful artileriei corpului de armată
dispunea de un stat major şi o baterie de stat
major.
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Ca urmare a procesului de reformă, în
toamna anului 2006, artileria Forţelor Terestre
a avut următoarea organizare şi înzestrare:
- Corpul 1 Armată Teritorial:
artileria brigăzilor mecanizate (de infanterie,
vânători de munte): Batalionul 285 Artilerie –
Brăila, subordonat Brigăzii 282 Infanterie
Mecanizată – Focşani; Batalionul 325
Artilerie Mixtă – Caracal, subordonat Brigăzii 2
Infanterie Uşoară – Craiova; Batalionul 345
Artilerie – Basarabi, subordonat Brigăzii 34
Infanterie Uşoară – Bucureşti; Batalionul 206
Artilerie – Ghimbav, subordonat Brigăzii 2
Vânători de Munte – Braşov; Brigada 8
Artilerie Mixtă – Focşani, având la rândul ei
în compunere: Comandamentul brigăzii şi
Bateria Stat Major – Focşani; Batalionul 81
Artilerie – Focşani, dotat cu tunuri-obuziere
cal.152 mm; Batalionul 82 Artilerie Mixtă –
Bîrlad, dotat cu tunuri antitanc cal. 100 mm;
Batalionul 83 LAROM – Bîrlad, dotat cu
lansatoare multiple de rachete LAROM;
Batalionul 84 Asigurare Date – Focşani (este
principalul mijloc de supraveghere şi
determinare a ţintelor pentru subsistemul de
lovire, reprezentând o verigă importantă în
cadrul procesului de management al ţintelor);
Batalionul 96 LAROM – Ploieşti, înzestrat
însă cu aruncătoare proiectile reactive cal. 122 mm,
Md. 1978; Batalionul 85 Logistic – Bîrlad.
- Corpul 4 Armată Teritorial:
artileria brigăzilor mecanizate (de infanterie,
vânători de munte): Batalionul 335 Artilerie
Mixtă – Botoşani, subordonat Brigăzii 15
Mecanizată – Iaşi; Batalionul 817 Artilerie
Mixtă – Prundu-Bârgăului, subordonat
Brigăzii 81 Mecanizată – Bistriţa; Batalionul 385
Artilerie – Lunca de Sus, subordonat Brigăzii
61 Vânători de Munte – Miercurea-Ciuc;
Brigada 69 Artilerie Mixtă – Şimleu Silvaniei,
având în subordine: Comandamentul brigăzii şi
Bateria 70 Stat Major – Şimleu-Silvaniei;
Batalionul 315 Artilerie – Şimleu-Silvaniei;
Batalionul 612 Artilerie Antitanc – Baia-Mare;
Batalionul 7 Aruncătoare Proiectile Reactive –
Floreşti; Batalionul 8 Aruncătoare Proiectile
Reactive – Floreşti; Batalionul 316 Asigurare
Date – Şimleu-Silvaniei; Batalionul 317
Logistic – Zalău.
O contribuţie importantă la dezvoltarea
armei şi, de altfel, a Forţelor Terestre în condiţiile
impuse de reforma acestei instituţii, au avut-o
colonelul Butuc Dobrică, colonelul Corhăneanu
Romică, colonelul ing. Cârstoiu Emil,

Astfel, în subordinea Corpului 1 Armată
Teritorial au funcţionat Brigada 95 Artilerie,
în garnizoana Ploieşti şi Brigada 16 Artilerie
Antitanc, în garnizoana Mihai Bravu, iar
Corpul 4 Armată Teritorial subordona
Brigada 69 Artilerie – Şimleu Silvaniei şi
Brigada 612 Artilerie Antitanc – Baia-Mare.
Urmare aceluiaşi proces de reformă a
Forţelor Terestre, cele două brigăzi de
artilerie ale Corpului 1 Armată au fost
desfiinţate, iar Brigada 612 Artilerie
Antitanc/Corpul 4 Armată Teritorial a fost
transformată în Regimentul 612 Artilerie
Antitanc, intrând în compunerea Brigăzii 69
Artilerie Mixtă.
În noiembrie 2001, Brigada 8 Artilerie
din garnizoana Focşani a intrat în subordinea
Corpului 1 Armată. Ulterior brigada a trecut
de la organizarea pe divizioane ca subunităţi
în cadrul structurii, la organizarea pe
regimente ca unităţi independente, pentru ca,
la 01.12.2001 să se reorganizeze şi transforme
în Brigada 8 Artilerie Mixtă.
Prin Ordinul ministrului apărării
nr. M.S. 179 din 14.12.2005, Regimentul 69
Artilerie din garnizoana Şimleu Silvaniei,
provenit ca urmare a reorganizării Brigăzii 69
Artilerie, a fost transformat în Brigada 69
Artilerie Mixtă, intrând în subordinea
Corpului 4 Armată Teritorial. La sfârşitul
anului 2004, Brigada 7 Artilerie s-a
reorganizat şi transformat în Regimentul 7
Artilerie, Brigada 612 Artilerie Antitanc a
devenit Regimentul 612 Atilerie Antitanc, iar
Brigada 315 Artilerie Antitanc s-a transformat
în Regimentul 315 Artilerie Antitanc, toate
cele trei unităţi intrând în compunerea
Brigăzii 69 Artilerie Mixtă. Totodată, din
structurile brigăzilor de artilerie reorganizate
s-au înfiinţat şi unele divizioane de artilerie
ale brigăzilor mecanizate (de infanterie,
vânători de munte).
În final, fiecare dintre cele două corpuri
de armată teritoriale rămânea cu câte o
brigadă de artilerie mixtă şi cu câte un
divizion de artilerie la nivelul fiecărei brigăzi
mecanizate (de infanterie, vânători de munte).
Ulterior, regimentele din cadrul celor
două brigăzi de artilerie (Brigada 8 Artilerie
Mixtă şi Brigada 69 Artilerie Mixtă) au fost
reorganizate în divizioane, iar în vara anului
2006 acestea au fost transformate în
batalioane de artilerie, inclusiv cele ale
brigăzilor mecanizate (de infanterie, vânători
de munte).
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colonelul Mitu Nicolae, colonelul Romanescu
Eugen, colonelul Rujoiu Florian, colonelul
Ţundrea Marius, locotenent-colonelul Mihăilă
Vasile, artileriştii cu funcţii de răspundere în
Statul Major al Forţelor Terestre.
Vara anului 2008 a adus noi schimbări
în peisajul structural al Forţelor Terestre.
Astfel, Corpurile 1 şi 4 Armată Teritorial s-au
reorganizat şi transformat în Divizia 1,
respectiv 4 Infanterie, având aceeaşi
compunere, inclusiv din punct de vedere al
artileriei, ca cea menţionată anterior.
Nu putem parcurge etapa analizată
fără să luăm în considerare instituţia
„inspectorului pentru armă”. Aceasta a fost
înfiinţată, la nivelul Forţelor Terestre, în anul
2003. Prin Ordinul şefului Statului Major al
Forţelor Terestre nr. I. 1029 din 10.03.2003,
s-au stabilit rolul şi atribuţiile acestuia:
„structura Forţelor Terestre destinată
proiectării şi aplicării politicii de dezvoltare
a armei (specialităţii), conducerii procesului
de elaborare a actelor normative specifice
necesare organizării, coordonării, desfăşurării
şi controlului pregătirii pentru luptă şi
învăţământului militar. (…) Inspectorul
pentru armă îl consiliază pe şeful Statului
Major al Forţelor Terestre în problemele ce
privesc
politica
de
dezvoltare
şi
managementul resurselor, având acces în
toate marile unităţi (unităţile) de armă din
Forţele Terestre şi în cele în care există
structuri din arma respectivă”1.
În baza acestui document, comandantul
Şcolii de Aplicaţie pentru Artilerie Terestră şi
Artilerie Antiaeriană „Ioan Vodă”- generalul
de brigadă Eugen Popescu (care îndeplinea şi
prerogativele funcţiei de „inspector pentru
artilerie”) avea în competenţă următoarele
domenii: managementul resurselor umane ale
armei artilerie; elaborarea doctrinei artileriei
şi a manualelor pentru luptă; înzestrarea cu
sisteme de artilerie, echipamente şi materiale;
cercetarea ştiinţifică aplicativă în arma
artilerie; relaţiile internaţionale ale şcolii şi
unităţilor de elită ale artileriei, precum şi
promovarea artileriei în mediile de informare
în masă. Iniţial, inspectorul pentru artilerie îşi
exercita prerogativele şi prin Biroul
Inspectorului pentru Artilerie care funcţiona

în cadrul Serviciului doctrină şi instrucţie/
Statul Major al Forţelor Terestre.
Reorganizarea Statului Major al
Forţelor Terestre, precum şi a şcolilor de
aplicaţie pe centre de pregătire ale armelor a
determinat reconsiderări şi în domeniul
instituţiei „inspectorului pentru armă”.
La nivelul Forţelor Terestre şi-au început
funcţionarea 3 şcoli de aplicaţie, corespunzătoare
categoriilor de structuri – luptătoare, de
sprijin luptă şi pentru operaţii speciale,
organizate la rândul lor, pe centre de pregătire
ale armelor, ceea ce a impus ca, în anul 2006,
prin Dispoziţia nr. S.M.F.T.-18 din
28.04.2006, şeful Statului Major al Forţelor
Terestre să aprobe „F.T. – 4, Instrucţiuni
privind instituţia inspectorului în Forţele
Terestre”, destinată „proiectării şi aplicării
politicilor de dezvoltare şi modernizare ale
armelor
şi
specialităţilor,
conducerii
procesului de elaborare a actelor normative
specifice necesare organizării structurilor,
coordonării, desfăşurării şi evaluării
instrucţiei şi învăţământului militar”2.
Potrivit documentului menţionat, instituţia
inspectorului în Forţele Terestre era compusă
din: Inspectorul General al Forţelor Terestre
(funcţie îndeplinită de şeful Instrucţiei şi
Doctrinei din Statul Major al Forţelor
Terestre); inspectorii categoriilor de structuri
din Forţele Terestre – luptătoare, structuri
pentru sprijin de luptă, structuri pentru
operaţii speciale (funcţii îndeplinite de
comandanţii şcolilor de aplicaţie) şi
inspectorii pentru armă (funcţii îndeplinite de
comandanţii centrelor de pregătire ale
armelor).
În acest context, s-a înfiinţat Şcoala de
Aplicaţie pentru Unităţi Sprijin de Luptă la
nivelul căreia funcţiona instituţia „inspectorului
pentru unităţi sprijin de luptă”, iar la nivelul
Centrului de Pregătire pentru Artilerie Terestră –
instituţia „inspectorului pentru artilerie
terestră”; prima structură şi-a exercitat
atribuţiile prin Biroul Reglementări Unităţi
Sprijin de Luptă, iar a doua prin Secţia
Cercetare, Dezvoltare şi Reglementări a
centrului.
2

„F.T. – 4, Instrucţiuni privind instituţia inspectorului
în Forţele Terestre”, aprobate prin Dispoziţia şefului
Statului Major al Forţelor Terestre nr. S.M.F.T.-18
din 28.04.2006.

1

„Instituţia inspectorului pentru armă”, Ediţia 2003,
aprobată de şeful Statului Major al Forţelor Terestre cu
nr. I. 1029 din 10.03.2003.
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două centre de instruire ale armelor, Centrul
de Instruire pentru Artilerie Terestră şi
Artilerie Antiaeriană şi Centrul de Instruire
pentru Geniu, EOD şi Apărare N.B.C.,
structuri ai căror comandanţi, pe lângă faptul
că au pierdut prerogativele de inspectori au
avut şi gradul funcţiei diminuat la locotenentcolonel. Toate aceste acţiuni coroborate au
pus mari semne de întrebare asupra
modalităţilor concrete de elaborare a unei
politici coerente de dezvoltare şi modernizare
a artileriei pe termen mediu şi lung.
În procesul de reformă al armatei, au
apărut întâlnim noi orientări în ceea ce
priveşte rolul şi misiunile artileriei,
urmărindu-se organizarea acesteia pe principiul
modularităţii, dezvoltarea mobilităţii, introducerea sistemelor automatizate de conducere a
focului şi a tehnicii de cercetare modernă,
dotarea cu noi guri de foc şi tipuri de muniţie,
într-o sintagmă, dezvoltarea capabilităţilor
care să-i permită să răspundă provocărilor
câmpului de luptă modern. În acest sens,
participarea artileriştilor la misiuni în afara
teritoriului
naţional
(Balcani,
Irak,
Afganistan), atât în subunităţi constituite de
nivel baterie în cadrul batalioanelor de
manevră dislocate în diferite zone de operaţii,
precum şi pe funcţii în statele majore şi
comandamentele multinaţionale, a permis
aplicarea noilor principii/metode de luptă şi
dezvoltarea acestora exploatând experienţa
acumulată în luptă. Nu de puţine ori, focul
aruncătoarelor de 120 mm a fost determinant
în respingerea atacurilor asupra patrulelor şi
taberelor româneşti din aceste zone fierbinţi,
contribuind la îndeplinirea cu succes a
misiunilor forţelor de manevră.
În scopul realizării interoperabilităţii cu
structurile de artilerie ale celorlalte state
membre NATO şi compatibilizării acţionale a
artileriei cu cerinţele câmpului de luptă
modern s-a acordat o atenţie deosebită
elaborării de noi acte normative (instrucţiuni,
manuale etc.). Între reglementările importante
amintim: „F.T./A.-1.2, Manualul sprijinului
prin foc al operaţiilor grupării de forţe”,
ediţie 2007 (şeful colectivului de elaboraregl. bg Popescu Eugen), „F.T./A.-2.1,
Manualul pentru luptă al batalionului de

Biroul Coordonare, Reglementări în
Unităţi Sprijin de Luptă, ca structură
specializată la dispoziţia inspectorului pentru
unităţi sprijin de luptă, în pofida atribuţiilor
stabilite, s-a manifestat de multe ori ca o
structură cu rol birocratic, care primea şi
disemina la cele 5 centre de pregătire ale
armelor din subordine, ordinele, dispoziţiile şi
precizările elaborate la nivelul Secţiei
Inspectorului General şi Experienţă Acumulată
şi al Secţiei doctrine şi regulamente/Serviciul
instrucţie şi doctrină/Statul Major al Forţelor
Terestre şi, în acelaşi timp, centraliza de la
structurile subordonate planuri, sinteze, date
şi informaţii şi le înainta eşalonului superior.
În acelaşi timp, organizarea şi
încadrarea Secţiei Cercetare, Dezvoltare şi
Reglementări/Centrul de Pregătire pentru
Artilerie Terestră, considerată, pe bună
dreptate, ca „centru de cercetare aplicativă al
artileriei”, cu ofiţeri cu insuficientă
experienţă a creat serioase probleme privind
elaborarea
politicilor
de
dezvoltare,
normativelor şi manualelor de luptă în arma
artilerie. Experienţa scăzută la structurile de
planificare şi organizare a instrucţiei pentru
luptă a unităţilor de armă sau chiar lipsa cu
desăvârşire a acesteia a impus, pentru
îndeplinirea
sarcinilor
în
domeniu,
constituirea unor grupuri de lucru sau
colective prin cooptarea ofiţerilor din statul
major, a instructorilor din centrul de pregătire,
precum şi a unor ofiţeri de artilerie din marile
unităţi (unităţile) de armă, fapt ce uneori a
avut repercusiuni negative asupra respectării
termenelor stabilite, precum şi asupra calităţii
documentelor elaborate.
Dacă, totuşi, astfel concepută, instituţia
„inspectorului pentru artilerie terestră” şi-a
îndeplinit în condiţii acceptabile prerogativele, reorganizarea învăţământului militar şi,
implicit, a celui din Forţele Terestre, din
toamna anului 2008 aduce cu sine
desfiinţarea, atât a instituţiei „inspectorului
general al Forţelor Terestre” şi a celei a
„inspectorului
pentru
categoriile
de
structuri”, cât şi a „inspectorului pentru
armă”. Conform concepţiei de transformare a
învăţământului militar, Şcoala de Aplicaţie
pentru Unităţi de Luptă s-a reorganizat pe
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artilerie”, ediţie 2007 (şeful colectivului de
elaborare - col. dr. Stroea Adrian) şi „F.T./
A.-3.1, Manualul pentru luptă al bateriei de
artilerie”, ediţie 2007 (şeful colectivului de
elaborare - col. dr. Stroea Adrian). Acestea au
fost elaborate la Centrul de Pregătire pentru
Artilerie Terestră „Ioan Vodă“ din Sibiu.
Pentru realizarea standardizării şi
realizării interoperabilităţii cu structurile de
artilerie ale celorlalte state membre NATO,
un rol important l-au avut participările la
grupurile de lucru pentru artilerie ale
artileriştilor. Între participanţi la aceste
grupuri de lucru îi menţionăm pe: colonelul
dr. Damian Florinel, colonelul dr. Stroea
Adrian, locotenent-colonelul Ciocan Florin şi
Oprean Georgel. De asemenea, un rol
important l-au avut şi participările la
simpozioanele internaţionale organizate pe
linie de artilerie.
Structura artileriei române la 1 iulie
2013 era următoarea:
- în subordinea nemijlocită a Statului
Major al Forţelor Terestre:
- Brigada 8 LAROM (comandamentul
în Focşani):
- Batalionul 81 LAROM- Focşani;
- Batalionul 83 LAROM- Bîrlad;
- Batalionul 96 LAROM- Ploieşti;
- Batalionul 84 Asigurare Date - Focşani;
- Batalionul 85 Sprijin Logistic- Bîrlad.
- în subordinea Diviziei 1 Infanterie:
- Regimentul 51 Artilerie Mixtă-Slobozia;
- Batalionul 325 Artilerie Mixtă din
Brigada 2 Infanerie-Caracal;
- Batalionul 206 Artilerie din Brigada 2
Vânători de Munte - Ghimbav;
- Batalionul 113 Artilerie Mixtă din
Brigada 1 Mecanizată - Slobozia.
- în subordinea Diviziei 2 Infanterie:
- Regimentul 52 Artilerie Mixtă-Bîrlad;
- Batalionul 345 Artilerie Mixtă din
Brigada 9 Mecanizată - Medgidia;
- Batalionul 285 Artilerie Mixtă din
Brigada 282 Infanterie Mecanizată - Brăila;
- Batalionul 335 Artilerie Mixtă din
Brigada 15 Mecanizată - Botoşani.

- în subordinea Diviziei 4 Infanterie:
- Regimentul 69 Artilerie Mixtă - Şimleu Silvaniei;
- Batalionul 315 Artilerie - Şimleu
Silvaniei;
- Batalionul 612 Artilerie AntitancBaia Mare;
- Batalionul 7 Aruncătoare Proiectile
Reactive - Floreşti;
- Batalionul 316 Asigurare DateŞimleu-Silvaniei;
- Batalionul 317 Logistic - Zalău.
- Batalionul 817 Artilerie Mixtă din
Brigada 81 Infanrerie Mecanizată - Prundu
Bârgăului;
- Batalionul 385 Artilerie din Brigada 61
Vânători Munte - Odorhei;
- Batalionul 183 Artilerie din Brigada
18 Infanterie - Lugoj.
În concluzie, în compunerea artileriei
forţelor terestre în 2013 existau:
- o brigadă LAROM, cu 3 batalioane
LAROM, un batalion de asigurare date şi un
batalion de sprijin logistic;
- 3 regimente de artilerie mixtă (câte
unu la fiecare
divizie de infanterie),
regimentele de artilerie mixtă ale Diviziilor 1
şi 2 având structura diferită de regimentul de
artilerie mixtă al Diviziei 4 Infanterie;
- 5 batalioane de artilerie mixtă
(câte un batalion la fiecare brigadă de
infanterie, infanterie mecanizată);
- 2 batalioane de artilerie în
compunerea celor 2 brigăzi de vânători de
munte.
Între concluziile ce se pot desprinde din
analiza structurii şi dotării artileriei române
putem să amintim:
existenţa
structurilor
atipice
(regimente şi batalioane mixte) în raport cu
structurile de artilerie ale celorlalte state
membre NATO;
- coexistenţa artileriei cu trageri prin
ochire indirectă cu cea prin ochire directă
generează disfuncţii majore în conducerea
acţiunilor de luptă a acestora;
- compunerea structurală a regimentelor
de artilerie mixtă nu este identică;
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- dotarea nu este asigurată cu calibru
standard NATO, 155 mm;
- numai Brigada 8 LAROM dispune
de sistem automatizat de conducere
automatizată a focului, ceea ce afectează
viteza de reacţie în deschiderea focului;
- nu există în dotare radare
contrabaterie, senzor de cercetare esenţial
pentru artileria modernă;
- materialul de artilerie este de
fabricaţie românească; după anul 1989,
singurul material intrat în dotare a fost
reprezentat de instalaţiile LAROM.
Concluzia generală este că artileria
română a cunoscut în această perioadă de
timp transformări substanţiale, dar nu toate au
fost coerente şi nici benefice. În acest sens,
menţionăm că scoaterea din dotare a
rachetelor tactice şi a celor operativ-tactice a
reprezentat o involuţie a potenţialului de
lovire cu foc la distanţă. Prin această măsură
s-a renunţat cu uşurinţă şi la experienţa
rachetiştilor, formată cu efort şi costuri
substanţiale timp de 3 decenii. Este evident
caracterul ilogic al deciziei de scoatere din
dotare a acestor vectori de lovire, indiferent
de argumentele aduse, în contextul tendinţei
omniprezent în fenomenul militar actual de
sporire substanţială a posibilităţilor de
angajare a inamicului la distanţe tot mai

mari. De asemenea, desfiinţarea structurilor
de conducere centrală a artilerie (Comandamentul
Artileriei, Inspectoratul General al Artileriei,
instituţia Inspectorului pentru Artilerie) a
privat artileria de viziunea şi strategia
necesare unei evoluţii optime.
Un loc aparte în ultimii ani l-a marcat
preocuparea artileriştilor din Statul Major al
Forţelor Terestre, în special în perioada 20072013, de a organiza anual o serie de
manifestări cu prilejul Zilei Artileriei. Un
merit important în iniţierea şi desfăşurarea
acestora a revenit colonelului profesor
universitar dr. Stroea Adrian. Între
cei
implicaţi în organizarea şi desfăşurarea
manifestărilor îi amintim pe colonelul
Băjenaru Gheorghe, colonelul Popovici Liviu,
colonelul Baligi Ion, colonelul Ţîrlea
Gheorghe, locotenent-colonelul Barbu Florin,
maistrul militar Voica Mihai şi doamna dr.
Olga Dănilă.
De regulă, manifestările aniversare au
constat în desfăşurarea de simpozioane,
depuneri de coroane la Monumentul Eroilor
Artilerişti, lansarea unor numere festive ale
Revistei
Artileria
Modernă
Română,
premierea şefului de promoţie al Cursului de
bază pentru ofiţeri, precum şi a altor artilerişti
în activitate şi în rezervă, cu contribuţii
substanţiale
la
dezvoltarea
artileriei.
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De asemenea, anual au fost lansate în cadrul
acestor manifestări o serie de cărţi dedicate
artileriei şi artileriştilor, după cum urmează:
- în anul 2008 – „165 de ani de
existenţă a artileriei române moderne”,
autori: colonel dr. Stroea Adrian (coordonatorul
lucrării), colonel Afrim Constantin, colonel
Butuc Dobrică, colonel (r) Cană Ion, colonel (r)
Ghinoiu Marin, colonel Mitu Nicolae,
locotenent-colonel Băjenaru Gheorghe, maior
Barbu Florin, maior (r) Constantin Dumitru;
- în anul 2010 - „Artileria Română în
date şi imagini”, autori: colonel dr. Stroea
Adrian
şi
locotenent-colonel
Băjenaru
Gheorghe; recenzia cărţii a fost făcută de marele
istoric, academicianul Dinu C. Giurescu;
- în anul 2011 - „Şcoala Militară de
Artilerie. 130 de ani de existenţă”, autori:
colonel dr. Stroea Adrian şi colonel (r)
Ghinoiu Marin; recenzia cărţii a fost făcută
de vicepreşedintele Academiei Române,
academicianul Dan Berindei;
- în anul 2012 - „Din elita artileriei”,
autori: colonel dr. Stroea Adrian şi colonel (r)
Ghinoiu Marin; recenzia cărţii a fost făcută de
ilustrul istoric, academicianul Neagu Djuvara.
Prin conţinutul lor extrem de valoros şi
complex, apreciem că aceste lucrări constituie
unele din cărţile de căpătâi ale istoriei
artileriei române.

Obuzierul de munte „Bucegi”, calibrul 98 mm,
model 1995

de reducere a forţelor militare convenţionale
din Europa, din anul 1990 a impus pentru ţara
noastră limitarea numărului gurilor de foc
peste 100 mm la 1400. În acest context s-a
decis de către conducerea armatei ca acest
obuzier să aibă calibrul mai mic de 100 mm
pentru a nu intra sub incidenţa tratatului.
Problemele economice din anii 1990 au
întârziat acest proiect, astfel că obuzierul
calibru 98 mm a intrat în dotare, la trupe, la
data de 31 ianuarie 1995.
Destinaţia obuzierului a fost aceea de
armament de artilerie de nivel brigadă de
vânători de munte. A fost gândit să înlocuiască
vechile obuziere „Skoda“ cal. 100 mm, model
1939, monofleş, care au fost retrase din dotare
la începutul anilor 1980, din cauza uzurii
avansate. Experienţa realizării tunului de
munte cal. 76 mm a constituit un avantaj, iar
acest obuzier este proiectat în mod
asemănător: Tragerea se poate executa cu
fălcele lungi pentru unghiuri de înclinare mici
sau cu fălcele scurte pentru tragerile verticale.
Pentru uşurinţa transportului, fălcelele se
pot rabata. În funcţie de condiţiile de relief,
tractarea se poate face cu camionul DAC 4x4
sau 6x6, hipo cu 2 cai, în paralel, sau pe
3 cărucioare. Astfel, căruciorul port-ţeavă are
greutatea de 820 kg, căruciorul port-leagăn,
540 kg, iar căruciorul pentru muniţie are
greutatea de 890 kg. Închizătorul este de tip
pană orizontală cu funcţionare semiautomată.
În ciuda începutului promiţător şi
faptului că a fost în dotarea artileriei de munte
din Forţele Terestre, până la începutul
anilor 2000, acest obuzier a fost retras în
depozite.
Specificaţii tehnice: calibrul - 98 mm;
lungimea obuzierului - 4.250 mm; lungimea
ţevii cu frâna - 2.480 mm/25.3 calibre;
greutatea pentru luptă - 1.500 kg; viteze
iniţiale - 470 m/s; câmp de tragere vertical - –5°
la +70°; câmp de tragere orizontal - 40°;

7.2. Înzestrarea artileriei în perioada
1990-2003
Perioada 1990-2013 a fost o perioadă
fără realizări deosebite în înzestrarea artileriei.
Singura tehnică nouă intrată în dotare a fost
sistemul „LAROM”. De asemenea, trebuie
menţionată preocuparea armatei pentru
realizarea unui obuzier de munte, calibru mai
mic de 100mm, de către industria naţională
de apărare. Obuzierul de munte „Bucegi”
cal.98mm, model M1 a fost realizat, dar a fost
păstrat în dotare o perioadă scurtă de timp.
Obuzierul de munte „Bucegi”,
calibrul 98 mm, model 1995
Este un obuzier uşor destinat sprijinului
acţiunilor unităţilor de vânători de munte,
infanterie şi paraşutişti pentru ducerea
operaţiilor în zone muntoase. Proiectul
realizării acestui obuzier a fost demarat la
jumătatea anilor 1980, astfel că în anul 1988 a
fost finalizat prototipul având calibrul de
100 mm. Revoluţia din decembrie 1989 şi mai
apoi semnarea Tratatului de la Paris,
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greutatea proiectilului - 13,2 kg; viteza pe
şosea - 60 km/h; bătaia maximă - 10.856 m.

Sistemul a intrat în dotare în Forţele
Terestre în anul 2002 şi a constituit un
program major de înzestrare. Este sistemul de
artilerie cu cea mai mare putere de foc la
nivelul Forţelor Terestre. În anul 2008 a fost
realizată o a doua variantă la care s-au
adăugat sisteme perfecţionate de comunicaţii,
iar lansatoarele au fost dispuse pe un şasiu
nou de autocamion „ROMAN“.

Sistemul de lansare multiplă de
rachete „LAROM“
Sistemul LAROM reprezintă un
ansamblu de subsisteme de descoperire,
analiză, decizie şi lovire cu rachetele,
proiectat şi realizat în România, de compania
„Aerostar“ Bacău, în colaborare cu firma
„IMI“ din Israel.

Obuzierul autopropulsat „ATROM“,
calibrul 155 mm
Obuzierul ATROM este varianta
românească a obuzierului israelian ATMOS
2000, realizat în anul 2003. A rămas la stadiul
de prototip, fiind propus spre achiziţie (dar
neconcretizată)
Ministerului
Apărării
Naţionale.
Obuzierul propriu-zis este de tip
„Soltam“, calibrul 155 mm cu ţeava de 52 de
calibre şi sistem de uşurare a încărcării. Poate
trage toată gama de muniţii standard NATO şi
are bătaia de 41 de km cu muniţie rachetă
asistată şi 30 de km cu muniţie explozivă
clasică. Regimul de foc este situat între 4
şi 9 proiectile pe minut, dintre care 3 proiectile
în primele 20 de secunde. Obuzierul este
completat cu
sisteme performante de

Lansatorul LAROM este elementul de
lovire şi componenta principală a acestui
sistem fiind un mijloc autopropulsat care
execută, de regulă, trageri prin ochire
indirectă. Are o mare putere de foc şi este apt
să lovească o mare cantitate de ţinte,
îndeosebi cu dimensiuni mari, dispuse în
adâncimea dispozitivului de luptă al
adversarului. Lansatorul LAROM este
totodată o variantă mult perfecţionată a
aruncătorului APRA-40, model 1978, care
utilizează două tipuri de rachete: GRAD,
calibrul 122 mm şi LAR Mk.4, calibrul 160 mm.
Utilizarea a două tipuri de muniţie a permis
creşterea puterii de foc la bătaia maximă de
45 km, iar prin utilizarea unor sisteme avansate
de conducere a focului şi comunicaţii s-a
realizat creşterea vitezei de reacţie, o precizie
ridicată, manevră rapidă a focului, precum şi
o cadenţă de tragere mai mare între salve.
Modernizarea părţii auto a permis creşterea
vitezei de deplasare, a fiabilităţii tehnicii şi o
capacitate mare de manevră. Totodată, s-a
realizat un sistem de reaprovizionare cu
muniţie, fiecărui lansator fiindu-i alocată o
maşină dotată cu automacara şi remorcă,
destinată transportului şi reîncărcării cu
rachete. Reîncărcarea se execută cu
containere, care conţin 20 de rachete GRAD
sau 13 rachete LAR Mk.4.

control computerizat al tragerii şi de navigaţie,
iar ţintele sunt primite în sistem informatizat
de la observatorii înaintaţi.
Obuzierul este dispus pe şasiul
autocamionului ROMANԛ26.360 DFAE, 6x6,
echipat cu un motor MAN 28866 LF 24 de
360 CP. Este completat de un sistem auxiliar
de putere, când motorul principal este oprit şi
este deservit de 5 servanţi.
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Artilerişti la instrucţie
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Artilerişti în poligon de tragere
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Artilerişti în poligon de tragere
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Piese de artilerie capturate
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În acest capitol abordăm succint câteva
piese de artilerie capturate de către Armata
Română în cele 3 războaie de independenţă,
în Primul şi în cel de-al Doilea Război
Mondial. În timpul Primului Război Mondial,
din capturile realizate, precum şi din
armamentul abandonat de armata rusă, datorat
revoluţiei din anul 1917, ne-au rămas peste
1450 guri de foc de tipuri, calibre şi modele
diferite. Din cele aproape 920 de piese
rămase de la armata rusă, în jur de 460 erau
de tipul „Putilov”, calibrul 76,2 mm, model
1902. Performanţele ridicate şi calitatea foarte
bună a tunurilor (foarte multe erau noi),
precum şi cantitatea mare de muniţie aferentă
au determinat imediat introducerea lor în
dotare.
Unele dintre piese reprezintă realizări
tehnice de vârf, pe plan mondial şi merită a fi
scoase în evidenţă pentru valoarea lor
inestimabilă. Este cazul obuzierului „Skoda”
de mare calibru (420 mm), dispus pe o
platformă de cale ferată, aflat în colecţia
Muzeului Militar Naţional. Această piesă
excepţională este unicat pe plan mondial. Alte
piese capturate de către Armata Română au
dispărut. Aşa s-a întâmplat cu cele 4 tunuri
capturate de la turci în Războiul de
Independenţă şi aşezate, la ordinul regelui
Carol I, lângă monumentul lui Mihai Viteazul
din faţa Universităţii din Bucureşti. Acestea
au fost recapturate de turci la ocuparea
oraşului în anul 1916.
Indiferent de provenienţă, aceste piese
de artilerie au o valoare istorică deosebită,
întrucât reflectă vitejia şi eroismul trupelor
române care au luptat pentru a le obţine.
Fiecare dintre aceste piese de artilerie are
istoria ei, care, pentru a putea fi aflată,
necesită studierea jurnalelor de operaţii ale
unităţilor militare implicate. Din păcate, acest
demers nu a putut fi realizat decât parţial în
această lucrare.
Tunul „KRUPP”, calibrul 78,5 mm,
model 1871
Este un tun turcesc capturat de către
Armata Română în timpul Războiului de
Independenţă. Acest tun a fost şi în dotarea
trupelor noastre.

Tun turcesc „Krupp”, calibrul 78,5 mm.
Are o construcţie simplă cu afet metalic. Pe osie sunt
dispuse două scaune pentru servanţi (M.M.N.)

Deosebirea dintre ele este afetul, la
tunul turcesc fiind din metal, iar la cel
românesc, din lemn. Folosea pentru tragere
obuze explozive cu greutatea de 4,2 kg cu
care atingea o bătaie maximă de 3.500 m.
Greutatea tunului este de 650 kg. Piesa din
imagine este expusă la Muzeul Militar
Naţional.
Tunul „DE BANGE”, calibrul 80 mm,
model 1877
Tun de câmp cu tragere înceată realizat
de către uzinele „Puteaux” ca o replică mai
uşoară, pentru cavalerie, după modelul
de 90 mm „De Bange 90 mm cannon”.

Tun „De Bange”, calibrul 80 mm, model 1877

Acest tun a fost în dotarea armatei sârbe
de la care a fost capturat de trupele austroungare şi recapturat de către Armata Română.
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Principalele
caracteristici
tehnice:
calibrul: 149 mm; greutatea: 2.000 kg;
lungimea ţevii. 1,2 m; greutate proiectil:
33,1kg; câmpul de tragere vertical: +65°;
bătaia maximă: 3.500 m.

Încărcarea tunului se făcea pe la culată.
Închizătorul era prevăzut cu un obturator de
tip „ciupercă”, proiectat de către colonelul
De Bange care nu permitea ieşirea gazelor din
camera de încărcare, lovitura nefiind
completată cu tub cartuş metalic.
Principalele
caracteristici
tehnice:
calibrul: 80 mm; greutatea: 925 kg; lungimea
ţevii; 20 calibre; greutate proiectil: 6,3 kg;
viteza iniţială: 465 m/s; câmpul de tragere
vertical: -5° la +26°.
Exemplarul existent la Muzeul Militar
Naţional este prezentat ca fiind model 1885,
probabil anul în care a fost achiziţionat de
către armata sârbă.

Obuzierul „OBUKHOV”,
152,4 mm, model 1883

Mortierul „SKODA”, calibrul 150 mm,
model 1880
Este un obuzier greu cu tragere înceată
construit de către uzinele „Skoda” şi cunoscut
cu denumirea „15 cm Mörser M 80”.

calibrul

Obuzier OBUKHOV”, calibrul 152 mm (M.M.N.)

Obuzier rusesc cu tragere repede care a
fost fabricat de uzinele „Obukhov” şi „Perm”.
Piesa din imagine nu mai păstrează roţile
originale.
Cele două resorturi ale legăturii elastice
au fost înlocuite cu tampoane de cauciuc.
Resorturile frânei de tragere erau fixate pe
două tije metalice ce treceau prin osie şi
asigurau revenirea în poziţia iniţială a masei
reculante. A rămas de la armata rusă după
retragerea din Primul Război Mondial.
Obuzierul de câmp „SKODA”,
calibrul
104
mm,
model
1899
A fost obuzierul standard al trupelor austroungare la izbucnirea Primului Război Mondial
(„10 cm Feldhaubitze M 99“).

Mortierul „Skoda”, calibrul 150 mm, model 1880.
Roţile nu sunt cele originale

A fost proiectat atât pentru artileria de
câmp, dar în special pentru cea de asediu.
Ţeava era de bronz, fixată rigid la afet care
era tractat împreună cu un antetren. Încărcarea
ţevii se putea face doar la unghiuri de
înclinare mici. A fost folosit inclusiv în
Primul Război Mondial. O piesă ce a fost
capturată de Armata Română de la trupele
austro-ungare în Primul Război Mondial este
la Muzeul Militar Naţional.

Obuzier de câmp „Skoda”, calibrul 104 mm,
model 1899 din colecţia Muzeului Militar Naţional
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A fost fabricat în perioada 1899-1902 şi
era de tipul „cu tragere accelerată”, fiind
considerat depăşit încă de la fabricare.
Sistemul de atenuare a reculului era format
dintr-o sapă mobilă legată la un resort
puternic ce aducea obuzierul în poziţia
iniţială, după tragere (sistem „sapă elastică”).
Ţeava de bronz era flancată de două scaune
pentru servanţi aşezate pe axa roţilor, sistem
considerat clasic la piesele de artilerie austroungare şi germane din acea vreme.
Principalele
caracteristici
tehnice:
calibrul: 104 mm; greutatea: 1022 kg; lăţimea
1,56 m; lungimea ţevii: 1,35 m; greutate
proiectil: 14,3 kg; viteza iniţială: 305 m/s;
bătaia maximă: 6.100 m.

Tunul de câmp „KRUPP”, calibrul
105 mm, model 1904
Este un tun de câmp german cunoscut
cu denumirea „10 cm K 04” (K=Kanone, tun),
realizat prin preluarea celor mai valoroase
elemente de la obuzierul „15cm sFH 02”. La
data producerii întrunea cele mai noi
tehnologii: legătură elastică hidropneumatică cu
recul variabil, aparate de ochire pentru
tragerea indirectă şi închizător tip „pană”
verticală. Precizia ridicată, bătaia maximă
apreciabilă şi regimul de foc foarte bun au
făcut din acest tun una dintre cele mai bune

Obuzierul de munte „SKODA”,
calibrul 104 mm, model 1899
Cunoscut cu denumirea „10 cm
Gebirgshaubitze M 99” acest obuzier este
varianta de munte (acelaşi calibru şi model) a
obuzierului de câmp „10 cm Feldhaubitze
M 99“ prezentat mai sus. Pentru scăderea
greutăţii i-a fost redusă lăţimea afetului
de la 1,56 m la 1,3 m şi au fost suprimate
scaunele servanţilor de pe axul roţilor.

Tun de câmp „Krupp”, calibrul 105 mm, model 1904
din colecţia Muzeului Militar Naţional. A fost
capturat de către Armata Română în anul 1918.
Este înregistrat greşit, de către muzeu,
ca fiind model 1914

piese de artilerie germane din Primul Război
Mondial, chiar dacă între timp au apărut noi
modele precum K14 şi K17. Un minus al
acestui tun este lipsa scutului. Are o variantă,
modelul 1912 care a fost dotat cu scut şi avea
unele mici modificări constructive. Putea fi
demontat şi transportat pe părţi.
La începutul Primului Război Mondial
existau în dotarea armatei germane 182 de
astfel de tunuri.
Principalele
caracteristici
tehnice:
calibrul: 105 mm; lungimea ţevii: 4.725 mm,
L/30 cal.; greutatea: 2.428 kg; viteza iniţială:
551m/s; greutatea proiectilului: 16,1/18,75 kg;
câmp de tragere vertical: -5° la 30°; câmp de
tragere orizontal: 4°; bătaia: 10.200/12.700 m.

Obuzier de munte „Skoda”, calibrul 104 mm,
model 1899 (M.M.N.)

Putea fi demontat şi transportat pe părţi.
A fost folosit de trupele austro-ungare în
Primul Război Mondial, un exemplar fiind
capturat de către Armata Română.
Principalele
caracteristici
tehnice:
calibrul: 104 mm; greutatea: 900 kg; greutate
proiectil: 14,3 kg; viteza iniţială: 305 m/s;
bătaia maximă: 6.100 m.
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Tunul de câmp „KRUPP”, calibrul
75 mm, model 1907

comune cu tunul model 1904 achiziţionat de
către armata bulgară. Ţeava are la partea din
faţă două proeminenţe ca la modelul
„Puteaux” 1897.
Piesa de la Muzeul Militar Naţional a
fost capturată de către trupele austro-ungare
de la sârbi şi recapturată de către Armata
Română în anul 1917.
Principalele
caracteristici
tehnice:
calibrul: 75 mm; greutatea pentru marş:
1830 kg; greutate proiectil: 6,5 kg; câmpul de
tragere vertical:-5la 16°; câmpul de tragere
orizontal: 6°; bătaia maximă: 6.500 m.
Obuzierul „SKODA”, calibrul 150 mm,
model 1915
Este un obuzier greu dezvoltat de către
uzinele „Skoda” pentru folosirea deopotrivă
de către artileria de munte şi cea de câmp.

Tun de câmp „Krupp”,
calibrul 75 mm, model 1907

Este un tun cu tragere repede folosit de
către armata turcă. A fost capturat de Armata
Română în anul 1916 şi este înregistrat la
Muzeul Militar Naţional ca fiind model 1907,
deşi în armata turcă au predominat tunurile
„Krupp”, model 1903.
Principalele
caracteristici
tehnice:
calibrul: 75 mm; greutate proiectil: 6,5 kg;
câmpul de tragere orizontal: 7°; bătaia
maximă: 8.000.
Tunul „SCHNEIDER”, calibrul 75 mm,
model 1907
Tun de câmp model 1907, cunoscut şi
ca „modèle PD 6”. Este o variantă a tunului
„75 mm Schneider-Canet ml. 1903 P.D.” în
care „PD” arăta că ochirea era cu linie de
ochire independentă.

Obuzier „Skoda”, calibrul 150 mm,
model 1915

În nomenclatorul austriac, figura cu
denumirea: „15 cm schwere Feldhaubitze M. 15”
(schwere=greu în germ.). Obuzierul a fost
proiectat să fie tractat auto, fiind prevăzut cu
suspensie. Pentru transportul hipomobil putea
fi demontat în 4 părţi. Au fost fabricate doar
57 de obuziere, deoarece uzinele „Skoda”
erau concentrate pe producerea obuzierului de
149 mm, model 14/16 care însă nu a atins
aceleaşi performanţe balistice (bătaia de 8,7 km),
dar era mult mai uşor de transportat (2.344 kg).
Principalele caracteristici tehnice: calibrul:
149,1 mm; greutatea pentru luptă: 5.560 kg;
lungimea ţevii: 2,99 m - 20 calibre; câmp de
tragere vertical: -5°la 65°; câmp de tragere
orizontal: -8°; regimul de foc: 2 pr./min; viteza
iniţială: 508 m/s; greutate proiectil: 42 kg;
bătaia maximă: 11.500 m.

Tun de câmp „Schneider”, calibrul 75 mm

Deoarece nu există un model 1907,
acesta este probabil anul în care a fost
achiziţionat de Serbia. Are multe elemente
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Exemplarul din imagine a fost capturat
de către Armata Română şi se găseşte la
Muzeul Militar Naţional din Bucureşti.
Tunul greu „SKODA”, calibrul 152 mm,
model 1915/16
Este un tun greu de câmp austro-ungar
destinat pentru executarea tragerilor de
hărţuire şi contrabaterie la distanţe mari.
Pentru că a fost proiectat să fie tractat auto a
fost denumit: „15 cm Autokanone M. 15/16”.
Acest tun excepţional era dotat cu o ţeavă de
bronz care îi permitea executarea unor trageri
la distanţe peste 20 km. Pentru deplasare,
ţeava era detaşată de afet şi transportată
separat pe o altă platformă. Tunul a fost
construit în 44 de exemplare şi era deservit de
13 servanţi.
Aruncătorul greu „Böhler”,
calibrul 225 mm

Principalele
caracteristici
tehnice:
calibrul: 225 mm; greutatea aruncătorului:
920 kg; greutatea proiectil: 80 kg; regim de
foc. 2 lov/min; bătaia maximă: 1.200 m.
O piesă capturată de către trupele
române, în anul 1917, se află la Muzeul
Militar din Bucureşti.
Tunul greu „Skoda”, calibrul 152 mm,
model 1915/16

Mortierul „SKODA”, calibrul 210 mm,
model 1916. Este o piesă grea de artilerie,
dezvoltată de uzina „Skoda” din Pilsen şi
produsă către sfârşitul Primului Război
Mondial, pentru lovirea adăposturilor
betonate. Solicitarea iniţială a fost aceea a
unui mortier cu bătaie mai mare decât
modelul calibru 24 cm.

Principalele
caracteristici
tehnice:
calibrul: 152,4 mm; greutatea pentru luptă:
11.900 kg; lungimea ţevii: 6 m - 39,5 calibre;
câmp de tragere vertical: -6° la 45°; câmp de
tragere orizontal: -6° ; regimul de foc: 1 pr./ min;
viteza iniţială: 692 m/s; greutate proiectil:
42 kg; bătaia maximă: 21.840 m.
Un exemplar se găseşte la Muzeul
Militar Naţional din Bucureşti.
Aruncătorul „BÖHLER”, calibrul 225 mm,
model 1915
Este un aruncător greu realizat de firma
austriacă „Böhler”, în peste 930 de
exemplare, ca o alternativă la aruncătorul
german „Ehrhardt 25 cm schwere
Minenwerfer”, pe care nu a reuşit să-l fabrice
sub licenţă. Încărcarea se executa pe la gura
ţevii, care era lisă la interior şi nu avea sistem
de atenuare a reculului. Din cauza lipsei unei
plăci de bază, precizia aruncătorului era foarte
scăzută, în special când era aşezat pe sol
moale.

Mortier „Skoda”,
calibrul 210 mm, model 1916
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Model 1898 care avea bătaia de 6.500 m.
Producţia mortierului a rămas la stadiul de
prototip şi a fost încetinită datorită
excelentelor rezultate ale obuzierului de
calibrul 305 mm care a avut prioritate. Din
acest motiv au fost produse doar două
exemplare, dintre care unul a fost capturat de
către Armata Română şi se găseşte la Muzeul
Militar Naţional din Bucureşti. Este o piesă
rară, construită cu o foarte mare grijă pentru

Tun de câmp „Skoda”, calibrul 75 mm, model 1911
la Mausoleul de la Mărăşeşti

Scuturile sale asigurau o protecţie mult
mai bună decât la modelele franceze.
Mai multe exemplare au fost capturate de la
trupele austro-ungare.

Mortier „Skoda”, calibrul 210 mm, vedere din faţă

funcţionalitate, având în vedere greutatea sa:
ţeava se retrăgea pe un suport dispus pe
fălcele, pentru distribuirea optimă a greutăţii,
iar roţile erau duble, prevăzute cu bandaj de
cauciuc. Piesa era tractată auto. Principalele
caracteristici tehnice: calibrul: 210 mm;
greutatea pentru luptă: 10.200 kg; greutate
proiectil: 120 kg; bătaia maximă: 9.500 m.

Tun de câmp „Skoda”, calibrul 75 mm,
model 1911, vedere laterală

Unul dintre ele se află la Muzeul Militar
Naţional şi este înregistrat greşit ca fiind
model 1914. Alte patru exemplare în stare
tehnică excelentă se găsesc expuse la
Mausoleul Mărăşeşti.
Principalele
caracteristici
tehnice:
calibrul: 75 mm; greutatea pentru luptă:
940 kg; lungimea ţevii: 29 calibre, greutate
proiectil: 6,5 kg; viteza iniţială: 500 m/s,
câmpul de tragere vertical:-8° la +16°; câmpul
de tragere orizontal: 7°; bătaia maximă:
6.000 m.

Tunul „SKODA”, calibrul 75 mm,
model 1911
Tun de câmp produs pentru export care
a fost achiziţionat de China. Din cauza
izbucnirii Primului Război Mondial unele
comenzi au fost oprite de către armata austroungară, iar tunurile au fost rechiziţionate
pentru frontul de est. O parte dintre tunuri au
rămas în armata cehoslovacă până în anul
1938. Este o piesă clasică cu tragere repede,
cu bătaie relativ mică.
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că prototipul trimis în 1910 la probe a
necesitat numeroase corecţii parţiale, după
care în anul 1912 armata a
comandat
24 de exemplare, ce au fost introduse în
exploatare în anul 1914.
În vederea transportului, mortierul, cu
masa de 18.730 kg, putea fi demontat în
trei părţi (ţeavă, afet, postament). Mortierul
era transportat cu remorcherul de tip
„Daimler” (100 CP), model 1912, dezvoltat
în paralel cu acesta, care tracta 3 trăsuri cu
roţi metalice.
O noutate era asamblarea mortierului:
acesta era prima piesă de artilerie grea
care nu necesita macara. După aşezarea
postamentului, maşina care transporta afetul
se urca pe acesta şi ridica afetul cu ajutorul
roţilor dinţate montate în postament,
aşezându-l după părăsirea postamentului în
marşarier. În sfârşit, ţeava era aşezată pe afet
de un al treilea remorcher cu ajutorul unui
troliu cu cablu.
În urma testelor la muniţie, începute în
anul 1910, masa proiectilului a fost mărită de
la 300 kg, cât avea iniţial la 385,3 kg. La o
viteză a proiectilului la ieşirea din gura de foc
de 370 m/s acestea atingeau o bătaie de 9,6 km.

Mortierele „SKODA”, calibrul 305 mm,
model 1911, 1911/1916 şi 1916
Experienţa războiului ruso-japonez din
1904-1905 a scos în evidenţă importanţa
gurilor de foc cu un calibru mai mare de
25 cm pentru artileria grea de asediu.
În aceste condiţii, conducerea armatei austroungare a luat decizia de a dezvolta un mortier
(obuzier asediu) de calibru mare. În anul
1908, o comisie tehnică militară a supus
testelor un mortier de 30,5 cm (proiectil de
300 kg, bătaia maximă de 8.000 de m).

Mortier „Skoda”, calibrul 305 mm, model 1911/16.
Afetul piesei este aşezat pe un postament metalic
(M.M.N.)

Rezultatele au fost descurajatoare:
s-a tras concluzia că noua piesă necesită
un postament solid şi un sprijin ferm, condiţii
care nu puteau fi asigurate. Din acest
motiv aceste planuri au fost abandonate.
În 1909 uzinele „Skoda” din Pilsen au
primit sarcina de a perfecţiona mortierul astfel

Încărcarea mortierului „Skoda”,
calibrul 305 mm, model 1916

Proiectilele mortierului model 1911
urmăreau lovirea fortificaţiilor de atunci, în
punctul cel mai slab, acoperişul. Înainte să
explodeze, cauza distrugeri importante.
Proiectilele puteau să străpungă straturi de
beton cu o grosime de până la 2 metri. În
ţintele din materiale uşoare proiectilul
producea cratere de 8 metri, iar schijele
străpungeau pereţii din cărămidă pe o rază de
100 de metri şi aveau efect omorâtor până la
distanţa de 400 metri.

Mortier „Skoda”, calibrul 305 mm, model 1916.
Afetul piesei este mai modern. Se observă diferenţe
constructive, în special prin dispunerea legăturii
elastice sub ţeavă (M.M.N.)
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Principalele caracteristici tehnice ale
modelelor 1911 şi 1916: calibrul: 305 mm;
număr de ghinturi: 68; închizător tip pană
orizontală; regimul de foc: 10 proiectile pe
oră; câmp de tragere vertical: +40° la 70°;
câmp de tragere orizontal: 120°; lungimea
ţevii: 3.050-Md.1911/3.660 mm, Md.1916;
energia la gura ţevii: 2240 tfm; greutatea
pentru luptă: 10.200 kg; greutate proiectil:
385 kg; echipaj: 15-17 servanţi; bătaia
maximă: 9,6 km la Md. 1911 şi 12,3 km la
Md. 1916.
Au fost construite un număr de 79 de
mortiere, iar la această dată mai sunt în lume
doar 4 bucăţi: unul model 1911 în Italia, la
muzeul din oraşul Rovereto, al doilea, la
muzeul militar din Belgrad (1911), iar ultimele
două, model 1911/16 şi 1916, capturate, se
găsesc la Muzeul Militar din Bucureşti.

La începutul Primului Război Mondial,
un număr de 8 mortiere model 1911 au fost
cedate de conducerea armatei austro-ungare
către armata germană, care le-a folosit în
luptă la asediul inelului de fortificaţii belgian
de la Namur. Aici s-a observat prima dată
faptul că, explodând în spaţii închise,
proiectilele aruncate produceau o anumită
cantitate de gaz toxic, forţând apărătorii să
părăsească adăposturile pentru a preveni
sufocarea.

Obuzierul „SKODA”, calibrul 380 mm,
model 1916
În primăvara anului 1915 armata
germană a invitat ofiţeri de artilerie şi
armurieri austrieci şi unguri pentru a vedea
fortificaţiile distruse din vest. Printre aceştia
se număra şi Karl Skoda, directorul general al
uzinelor „Skoda“, care în baza celor văzute
s-a angajat să dezvolte în fabrica sa o gură de
foc care să poată fi la fel de mobilă, precum
mortierul de 305 mm şi a cărei eficienţă să o
atingă pe cea a obuzierelor de 420 mm, ba
chiar să le depăşească în privinţa bătăii.

Remorcherul „Daimler”
cu cele 3 platforme de transport

Prima
variantă
îmbunătăţită
a
mortierului 1911 a fost modelul 1911/16, din
care s-au fabricat 24 de bucăţi. La acest model
au fost corectate mai multe puncte slabe
constatate cu ocazia misiunilor de luptă pe
perioade lungi, cum ar fi problemele de
transport. Masa mortierului în poziţia de
tragere s-a mărit la 20.900 kg.
Varianta finală a fost mortierul model
1916, la care o mare parte a afetului a fost
reproiectat şi lungimea ţevii a crescut la
3.660 mm (precedentele aveau lungimea de
3.050 mm), cu posibilitatea tragerii circulare
la 360°. Greutatea mortierului în poziţia de
tragere s-a mărit la 22.248 kg, iar bătaia a
depăşit 12.000 m. Armata austro-ungară a
comandat 29 de bucăţi din acest model de
mortier îmbunătăţit, însă nu toate au fost
introduse în exploatare.
În pofida creşterii semnificative a
masei, atât mortierul model 1911/16, cât şi
mortierul model 1916 utilizau sistemul fără
macara, dezvoltat iniţial pentru modelul 1911.
După destrămarea imperiului austro-ungar
uzinele „Skoda” au ajuns în posesia statului
cehoslovac, iar mortierele existente au fost
preluate de armata ţării. Ultimele 17 mortiere
au fost confiscate de armata germană după
anexarea Cehoslovaciei, în anul 1939.

Ţeava cu lungimea de 6,46 m a obuzierului „Skoda”,
calibrul 380 mm, cu denumirea „Gudrun“ (M.M.N.)

La întoarcere, în aprilie 1915, l-a
însărcinat pe inginerul şef Richard Dirmoser
cu proiectarea noului mortier cu un calibru cât
mai mare, cât mai mobil şi care să aibă o
bătaie de 15 km. Calibrul obuzierului a fost
stabilit la 380 mm, cu o masă a proiectilului
de 740 kg şi o viteză iniţială de 460/s.
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Din ţeava de 6.460 mm, proiectilul ajungea la
o distanţă de 15 km. Câmpul de tragere
vertical era cuprins între 40 şi 75 de grade, în
timp ce, câmpul orizontal era de 360 de grade.
Conducerea
militară
austro-ungară
a
comandat, la data de 9 iunie 1915, două piese
care au primit denumirea „Barbara” şi
„Gudrun”.
Despre planuri aveau cunoştinţă, în
afara ministrului forţelor armate, doar
3 oameni de la uzinele „Skoda” şi 2 ofiţeri de
artilerie austro-ungari de rang înalt.
Angajaţilor şi funcţionarilor li s-a spus că este
vorba de un contract cu turcii, pentru care se
fabricau tunuri în acea vreme. În afară de
aceasta, datorită planurilor secrete s-a luat
decizia ca părţile obuzierului să fie fabricate
în diferite ateliere, iar ţeava să fie perforată la
sfârşitul fabricaţiei. În acest fel s-a reuşit
păstrarea secretului până la sfârşit.
O problemă tehnică deosebită era transportul.
Obuzierul de 81,7 tone era prea greu pentru
remorcherul „Ferdinand Porsche”, model
1912, fabricat de firma „Daimler”.

Curentul produs de acestea era transferat la
motoarele electrice de la cele 6 roţi. ale
trailerului. Cele două motoare ale perechilor
de roţi puteau fi legate atât în serie, cât şi în
derivaţie în vederea obţinerii randamentului
dorit. Frânarea se făcea pe de o parte mecanic,
iar pe de altă parte electric. Acest mod de
funcţionare combinată, pe benzină respectiv
electrică a permis atât transportul rutier, cât şi
cel feroviar, ce se realiza prin înlocuirea
roţilor cu bandaj de cauciuc. Astfel, pe
distanţe mai scurte remorcherul şi trailerul se
deplasau pe calea ferată. Pe distanţe lungi se
folosea pentru tractare o locomotivă.
Uzina „Scholler” a demarat fabricarea
muniţiei, iar la 21 ianuarie în poligonul
uzinelor „Skoda”, „Bolewetz”, s-a început
testarea acesteia. Primul vehicul de transport
pe benzină-electric a sosit din Wiener
Neustadt în Pilsen la sfârşitul lunii februarie,
iar primul obuzier complet a fost finalizat la
începutul lunii martie.

Asamblarea obuzierului „Skoda”,
calibrul 380 mm, model 1916

În final, obuzierele de 380 mm au fost
transportate pe şine în Ungaria, în poligonul
din Hajmmasker, iar la data de 25 martie 1916
obuzierul care primise numele „Barbara” a
fost transportat pe frontul din Tirol. Cele două
piese au fost folosite pe front alături de alte
piese grele de 150 mm, 240 mm, 305 mm şi
420 mm în timpul ofensivei de primăvară,
care a început la 5 mai 1916, pe frontul
italian, lângă Roveroto.
Instalarea acestei piese dura în medie
6-8 ore, dar înainte de aceasta trebuia
amenajată poziţia de tragere, operaţiune care
dura în jur de 20 de ore în teren obişnuit şi
câteva zile în teren stâncos. Rezultatele
excelente obţinute au determinat construirea a
încă 8 piese, în timpul războiului. Acestea au

Afetul cu legătura elastică şi dispozitivul de încărcare
ale obuzierului „Skoda”, calibrul 380 mm, model
1916, aşezate pe 2 osii duble de cale ferată.
Este cea de-a doua componentă a obuzierului

Directorul uzinelor „Daimler” a
rezolvat
situaţia
prin
perfecţionarea
remorcherului. Luând în calcul repartizarea
greutăţii a proiectat transportul pe 4 trailere cu
6 roţi, tractate de un remorcher Porsche.
Cele 6 roţi ale trailerului erau acţionate
de câte un motor electric de 15 cai putere. La
tracţiune se adăugau şi cele 2 roţi din spate ale
remorcherului. Motorul pe benzină de 20.32 litri
avea 6 cilindri şi dezvolta 150 de cai putere,
la o viteză de 14 km/h. Motorul pe benzină
acţiona şi două generatoare electrice de 300 volţi.
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fost angajate pe frontul de est şi în Alpi, dar
şi pe frontul de vest la Saint Quentin, printre
altele. Surprinzător, obuzierele de 380 mm
care au supravieţuit Primului Război Mondial
nu au fost utilizate de Wehrmacht în timpul
celui de-al Doilea Război Mondial.

sau „420 mm Haubitz M11”) şi a instalat
primul exemplar la Fort Gomila unde exista o
bază navală.

Afetul obuzierului de 420 mm,
model 1916 dispus pe platforma de cale ferată

Al doilea exemplar produs în anul 1914
a fost adaptat pentru acţiuni terestre, cu o
turelă mobilă şi începând cu anul 1915 a fost
folosit pe frontul din Polonia.
În anul 1916 armata a mai comandat
încă 4 exemplare, iar uzina „Skoda” au
reproiectat obuzierul pentru a putea fi mult
mai mobil, transportabil în 6 încărcături, după
modelul celui de 380 mm. Aceste piese
s-au numit model M16 şi aveau aceleaşi
caracteristici balistice ca modelul 1914, dar
erau mult mai mobile, mai simple şi mai
ieftine. Diferenţa de greutate dintre primul şi
ultimul model era de 83 de tone.

Militari austrieci la obuzierul „Skoda”,
calibrul 380 mm, model 1916

Obuzierul nr. 6 a fost păstrat şi se află la
Muzeul Militar Heeresgeschichtliches din
Viena, Austria, în timp ce obuzierul nr. 2,
„Gudrun”, a fost capturat de către trupele
române, pe teritoriul Ungariei, în anul 1919 şi
este expus la Muzeul Militar Naţional din
Bucureşti.
Principalele
caracteristici
tehnice:
calibrul: 380 mm; număr de obuziere
construite: 10; închizător: tip pană orizontală;
regimul de foc: un proiectil la 5 min; câmp de
tragere vertical: +40° la 75°; câmp de tragere
orizontal: 360°; lungimea ţevii: 6.460 m;
greutate proiectil: 740 kg; viteza iniţială:
459 m/s; greutatea pentru luptă: 81.700 kg;
bătaia maximă: 15 km.
Obuzierul „SKODA”, calibrul 420 mm,
model 1916
Este un obuzier super-greu dezvoltat de
către uzinele „Skoda” pe baza comenzii
Statului Major General al armatei austroungare, în anul 1910. Proiectul iniţial viza
crearea unui obuzier greu de coastă, pe baza
obuzierului calibrul 305 mm. Prima piesă a
fost gata în anul 1912. În anul 1914, armata
austro-ungară a introdus în dotare acest
mortier cu denumirea „420 mm Haubitze
M14” (Cunoscut şi ca „420 mm KustHaubitze
M14” - Kust Haubitz = obuzier de coastă,

Platforma care transportă ţeava obuzierului
de calibrul 420 mm

La sfârşitul Primului Război Mondial
armata austriacă dispunea în serviciu de
8 obuziere de 420 mm, unul fix, la Fort
Gomila, două în turele mobile, patru model
M16 şi unul model M17. Un al doilea M17
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era în curs de realizare la uzinele din Pilsen şi
a fost finalizat până la sfârşitul războiului.
La începutul celui de-al Doilea Război
Mondial, armata germană a folosit un obuzier
de calibrul 420 mm împotriva liniei fortificate
„Maginot“, în anul 1940.

de tragere orizontal: 270° la Md. 14 şi 360° la
Md.16; greutatea pentru luptă: 183 tone
(Md.14)/113 tone (Md.16)/100 tone (Md.17);
lungimea ţevii: 15 calibre, greutate proiectil:
808 sau 1.000 kg; viteza iniţială: 470 sau 415
m/s, greutatea pentru luptă: 81.700 kg, bătaia
maximă: 14,6 sau 12,7 km.
Obuzierul de munte „BÖHLER”,
calibrul 105 mm, model 1940
Este un obuzier de munte fabricat în
peste 420 de exemplare, în perioada 19421945 şi utilizat de către armata germană.
Era cunoscut ca „10.5 cm Gebirgshaubitze 40”,
sau „10.5 cm GebH 40”.

Culata obuzierului de calibrul 420 mm

Armata Română a capturat un astfel de
obuzier greu, în cursul anului 1919, în
apropiere de Gyor, în Ungaria. Piesa poate fi
văzută la Muzeul Militar Naţional din
Bucureşti şi este un exemplar unicat pe plan

Obuzierul de munte „Böhler”, calibrul 105 mm
(Muzeul Militar Naţional)

Obuzierul putea fi demontat în 4 părţi
şi transportat pe platforme tractate
de motociclete şenilate de tipul Sd.Kfz.
2 „Kettenkrad“ sau cu ajutorul catârilor.
Ţeava era, se pare, aceeaşi ca cea a
obuzierului 10.5 cm leFH 18. A fost o piesă
foarte apreciată, în ciuda greutăţii mari şi
a rămas în dotare în unele ţări până în
anii ‘60.
Principalele caracteristici tehnice:
greutatea pentru luptă: 1.660 kg; câmp de
tragere vertical: -4,5°la 71°; câmp de
tragere
orizontal:
-51°;
greutatea
proiectilului: 14, 52 kg; lungimea ţevii:
2.870 mm; viteza iniţială: 565 m/s; bătaia
maximă: 12.625 m.
Piesa din imagine a fost capturată de
Armata Română în războiul antihitlerist.

Prim-plan cu muniţia obuzierului „Gudrun”

mondial. Este de remarcat profesionalismul
personalului ingineresc şi tehnic de la uzinele
„Skoda”, care în decurs de 4-5 ani a dezvoltat
o adevărată industrie a pieselor de artilerie
foarte grele. Acestea pot constitui şi astăzi
material de studiu pentru tinerii ingineri de
armament.
Principalele
caracteristici
tehnice:
calibrul: 420 mm; închizător: tip pană
orizontală; câmp de tragere vertical: +15° la
70° la Md.14, +40° la 70° la Md.16, 17; câmp
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Instalarea tunului capturat în faţa Rotondei Centrale a Parcului Carol
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Servanţi la posturi
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tratate străine şi chiar generalizând rezultatele
studiilor proprii. Între cei ce s-au afirmat ca
primii „dascăli” ai artileriei îi amintim pe
colonelul Ciocârlan, generalul Manu şi
generalul Herkt.
Pregătirea ofiţerilor s-a desăvârşit în
cadrul procesului de instruire a trupei.
O preocupare principală o constituia instrucţia
tragerii. La această categorie de pregătire
ofiţerii îşi însuşeau modul de alegere a
proiectilului şi a felului tragerii în raport cu
natura ţintei, procedeele de apreciere a
distanţelor şi de aducere a loviturilor la ţintă
prin deplasarea punctului mediu. Observarea
tragerilor se făcea din baterie, din poziţia de
tragere. În cadrul pregătirii, ofiţerii executau
trageri demonstrative, trageri de instrucţie,
trageri de efect (denumite de demontare şi de
anfiladă), trageri în cadrul aplicaţiilor tactice
(cunoscute sub numele de trageri în urma
evoluţiilor tactice), trageri de noapte şi trageri
cu premii în cadrul unor concursuri. În acelaşi
timp, se acorda o atenţie deosebită şi
cunoaşterii temeinice a materialului şi a
muniţiei de artilerie.
Un rol aparte în pregătirea cadrelor de
artilerie l-a ocupat pregătirea subofiţerilor.
Aceştia erau recrutaţi din rândul sergenţilor
care, la terminarea serviciului militar, doreau
să se angajeze în armată.
Gradaţii în termen se formau în baterie
din rândul soldaţilor bine pregătiţi din punct
de vedere teoretic şi practic. Cu aceştia nu se
executa o pregătire suplimentară, ei
deprinzând cunoştinţele necesare în timpul
serviciului la materialul de artilerie, de la
comandantul de baterie şi de la gradaţii cu
experienţă. Prin desfăşurarea instrucţiei
practice, subofiţerii şi gradaţii ajungeau să
cunoască temeinic materialul de artilerie, să
execute corect serviciul la material şi să fie
buni instructori, inclusiv de călărie.
În perioada de început, 1834-1860,
instruirea militarilor în termen se desfăşura pe
întreaga durată a serviciului militar, care era
de ordinul anilor. În cadrul pregătirii de
specialitate se includeau cunoaşterea şi
serviciul la material, călăria, instrucţia
înhămată (conducerea trăsurilor), iar după
1860, instrucţia tragerii şi participarea la
manevre, categorii de pregătire care asigurau
formarea acestora ca buni servanţi şi
conducători hipo.

9.1. Instrucţia artileriei române în
perioada 1843-1879
În primii ani ai existenţei artileriei
române moderne, responsabilitatea organizării
şi desfăşurării instrucţiei a revenit iniţial
comandanţilor celor două baterii de artilerie
înfiinţate la Bucureşti şi la Iaşi, iar mai apoi
comandanţilor regimentelor de artilerie
constituite după anul 1860.
Instrucţia s-a desfăşurat la început
folosind regulamente străine, îndeosebi cele
ruseşti şi experienţa cadrelor militare pregătite
în cadrul structurilor de artilerie ale altor
armate, precum şi cea a unor instructori
străini. Încă din anii de început au fost
elaborate indicaţii privind conducerea
instrucţiei. Acestea se refereau la scopul şi la
importanţa instrucţiei, la progresia de urmat în
însuşirea problemelor şi chiar la unele metode
de utilizat în procesul de instrucţie. Începând
cu anul 1868, unele indicaţii şi măsuri privind
organizarea şi desfăşurarea instrucţiei au fost
generalizate la nivelul întregii armate. Printre
acestea, deosebit de semnificativă pentru
perfecţionarea procesului instructiv a fost
măsura de a se scoate şi de a se întruni
unităţile în tabere de instrucţie, în scopul
dezvoltării deprinderilor comandanţilor cu
executarea acţiunilor întrunite ale armelor,
dezvoltării spiritului de corp, al întăririi
coeziunii unităţilor, cât şi a diverselor arme şi
specialităţi, pentru antrenarea efectivelor în a
organiza şi desfăşura acţiuni în diverse
condiţii de teren, precum şi pentru executarea
de trageri. Între primele tabere de instrucţie le
amintim pe cele de la Floreşti din 1860, de la
Furceni din 1869 şi de pe Sabar din 1872.
De asemenea, menţionarea rezultatelor manevrelor
şi inspecţiilor, în conţinutul unor ordine la
nivel armată au avut un rol important în
stabilirea unor obiective comune de instrucţie
şi a căilor de urmat în scopul atingerii lor.
Ofiţerii din primele structuri de artilerie
s-au format ca artilerişti, în unităţile în care
erau încadraţi, fiind iniţial pregătiţi de către
instructori străini şi cadre instruite în Rusia
sau în armate ale unor state apusene. După
deprinderea cunoştinţelor de specialitate,
aceştia au preluat în relativ scurt timp
atribuţiile instructorilor străini, asigurând
pregătirea camarazilor de armă. Este demn de
remarcat faptul că aceştia nu se mulţumeau cu
informaţiile dobândite în unitate, studiind
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Serviciul la material se executa după
„Regulamentul asupra serviciului la gurile de
foc ghintuite”, apărut într-o primă formă în
1865 şi completat în 1868. Este de subliniat
faptul că temele de învăţat erau prezentate în
regulament într-o succesiune logică, tratându-se
pe părţi „şcoala tunarului”, în care erau
prevăzute funcţiile servanţilor afetului,
instrucţia întrunită a servanţilor de la afet cu
cei de la cheson şi unele noţiuni despre ochire
şi apoi şcoala de secţie (pluton) şi de baterie.
Din conţinutul regulamentului se desprindea
minuţiozitatea, chiar exagerată, cu care era
arătată executarea diferitelor operaţii. Grija
pentru mişcări uniforme, cu detalii uneori
nejustificate, a fost ulterior sesizată ca fiind în
detrimentul rapidităţii în lucru.
Instrucţia călare s-a desfăşurat după
„Regulamentul cavaleriei” până în anul 1867,
când a apărut „Regulamentul exerciţiilor
tunarului călare”. Aceasta, împreună cu
instrucţia înhămată au reprezentat categoriile
de pregătire cărora li se acorda o mare atenţie,
fiind conduse nemijlocit de comandantul de
baterie.
Instrucţia se desfăşura atât întrunit, cât
şi pe specialităţi. În arma artilerie, în anii de
început, acestea erau: ochitori, artificieri,
trompeţi, toboşari, infirmieri umani şi
veterinari (pentru cai) şi brancardieri.
Pentru instrucţia ochitorilor, specialişti
cu un rol important în executarea tragerilor,
regulamentul serviciului la material din 1865
cuprindea, într-unul din capitolele sale,
noţiuni privind elementele traiectoriei,
corecţia de derivaţie, de unghi de teren şi de
înclinare a roţilor, descrierea şi mânuirea
înălţătorului şi modul de apreciere a
distanţelor.
O preocupare deosebită o constituia
pregătirea artificierilor, specialişti de bază,
întrucât umplerea cu pulbere neagră a
săculeţelor încărcăturii de azvârlire şi a
proiectilelor, ca şi confecţionarea stupilelor şi
a fitilelor de dare a focului se realizau în
baterie.
Instrucţia întrunită a subunităţilor şi a
unităţii consta în executarea instrucţiei la
tunuri şi din „evoluţii” (ocupări şi părăsiri de
poziţie, deplasări pe un nou aliniament etc.)
cu una sau mai multe baterii. Acest tip de
instrucţie
se
desfăşura
pe
baza
„Regulamentului asupra manevrelor şi
evoluţiilor bateriilor înhămate de tunuri de
patru ghintuite”, apărut în anul 1864. Este
primul regulament de artilerie românesc,

intrat în vigoare printr-un decret semnat de
domnitorul Alexandru Ioan Cuza şi cuprindea
formaţiunile bateriei, trecerea de la o
formaţiune la alta, punerea în baterie, precum
şi modul de executare a focului în diferitele
forme ale luptei, aşa cum erau considerate în
acea vreme.
Privind metodele de instruire, de
exemplu, s-au identificat în regulamentul
asupra serviciului la gurile de foc, unele
indicaţii a căror actualitate se menţine şi în
prezent. Astfel, se pretindea ca expunerea să
fie însoţită de exemplificare, să se repete
mişcările şi operaţiile de învăţat pentru a fi
bine însuşite, să se utilizeze aceiaşi termeni în
predare, să se corecteze greşelile prin
indicarea corectă a mişcării, să se utilizeze
metode active şi atractive în instrucţie.
Evoluţia în desfăşurarea instrucţiei în ultimele
decenii ale secolului al XIX-lea s-a datorat şi
măsurii luată în 1875 de colonelul Herkt,
comandantul Regimentului 1 Artilerie, de a
elabora, cu ajutorul unei comisii, un manual
care să cuprindă cunoştinţele necesare
tunarului şi ofiţerului de artilerie. Acesta era
în fapt un adevărat program analitic.
Rezultatele bune obţinute în pregătirea
artileriştilor, în perioada de început a artileriei
române moderne au fost confirmate din plin
pe câmpul de luptă, în războiul din 1877,
prin eroismul şi dârzenia acestora, prin
oportunitatea şi precizia focului executat
asupra inamicului. În luptele purtate,
artileriştii au dovedit că erau deja deprinşi să
execute concentrări de foc în faza de pregătire
a atacului cu un număr sporit de piese faţă de
cel al bateriei organice, să îndeplinească
misiuni cu caracter de „contrabaterie” şi
„hărţuire”, să se deplaseze în cadrul
coloanelor de infanterie, iar prin acţiuni în
galop şi trageri directe, prin surprindere de la
700-900m, să le sprijine cu foc eficace.
În războiul din 1877 artileria română,
şi-a dovedit temeinica pregătire, atrăgând atât
admiraţia prietenilor, cât şi teama duşmanilor
în luptele de la Plevna, Rahova şi Vidin.
9.2. Instrucţia artileriei în perioada
1879-1919
Perioada 1879-1919 a fost una de
modernizare a artileriei, în care se pot distinge
trei etape: prima, 1879-1900, de dezvoltare pe
baza învăţămintelor desprinse din Războiul de
Independenţă şi de tranziţie către artileria
modernă; a II-a, între 1901-1916, de înflorire
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Nu sunt lipsite de interes, din acest
punct de vedere, nici ordinele pe care le
dădeau comandanţii de mari unităţi şi unităţi
privind organizarea şi executarea activităţii de
instrucţie. Deşi astăzi, unele dintre
problemele pe care le ridicau par cu totul
normale, pentru vremea aceea constituiau
elemente noi, care reprezentau puncte de
vedere mult avansate. Astfel, în anul 1892
generalul de artilerie Eracle Arion,
comandantul Corpului 2 armată, referindu-se
la instrucţia contingentului 1893, arăta ca
deosebit de necesare în acest sens o perioadă
şi un program de acomodare pentru tinerii
încorporaţi, sublinia faptul că instrucţia
individuală constituie baza formării militare a
soldatului, accentua nevoia educării temeinice
a militarilor şi a creării unor condiţii de viaţă
corespunzătoare. De asemenea, pretindea că
este necesar să se urmărească în mod constant
dezvoltarea intelectuală a soldaţilor.
Dezvoltarea tehnică a artileriei, prin
introducerea în dotare a tunului cu tragere
rapidă a marcat începutul unei etape noi, de
modernizare a artileriei, care a impus
schimbări radicale, atât în formele şi în
metodele de instruire, cât şi în principiile de
întrebuinţare a artileriei în luptă. Ca o firească
consecinţă au apărut astfel, elemente noi
privind organizarea şi conducerea instrucţiei.
„Regulamentul serviciului în campanie”
apărut în 1965 fixa durata pregătirii unităţilor,
acordând o mare importantă instrucţiei în
cadrul bateriei, căreia i se afectau 6 luni şi
jumătate, precum şi instrucţiei şi manevrelor
cu participarea mai multor arme pentru care
erau prevăzute 3 luni.
Un alt normativ care a influenţat
organizarea şi desfăşurarea instrucţiei în
unităţi şi care a avut o valabilitate îndelungată
a fost capitolul I din „Regulamentul de
instrucţie al artileriei” apărut în 1908
„Bazele generale ale instrucţiei”. Pe lângă
îndrumările generale pe care le conţinea
privind scopul fiecărei categorii de pregătire,
calităţile pe care trebuia să le îndeplinească un
instructor şi necesitatea unei discipline ferme,
erau
prevăzute
explicit
atribuţiile
comandanţilor pe diferite trepte ierarhice în
legătură cu elaborarea programului şi modul
de etapizare şi de conducere a instrucţiei.
Astfel, comandantul de regiment organiza
instrucţia şi întocmea programul anual,
comandantul de divizion conducea pregătirea
ofiţerilor şi a divizionului, iar comandantul de
baterie avea în responsabilitate, pe lângă
pregătirea personalului bateriei şi dresajul
„remonţilor” (cailor neformaţi pentru călărie
şi tracţiune).

a artileriei, caracterizată printr-o avântată
creaţie naţională; a III-a, între 1916-1919,
corespunzătoare Primului Război Mondial,
evidenţiată prin progrese, mai ales în
pregătirea tactică, la trageri şi topografie a
ofiţerilor.
În prima etapă, o influenţă deosebită în
dezvoltarea artileriei şi implicit a instrucţiei
au avut-o:
- crearea unei direcţii, apoi a unui
inspectorat al artileriei în anul 1882, ca organ
de conducere, având drept atribuţii principale
coordonarea pregătirii de luptă şi dotarea
artileriei cu regulamente în ton cu progresele
realizate în înzestrarea cu armament de
artilerie şi modul de întrebuinţare a acestuia în
luptă;
- înfiinţarea Şcolii Speciale de
Artilerie şi Geniu în 1881, menită să asigure
o pregătire temeinică şi unitară în armă a
ofiţerilor, astfel încât aceştia să fie în măsură
să conducă în bune condiţii instruirea
militarilor şi a subunităţilor;
- înfiinţarea Revistei artileriei în
1887, care a avut un rol pozitiv în
desăvârşirea pregătirii ofiţerilor şi în
clarificarea teoretică a diverselor probleme pe
care le ridica procesul de instruire.
În perioada 1879-1900, organizarea şi
desfăşurarea instrucţiei s-au realizat în
condiţii mai bune decât în perioada
precedentă, prin existenţa unui ansamblu
complet de regulamente. Un rol important în
perfecţionarea instrucţiei l-a avut şi apariţia
Regulamentului inspecţiilor militare care,
reglementa şi modul de verificare a capacităţii
de luptă a armatei, inclusiv a unităţilor de
artilerie. Acestea subliniau între altele,
responsabilitatea şefilor ierarhici pentru
nivelul de pregătire şi de educaţie a
subordonaţilor, preocuparea pentru dezvoltarea
iniţiativei tuturor comandanţilor („şeful
intervine numai în caz de vădită greşeală,
arătând şi mijloacele de îndreptare”), precum
şi importanţa ce trebuia acordată exerciţiilor
de luptă.
Dintre regulamentele vremii care
conţineau
îndrumări
practice
privind
instruirea subunităţilor şi marilor unităţi de
artilerie amintim: „Regulamentul instrucţiei
pe jos” din 1882, „Regulamentul instrucţiei
călare” apărut în 1885, „Regulamentul
instrucţiei la tunuri” din 1882 şi
„Regulamentul pentru trageri în ţintă a
artileriei de câmp” din 1895.
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Anul de instrucţie era structurat pe trei
perioade: I, a instrucţiei soldatului (individuală şi şcoala de tun şi cheson) cu o durată
de 5 luni; a II-a, a instrucţiei unităţilor, a
tragerilor şi a manevrelor de garnizoană cu
durata de 5 luni şi jumătate şi a III-a, de
concentrare pe mari unităţi şi de manevre de
toamnă, de aproximativ o lună. De asemenea,
regulamentul conţinea aspecte privind pregătirea ofiţerilor, a gradaţilor, a concentraţilor
(rezerviştilor) şi a militarilor cu termen redus.
Instrucţia acestora din urmă era pentru prima
dată reglementată, din rândul lor fiind
selecţionaţi candidaţii pentru examenul de
ofiţer de rezervă.
După 1910, Marele Stat Major a emis
normative complete pentru organizarea
conducerii instrucţiei, ieşirea în tabere, precum
şi pentru pregătirea ofiţerilor activi şi de
rezervă. De remarcat era cantitatea de muniţie
ce se aloca anual procesului de instrucţie, ca
urmare a creşterii importanţei care se acorda
acesteia. Spre exemplificare menţionăm că o
baterie primea pentru instrucţie 340 de lovituri
de război şi 162 de manevră.
La începutul secolului XX, pregătirea
ofiţerilor a căpătat un conţinut din ce în ce mai
profund. Dacă până în jurul anului 1900 se
manifesta tendinţa de teoretizare a pregătirii,
luările de poziţie, în special prin Revista
artileriei, au determinat o orientare mai hotărâtă
spre problemele privind conducerea artileriei în
luptă şi în executarea tragerilor.
„Regulamentul serviciului în campanie”
din 1886, primul de acest gen în Armata
Română, a constituit un îndreptar preţios
pentru pregătirea tactică a ofiţerilor,
conţinând îndrumări pentru conducerea
artileriei diviziei şi a corpului de armată în
luptă. Justeţea misiunilor care erau stabilite
artileriei în ofensivă şi în apărare, modul cum
era privită acţiunea artileriei şi cum era
rezolvată cooperarea, în condiţiile şi cu
mijloacele existente în acea vreme, au scos în
evidenţă pe de o parte progresele realizate, iar
pe de altă parte direcţii noi în orientarea şi în
desfăşurarea instrucţiei.
Unele instrucţiuni şi regulamente noi,
care au apărut în continuare, în general
traduceri, au contribuit la lărgirea orizontului
cunoştinţelor tactice ale ofiţerilor, pe care
le-au aplicat în instrucţia unităţilor şi
subunităţilor pe care le comandau.
Cu ofiţerii, în scopul perfecţionării
pregătirii acestora, se organizau în unităţi
conferinţe, şedinţe de precizare a unor
probleme noi sau insuficient înţelese, aplicaţii

tactice pe hartă sau în teren. Cu ofiţerii
superiori se organizau activităţi la nivelul
garnizoanei, accentul punându-se pe însuşirea
modului de acţiune a armelor sprijinite şi de
cooperare în luptă. O formă de pregătire care
a dat un bun randament au constituit-o
aplicaţiile şi „călătoriile
tactice” pe
comandamente de divizie şi de corp de
armată, la care participau toţi ofiţerii
superiori, căpitanii de stat major şi cei reuşiţi
la examenul de maior, activităţi în cadrul
cărora aceştia puteau fi bine cunoscuţi de
către comandanţi sub raportul posibilităţilor.
În pregătirea ofiţerilor de artilerie,
îndeosebi a comandanţilor de baterii,
instrucţia tragerii a căpătat o importanţă din
ce în ce mai mare odată cu înzestrarea cu noi
materiale de artilerie, mai performante.
Preocuparea ofiţerilor pentru studiul tragerilor
era evidenţiată nu numai prin rezultatele bune
obţinute, ci şi prin propunerile avansate în
Revista artileriei, care au dus, de exemplu, la
modificarea şi perfecţionarea „Regulamentului
de tragere în ţintă pentru artilerie”, ediţie
1895. Problemele de bază se refereau în
principal la alegerea şi ocuparea poziţiei de
tragere, pregătirea tragerii, la executarea
reglajului şi a tragerii de efect.
Dacă până la apariţia tunului cu tragere
repede se alegeau, în principiu, poziţii
descoperite, după aceasta bateriile se
dispuneau, de regulă, în poziţii acoperite.
Observarea tragerii se executa din baterie,
deşi înaintea Primului Război Mondial a
existat tendinţa de a se detaşa punctul de
observare de poziţia de tragere. Pentru
îmbunătăţirea observării s-a adoptat o scară
de observare la chesonul 5 din baterie.
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În privinţa pregătirii tragerii, până în
jurul anului 1904, aprecierea distanţei se
realiza mai întotdeauna din vedere, iar uneori
cu ajutorul hărţilor, prin exploatarea datelor
de la bateriile care deja au executat trageri sau
prin alte procedee. Înălţătorul şi deriva se
calculau cu ajutorul tablelor de tragere, iar
corecţiile de care se ţinea seama erau cele de
vânt transversal şi de înclinare a roţilor.
Îndreptarea pieselor pe punctul din obiectiv
asupra căruia urma să se deschidă tragerea se
făcea direct pe acesta, când poziţia era
descoperită, şi prin jalonare sau cu ajutorul
firului cu plumb, când bateria era dispusă în
poziţie acoperită. După anul 1904, distanţele
se măsurau cu telemetrul, ţinându-se seama de
unghiul de teren, iar îndreptarea pieselor pe
direcţia de bază începea să se realizeze prin
procedeul „punctului de ochire”, ca urmare a
adaptării la piese a lunetelor panoramice.
În legătură cu executarea reglajului se
manifesta o preocupare permanentă pentru
perfecţionarea procedeelor, ţinându-se seama
de legile împrăştierii. Reglajul, până în jurul
anului 1900, se făcea cu fiecare tun din
baterie, iar mai târziu cu un tun sau cu toată
bateria. Reglajul cuprindea „tragerea de
încercare”, prin care se urmărea încadrarea
obiectivului la o furcuţă de 100 m, trecânduse cu înălţătorul mediu verificat la „tragerea
de îmbunătăţire” pe serii (în preajma
primului război – de 4 lovituri), pentru
stabilirea înălţătorului obiectivului.
Se executau frecvent, pe lângă trageri
percutante şi trageri fuzante, iar mecanismul
tragerii asupra obiectivelor în mişcare era
bine pus la punct.
Este demnă de remarcat preocuparea
pentru însuşirea procedeelor de descoperire a
obiectivelor, de reglaj şi de control al tragerii
folosind avionul. Ca urmare a apariţiei în
1915 a „Regulamentului provizoriu asupra
întrebuinţării aeroplanelor pe câmpul de
luptă în serviciul artileriei” s-a stabilit ca
fiecare regiment de artilerie să pregătească
doi observatori aerieni şi doi ajutori.
Asupra unor obiective mai importante şi
de suprafaţă se prevedea executarea focului
cu divizionul. Reglajul asupra acestor
obiective se executa mai întâi cu ajutorul unei
baterii din divizion - denumită „călăuză” - al
cărei înălţător de încercare era transmis
celorlalte baterii pentru a fi exploatat. Era de
fapt o metodă similară a actualului procedeu
cunoscut sub denumirea de „piesă de reglaj”.
Tragerea de efect se declanşa la ordinul
comandantului de divizion şi se continua până
la obţinerea efectului dorit.

Un rol de seamă în însuşirea de către
ofiţeri a regulilor de tragere, în stabilirea unui
punct de vedere unic şi coerent în
interpretarea diferitelor probleme de tragere şi
în cunoaşterea aparaturii din înzestrare l-a
avut Şcoala de tragere a artileriei, înfiinţată
în anul 1901.
De asemenea, o contribuţie însemnată la
ridicarea nivelului de pregătire în armă au
adus-o concursurile de tragere, organizate
începând din anul 1908 şi desfăşurate la
nivelul bateriilor. Primele baterii clasificate
pe corpurile de armată îşi disputau întâietatea
în faza finală la Dadilov - Mihai Bravu.
Subofiţerii şi gradaţii s-au format în
continuare în cadrul bateriilor. Pentru
perfecţionarea pregătirii acestora, începând cu
1899 s-au organizat în unităţi şcoli
regimentare, care funcţionau iarna şi la
începutul primăverii. În cadrul acestora, pe
lângă problemele de instrucţie comună şi de
specialitate, se predau şi cunoştinţe de cultură
generală. Începând cu anul 1902, constatându-se
caracterul teoretic al pregătirii, şcolile
regimentare s-au desfiinţat, instruirea
gradaţilor realizându-se exclusiv în subunităţi,
pe baza programelor elaborate la nivelul
Marelui Stat Major.
În acelaşi timp s-a pus într-un mod mai
serios problema subofiţerilor, trecându-se la
pregătirea acestora în cadrul regimentelor, în
scopul formării ca buni comandanţi de secţie
(pluton) şi instructori.
Pregătirea militarilor cu termen redus se
executa în baterii. După însuşirea instrucţiei
individuale şi a şcolii de tun şi cheson, erau
pregătiţi într-o şcoală pe regiment, în vederea
susţinerii examenului pentru a deveni ofiţeri
de rezervă.
În instrucţia trupei, ca urmare a
învăţămintelor rezultate după războiul din
1877 şi a înzestrării cu noi materiale de
artilerie de câmp, de munte şi de asediu, de
diferite calibre, s-a acordat o mai mare atenţie
lucrului practic, perfecţionării metodelor de
instrucţie şi formării unor buni specialişti. În
instrucţia la tunuri s-a renunţat la formalismul
rigid al mişcărilor vechi. Se acorda o
importanţă sporită şcolii tunarului-servant şi
instrucţiei din poziţii acoperite. Instrucţia
călare şi înhămată se executa sistematic, într-o
succesiune justă a şedinţelor de pregătire.
La instrucţia pe jos s-au simplificat unele
mişcări. În acelaşi timp s-a redus numărul
semnalelor cu trompeta, mijlocul principal de
transmitere a comenzilor până în 1900.
Totodată,
s-a
urmărit
uniformizarea
comenzilor. De asemenea, s-a introdus
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gimnastica la aparate în cadrul pregătirii
personalului.
Instrucţia specialiştilor, îndeosebi a
ochitorilor după 1895 ocupa un rol din ce în
ce mai însemnat. Ca specialişti, în afară de
ochitori s-au menţionat agenţii, cercetaşii şi
jalonierii, iar mai târziu observatorii,
semnalizatorii şi telefoniştii. Este de subliniat
grija deosebită acordată antrenării zilnice a
ochitorilor şi pentru formarea în baterii a unui
număr dublu de ochitori faţă de cel necesar,
practică ce se continuă şi în prezent.
Desăvârşirea instrucţiei militarilor şi a
subunităţilor se realiza prin aplicaţii tactice cu
trageri de instrucţie/luptă, prin executarea
unui marş săptămânal, prin ieşirea în tabere şi
în cadrul manevrelor executate în cooperare
cu celelalte arme.
Cerinţele războiului, materializate prin
necesitatea creşterii eficacităţii tragerilor şi a
asigurării unui sprijin de foc oportun, precum
şi introducerea în înzestrare a unor materiale,
aparate şi instrumente noi au impus însuşirea
unor cunoştinţe şi procedee suplimentare de
lucru. Începând cu primăvara anului 1917
s-au adus îmbunătăţiri în pregătirea
topografică, la tragerile artileriei, în întrebuinţarea
artileriei în luptă, precum şi în instrucţia
specialiştilor.
Pentru mărirea preciziei tragerilor şi
realizarea concentrării focului mai multor
baterii, se impunea perfecţionarea procedeelor
de ridicări topografice şi utilizarea hărţilor la
scară mare. În acest scop se folosea frecvent
legarea topografică cu planşeta şi s-a introdus
în înzestrarea unităţilor de artilerie planul
director. Prin Serviciul Geografic al Armatei
s-a întocmit un „canevas topografic” de
puncte determinate cu o mare precizie care s-a
pus la dispoziţia artileriei.
În pregătirea la tragerile artileriei s-au
introdus unele procedee noi, referitoare în
special la îndreptarea pe direcţia de bază şi
conducerea focului pe diferite obiective.
Procedeele de pregătire a tragerii şi de
executare a reglajelor au rămas cele deja
cunoscute.
În aceeaşi perioadă s-au precizat
principiile de întrebuinţare în luptă a artileriei,
s-au definit misiunile pe categorii de artilerie,
au apărut noţiunile de grupare de artilerie,
de contrapregătire (contrapreparaţie), s-a
conturat necesitatea constituirii unor rezerve
de artilerie şi s-a stabilit modul de elaborare a
planurilor de întrebuinţare în luptă a artileriei,
care însă erau prea voluminoase.
Necesitatea descoperirii şi determinării
coordonatelor obiectivelor a pus pentru prima

dată problema necesităţii funcţionării
serviciului de informaţii al artileriei.
Războiul avea să dovedească faptul că
artileria şi focul acesteia nu puteau fi conduse
fără specialişti constituiţi în grupuri de
comandă. Se impunea astfel formarea de
observatori specializaţi ai câmpului de luptă,
de telefonişti şi radiotelefonişti (antenişti)
bine pregătiţi, de meteorologi şi de pionieri de
artilerie. Ca urmare, s-a trecut la pregătirea
acestor specialităţi în cadrul şcolilor de
tragere ale artileriei.
Datorită solidei culturi tehnice şi
generale a ofiţerilor de artilerie, adaptarea la
noile cerinţe s-a realizat rapid, roadele
evidenţiindu-se îndeosebi în partea a doua a
campaniei. În bătălia de la Mărăşeşti, în cele
29 de zile de lupte aprige, artileria, prin
focul său puternic, a avut o contribuţie
determinantă la oprirea atacurilor în forţă
ale inamicului, la sprijinul celor 61 de
contraatacuri executate de trupele proprii.
Prin valoarea cadrelor şi perfecţionarea
instrucţiei tehnice, prin însufleţirea şi prin
moralul excelent al tunarilor s-a suplinit
„în bătălia de material” cu inamicul,
inferioritatea numerică de guri de foc.
Învăţămintele desprinse din război au
avut un rol pozitiv în organizarea şi în
instrucţia artileriei de după război.
9.3. Instrucţia artileriei în perioada
1920 - 1945
Odată cu terminarea Primului Război
Mondial, artileria a intrat într-o perioadă de
modernizare, de aplicare a învăţămintelor
dobândite pe timpul acestei conflagraţii.
A fost o perioadă de noi căutări pe linia
organizării instrucţiei, întrebuinţării în luptă a
artileriei, perfecţionării procedeelor de tragere
şi a pregătirii de specialitate, precum şi a
formelor de desfăşurare a instrucţiei de
specialitate.
În organizarea instrucţiei s-a manifestat
o mai mare grijă pentru stabilirea unor
obiective concrete de realizat, în scopul
asigurării unei pregătiri temeinice, precum şi
o preocupare mai mare pentru perfecţionarea
pregătirii cadrelor şi a specialiştilor de
artilerie.
Pentru organizarea şi conducerea
instrucţiei, începând cu anul 1919, Marele
Stat Major a emis directive generale în care se
prevedeau modul de etapizare a anului de
instrucţie şi problemele ce urmau să se
execute pe categorii de instrucţie, în fiecare
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acordându-se preciziei tragerilor, după această
dată accentul s-a pus pe însuşirea procedeelor
de ducere a acţiunilor într-un ritm mai ridicat,
care impunea concomitent şi intervenţia cu
foc în timp scurt.
Nu se poate trece însă cu vederea peste
faptul că în unităţi caracterul pregătirii la
tragerile artileriei era mai mult teoretic,
alocaţiile de muniţie după război fiind reduse.
O pregătire practică corespunzătoare se
executa în cadrul cursurilor de tragere pentru
căpitani şi maiori, organizate la Centrul de
Instrucţie al Artileriei.
Condiţiile în care se preconizau
organizarea şi ducerea acţiunilor de luptă, ca
urmare a învăţămintelor rezultate din război, a
dezvoltării gândirii militare şi a tehnicii, a
evoluţiei artileriei au influenţat în bună
măsură şi principiile de întrebuinţare a
artileriei în luptă.
Necesitatea intrării organizate în
dispozitive de luptă în care punctele de
observare erau separate de poziţiile de tragere,
a concentrării focului prin surprindere şi a
asigurării legăturii cu unităţile şi subunităţile
sprijinite au impus acordarea unei mai mari
atenţii în pregătirea ofiţerilor, recunoaşterilor,
pregătirii tragerii şi conducerii focului,
cooperării, manevrei şi conducerii acţiunilor
pe timpul ducerii luptei. Desfăşurarea acestor
activităţi mult mai complexe a determinat în
acelaşi timp necesitatea pregătirii speciale a
unor ofiţeri pentru a îndeplini funcţii de ofiţeri
orientatori, observatori, cu transmisiunile ceea
ce s-a realizat îndeosebi prin cursuri
organizate la Centrul de Instrucţie al
Artileriei.
Pentru perfecţionarea pregătirii în
vederea obţinerii gradului următor, pentru
căpitani, maiori, locotenent-colonei şi colonei
au funcţionat, tot în cadrul centrului de
instrucţie, cursuri de informare. Nu este lipsit
de importanţă faptul că pe durata stagiului în
gradul de locotenent sau sublocotenent,
fiecare ofiţer era obligat să-şi desăvârşească
cunoştinţele dobândite în şcoala militară,
urmând cursurile şcolii speciale de artilerie.
Ofiţerii în rezervă se formau în cadrul
şcolii militare de artilerie, iar din anul 1927 la
Şcoala de Ofiţeri de Rezervă de Artilerie.
Actualizarea pregătirii lor se făcea prin
concentrări, prin participarea la conferinţe
organizate în unităţi, iar din anul 1936 şi prin
cursuri constituite pe lângă regimentele de
artilerie, executându-se săptămânal câte 4 ore
de pregătire.
În pregătirea subofiţerilor se urmărea ca
aceştia să fie formaţi ca buni instructori, în
măsură să conducă secţia (plutonul),

perioadă. Directiva de instrucţie din 1924
poate fi socotită că a pus în mod complet
bazele organizării instrucţiei în armată după
Primul Război Mondial. Pentru artilerie,
începând cu anul 1924, „Directiva Marelui
Stat Major” a fost completată cu „Directivele
pentru îndrumarea instrucţiei la trupele de
artilerie”, emise de Inspectoratul General al
Artileriei, precum şi cu prevederile din
capitolul „Bazele generale ale instrucţiei
artileriei” al „Regulamentului asupra
instrucţiei artileriei”.
Comandanţii de mari unităţi (corpuri de
armată şi divizii), în ordinele pe care le
dădeau precizau în special modul de
cooperare cu celelalte arme, problemele de
asigurare materială a instrucţiei, de repartiţie a
poligoanelor, precum şi de organizare a
taberelor de instrucţie şi a concentrărilor.
Etapizarea anului de instrucţie, care
începea în luna februarie (uneori în martie),
era următoarea:
- perioada I - instrucţia individuală şi
şcoala de tun şi cheson - 2 luni; instrucţia
bateriilor şi a specialiştilor - 2 luni;
continuarea instrucţiei specialiştilor şi
concedii - 2 luni;
- perioada a II-a - instrucţia
divizionului - 1 lună; instrucţia grupării şi
manevre - 1 lună.
Pregătirea ofiţerilor era coordonată de
comandantul de regiment. Se insista în mod
deosebit asupra pregătirii de specialitate şi
tactice, mai ales că pe această linie se ridicau
în mod continuu probleme noi.
Totodată, au apărut noi regulamente,
care răspundeau nevoilor de pregătire ale
artileriei de după război, nevoilor de
cunoaştere şi de serviciu la toate categoriile
de armament de artilerie existente în
înzestrare.
În pregătirea la tragerile artileriei s-au
perfecţionat, pe baze ştiinţifice, procedeele de
determinare
a
elementelor
necesare
deschiderii focului (pregătirea completă,
transportul de foc), de reglaj şi de execuţie a
tragerilor de efect. Se utilizau aparate de
observare şi de orientare care asigurau o
precizie mai mare tragerilor, se ţinea seama
de condiţiile meteorologice şi balistice ale
tragerii, se punea un accent deosebit pe
executarea determinării acesteia, se stabileau
consumuri de muniţie în raport cu natura
obiectivelor şi cu efectele ce se urmăreau.
Este de remarcat faptul că, dacă până în jurul
anului 1930, sub influenţa unor păreri ce
susţineau necesitatea pregătirii în special în
direcţia unei apărări de lungă durată, atenţia
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mijloacele de tracţiune şi de aprovizionare şi
să fie în măsură să îndeplinească atribuţiile
tuturor funcţiilor de specialişti. Pregătirea lor
se făcea într-o şcoală constituită pe regiment,
condusă de un ofiţer superior.
Gradaţii în termen erau formaţi în
regiment. Şcoala pentru caporali se desfăşura
în perioada a II-a, iar cea pentru sergenţi în
perioada a III-a de instrucţie.
În
pregătirea
militarilor
şi
a
subunităţilor, categoriile de instrucţie erau în
general cele deja cunoscute din perioada
anterioară, programul cunoştinţelor de însuşit
fiind îmbunătăţit pe baza învăţămintelor de
război. Modernizarea artileriei de câmp din
dotare, înzestrarea cu noi categorii de
armament de câmp şi grele, precum şi cu
aruncătoare, motorizarea regimentelor şi a
divizioanelor independente de artilerie grea în
perioada 1935-1937, creşterea rolului însoţirii
cu foc a subunităţilor în luptă şi crearea
artileriei antitanc au impus cunoştinţe mai
largi militarilor, o instrucţie diferenţiată pe
categorii de artilerie şi pe specialităţi, o
atenţie mai mare lucrului întrunit în cadrul
subunităţilor printr-o pregătire sistematică.
Specialiştii de artilerie deja amintiţi,
care intrau în compunerea grupurilor de
comandă de divizion şi regiment de artilerie,
începând cu anul 1924 erau instruiţi separat în
cadrul unei baterii de specialişti în care
executau instrucţia de specialitate şi
specialiştii bateriilor. Se pretindea fiecărui
militar specialist să se pregătească şi în a doua
specialitate, de regulă una ale cărei îndatoriri
erau mai uşor de însuşit. Din 1939 a început
formarea specialiştilor pentru bateriile de
observare şi de meteorologie (de reperaj).
Pentru stimularea unor categorii de instrucţie
se organizau concursuri de tragere, de ochire,
hipice, sportive etc.
Aplicaţiile tactice se executau cu
bateria, cu divizionul, cu gruparea, într-un
număr mai redus ca înainte de război,
pretinzându-se însă o pregătire mai temeinică
a acestora. Aplicaţiile cu divizionul şi
gruparea deseori se executau numai cu
grupurile de comandă, celelalte elemente fiind
reprezentate, întrucât efectivele erau reduse
ca urmare a economiilor bugetare. Artileria
diviziei executa aplicaţii independente şi de
cooperare, iar din anul 1929 participa şi la
manevrele de toamnă.
Ca urmare a progreselor dobândite de
artilerie, începând cu anul 1935 s-a trecut
la
perfecţionarea
conţinutului
tuturor
regulamentelor prin includerea experienţei şi
învăţămintelor proprii rezultate din procesul
de instruire, ceea ce le-a oferit originalitate.

În rândul acestora sunt de menţionat
„Regulamentul asupra întrebuinţării artileriei
în luptă - E.17” şi „Regulamentul de tragerile
artileriei - E.14”, ambele ediţie 1940.
Perioada iunie 1941 - 9 mai 1945, ce a
reprezentat aproape 4 ani de lupte grele, a
constituit pentru artilerişti, pe lângă o pagină
de glorie şi afirmare, o etapă de acumulare a
unei bogate experienţe. Ca urmare a acţiunilor
de luptă desfăşurate au rezultat şi numeroase
învăţăminte privind atât întrebuinţarea
artileriei în luptă, cât şi tehnica conducerii
focului. Prin evoluţia concepţiei asupra
ducerii operaţiei şi luptei, succesul fiind
condiţionat din ce în ce mai mult de
asigurarea unei puternice superiorităţi de foc,
rolul artileriei a crescut simţitor. A ieşit în
evidenţă necesitatea utilizării focului artileriei
concentrat şi masat, mai ales în momentele
hotărâtoare ale luptei, a rezultat nevoia
perfecţionării procedeelor de pregătire a
tragerii şi conducerii centralizate a focului.
S-a impus, de asemenea, perfecţionarea
procedeelor de organizare şi de lucru ale
cercetării, a pregătirii topogeodezice şi a
asigurării meteorologice. În acelaşi timp,
dinamica acţiunilor a confirmat necesitatea
asigurării şi menţinerii unei cooperări strânse
şi continue cu trupele sprijinite, a folosirii
subunităţilor de artilerie de însoţire şi s-a
demonstrat eficacitatea focului prin ochire
directă.
Învăţămintele desprinse au demonstrat
necesitatea unei pregătiri temeinice şi
multilaterale a cadrelor, a perfecţionării
deprinderilor specialiştilor de artilerie şi a
antrenării
perseverente
a
unităţilor
(subunităţilor) de artilerie pentru ducerea cu
succes a acţiunilor de luptă în situaţii
complexe de teren şi de stare a vremii, atât
ziua cât şi noaptea.
Odată cu terminarea războiului şi cu
lăsarea la vatră a militarilor mobilizaţi, în
unităţi s-a reluat activitatea de instruire a
contingentelor cărora le venea rândul să-şi
satisfacă stagiul militar. În acelaşi timp s-a
trecut la cristalizarea învăţămintelor preţioase
care au rezultat din război.
9.4. Instrucţia artileriei în perioada
1946-1989
Anii ce au urmat celui de-al Doilea
Război Mondial au corespuns unei perioade
de profunde îmbunătăţiri în sistemul de
instruire a forţelor noastre armate. În acest
context, artileria şi celelalte arme au cunoscut
un proces continuu de dezvoltare, în care
obiectivele instrucţiei şi ale învăţământului
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erau identificate cu cerinţele impuse de
realităţile luptei moderne.
Dezvoltarea economică a făcut posibilă
înzestrarea forţelor armate cu o tehnică de
luptă
cu
caracteristici
tehnico-tactice
superioare, care a impus la rândul său
perfecţionarea continuă a metodelor de
instrucţie, precum şi a procedeelor de
întrebuinţare în luptă a artileriei.
Sarcinile de bază pentru pregătirea de
luptă în anii 1946 şi 1947 erau stabilite prin
Directivele generale asupra orientării
instrucţiei şi învăţământului în armată, care
aduceau elemente noi în acest sens. Prin
organizarea şi desfăşurarea activităţii de
pregătire de luptă se urmăreau formarea unor
militari bine instruiţi, capabili să desfăşoare
acţiuni de luptă în orice condiţii, precum şi
dezvoltarea la comandanţi a dinamismului, a
spiritului manevrier, a supleţei, a răspunderii
în concepţie şi în execuţie. Se prevedea,
astfel, executarea a cât mai multor aplicaţii

Pentru artilerie se specifica, ţinându-se
seama de experienţa războiului, necesitatea de
formare a unor servanţi şi specialişti în
măsură să acţioneze în timp scurt şi cu
precizie, în scopul de a asigura intrarea
oportună a artileriei în acţiune. De asemenea,
se pretindea ca tunarii să fie formaţi ca
luptători
conştienţi,
cu
personalitate,
rezistenţi, capabili să acţioneze în momentele
critice, cu tot armamentul şi aparatura de
artilerie de care dispuneau.
Datorită unor condiţii obiective, în anii
1946-1947 instrucţia militarilor încorporaţi
s-a executat pe serii, cu durata de 3 luni şi
apoi de 6 luni. Subperioadele de instrucţie, în
1946, erau ale individului şi ale tunului, iar în
1947 s-au adăugat subperioadele bateriei, ale
divizionului şi ale regimentului.
Este de subliniat, ca o caracteristică
comună tuturor armelor, faptul că s-a acordat
o mai mare atenţie activităţii de planificare.
Pe baza obiectivelor stabilite prin directiva de

Aspecte de la instrucţia servanţilor la aruncătorul 120 mm - 1949

tactice în condiţii diverse de anotimp, teren,
climă, atât pe timp de zi, cât şi pe timp de
noapte. Se cerea ca, practic, să se
demonstreze viabilitatea unor concepţii vechi
care susţineau că este greu sau imposibil de
executat asemenea operaţii, insistându-se
asupra faptului că totul este posibil, chiar dacă
se impun „eforturi supraomeneşti”.

instrucţie şi a prevederilor planului general de
activitate al regiunii militare, în care erau
incluse sarcini concrete pe subperioade,
divizia detalia planul pe luni şi aproba
programul întocmit de regimente pe
săptămâni. Planificarea săptămânală şi zilnică
se executau la eşalonul regiment. Desigur că
sistemul prezenta unele inconveniente, care
practic au fost sesizate şi înlăturate ulterior.
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Categoriile de pregătire prevăzute
pentru servanţi şi specialişti erau educaţia,
instrucţia pe jos (care cuprindea instrucţia
tehnică, de luptă şi a tragerii), instrucţia călare
şi înhămată, instrucţia la tunuri şi specialitatea
(pentru specialişti). În anul 1947 se includea
şi pregătirea fizică.
Pregătirea ofiţerilor se executa în cadrul
Şcolii de Ofiţeri de Artilerie, urmărindu-se
însuşirea
cunoştinţelor
corespunzătoare
funcţiilor pe care urmau să le deţină şi celor
imediat superioare, îndeosebi prin rezolvarea
de aplicaţii pe hartă şi în teren. În perioada
respectivă, ofiţerii superiori se pregăteau în
cadrul „şcolilor” constituite la nivel de
garnizoană.
Este demnă de remarcat contribuţia
deosebită adusă în această perioadă, prin
Revista artileriei, la cristalizarea, exploatarea
şi adaptarea la specificul armei a
învăţămintelor rezultate din război de către
generalul Mihăilescu Marcel, colonelul
Panaitescu Dumitru, colonelul Focşăneanu M.,
colonelul Miclescu Andrei, colonelul

Curăţarea ţevii în poziţia de tragere - 1949

Cu subofiţerii, pregătirea se executa
săptămânal în cadrul „şcolilor” organizate în
unităţi.
În scopul verificării activităţilor
desfăşurate în unităţi erau prevăzute inspecţii
inopinate, planificate în cadrul regiunilor
militare. Acestea se planificau potrivit
principiului ca fiecare regiment să fie
inspectat odată într-o subperioadă de
instrucţie.
Anul 1948, ca urmare a Ordinului
ministrului apărării naţionale nr.M.50, a
marcat începutul unei etape de reorganizare a
artileriei, de perfecţionare a formelor şi
metodelor de planificare, de instruire şi de
educare, a condiţiilor de viaţă ale militarilor.
Ca urmare, în acest an a luat fiinţă
Comandamentul Artileriei Forţelor Armate,
ca organ de conducere şi de concepţie, cu
atribuţii în organizarea, înzestrarea şi
activitatea de pregătire pentru luptă a
artileriei.
Printre principiile de bază statuate în
organizarea şi desfăşurarea activităţii de
pregătire de luptă se numărau: un sistem
unitar de instruire şi de educare; o planificare
cu caracter ştiinţific, ţinându-se seama de
realităţile şi de posibilităţile obiective, precum
şi de experienţa acumulată; executarea
instrucţiei în spiritul noilor regulamente
elaborate după război; o îndrumare permanentă fără ştirbirea iniţiativei diferiţilor
comandanţi; folosirea de metode perfecţionate
în instrucţie şi adoptarea unui stil de muncă
caracterizat prin elanul întrecerilor şi spirit
practic.
Pentru artilerie se prevedeau în mod
special: o temeinică pregătire tehnică şi de
specialitate a cadrelor şi trupei; o practică
desăvârşită în tehnica tragerilor; cunoaşterea
celorlalte arme şi a modului de acţiune în
vederea realizării cooperării cu acestea; o
susţinută
pregătire
pentru
însuşirea
procedeelor de întrebuinţare a artileriei

Pregătirea tragerii cu aruncătorul 82mm - 1949

Tănăsescu Ioan şi alţi artilerişti care au
făcut cinste armei. Studiile lor privind
perfecţionarea întrebuinţării armei în luptă au
constituit „îndreptare” în activitatea practică
a cadrelor de artilerie.
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în luptă, conducerea focului executându-se
atât centralizat, cât şi descentralizat.
Odată cu anul 1948 s-a trecut la
desfăşurarea activităţii de pregătire a unui
contingent pe toată durata anului de instrucţie.
În cadrul regimentelor de artilerie, de
toate tipurile, instrucţia era organizată iniţial
pe subunităţi constituite pe categorii de
specialişti şi servanţi. Începând cu sfârşitul
anului 1948 s-a trecut la un nou sistem de
organizare pentru instrucţie. Astfel, s-a
prevăzut ca începând cu subperioada tunului,
instrucţia să se execute în cadrul subunităţilor
organice, militarii încorporaţi pregătindu-se
împreună cu cei din anul II. Se permitea
totodată ca, pentru instruire, unii specialişti să
fie grupaţi pe unitate. Se stabilea, de
asemenea, un nou sistem de planificare a
instrucţiei, mult mai judicios. Programele
analitice erau elaborate la nivelul Ministerului
Forţelor Armate şi conţineau obiectivele de
atins şi materia de executat, fără a fi împărţită
pe teme. Pe baza lor, regiunile militare
repartizau orele afectate pe perioade de
instrucţie şi pe categorii de pregătire şi
împărţeau materia pe perioade, diviziile pe
subperioade de instrucţie, regimentele pe luni,
divizioanele bilunar, bateriile săptămânal şi
secţiile zilnic.
S-au prevăzut pentru prima dată
aplicaţii tactice care să depăşească cadrul
subperioadelor de instrucţie respective, în
scopul ridicării capacităţii de luptă a
unităţilor. De exemplu, în etapa instrucţiei
tunului se executau câte două aplicaţii cu
secţia (plutonul) şi două cu bateria, iar în
etapa secţiei (plutonului) două aplicaţii cu
divizionul şi una cu regimentul.

Deplasarea cu braţele a piesei de artilerie - 1950

Se acorda, de asemenea, o atenţie
deosebită formării vânătorilor de tancuri,
fiecare artilerist fiind obligat să-şi însuşească
tehnica luptei contra blindatelor.
Anul 1949 a corespuns cu începutul
înzestrării artileriei cu armament şi cu tehnică
nouă, îndeosebi sovietică şi a fost anul
apariţiei unor categorii de
artilerie
care
s-au
menţinut în înzestrare
mult
timp.
Cerinţele
rezultate din cel de-al
Doilea Război Mondial
privind mărirea puterii de
foc şi de manevră a
artileriei au început să se
concretizeze.
Introducerea unor
categorii de armament cu
caracteristici
tehnicotactice superioare pentru
artileria
batalionară,
regimentară, divizionară
şi din Rezerva GeneralStrategică, tractate auto,
dotarea cu noi aparate de
Instrucţie la materialul de artilerie - 1950
artilerie şi mijloace de
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transmisiuni şi constituirea de mari unităţi de
artilerie au determinat revizuirea şi
perfecţionarea sistemului de instruire.
Diversitatea armamentului de artilerie şi

Programele analitice au fost adaptate pe
categorii de artilerie. S-a precizat mai bine
conţinutul diferitelor categorii de instrucţie,
astfel încât procesul de instrucţie să

Aplicaţie tactică – Craiova, 1952

calităţile acestuia au impus o instrucţie de
specialitate mult mai exigentă şi diversificată,
comandanţi şi instructori temeinic pregătiţi, o
bază materială adecvată. Ca urmare a acestor
transformări, în anii 1949-1954 s-au
îmbunătăţit organizarea şi desfăşurarea
pregătirii unităţilor şi cadrelor de artilerie.

corespundă cerinţelor impuse de noua
înzestrare, iar tematica s-a aprofundat,
ţinându-se seama de experienţa dobândită.
În pregătirea ofiţerilor, ca obiective de
bază s-au prevăzut cunoaşterea temeinică a
tehnicii de luptă nou intrate în înzestrare,
perfecţionarea pregătirii la tragerile artileriei
şi a conducerii acţiunilor de luptă. S-a pus

Ocuparea poziţiei de tragere – Bârlad 1953
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accentul în mod deosebit pe pregătirea
cunoaşterea materialului de artilerie etc.), cât
practică, pe pregătirea sistematică la tragerile
şi la cele de perfecţionare (comandanţi de
artileriei, stabilindu-se şedinţe de antrenament
baterii, divizioane, regimente). Este de
şi de apreciere în poligoanele de cameră şi de
subliniat faptul că, de exemplu, numai în anul
teren. Începând cu anul 1950 se preciza că
1953 s-au organizat în cadrul centrului
pregătirea la tragerile artileriei era obligatorie
convocări pentru ridicarea nivelului pregătirii
pentru toţi ofiţerii de artilerie, executându-se
ofiţerilor la tragerile artileriei, prin care au
săptămânal 5 ore în timpul programului.
trecut circa 50% din totalul comandanţilor de
În instrucţiunile privind pregătirea de luptă a
baterii şi divizioane şi toţi comandanţii de
artileriei din anul de instrucţie 1951-1952 se
plutoane ai artileriei batalionare.
arăta că niciun ofiţer nu este admis la trageri
Anul 1949 a marcat, între altele,
de luptă dacă nu este antrenat în poligonul
înfiinţarea în cadrul Academiei Militare a
redus şi n-a obţinut la problema respectivă de
unei secţii de artilerie, iar în organica
trageri cel puţin calificativul „bine”.
Academiei Tehnice Militare, a unei facultăţi
De asemenea, se acorda o atenţie sporită
de armament care au avut un rol important în
conducerii focului, aceasta constituind o
formarea unor cadre de artilerie, de comandă,
activitate de bază în pregătirea comandanţilor
stat major şi inginereşti cu o înaltă calificare.
şi a statelor majore de artilerie. Şedinţele de
Prin organizarea învăţământului superior de
antrenament în teren la conducerea focului
artilerie, prin valoarea personalului didactic şi
divizionului, al grupării şi al artileriei marilor
prin condiţiile optime în care se desfăşura
unităţi au devenit obligatorii prin program. În
procesul de pregătire, ofiţerii absolvenţi şi-au
rezolvarea problemelor privind conducerea
adus o contribuţie preţioasă la creşterea
focului se utiliza, pe lângă documentarea
prestigiului armei.
proprie, atât experienţa proprie, cât şi cea a
Şi în sistemul de pregătire a
artileriei altor armate participante la război.
instructorilor gradaţi şi a cadrelor de rezervă
S-au stabilit, de asemenea, formele de
s-a produs o cotitură. Începând cu anul 1949
pregătire a cadrelor şi conţinutul lor, avându-se
formarea „cadrelor în termen pentru corpul
în vedere necesitatea însuşirii metodelor de
sergenţilor”, comandanţi de piese şi de grupe
conducere cu fermitate în luptă a unităţilor şi
specialişti, s-a organizat în cadrul unor
subunităţilor,
precum
şi
desăvârşirea
subunităţi separate, şcolilor regimentare cu o
deprinderilor în lucrul la tehnica din
durată de pregătire variabilă. Studiile se
înzestrare. Formele de pregătire de bază erau
finalizau prin examen, iar cei declaraţi reuşiţi
convocările lunare, pe grupe de funcţii, cu
erau încadraţi în funcţiile pentru care au fost
durata de 2-3 zile, aplicaţiile de comandament
pregătiţi.
şi de stat major, aplicaţiile cu trupe,
Specialiştii tehnici pentru armamentul
convocările de instructaj metodic şi şedinţele
de infanterie, pentru materialul de artilerie şi
cu caracter de antrenament. Reţine atenţia
pentru muniţie s-au format în cadrul aceloraşi
preocuparea pentru pregătirea temeinică a
şcoli, însă după un program adecvat profilului
statelor majore de artilerie, pentru închegarea
pentru care se pregăteau.
acestora şi pentru precizarea unui
sistem de lucru, mai ales că
experienţa românească pe această
linie era mai redusă.
Un aport însemnat la
ridicarea
nivelului
pregătirii
ofiţerilor l-a avut în această
perioadă Centrul de Instrucţie al
Artileriei (denumit în anumite
intervale de timp, Subcentrul de
Instrucţie al Artileriei din cadrul
Centrului de Instrucţie Mixt al
Armatei sau Şcoala de Tragere şi
Perfecţionare a Artileriei). Prin
Centrul de Instrucţie al Artileriei,
instituţie ce s-a bucurat tot timpul
de o frumoasă tradiţie au trecut
continuu serii de ofiţeri, atât la
cursurile de specializare (trageri,
topografie, vânători de tancuri,
Sibiu, 1959. Instrucţie la armamentul de artilerie
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Aspecte de la o aplicaţie tactică – 1965

În aceeaşi perioadă au luat fiinţă şcolile
înzestrare au determinat o preocupare mai
divizionare, care aveau ca scop formarea unor
mare pentru instruirea în condiţii care să
cadre de rezervă capabile să comande
asigure exploatarea la maximum a calităţilor
plutonul în luptă. Aceste şcoli erau
tehnico-tactice ale armamentului de artilerie.
subordonate direct comandamentelor marilor
Astfel, s-a acordat mai multă atenţie pregătirii
unităţi, iar pregătirea în cadrul lor avea, de
pentru intrarea rapidă şi în ascuns în
exemplu în anul 1950, o durată de 11 luni.
dispozitiv de luptă, organizării şi funcţionării
Candidaţii pentru aceste şcoli erau selecţionaţi
cercetării de artilerie, însuşirii procedeelor de
din rândul tinerilor care urmau să-şi satisfacă
deschidere şi de concentrare a focului prin
stagiul militar şi aveau o cultură generală
surprindere, specializării temeinice şi în mod
adecvată.
diferenţiat a tuturor categoriilor de specialişti
Începând cu anul 1952, parte din ofiţerii
şi de servanţi. Complexitatea materialelor şi a
de rezervă proveneau dintre studenţii care
aparatelor impunea cunoştinţe tehnice
executau
pregătirea
militară
pe
lângă
instituţiile
de
învăţământ
superior.
Pentru
desăvârşirea
pregătirii,
aceştia
executau anual, în
unităţi
militare,
convocări cu o durată
de 30-40 zile.
Pentru formarea
subofiţerilor activi şi a
maiştrilor militari au
funcţionat un timp, în
cadrul unităţilor, şcoli
regimentare
de
subofiţeri.
În activitatea de
pregătire de luptă a
marilor unităţi şi a
Cincu, 1964. Executarea cercetării în cadrul unui punct de comandăunităţilor de artilerie
observare de artilerie
noua organizare şi
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avansate, o muncă perseverentă şi metodică
pentru formarea unor deprinderi corecte în
lucrul la material şi cu aparatura de artilerie.
Numărul şi amploarea aplicaţiilor
tactice executate în condiţii dificile de teren
au crescut. De exemplu, în anii 1951-1952 se
prevedea ca în prima perioadă de instrucţie de
iarnă, deşi nu se depăşea etapa instrucţiei
plutonului, să se execute de către fiecare

În formarea specialiştilor de artilerie, în
pregătirea acestora ca buni luptători se
utilizau metode variate de stimulare precum:
întreceri între diferite categorii de specialişti;
concursuri de ochire şi de trageri ale artileriei;
de trageri cu armamentul de infanterie;
spartachiade militare de vară şi de iarnă etc.
Activităţile de îndrumare şi de control au
căpătat un caracter mai organizat, stabilindu-se
cu precizie scopurile lor,
structurile
care
le
organizau şi executau,
modul de desfăşurare,
sistemul de apreciere.
Inspecţiile, care aveau ca
scop constatarea stadiului
de pregătire şi eliminarea
disfuncţionalităţilor,
se
desfăşurau primăvara şi
toamna, pe durata a 7-15 zile,
fiind organizate pe regiuni
militare, de comandamentele
de armă din cadrul
Ministerului
Forţelor
Armate. Controalele de
ajutor
vizau
toate
compartimentele pregătirii
de luptă, verificându-se
majoritatea subunităţilor
Subunitate de artilerie la o aplicaţie tactică - 1966
din unitate.
Desigur că înzestrarea cu tehnică nouă a
baterie, divizion, regiment şi brigadă de
impus
şi necesitatea elaborării de regulamente
artilerie aplicaţii în cooperare cu unităţile de
şi instrucţiuni pentru cunoaşterea şi serviciul
infanterie, de cavalerie, de vânători de munte
la armamentul şi aparatele respective şi, în
sau de tancuri.
acelaşi timp, pentru întrebuinţarea în luptă a
S-au revăzut categoriile de specialişti în
artileriei, acţiune în care s-a utilizat experienţa
raport cu îndatoririle lor funcţionale.
proprie, dar s-a simţit, în acelaşi timp, o
Telemetriştii, observatorii şi cercetaşii erau
grupaţi în cadrul funcţiei de cercetaşiputernică influenţă străină.
observatori; a dispărut funcţia de agentAnii 1954-1964 au corespuns unei
semnalizator, îndatoririle respective fiind
intense activităţi de pregătire de luptă. A fost
obligatorii pentru fiecare militar. Funcţia de
o etapă de adaptare a principiilor de
operator a luat denumirea de topograf.
întrebuinţare a artileriei în luptă şi a instrucţiei
Calculatorul a devenit un element de bază. De
la cerinţele determinate de necesitatea ducerii
asemenea, au fost stabilite explicit atribuţiile
acţiunilor în condiţiile folosirii armei
fiecărei categorii de specialişti.
nucleare, de perfecţionare a procedeelor de
În paralel cu pregătirea militarilor
tragere şi de conducere a focului, de ridicare a
artilerişti ca buni specialişti s-a urmărit şi
capacităţii de luptă a marilor unităţi şi a
formarea la aceştia a unor temeinice
unităţilor de artilerie.
deprinderi în folosirea armamentului de
În anul 1955, întreaga artilerie a devenit
infanterie, executarea lucrărilor genistice,
tractată auto, iar în anul 1961 au intrat în
utilizarea
mijloacelor
de
protecţie
dotarea forţelor armate rachetele, fapt care nu
antichimică, orientarea în teren, lupta
a micşorat importanţa acordată artileriei, al
împotriva tancurilor şi, nu în ultimul rând,
cărei rol în luptă, în concepţia românească, a
creşterea rezistenţei la eforturi fizice
rămas hotărâtor.
îndelungate.
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Tun antitanc – Caracal, 1967

În procesul de pregătire de luptă a
artileriei în anii respectivi, în care stagiul
militar s-a menţinut la 2 ani, au existat unele
variaţii privind durata perioadelor şi a
etapelor de instrucţie. Indiferent însă de
modul cum au fost concretizate s-au urmărit
succesiv formarea specialistului de artilerie,
instruirea echipei de servanţi (a grupei de
specialişti), a plutonului şi a bateriei. Numărul
categoriilor de instrucţie şi a procentajului în
ore afectate a variat. Procentajele medii
acordate instrucţiei de specialitate au fost în
jur de 30% din totalul orelor la dispoziţie, iar
cele acordate instrucţiei tactice de 20%, cifre
care nu satisfăceau la acea vreme cerinţele de
instruire. La categoriile de pregătire militară
comună s-a înregistrat o creştere a ponderii
orelor la instrucţia focului cu armamentul de
infanterie şi la pregătirea fizică. Au dispărut
categorii de instrucţie tradiţionale, precum
instrucţia călare şi înhămată, care s-au
menţinut doar la vânătorii de munte, unde
parte din armament, în condiţiile luptei în
munţi, se transporta samarizat. Conţinutul
programelor de instrucţie s-a îmbunătăţit
continuu, adaptându-se pe categorii de
artilerie, pe baza constatărilor înregistrate şi a
propunerilor avansate de unităţi în acest sens.

În
selecţionarea
militarilor
pe
specialităţi s-a acordat o mai mare atenţie
calităţilor acestora, considerându-se că de
acestea depind într-o mare măsură rezultatele
în pregătirea lor viitoare.
În desfăşurarea instrucţiei se aplicau
astfel de metode încât să se asigure fiecărui
specialist, fiecărui servant posibilitatea de a-şi
însuşi conştient, în mod practic, cunoaşterea,
lucrul şi întreţinerea tehnicii de luptă cu care
acţiona nemijlocit. S-au creat condiţiile
instruirii militarilor şi în a doua specialitate,
precum şi pentru completarea cunoştinţelor
prin studiu personal.

Recompensarea militarilor în termen
pentru rezultate superioare la instrucţie
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O atenţie deosebită s-a acordat
instrucţiei specialiştilor din unităţile de
rachete, a căror pregătire la tehnica şi
echipamentele complexe pretindea o înaltă
calificare. Un rol important în pregătirea
acestor specialişti şi în precizarea problemelor
noi privind întrebuinţarea unităţilor de rachete
în luptă l-au avut cursurile organizate de
Comandamentul Artileriei Forţelor Armate,
începând cu anul 1962.
S-au stabilit pe linie de specialitate,
fundamentate ştiinţific, criterii şi bareme
concrete de apreciere a diferitelor activităţi
sau operaţii, a problemelor de tragere şi a
aplicaţiilor tactice, cărora, pe baza experienţei
acumulate, li s-au adus permanent
îmbunătăţiri, astfel încât să poată contribui la
ridicarea calităţii activităţii de pregătire de
luptă, la obţinerea de rezultate superioare.
Utilizarea baremelor şi a unui sistem de
apreciere bine precizat a constituit, de altfel,
unul din elementele caracteristice în
activitatea de pregătire de luptă în anii de
după război.
De asemenea, consfătuirile executate la
diferite eşaloane cu cadre şi cu „militari de
frunte”, precum şi organizarea de activităţi cu
caracter demonstrativ au prilejuit un schimb
util de experienţă, precum şi de prezentare a
unor metode avansate.
Pentru stimularea pregătirii la tragerile
artileriei şi creşterea numărului trăgătorilor de
frunte, precum şi pentru perfecţionarea
instrucţiei subunităţilor de artilerie, un rol de
seamă l-au avut concursurile organizate de la
eşalonul divizion până la nivelul forţelor
armate.
Marile unităţi şi unităţile de artilerie,
artileria regimentară şi batalionară au
continuat să iasă în tabere pentru
perfecţionarea instrucţiei de specialitate,
precum şi pentru executarea aplicaţiilor
tactice cu trageri de luptă. Aplicaţiile tactice
se executau pe toată durata anului de
instrucţie cu aceeaşi intensitate, în condiţii
complexe, ziua şi noaptea, cu probleme de
învăţat foarte variate. Se executau, de
asemenea, frecvent aplicaţii tactice în condiţii
speciale (munte, păduri, la cursurile de apă

etc.), aplicaţii tactice demonstrative de
amploare, în care se prezentau probleme noi
privind organizarea şi ducerea acţiunilor de
luptă de către artilerie (Mihai Bravu - 1954,
Cincu - 1955), precum şi exerciţii şi aplicaţii
tactice cu scop experimental.
În pregătirea ofiţerilor s-a remarcat o
simţitoare
creştere
a
grijii
pentru
perfecţionarea deprinderilor practice ale
comandanţilor de baterii, îndeosebi în
conducerea focului subunităţilor pe care le
comandau, astfel încât aceştia să devină cei
mai buni trăgători din unităţi.
În această etapă formarea şi pregătirea
ofiţerilor de rezervă s-au desfăşurat în
continuare în cadrul catedrelor militare de pe
lângă instituţiile civile de învăţământ
superior, în sistemul deja menţionat, iar din
anul 1965 s-a trecut, ca şi la celelalte arme, la
instruirea lor în cadrul şcolilor militare de
ofiţeri de rezervă.
Pregătirea instructorilor s-a desfăşurat
tot în cadrul şcolilor de gradaţi, cu durate în
general mai mici, apreciindu-se că instruirea

Instrucţia cercetaşilor de artilerie
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acestora în subunităţi separate numai în partea
finală a anului de instrucţie asigura o mai
bună selecţionare a viitorilor gradaţi şi
posibilitatea formării lor metodice în mai
bune condiţii, ca urmare a practicii pe care
deja o aveau în subunităţi.
S-a manifestat o permanentă grijă
pentru modernizarea şi completarea bazei
materiale a instrucţiei de specialitate. Un rol
de seamă l-au avut concursurile pe linie de
bază materială, organizate pe forţele armate

Pregătirea teoretică a ofiţerilor

îndeosebi între anii 1954-1956, care au
stimulat iniţiativa militarilor, precum şi
asigurarea centralizată a unor mijloace
moderne de instruire, care să răspundă celor
mai exigente cerinţe. S-au construit poligoane
de cameră pentru tragerile artileriei, poligoane
de teren de diferite tipuri, acţionate mecanic
sau electric, de la distanţă, săli de specialitate,
aparatură, instrumentaţie şi abace, care să
ajute la formarea unor deprinderi corecte, în
timp scurt, în lucrul la materialele şi aparatura
de artilerie.
Trecerea la sistemul instruirii pe cicluri
de instrucţie, începând cu anul 1964 a impus
unele modificări în structura organizatorică,
etapele de instrucţie căpătând alte delimitări.
Un accent sporit s-a acordat etapei instrucţiei
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individului, cu o durată variind între 45-60 zile,
în scopul formării de la început la militari a
unor deprinderi practice corecte. S-au revăzut
programele de instrucţie, insistându-se asupra
problemelor practice de bază, s-au creat
condiţii care să asigure o mai largă iniţiativă
comandanţilor. De asemenea, s-a acordat o
mai mare atenţie pregătirii metodice şi stilului
de muncă al cadrelor, în scopul de a asigura
posibilitatea însuşirii problemelor prevăzute
în program într-un timp cât mai scurt.
În
sistemul
instruirii pe cicluri, o
sarcină principală a
constituit-o pregătirea
unităţilor
şi
a
subunităţilor,
astfel
încât
acestea
să
dispună
în
orice
moment
de
o
capacitate de luptă
corespunzătoare.
O mai mare
importanţă s-a acordat
organizării activităţii
de
îndrumare
şi
control, astfel încât
aceasta să devină cât
mai eficace. Criteriile
de
apreciere
la
inspecţii şi la controale au fost actualizate şi
îmbunătăţite pentru a exprima cât mai exact
realitatea din mari unităţi şi unităţi, precum şi
nivelul capacităţii de luptă a acestora.
A crescut simţitor preocuparea pentru a
se avea la dispoziţie o documentare cât mai
actuală şi completă. Trebuie evidenţiat faptul
că, începând cu anul 1964, s-a manifestat o
mult mai mare preocupare pentru originalitate
în elaborarea regulamentelor, instrucţiunilor
şi lucrărilor metodice, care să sintetizeze mai
bine experienţa şi competenţa cadrelor de
artilerie. Printre aceste regulamente se numără
„Regulamentul
privind
întrebuinţarea
artileriei în luptă”, ediţie 1968, „Instrucţiunile
pentru tragerile artileriei terestre”, ediţie
1967 şi altele.

Pluton aruncătoare calibrul 82 mm în aplicaţie tactică

În acelaşi timp, în activitatea de
cercetare ştiinţifică s-au inclus probleme care
să aducă o contribuţie substanţială la
perfecţionarea procesului de pregătire de
luptă. Aplicarea cuceririlor ciberneticii pentru
automatizarea calculelor şi pentru optimizarea
soluţiilor în situaţiile atât de variate ale
câmpului de luptă au preocupat din ce în ce
mai mult pe comandanţii şi statele majore de
artilerie.
Problemele
privind
planificarea,
organizarea şi desfăşurarea instrucţiei de
artilerie au suferit în timp schimbări, dar nu
de natura celor care să determine reorientări
semnificative în acest domeniu. Stagiul
militar s-a redus de la 2 ani la un 1 an şi
4 luni. Instrucţia pentru luptă a subunităţilor,
unităţilor şi marilor unităţi de artilerie era
organizată şi s-a desfăşurat în unităţi, astfel
încât acestea să fie în măsură să îndeplinească
în condiţii foarte bune orice misiune de luptă.
În acest scop, comandanţii de pe toate treptele
ierarhice au asigurat: conducerea competentă

a întregului proces instructiv-educativ;
perfecţionarea continuă a pregătirii cadrelor
de artilerie şi afirmarea acestora ca foarte buni
specialişti militari; utilizarea cu eficienţă
maximă a timpului destinat instrucţiei şi a
bazei materiale a acestora; folosirea unor
metode noi şi procedee practice de organizare
şi desfăşurare a activităţilor de instrucţie, prin
executarea acestora cu precădere în teren, în
scopul formării şi dezvoltării la militari a
deprinderilor necesare îndeplinirii misiunilor
de luptă în situaţii complexe şi în condiţii
grele de teren şi stare a vremii; antrenarea
continuă a militarilor cu atribuţii la
mobilizare, imprimând acestei activităţi un
caracter practic-aplicativ1.
Cele 16 luni de stagiu militar erau
împărţite pe două cicluri de instrucţie a câte
8 luni fiecare. Un ciclu de instrucţie pentru
1

Dispoziţiuni privind organizarea şi desfăşurarea
pregătirii de luptă şi politice a trupelor de uscat în
ciclurile de instrucţie 01.11.1972-31.10.1976 nr. 03512
din 02.08.1972.
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subunităţile şi unităţile de artilerie era etapizat
în funcţie de tipul unităţilor, astfel:
- etapa instrucţiei soldatului, cu durata
de 2 luni, valabilă pentru toate structurile de
artilerie;
- pentru
artileria
regimentelor
mecanizate şi cea a batalioanelor de vânători
de munte - etapa instrucţiei specialistului,
piesei (grupei), cu durata de 2 luni; etapa
instrucţiei plutonului cu durata de 1,5 luni;
etapa instrucţiei bateriei cu durata de
1,5 luni.

maiştrii militari şi gradaţii; convocări pentru
specializarea unor categorii de militari;
trecerea în rezervă a militarilor care au
îndeplinit stagiul militar şi încorporarea
recruţilor; pregătirea bazei materiale a
instrucţiei.
În etapa instrucţiei soldatului, militarii
de ciclul I se instruiau în subunităţi organice,
întrunit sau separat de militarii de ciclul II. În
celelalte etape de instrucţie, militarii de
ambele cicluri de instrucţie executau, de
regulă, pregătirea împreună, în subunităţile şi

Aspecte de la instrucţia artileriştilor bârlădeni

- pentru unităţile corp aparte - etapa
instrucţiei specialistului, piesei (grupei),
plutonului cu durata de 3 luni; etapa
instrucţiei bateriei-divizionului cu durata
de 2 luni.
Pe timpul ultimelor două etape se
executau aplicaţii tactice cu compania/bateria,
batalionul/divizionul, regimentul şi divizia.
În luna de trecere de la un ciclu de
instrucţie la altul, în vederea desfăşurării în
condiţii optime a instrucţiei în ciclul următor
se executau activităţi de genul: planificarea
instrucţiei pentru luptă la toate eşaloanele;
convocări de pregătire cu ofiţerii, subofiţerii,

pe funcţiile prevăzute prin statele de
organizare.
În organizarea şi desfăşurarea instrucţiei
militarilor şi subunităţilor se urmărea
realizarea următoarelor obiective principale,
pe etape de instrucţie:
- la sfârşitul etapei instrucţiei
soldatului, militarii trebuiau să aibă
cunoştinţele şi deprinderile practice necesare
îndeplinirii misiunilor primite în principalele
forme de luptă, în cadrul grupei, echipajului şi
piesei şi în acţiuni independente, ziua şi
noaptea;
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- la sfârşitul etapei instrucţiei grupei,
echipajului, specialistului şi piesei, se urmărea
închegarea pentru luptă a grupei, echipajului
şi piesei pentru îndeplinirea misiunilor ce le
reveneau în principalele forme de luptă, în
cadrul plutonului şi în acţiuni independente,
ziua şi noaptea, în condiţii grele de teren şi
stare a vremii;
- la sfârşitul etapei plutonului,
bateriei, divizionului şi aplicaţiilor tactice cu
bateria, divizionul, regimentul şi divizia se

divizionul, trageri cu armamentul de artilerie
şi instrucţia adecvată terenului muntos.
Instrucţia şi antrenarea trupelor pentru
forţarea cursurilor de apă se desfăşurau prin
ieşiri în tabere la cursuri de apă, odată la două
cicluri de instrucţie. La finalul acestor tabere
se executau exerciţii şi aplicaţii tactice cu
bateria, divizionul şi regimentul/brigada, cu
asigurarea mijloacelor de trecere de către
Comandamentul
Trupelor
de
Geniu.
De asemenea, structurile de artilerie executau

Activitate culturală a artileriştilor - Bârlad

urmărea realizarea succesivă a închegării
pentru luptă a plutonului, bateriei şi
divizionului.
Potrivit dispoziţiilor comandanţilor de
armată, de mari unităţi şi unităţi, trupele
puteau fi scoase în toate anotimpurile, în
terenuri recunoscute în munte, tabere sau
poligoane, pentru o perioadă de timp limitată,
pe baterii, divizioane sau regimente/brigăzi în
raioane favorabile desfăşurării unor activităţi
de instrucţie importante (exerciţii şi aplicaţii
tactice, trageri etc). Pentru instrucţia
subunităţilor şi unităţilor de artilerie în
condiţii speciale, acestea ieşeau în tabere de
munte, în toate anotimpurile, activităţi pe
timpul cărora se executa instrucţia tactică
(inclusiv o aplicaţie tactică cu bateria sau

instrucţia pe schiuri prin ieşirea în centre de
instrucţie a schiului, în serii de câte
15-20 zile.
Pregătirea ofiţerilor era organizată prin
întocmirea unor lucrări personale, al cărei
termen de elaborare nu putea depăşi trei
cicluri (2 ani) sau prin programe personale de
perfecţionare. În raport cu funcţia pe care era
încadrat fiecare ofiţer sau o îndeplinea la
război, temele aveau un caracter teoretic,
aplicativ (exerciţii şi aplicaţii tactice de
diferite tipuri) sau caracter de cercetare.
Cu ofiţerii nou-numiţi în funcţie se
organizau
convocări
pentru
însuşirea
atribuţiilor ce le reveneau în funcţiile în care
erau numiţi; de asemenea, ofiţerii şi
subofiţerii din ultima promoţie nu erau
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încadraţi la comanda plutoanelor decât după
executarea, în unităţile respective, a unei
convocări de 15-30 zile.
În cadrul pregătirii militare comune, se
executau antrenamente la instrucţia focului cu
armamentul de infanterie, instrucţie de front,
pregătire fizică, pregătire topografică, lucru
cu mijloacele de transmisiuni şi conducerea în
secret a trupelor, utilizarea corectă şi în barem
a mijloacelor de protecţie şi de degazare,
precum şi 1-2 ore de instrucţie sanitară.
Comandanţii de plutoane şi cei de baterii se
antrenau, de regulă, la categoriile de instrucţie
menţionate anterior, în cadrul subunităţilor
comandate.
Antrenamentele la pregătirea de
specialitate ale ofiţerilor de artilerie se
executau la tragerile artileriei şi, de asemenea,
cuprindeau şedinţe de verificare şi pregătire a
rachetelor pentru lansare.
Pregătirea subofiţerilor şi maiştrilor
militari se executa după criterii similare celor
specifice ofiţerilor, prin constituirea de grupe
distincte.
Pregătirea viitorilor gradaţi de artilerie,
comandanţi de grupe/piese se realiza prin
şcolile de gradaţi, cu durata de 3 luni, care

începeau după etapa instrucţiei soldatului, iar a
celor care urmau să încadreze funcţii de
comandanţi de plutoane şi plutonieri de baterii,
prin cursuri de comandanţi de plutoane militari
în termen, organizate începând cu etapa
instrucţiei grupei, în unităţile stabilite de
comandanţii de armate sau de Comandamentul
Artileriei Forţelor Armate.
Instrucţia de specialitate a marilor
unităţi, unităţilor şi subunităţilor de artilerie şi
de rachete se executa diferenţiat. Astfel,
marile unităţi şi unităţile de artilerie
subordonate Comandamentului Artileriei
Forţelor Armate participau la aplicaţiile de
cooperare cu marile unităţi mecanizate şi de
tancuri. Subunităţile, unităţile şi marile unităţi
de artilerie şi rachete din subordinea
Comandamentului Artileriei Forţelor Armate,
armatelor şi marilor unităţi executau tragerile
de luptă începând cu etapa instrucţiei
specialistului, piesei (grupei), plutonului, în
poligoanele
cele
mai
apropiate
de
garnizoanele de dislocare (tragerile cu piesa,
plutonul şi, pe cât posibil, cu bateria), în
poligoanele de armată (Cincu şi Valea
Mălinei) şi de mare unitate (trageri cu bateria,
divizionul şi gruparea de artilerie). Unităţile şi
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subunităţile de artilerie dislocate pe litoral
executau trageri asupra ţintelor de la suprafaţa
apei, iar cele ale brigăzilor de vânători de
munte, minimum 80% din trageri în munţi.
Trebuie remarcat faptul că instrucţia
unităţilor şi subunităţilor care detaşau efective
la activităţi în economia naţională (şantiere de
irigaţii şi construcţii, campanii agricole de
vară şi toamnă etc.) era organizată, planificată
şi se desfăşura după criterii şi reguli specifice.
Într-un ciclu de instrucţie, structurile de
artilerie şi rachete executau următoarele tipuri
de aplicaţii:
- bateria de artilerie din regimentul
mecanizat şi batalionul de infanterie (vânători
de
munte),
bateria
de
autotunuri
(independentă) - două aplicaţii tactice din care
o aplicaţie tactică independentă cu sau fără
trageri de luptă, şi o aplicaţie tactică în cadrul
aplicaţiei tactice cu trupe cu batalionul,
regimentul sau divizia/brigada;
- bateria de artilerie din regimentul
(brigada, divizionul corp aparte) de artilerie o aplicaţie tactică independentă cu sau fără
trageri de luptă;
- divizionul de artilerie (autotunuri) - o
aplicaţie tactică (independentă, cu sau fără

trageri de luptă, de cooperare sau participare
la aplicaţia tactică cu marea unitate); în cursul
a trei cicluri de instrucţie, fiecare divizion
executa una din aplicaţii cu trageri de luptă;
- regimentul (brigada) de artilerie - o
aplicaţie tactică (independentă, cu sau fără
trageri de luptă, de cooperare sau participare
la aplicaţia tactică cu marea unitate); în cursul
a trei cicluri de instrucţie, fiecare regiment
(brigadă) executa una din aplicaţii cu trageri
de luptă;
- bateria de rachete (tehnică sau de
transport rachete) - două aplicaţii tactice
independente;
- divizionul din cadrul brigăzii de
rachete - o aplicaţie tactică independentă, la
două cicluri de instrucţie;
- divizionul de rachete tactice - o
aplicaţie tactică independentă cu marea
unitate, cu sau fără trageri de luptă;
- brigada de rachete - o aplicaţie tactică
(astfel ca în decursul a şase cicluri de
instrucţie să execute două aplicaţii tactice cu
trupe, independente, una în cooperare cu
B.T.M.R., respectiv cu brigada, şi trei aplicaţii
tactice de comandament cu transmisiuni în
teren);

Locotenent-colonel Stroea Gheorghe prezintă aspecte ale pregătirii Regimentului 13 Artilerie la Bilanţ;
participă ministrul apărării naţionale, generalul-colonel Ion Coman (primul din dreapta)
şi generalul-maior Nicolae Militaru (comandantul Armatei a II-a)
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- baza tehnică mobilă de rachete o aplicaţie tactică (astfel ca în decursul a trei
cicluri de instrucţie să execute o aplicaţie
tactică cu trupe, independentă, una în
cooperare cu brigada şi o aplicaţie tactică de
comandament cu transmisiuni în teren).
Pregătirea militarilor cu termen redus se
făcea în subunităţi organice, pe durata a
9 luni, urmărindu-se formarea acestora ca
viitori ofiţeri de rezervă, comandanţi de
plutoane. Structura perioadei de pregătire se
prezenta astfel:
- participare la campania agricolă o lună;
- etapa pregătirii militare generale 1,5 luni;
- etapa organizării şi conducerii
instrucţiei grupei/piesei - 3,5 luni;
- etapa organizării şi conducerii
instrucţiei plutonului - 3 luni (se finaliza cu
examen)2.
S-a constatat, în concluzie, o preocupare
permanentă pentru perfecţionarea pregătirii de
specialitate a personalului militar din arma
artilerie, dar, în acelaşi timp, pentru
modernizarea tehnicii din înzestrare, precum
şi pentru introducerea în dotarea subunităţilor
de artilerie a unor categorii de guri de foc şi
aparatură de artilerie mult mai performante.
Este vorba de modernizarea obuzierului
cal.122 mm, fabricarea şi intrarea în serviciu a
obuzierului cal.152 mm, a tunului antitanc
cal.100 mm, a tunului cal.130 mm, precum şi
a aparaturii de artilerie ca A.R.O.T.A.T.-ul,
telemetrul stereoscopic, telemetrul cu laser
etc. Demn de remarcat este faptul că durata
operaţiunilor specifice legării topogeodezice a
dispozitivului de luptă al artileriei s-a redus
semnificativ prin introducerea în dotare a
tehnicii de calcul electronic şi a unor
programe de lucru care au performat în timp.
Prin specialiştii Centrului de Perfecţionare a
Pregătirii Cadrelor de
Artilerie a fost
îmbunătăţit conţinutul unor regulamente,
instrucţiuni şi manuale de artilerie, au fost
elaborate altele noi, puse la dispoziţia
unităţilor şi subunităţilor de artilerie. Cele mai
semnificative în acest sens au fost: „A-1,
Regulamentul de luptă al artileriei (brigadă,
regiment)”; „A-2, Regulamentul de luptă al

artileriei (divizion, baterie, pluton, piesă)”;
„A-9, Reguli şi criterii pentru aprecierea
tragerilor artileriei terestre (piesă, pluton,
baterie)”; „A-10, Regulile conducerii focului
artileriei terestre (divizion, grupare)”; „A-11,
Reguli şi criterii pentru aprecierea conducerii
focului în artileria terestră”; „A-13, Criterii
pentru verificarea şi aprecierea instrucţiei de
specialitate a militarilor şi subunităţilor din
artileria terestră (soldat/specialist, piesă/
grupă, pluton, baterie)”; „A-27-Cunoaşterea
şi instrucţia la materialul de artilerie”;
„A-31, Instrucţiuni de topogeodezie artileristică”;
„A-38, Cercetarea şi transmisiunile la
divizionul şi bateria de artilerie”; „A-43,
Instrucţiunile specialistului de artilerie” etc.
Până la finele anului 1989, instrucţia de
artilerie a fost planificată, organizată şi s-a
desfăşurat, în general, după aceleaşi reguli
descrise anterior.
9.5. Instrucţia artileriei române după
decembrie 1989
Anul 1990 a marcat începutul unei
perioade de multiple şi permanente căutări,
determinate de nevoia alinierii organismului
militar românesc la standardele de
performanţă specifice armatelor statelor din
spaţiul euroatlantic. În acest context s-au
înscris şi demersurile efectuate pentru
identificarea unor soluţii de modernizare şi
perfecţionare ale procesului instructiv, în
acord cu tendinţele generale de evoluţie a
fenomenului militar.
Structurile de artilerie nu au făcut nicio
excepţie de la acest proces, dată fiind nevoia
de armonizare continuă a specificului
instrucţiei la desele reorientări privind
structura organizatorică a unităţilor şi marilor
unităţi de artilerie, precum şi la caracteristicile
tehnico-tactice ale tehnicii şi aparaturii de
artilerie nou introduse în dotare.
Potrivit prevederilor Ordinului General
al ministrului apărării naţionale nr. 47
din 26.12 1990 privind pregătirea armatei
române, Comandamentul Trupelor de Uscat
în colaborare cu comandamentele de armată şi
ale celorlalte categorii de forţe ale armatei
a situat organizarea, pregătirea, desfăşurarea
şi perfecţionarea procesului pregătirii pentru
luptă în centrul preocupărilor sale,

2

Dispoziţiuni privind pregătirea de luptă a Trupelor de
Uscat în perioada 1986-1990 nr. A.4/0900 din
26.11.1985.
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Aceasta se realiza prin şedinţe lunare, în
special prin studiu individual şi prin
informarea cadrelor, fiecare ofiţer, maistru
militar şi subofiţer purtând răspunderea pentru
perfecţionarea pregătirii sale.
Pregătirea
ofiţerilor
în
cadrul
comandamentelor, unităţilor şi marilor unităţi
din trupele de uscat se organiza şi executa
lunar, în limita a cel puţin 3 zile lucrătoare
a 6 ore, din care, de regulă, 1 zi pregătire
militară generală şi 2 zile pregătire de
specialitate.

a inspectoratelor de armă, a marilor unităţi şi
unităţilor subordonate3.
Obiectivul general al pregătirii pentru
luptă îl constituia însuşirea cunoştinţelor,
formarea deprinderilor, aptitudinilor, a
calităţilor morale şi de luptă necesare
militarilor pentru îndeplinirea misiunilor ce le
reveneau în timp de pace, în situaţie de criză
şi/sau război, fiecare în funcţia pe care era
încadrat şi în cea imediat superioară, precum
şi pentru înlocuirea reciprocă în luptă.

Artilerişti din Brigada 17 Artilerie Rupere la instrucţie

Comandanţii de plutoane executau
săptămânal 2 ore de pregătire. În şedinţa de
pregătire din ultima săptămână, timp de 2 ore
se verifica şi aprecia gradul de pregătire la
tematica parcursă în luna respectivă.
Comandanţii bateriilor şi plutoanelor de
artilerie executau lunar, cel puţin 2 şedinţe de
pregătire la tragerile artileriei, cu durata de
3-4 ore fiecare şi 1 şedinţă de topogeodezie cu
aceeaşi durată, iar cei din unităţile de rachete
terestre câte 2 şedinţe cu durata de 3-4 ore,
pentru trecerea rachetelor şi subunităţilor în
grade superioare de pregătire, împreună cu cei
din comenzile de unităţi. Ofiţerii din
comenzile de divizioane şi comandamentele
unităţilor de artilerie desfăşurau o şedinţă
lunară cu durata de 3-4 ore.
Comandanţii subunităţilor de artilerie
care nu aveau efective încadrate, executau
programul de pregătire, zilnic, 6 ore, din

Anul 1991 a marcat, totodată, şi trecerea
de la stagiul militar cu durata de 16 luni, la cel
cu durata de 12 luni. Astfel, anul de instrucţie
era etapizat pe două perioade:
- perioada de instruire centralizată în
subunităţi separate cu durata de 4 luni;
- perioada de instruire în subunităţi
organice cu durata de 8 luni, dintre care în
primele 4 luni se executa integral planul
pregătirii de luptă, iar în următoarele 4 luni
acest program se repeta.
Pregătirea militară generală şi de
specialitate a cadrelor se executa în baza
planurilor anuale elaborate de statele majore,
aprobate de comandanţii unităţilor şi marilor
unităţi tactice, şi a obiectivelor stabilite în
funcţie de activităţile principale ce urmau a fi
desfăşurate şi de nevoile reale de pregătire.
3

Dispoziţiuni privind pregătirea pentru luptă a
Trupelor de Uscat nr. 05757 din 27.12.1990.
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Comandanţii plutoanelor şi bateriilor de
artilerie încadrate cu efective executau
antrenamentul la instrucţia tragerii, tragerile,
pregătirea fizică, instrucţia de front şi
instrucţia pentru protecţia împotriva A.N.M.
împreună cu subunităţile pe care le comandau.
Pregătirea de specialitate a ofiţerilor de
artilerie se executa diferenţiat pe specialităţi,
conform planului anual de pregătire a cadrelor
prin activităţi lunare, în cadrul convocărilor
de comandament şi stat major sau în cadrul
convocării pe linie de armă (1-2 convocări
anuale, cu durata de 3-5 zile fiecare).
Pregătirea subofiţerilor şi maiştrilor
militari
se
desfăşura
după
criterii
asemănătoare celor prezentate la pregătirea
ofiţerilor. Cei care îndeplineau funcţii de
comandanţi de plutoane executau aceleaşi
activităţi ca şi comandanţii de plutoane ofiţeri.
Subofiţerii de artilerie, în cadrul
pregătirii de specialitate, executau 1 şedinţă
de antrenament la tragerile artileriei, cu durata
de 3 ore lunar.
Subofiţerii şi maiştrii militari din
unităţile şi marile unităţi de rachete participau
împreună cu ofiţerii la antrenamentele pentru
trecerea rachetelor şi subunităţilor în grade
superioare de pregătire.
Pentru realizarea obiectivelor stabilite,
unităţile şi subunităţile de artilerie erau scoase
în poligoane şi tabere de instrucţie la munte,
vara şi iarna şi la cursurile de apă, cu durata
de 10-20 zile pentru executarea pregătirii de
specialitate, tactice, trageri, exerciţii tehnice
de specialitate, precum şi pentru alte activităţi
de instruire, astfel:
- în tabere la munte - odată la 2 ani, prin
rotaţie, cu toate subunităţile; pe timpul ieşirii
în tabere se acorda o atenţie deosebită ducerii
acţiunilor
în
teren
muntos-împădurit,
problemelor practice de topografie militară şi
executării tragerilor; iarna, militarii erau
învăţaţi şi antrenaţi în ducerea acţiunilor de
luptă pe schiuri;
- în tabere la cursuri de apă - de 3 ori în
5 ani.
Perioada analizată a adus în prim-plan o
nouă categorie de militari, militarii angajaţi
pe bază de contract. La angajare, aceştia se
pregăteau în cadrul unei convocări cu durata
de 1-3 luni, pe probleme specifice
specialităţii, în cadrul unităţilor sau la marea
unitate, după o tematică stabilită de
comandanţii acestora. Ulterior, aceştia

care 1 oră pregătire fizică, după un program
elaborat lunar şi aprobat de comandantul
unităţii.
Comandamentele unităţilor şi marilor
unităţi tactice de artilerie executau anual
2 antrenamente de stat major, cu durata de
2 zile (8 ore pe zi), care precedau, de regulă,
aplicaţiile tactice.
Comandanţii de unităţi şi mari unităţi
aveau obligaţia să organizeze şi să prezinte
şedinţe de instrucţie, exerciţii şi aplicaţii
demonstrative,
asigurând
generalizarea
experienţei pozitive, prezentarea problemelor
cu caracter de noutate în scopul perfecţionării
pregătirii de luptă a cadrelor, comandamentelor şi trupelor.
Ofiţerii participau anual la o convocare
de comandament şi stat major, la eşalonul
imediat superior, cu durata de 4-5 zile a 8 ore
pe zi, în cadrul grupelor de pregătire
constituite în acest sens. Programul
convocărilor şi concepţiile exerciţiilor tactice
se prezentau spre aprobare eşalonului
superior, cu cel puţin 45 de zile înainte de
data executării lor.
Pregătirea metodică a ofiţerilor se
realiza atât în cadrul pregătirii tactice şi de
specialitate, cât şi prin convocări şi activităţi
demonstrative. Absolvenţii Institutului Militar
de Artilerie şi Geodezie care nu participau la
convocările de specializare la Inspectoratul
General al Artileriei sau la Centrul de
Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor de
Artilerie, după prezentarea la unităţi, executau
o convocare de pregătire metodică cu durata
de 5 zile, pe mari unităţi, constituiţi pe grupe
potrivit funcţiei pe care erau încadraţi.
Inspectoratul General al Artileriei şi
comandamentele de armată organizau
convocări de 1-3 zile pentru activităţi
demonstrative odată la 3 ani de instrucţie,
comandamentele de mari unităţi, odată la 2 ani,
iar comandamentele de unităţi în fiecare an.
Pregătirea militară generală a ofiţerilor
de artilerie se executa pe grupe, în volumul de
timp şi la tematica prevăzută în plan:
cunoaşterea legilor statului, ordinelor
ministrului apărării naţionale, instrucţiunilor
şi actelor normative nou apărute; pregătire
psihometodică;
instrucţia
tragerii
cu
armamentul
de
infanterie;
pregătirea
topogeodezică; instrucţia pentru protecţia
împotriva
A.N.M.;
pregătirea
fizică.
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continuau pregătirea în cadrul subunităţilor
organice, împreună cu militarii în termen.
Pregătirea viitorilor gradaţi comandanţi
de piesă/grupe se executa cu militarii din
fiecare serie de încorporare, asigurându-se
câte 50% din necesar. Aceasta se desfăşura
sub forma şcolii de gradaţi în unităţile de
instrucţie sau printr-o convocare, în aceeaşi
perioadă, cu durata de 20-30 zile.
Selecţionarea militarilor pentru şcolile de
gradaţi se realiza în primele două luni ale
perioadei de instruire centralizată, din rândul
celor mai buni militari care, în următoarele
două luni urmau cursurile şcolii de gradaţi în
subunităţi constituite separat, pe specialităţi.
Subunităţile şcoală de gradaţi ieşeau în tabere
de instrucţie şi participau la aplicaţii tactice cu
trupe odată cu unităţile din care făceau parte.
După încadrarea pe funcţii, gradaţii
de
piesă/grupă
executau
comandanţi
pregătirea sub conducerea comandanţilor de
baterii 1 dată la 2 săptămâni, prin şedinţe
metodice, practic-aplicative, cu durata de
6 ore. Zilnic, în timpul afectat acestei
activităţi, comandanţii de plutoane executau
pregătirea gradaţilor, şefilor de ateliere şi
puncte de instrucţie, în teren, pe probleme ce
urmau a fi organizate şi conduse de aceştia în
ziua următoare.
Pregătirea subunităţilor se întindea pe o
perioadă de 12 luni (1 an de instrucţie), din

care în primele 4 luni se executa instruirea
centralizată conform programului pregătirii de
luptă (partea I), următoarele 4 luni, instruirea
în cadrul subunităţilor organice conform
programului pregătirii de luptă (partea a II-a),
iar în ultimele 4 luni se repeta acest program.
Pregătirea subunităţilor cuprindea instrucţia
tactică, instrucţia tragerii cu armamentul de
infanterie, instrucţia de specialitate şi
pregătirea militară generală.
În scopul realizării coeziunii de luptă a
subunităţilor într-un timp cât mai scurt, în
perioada de instruire centralizată se executau
exerciţii tactice cu piesa şi plutonul şi o
aplicaţie tactică în complex cu bateria, în
formele de luptă de bază, astfel încât,
începând cu perioada de instruire în
subunităţile organice să se poată trece la
executarea aplicaţiilor tactice cu divizionul şi
regimentul/brigada.
În perioada analizată, unităţile şi
subunităţile de artilerie şi rachete terestre
executau următoarele tipuri de aplicaţii,
astfel:
- bateria de artilerie din brigada/
regimentul de artilerie/artilerie antitanc,
divizionul de artilerie al regimentului
mecanizat şi divizionul corp aparte 1-2 aplicaţii tactice fără trageri de luptă
independente sau împreună cu subunităţi de
infanterie (tancuri, vânători de munte), astfel
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încât fiecare serie de militari încorporaţi să
participe la o asemenea aplicaţie;
- bateria de artilerie din cadrul
regimentului
mecanizat,
batalion
de
infanterie/vânători de munte - 1-2 aplicaţii
tactice cu trageri de luptă independente;
1-2 aplicaţii tactice fără trageri de luptă,
independent sau împreună cu subunităţi de
infanterie (vânători de munte);
- bateria comandă şi bateria cercetare
instrumentală de artilerie - 1-2 aplicaţii tactice
(de specialitate) independente; 1-2 aplicaţii
tactice în cadrul unităţii sau marii unităţi;
- divizionul de artilerie din organica
regimentului mecanizat şi divizionul de
artilerie corp aparte: 1-2 aplicaţii tactice cu
trageri de luptă, independente sau împreună
cu unităţi şi mari unităţi de arme întrunite;
- divizionul de artilerie din organica
regimentului/brigăzii de artilerie/artilerie
antitanc - 1-2 aplicaţii tactice cu trageri de
luptă independente; 1-2 aplicaţii tactice fără
trageri de luptă, independente sau de
conducerea focului;

- bateria comandă/ brigada (divizionul)
rachete operativ-tactice şi baza tehnică mobilă
de rachete - 1-2 aplicaţii tactice de
specialitate;
- bateria tehnică/brigada de rachete
operativ-tactice şi baza tehnică mobilă de
rachete - 1-2 aplicaţii tactice de specialitate;
- bateria transport rachete (independentă
şi din baza tehnică mobilă de rachete) şi baza
de tranzit - 1-2 aplicaţii tactice de specialitate;
- divizionul de rachete tactice şi
operativ-tactice - o aplicaţie tactică în
specialitatea rachete sau în a doua
specialitate;
- baza tehnică mobilă de rachete - o
aplicaţie tactică care putea fi cu trupe, de
comandament cu transmisiuni în teren, de
comandament pe hartă (independent sau de
participare la aplicaţiile tactice conduse de
eşaloanele superioare);
- brigada de rachete operativ-tactice - o
aplicaţie tactică care putea fi cu trupe sau de
conducere a focului în specialitatea antitanc,

Trageri cu aruncătorul de proiectile reactive în Poligonul Mălina

de comandament pe hartă (independent sau de
participare la aplicaţiile tactice conduse de
eşalonul superior) în specialitatea antitanc.
Înaintea ieşirilor în poligoane la
aplicaţiile tactice, toate unităţile şi
subunităţile de artilerie şi rachete terestre erau
verificate pentru admiterea la trageri, potrivit
instrucţiunilor de specialitate în vigoare.
Tragerile de luptă se executau printr-o
singură ieşire de către fiecare unitate în
poligoanele trupelor de uscat, după o
planificare coordonată de Inspectoratul
General al Artileriei care, împreună cu
Comandamentul Aviaţiei Militare, stabileau

- regimentul/brigada
de
artilerie/
artilerie antitanc în anii fără soţ - o aplicaţie
tactică (cu trupe, de comandament cu
transmisiuni în teren, de conducere a focului)
independentă sau împreună cu unităţi sau
mari unităţi de arme întrunite;
- bateria de lansare/divizionul de
rachete tactice şi operativ-tactice: 1-2 aplicaţii
tactice în specialitatea rachete sau în a doua
specialitate;
- bateria meteorologică/divizionul de
rachete operativ-tactice - 1-2 aplicaţii tactice
de specialitate;
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anual şi numărul de ore-zbor elicopter pentru
instruirea cercetaşilor aerieni şi deservirea
tragerilor de luptă.
Anul 1996 a adus unele schimbări în
modul de planificare şi organizare a pregătirii
pentru luptă a subunităţilor şi unităţilor de
artilerie şi rachete terestre. Prin acestea, se
urmărea îndeplinirea obiectivului principal al
pregătirii pentru luptă diferenţiat, pe categorii
de forţe: de acţiune în situaţii de criză
(unităţile cu efective complete), principale
(unităţi cu efective reduse sau de cadre) şi de
rezervă (centre de instrucţie şi depozitare sau
de depozitare şi nucleele comenzilor de
batalioane cu trupe teritoriale).
Pentru marile unităţi şi unităţile de
artilerie şi rachete terestre se acorda atenţie
maximă pregătirii militarilor ca buni
specialişti şi creşterii coeziunii subunităţilor
pentru a fi în măsură să ducă acţiuni de luptă
în orice condiţii de relief, timp, anotimp şi
stare a vremii. Totodată, în cadrul pregătirii,
se punea accent pe lovirea adversarului prin
surprindere şi cu rapiditate, de la bătaia
maximă a armamentului, pe îndeplinirea
misiunilor cu precizie şi consum redus de
muniţie, precum şi pe executarea manevrei de
foc în condiţiile schimbării frecvente, în mod
organizat şi în ascuns, a dispozitivului de
luptă4.
La baza organizării şi desfăşurării
pregătirii de comandament a stat principiul
„fiecare răspunde de propria pregătire,
comandantul (şeful) răspunde de pregătirea
comandamentului”. Aceasta se realiza prin
pregătire personală, activităţi de stat major şi
pregătire pentru luptă a trupelor. Pregătirea
personală a constat în studiu individual ca
formă de bază, studii de stat major, articole
destinate publicaţiilor militare, învăţarea
limbilor străine, doctorantură. Pregătirea
teoretică militară se desfăşura prin informări,
dezbateri pe bază de tematică, simpozioane şi
sesiuni de comunicări. Principalele forme ale
pregătirii de comandament prin activităţi de
stat major erau: rezolvarea unor situaţii
operative sau tactice (pe hartă, pe calculator
sau în teren); antrenamente de stat major;
antrenamente de specialitate; aplicaţii
manevre; seminarii de profil.
În zilele de pregătire militară şi de
specialitate pentru ofiţerii din arma artilerie şi

rachete terestre se planificau în mod
obligatoriu lunar antrenamente în executarea
misiunilor de foc la mijloace de imitaţie şi
exerciţii practice de antrenament la
topogeodezie artileristică (cu durata de
3-4 ore), iar anual aceştia executau o
campanie topografică, cu durata de 5 zile, de
regulă, pe timpul ieşirii în tabere de instrucţie.
Maiştrii militari şi subofiţerii specialişti
executau lunar cel puţin 1 şedinţă practică de
lucru cu tehnica din dotare.
Pregătirea pentru luptă a trupei, într-un
an de instrucţie (perioada cuprinsă între datele
de 1 martie a fiecărui an calendaristic şi 28/
29 februarie a celui următor), era structurată
astfel:
- perioada I (perioada instrucţiei de
bază), timp de cel mult 4 luni;
- perioada a II-a (perioada instrucţiei
subunităţilor), timp de cel puţin 8 luni.
Pentru departajarea militarilor în
termen, în funcţie de seria de încorporare, a
început utilizarea sistemului ciclurilor de
instrucţie, astfel:
- ciclul 1 de instrucţie - militarii aflaţi în
perioada I de instrucţie, în lunile 1-4 ale
stagiului militar;
- ciclul 2 de instrucţie - militarii aflaţi în
perioada a II-a de instrucţie, în lunile 5-8 ale
stagiului militar;
- ciclul 3 de instrucţie - militarii aflaţi în
perioada a II-a de instrucţie, în lunile 9-12 ale
stagiului militar.
În perioada instrucţiei de bază,
instruirea militarilor recruţi din arma artilerie
se executa de către unităţile în care au fost
repartizaţi la încorporare, în subunităţi
separate de valoare pluton şi baterie, pe arme
şi specialităţi militare. Recruţii selecţionaţi
pentru a încadra funcţii de specialişti militari,
pentru care în unităţile în care au fost
încorporaţi nu erau întrunite condiţiile de
pregătire, se pregăteau în unităţile de artilerie
stabilite de eşaloanele superioare.
În perioada instrucţiei subunităţilor,
militarii în termen artilerişti se instruiau
întrunit, ciclul 2 şi 3) în cadrul subunităţilor şi
unităţilor de armă, pe care erau încadraţi.
Pregătirea pentru luptă a militarilor în
termen cuprindea: pregătire militară generală;
pregătire militară de specialitate şi pregătire
tactică (instrucţie tactică generală şi instrucţie
tactică de specialitate). Pregătirea tactică de
specialitate a militarilor din arma artilerie şi

4

Dispoziţia şefului Statului Major al Trupelor de Uscat
privind pregătirea de luptă începând cu 01.03.1996.
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rachete terestre, în perioada instrucţiei de bază
se realiza prin 2-3 exerciţii tactice cu piesa
(echipa de specialişti) în principalele forme de
luptă. În perioada instrucţiei subunităţilor se
reluau exerciţiile tactice şi de specialitate cu
piesa (echipa de specialişti), se executau
2-3 exerciţii tactice cu plutonul şi aplicaţii
tactice cu bateria şi divizionul. Acestea erau
precedate, după caz, de exerciţii tactice
pregătitoare, antrenamente de stat major
şi/sau exerciţii de conducere a focului.
Viitorii comandanţi de grupe/piese, din
rândul militarilor în termen se formau printr-o
convocare cu durata de 20 zile lucrătoare
(inclusiv sâmbăta), în lunile a 7-a şi a 8-a a
stagiului militar, în subunităţi separate, pe
specialităţi, în cadrul unităţii sau marii unităţi.
Convocarea se încheia în perioada
premergătoare sosirii recruţilor în unităţi.
Selecţionarea viitorilor gradaţi se efectua în
prima jumătate a lunii a 7-a.
Militarii angajaţi pe bază de contract
erau încadraţi cu precădere în subunităţile
luptătoare, pe funcţii de comandanţi de grupe/
piese şi la armamentul şi tehnica de bază5.
Militarii cu termen redus, absolvenţi ai
instituţiilor de învăţământ superior, care nu
îndeplineau condiţiile sau nu doreau să devină
cadre militare în rezervă se pregăteau pe
durata a 6 luni, constituiţi în subunităţi
separate, pentru a deveni soldaţi şi gradaţi în
rezervă. Structura organizatorică a pregătirii
pentru luptă era următoarea:
- perioada instrucţiei de bază - 3 luni;
- perioada perfecţionării pregătirii de
specialitate - 2 luni;
- perioada formării gradatului - o lună.
După prima lună de instrucţie,
subunităţile de militari cu termen redus
puteau participa la aplicaţiile tactice conduse
de comandantul de divizion sau eşaloanele
superioare.
Referitor la ieşirile în tabere de
instrucţie la munte şi la cursurile de apă,
subunităţile şi unităţile de artilerie executau
această activitate cel puţin odată la 4 ani, prin
alternanţă. Durata acestor tabere de instrucţie
era, în principiu, de minimum 10-15 zile.

Începând cu anul 1999, instrucţia în
arma artilerie s-a desfăşurat cu anumite
particularităţi. Militarii în termen, inclusiv cei
din bateriile de aruncătoare cal.120 mm şi
bateriile antitanc mixte din batalioanele de
infanterie, în perioada instrucţiei de bază se
pregăteau în unităţile de artilerie care
executau instruirea centralizată, pe cât posibil
la categoria de tehnică din dotarea unităţii în
care urmau să fie repartizaţi. Dacă nu se
puteau asigura toate categoriile de tehnică,
instruirea se realiza la o categorie de tehnică
tip, iar la prezentarea în unităţi, în ciclul doi,
se organiza timp de două săptămâni,
specializarea la armamentul şi tehnica
specifice.
Marile unităţi şi unităţile de artilerie
executau exerciţiile şi aplicaţiile tactice cu
trageri de luptă cu armamentul la care se
instruiau, iar cele antitanc numai cu tunul
antitanc calibru 85 mm. Toate tragerile de
instrucţie, antrenament şi de apreciere se
executau cu armament de substituţie, iar
marile unităţi, unităţile şi subunităţile de
artilerie care aveau în înzestrare armament de
substituţie foloseau pe timpul activităţilor
practice în poligoane armamentul din dotare
atât pentru tragerile de luptă, cât şi pentru cele
de instrucţie, antrenament şi apreciere.
Militarii în termen care se instruiau la
armamentul de artilerie antitanc executau
tragerile de instrucţie, astfel încât fiecare să
execute, în calitate de ochitor, câte o misiune
de foc asupra unui obiectiv fix şi a unui
obiectiv în mişcare, în măsura posibilităţilor
de asigurare logistică a tragerilor. Operatorii
R.A.D., precum şi militarii în termen de
ciclurile 2 şi 3 executau trageri de luptă cu
prioritate în
regim manual,
asupra
obiectivelor în mişcare, ziua şi noaptea.
Totodată, comandamentele de armată
asigurau în poligoanele permanente detaşarea
armamentului de artilerie de substituţie
(T.cal.76mm, T.A.T.cal.85 mm, Ob.Skoda
cal.100 mm, Ob.cal. 122 mm), în funcţie de
planificarea aprobată şi având în vedere
rotirea periodică a acestora pentru a evita
uzura prematură a gurilor de foc.
Înfiinţarea, în anul 2001, a celor două
baze de instrucţie ale artileriei (Baza 9
Instrucţie Artilerie şi Rachete, la Brăila prin
transformarea Brigăzii 25 Artilerie şi Baza 10
Instrucţie Artilerie şi Rachete, la Lugoj prin
transformarea Brigăzii 24 Artilerie Antitanc

5

Ordinul General al ministrului apărării naţionale
nr. O.G. 10/ 25.03.1994 pentru aprobarea „Instrucţiunilor
privind angajarea militarilor pe bază de contract în
armată, principalele îndatoriri şi drepturi ce revin
acestor militari”.
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în subordinea Şcolii de Aplicaţie pentru
Artilerie Terestră şi Artilerie Antiaeriană a
semnificat standardizarea procesului de
formare a militarilor în termen ca luptători şi
specialişti în armă. După parcurgerea
perioadei de instrucţie a individului, militarii
erau repartizaţi la marile unităţi şi unităţile
de artilerie pentru continuarea stagiului
militar. Acestea ieşeau în tabere de instrucţie
odată la 2 ani de instrucţie, prin alternanţă,
odată la munte, odată la cursul de apă.
Ofiţerii de artilerie executau, lunar,
şedinţe de antrenament şi apreciere în
executarea misiunilor de foc la mijloacele de
imitaţie cu durata de 3-4 ore şi exerciţii
practice de antrenament la topogeodezie
artileristică (cu durata de 2-3 ore), iar anual
executau o campanie topografică cu durata
de 3 zile (de regulă, pe timpul ieşirii în
tabere de instrucţie).
Reorganizarea în anul 2005, a şcolilor
de aplicaţie pe centre de pregătire ale
armelor şi trecerea, începând cu 01.01.2007
de la sistemul de încorporare bazat pe
conscripţie la cel bazat pe voluntariat a
impus reconsiderarea sistemului de pregătire
a militarilor în termen, respectiv a soldaţilor
şi gradaţilor voluntari. Bazele de instrucţie
ale armelor s-au desfiinţat, iar sarcinile
acestora au fost preluate de batalioanele de
instrucţie din subordinea centrelor de
pregătire ale armelor.
Amplul proces de transformare,
modernizare şi operaţionalizare a noilor
structuri a impus revederea şi actualizarea
„Normelor privind instruirea în Forţele
Terestre, nr. S.M.F.T. - 45 din 20.10.2004”.
Astfel, în anul 2006 au fost elaborate
„Normele privind instrucţia în Forţele
Terestre” nr. S.M.F.T.-44 din 15.09.2006 şi
ordinul şefului Statului Major al Forţelor
Terestre privind instrucţia şi exerciţiile în
Forţele Terestre în perioada 2007-2010 care
s-au constituit într-un ansamblu de
reglementări referitoare la execuţia instrucţiei
şi exerciţiilor, asigurând un caracter unitar şi
realist instrucţiei în Forţele Terestre şi vizând
instrucţia individuală şi colectivă a
comandamentelor şi forţelor, pe categorii de
personal, pe arme şi specialităţi militare,
potrivit funcţiilor din statul de organizare6.

Potrivit
acestor
acte
normative
menţionate, instrucţia avea 2 componente:
instrucţia individuală şi instrucţia colectivă.
Instrucţia individuală avea o pondere
mai mare la începutul procesului de instrucţie,
se executa continuu de către toate categoriile
de personal pe întreg parcursul carierei
militare, în scopul formării şi dezvoltării unor
luptători şi specialişti, apţi să îndeplinească
atribuţiile funcţiilor pe care erau sau urmau a
fi încadraţi în comandamente sau la
subunităţi.
Instrucţia colectivă se executa de către
toate structurile militare, începând cu eşalonul
piesă şi urmărea formarea, menţinerea şi
dezvoltarea deprinderilor colective şi a
coeziunii în vederea îndeplinirii misiunilor.
Din perspectiva structurilor participante la
instrucţie, aceasta cuprindea: instrucţia
comandamentelor şi instrucţia forţelor.
Scopul instrucţiei comandamentelor îl
constituia
menţinerea şi perfecţionarea
deprinderilor personalului acestora pentru a fi
în măsură să îndeplinească atribuţiile
specifice funcţiilor şi de a realiza/menţine
capacităţile operaţionale necesare pentru
îndeplinirea misiunilor. Aceasta cuprindea:
instrucţia individuală a personalului din
comandamente şi instrucţia colectivă.
Instrucţia individuală a personalului din
comandamente
urmărea
dezvoltarea,
perfecţionarea şi menţinerea deprinderilor
acestuia de specialişti şi/sau lideri militari,
apţi să îndeplinească, într-o viziune sistemică,
atribuţiile funcţiilor pe care erau încadraţi şi
să aplice procedurile standard de operare
specifice şi cuprindea: instrucţia teoretică şi
instrucţia
practic-aplicativă.
Instrucţia
teoretică se realiza prin informări, prelucrări
de ordine, instructaje, dezbateri, conferinţe,
consultaţii,
seminarii,
simpozioane,
comunicări ştiinţifice, vizionări de filme cu
tematică specifică, schimburi de experienţă,
studii de stat major, prezentări ale doctrinelor,
manualelor şi actelor normative specifice,
studiu individual, instruire lingvistică şi alte
activităţi.
Scopul
instrucţiei
colective
a
comandamentelor îl constituia realizarea/
menţinerea capacităţii de a planifica,
comanda, controla şi evalua acţiunile forţelor
din subordine în vederea îndeplinirii
misiunilor şi generării/regenerării structurilor
de forţe. Aceasta se realiza prin exerciţii,
convocări de comandament/de stat major/

6

Dispoziţia şefului Statului Major al Forţelor Terestre
nr. S.M.F.T.- 44/15.09.2006 pentru aprobarea „Normelor
privind instrucţia în Forţele Terestre”, intrate în
vigoare la data de 01.01.2007.
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de specialitate, ateliere de lucru, conferinţe de
planificare, schimburi de experienţă etc.
Instrucţia forţelor viza formarea şi
dezvoltarea luptătorilor, specialiştilor şi
liderilor militari, apţi să îndeplinească
atribuţiile funcţiilor pe care erau sau urmau a
fi încadraţi, precum şi de a realiza/menţine
capacităţile operaţionale necesare structurilor
militare pentru îndeplinirea misiunilor.
Aceasta cuprindea instrucţia individuală şi
instrucţia colectivă.
Potrivit actelor normative menţionate,
pentru stabilirea unei concepţii de desfăşurare
a instrucţiei cât mai realiste, la specificul
structurii şi care să ducă la îmbunătăţirea
nivelului de pregătire al militarilor, fără
consumuri inutile de resurse materiale şi
financiare, în momentul declanşării procesului
de planificare, comandanţii subunităţilor şi
unităţilor de artilerie executau evaluarea
nivelului de instrucţie al structurii proprii.
Aceasta se executa pentru fiecare cerinţă din
Lista cu Cerinţele Esenţiale ale Misiunii, prin
prisma fiecărui element al sistemului
operaţional al câmpului de luptă.
La nivelul fiecărei unităţi, implicit a
celor de artilerie, s-a instituit o convocare
anuală de pregătire metodică cu comandanţii
de plutoane şi baterii. Aceasta avea durata de
5 zile şi se desfăşura în perioada
premergătoare începerii anului de instrucţie.
Comandanţii de subunităţi şi instructorii din
batalionul de instrucţie al Centrului de
Pregătire pentru Artilerie Terestră executau
convocarea de pregătire metodică înainte de
începerea fiecărei serii de instrucţie
individuală de bază sau de specialitate cu
militarii voluntari. În cadrul acesteia se
desfăşurau: pregătirea metodică pentru
conducerea instrucţiei în perioada următoare,
pregătirea documentelor (hărţi, formulare,
carnete etc.) şi verificarea/pregătirea bazei
materiale pentru instrucţie.
Comandanţii
de
piese
executau
pregătirea specifică îndeplinirii atribuţiilor
funcţionale, astfel:
- la începutul fiecărei perioade de
instrucţie, centralizat pe unitate, printr-o
convocare metodică cu durata de 3-5 zile
lucrătoare, în care se desfăşurau activităţi
teoretice, practice şi metodice privind
conducerea procesului de instrucţie la nivel
piesă;
- o dată pe lună, sub conducerea
comandanţilor de baterii, printr-o şedinţă
metodică practic-aplicativă cu durata de 6 ore;

- zilnic, sub conducerea comandanţilor
de plutoane, pregătire metodică pe problemele
ce urmau a fi organizate şi conduse de către
aceştia în ziua următoare.
Unităţile de artilerie terestră executau
exerciţiile tactice cu trageri de luptă, astfel:
- forţele destinate NATO, iniţiativelor
regionale şi cele de generare şi regenerare cu
armamentul la care se instruiau;
- batalionul de instrucţie - cu
armamentul de substituţie şi în funcţie de
posibilităţi (cu aprobarea inspectorului pentru
artilerie, parte dintre acestea puteau fi
executate cu armamentul de artilerie din
dotarea Forţelor Terestre).
Cadrele militare de artilerie care urmau
cursuri în cadrul Centrului de Pregătire pentru
Artilerie Terestră şi aveau prevăzut în
programele de învăţământ executarea
tragerilor reale cu armamentul de artilerie,
executau cel puţin o sarcină specifică cu
armamentul din dotarea marilor unităţi şi
unităţilor din Forţele Terestre.
Armamentul de substituţie pentru
tragerile de instrucţie de apreciere cu muniţie
de război era asigurat în continuare prin
detaşare în poligoanele permanente, conform
planificării ieşirilor în poligoane, având în
vedere rotirea lui periodică, prin grija
diviziilor de infanterie pentru evitarea uzurii
premature.
La sfârşitul etapei instrucţiei individuale
de specialitate, pentru formarea deprinderilor
de lucru în echipă, se executa un exerciţiu
tactic fără trageri de luptă şi un exerciţiu
tactic cu trageri de luptă. Pe timpul acestora
militarii care se instruiau pentru funcţia de
servant erau verificaţi şi în cadrul unei sarcini
specifice reale în calitate de ochitor.
Soldaţii şi gradaţii voluntari care se
instruiau la sistemele de artilerie antitanc, în
timpul instrucţiei colective, executau tragerile
de instrucţie, astfel ca fiecare să rezolve, în
calitate de ochitor, câte o sarcină specifică
asupra unei ţinte fixe şi a unei ţinte în
mişcare. Asupra ţintelor în mişcare se puteau
executa trageri şi cu dispozitive prevăzute cu
ţeavă introdusă (T.I)., corelând distanţele de
tragere cu dimensiunile acestora.
Totodată,
prin
actul
normativ
menţionat anterior s-au stabilit responsabilităţi şi reguli clare de elaborare a
documentelor de conducere a instrucţiei,
pentru toate nivelurile ierarhice.
Instrucţia
individuală
de
bază
a soldaţilor voluntari se desfăşura pe
baza
„Modelului
luptătorului”
şi
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„Manualului recrutului”, comune pentru
toate
armele şi
specialităţile militare,
elaborate
de
structura
Instrucţie
şi
Doctrină/Statul Major al Forţelor Terestre.
Instrucţia avea două componente principale:
- instrucţia
pentru
formarea
deprinderilor de militar, orientată pe
cunoaşterea şi folosirea armamentului
individual şi a mijloacelor tehnice de protecţie
aflate asupra militarilor şi pe formarea
aptitudinilor fizice şi psihomorale ale
acestora;
- instrucţia multidisciplinară, care avea
în vedere dezvoltarea personalităţii militare a
individului, precum şi a potenţialului acestuia
de a-şi îndeplini rolul în cadrul echipei.
Durata instrucţiei individuale de bază a
soldaţilor voluntari din arma artilerie a fost
stabilită astfel:
- 8 săptămâni - pentru tinerii care nu
aveau îndeplinit serviciul militar; aceasta se
executa în Batalionul 1 Instrucţie/Centrul de
Pregătire a Infanteriei şi, la nevoie, în alte
unităţi nominalizate prin ordin al şefului
Statului Major al Forţelor Terestre;
- 2 săptămâni - pentru tinerii care aveau
îndeplinit serviciul militar sau au fost trecuţi
în rezervă şi doreau să revină în sistemul
militar ca soldaţi voluntari; instrucţia acestora
se executa în batalionul de instrucţie al
Centrului de Pregătire pentru Artilerie
Terestră.
Instrucţia individuală de bază era
proiectată pe module, fiecare modul
cuprinzând o disciplină de instrucţie sau un
grup de discipline de instrucţie înrudite. În
cadrul acestei perioade, se executau
obligatoriu şedinţele de tragere prevăzute în
„Normele privind instrucţia în Forţele
Terestre”, confecţionarea unei amorse şi
aprinderea pe cale pirotehnică a unei
încărcături izolate de exploziv, verificarea
măştii contra gazelor în atmosferă
contaminată, precum şi verificarea la
deplasarea rapidă în teren variat pe distanţa de
3000 m. În perioada finală a instrucţiei
individuale de bază se executa instrucţia în
echipă pentru aplicarea şi dezvoltarea
deprinderilor dobândite la nivel individual şi
pentru iniţierea formării deprinderilor de lucru
în echipă. La încheierea instrucţiei individuale
de bază, soldaţii voluntari depuneau
jurământul militar şi erau repartizaţi în
batalionul de instrucţie al Centrului de
Pregătire pentru Artilerie Terestră pentru
executarea
instrucţiei
individuale
de
specialitate.

Instrucţia individuală de specialitate a
soldaţilor voluntari se executa pe baza
„modelului specialistului”, elaborat pentru
fiecare armă şi specialitate militară de către
inspectorii pentru arme/specialităţi militare şi
aprobat de către Inspectorul General al
Forţelor Terestre.
Instrucţia individuală de specialitate a
soldaţilor voluntari cuprindea 3 subetape:
- subetapa
instrucţiei
individuale
tehnice de specialitate, destinată însuşirii
cunoştinţelor de bază de specialitate şi
cunoaşterii echipamentelor militare pe care
soldaţii voluntari urmau să le folosească în
unităţile în care vor fi repartizaţi;
- subetapa
instrucţiei
individuale
tactice de specialitate, care avea ca obiectiv
principal formarea deprinderilor de bază de
specialitate şi a celor necesare pentru
utilizarea echipamentelor militare pe care le
vor folosi în unităţi, conform cerinţelor primei
funcţii pe care urmau a fi încadraţi;
- subetapa instrucţiei pentru încadrarea
pe funcţie, cu obiectivul principal de
familiarizare cu echipamentele militare ce
urmau să le folosească şi formarea
deprinderilor necesare îndeplinirii atribuţiilor
funcţiilor pe care urmau a fi încadraţi.
Subetapele instrucţiei tehnice de
specialitate şi tactice de specialitate se
executau în batalionul de instrucţie ale
Centrului de Pregătire pentru Artilerie
Terestră, pe durata a:
- 7 săptămâni, pentru tinerii care nu
aveau îndeplinit serviciul militar şi pentru cei
care aveau îndeplinit serviciul militar în altă
armă decât artileria, erau trecuţi în rezervă şi
doreau să revină în sistemul militar ca soldaţi
voluntari în arma artilerie;
- 5 săptămâni, pentru tinerii care aveau
îndeplinit serviciul militar în arma artilerie, au
fost trecuţi în rezervă şi doreau să revină în
sistemul militar ca soldaţi voluntari în aceeaşi
armă.
În ultima parte a subetapei tactice de
specialitate se planificau şi executau 1-2
exerciţii tactice cu sau fără trageri de luptă/de
specialitate cu grupa/piesa pentru formarea
deprinderilor de lucru în echipă şi şedinţa 1 de
tragere specifică armei.
Subetapa instrucţiei pentru încadrarea
pe funcţie se executa în unităţile unde erau
repartizaţi soldaţii voluntari, pe subunităţi
constituite temporar, şi avea durata de o
săptămână. La sfârşitul acesteia, fiecare soldat
voluntar era evaluat şi apreciat în vederea
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admiterii la utilizarea echipamentelor
specifice
şi
îndeplinirea
atribuţiilor
funcţionale. După parcurgerea acestei
subetape, soldaţii voluntari erau încadraţi în
subunităţile de bază, unde, în continuare,
participau la procesul de instrucţie colectivă.
Responsabilitatea
planificării
şi
evaluării/aprecierii instrucţiei individuale
revenea ofiţerilor, iar cea a executării
instrucţiei cu soldaţii/gradaţii voluntari era a
subofiţerilor/maiştrilor militari.
La sfârşitul instrucţiei individuale de
bază şi a celei de specialitate se executa
evaluarea soldaţilor voluntari în cadrul unui
exerciţiu de rezolvare a unei situaţii tactice
specifice, cuprinzând probleme de rezolvat
din toate disciplinele de instrucţie parcurse.
Desfăşurarea activităţii era coordonată, până
la 01.09 2008, de inspectorul pentru artilerie,
ulterior, de către comandantul Centrului de
Instruire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie
Antiaeriană.
Instrucţia individuală continua în unităţi
şi după încadrarea soldaţilor voluntari pe
funcţii, executarea acesteia fiind atributul
subofiţerilor/maiştrilor militari, fiecare pentru
subordonaţii nemijlociţi. Pentru această
activitate, de regulă, nu se aloca timp
suplimentar,
instrucţia
desfăşurându-se
separat cu fiecare militar, în funcţie de
lipsurile/deficienţele
constatate
de
comandantul subunităţii. În cazul în care se
constata că mai mulţi militari nu erau instruiţi
suficient în anumite domenii, comandantul
unităţii putea decide alocarea timpului necesar
pregătirii militarilor la nivelul impus de
cerinţele instrucţiei colective.
Instrucţia colectivă a forţelor urmărea
realizarea/menţinerea capacităţii operaţionale
a subunităţilor, unităţilor şi marilor unităţi de
artilerie pentru îndeplinirea misiunilor
stabilite prin planurile de operaţii şi ordinele
primite de la eşaloanele superioare. Aceasta
se executa mai întâi în domeniul armei
artilerie, ulterior interarme, în cadrul
categoriei de forţe ale armatei şi, în final, la
nivel întrunit şi multinaţional, astfel:
- instrucţia armei - instrucţie specifică,
în general, pentru nivelul subunitate;
- instrucţia interarme - instrucţie
specifică, de regulă, pentru nivelul unitate şi
mare unitate; se executa de către
unităţi/subunităţi de diferite arme/specialităţi,
prin exerciţii în teren pentru îndeplinirea unor
misiuni în comun;

- instrucţia întrunită - se executa în
comun cu forţe din cel puţin două categorii de
forţe ale armatei; se desfăşura, de regulă, la
nivel de mare unitate şi superior acesteia; la
nivel unitate se executa numai de către acele
structuri care finalizau procesul de
operaţionalizare sau se pregăteau pentru a
îndeplini o misiune în afara teritoriului
naţional;
- instrucţia multinaţională - instrucţia
forţelor pentru participarea la operaţii
multinaţionale, precum şi pentru creşterea
interoperabilităţii cu structurile similare din
armatele celorlalte state membre NATO.
Instrucţia colectivă a forţelor cuprindea:
etapa instrucţiei piesei; etapa instrucţiei
plutonului; etapa instrucţiei bateriei; etapa
instrucţiei batalionului de artilerie; etapa
instrucţiei brigăzii; etapa instrucţiei diviziei.
Măsurile întreprinse în anul 2008 la
nivelul Statului Major al Forţelor Terestre
asigurau:
instrucţia
forţelor,
conform
principiilor şi conceptelor moderne, aplicate
şi verificate în forţele terestre ale armatelor
statelor membre NATO şi în recentele
conflicte militare, precum şi pe baza lecţiilor
învăţate rezultate în urma participării
structurilor din Forţele Terestre ale Armatei
României în teatrele de operaţii; realizarea
unei viziuni unitare a instrucţiei forţelor, ca
parte a procesului de instruire; direcţionarea
întregii activităţi de instrucţie pentru
îndeplinirea misiunilor stabilite prin planurile
de operaţii şi actele normative în vigoare;
realizarea interoperabilităţii, în domeniul
instrucţiei, cu Forţele Terestre din armatele
celorlalte state membre NATO.
Un rol deosebit de important în
perfecţionarea procesului de planificare,
organizare, conducere şi evaluare a instrucţiei
de artilerie l-a avut activitatea de cercetare
aplicativă în armă, de elaborare şi punere în
aplicare a noi regulamente şi manuale de
luptă, al căror conţinut, într-o crescândă
consonanţă cu cel al actelor normative care
reglementau instrucţia în artileria armatelor
NATO, a contribuit la armonizarea procesului
de instrucţie din structurile de artilerie
româneşti cu cel practicat în spaţiul
euroatlantic.
În cele 17 decenii de existenţă a
artileriei, instrucţia a evoluat de la forme
empirice, simpliste, la forme complexe,
inclusiv bazate pe simulare.
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la învăţătură, ce urmau să devină artilerişti şi
genişti. Mai apoi s-a înfiinţat în cadrul Şcolii
Militare de Infanterie şi Cavalerie o structură
destinată pregătirii artileriştilor şi geniştilor.
Aici se pregăteau atât sublocotenenţi din
unităţi, selecţionaţi pe bază de examen, cât şi
absolvenţii din fiecare an ai Şcolii Militare de
infanterie şi cavalerie, care obţinuseră la
examenul de absolvire minimum nota 14, nota
maximă fiind 20. Astfel începea lungul şi
sinuosul drum al învăţământului militar
românesc de artilerie.
Iniţial învăţământul militar de artilerie a
vizat pregătirea ofiţerilor activi de artilerie,
apoi a celor din rezervă, precum şi a
subofiţerilor activi şi în rezervă.
Între instituţiile de învăţământ în care
s-a asigurat pregătirea artileriştilor de-a lungul
timpului, două au dobândit o binemeritată
notorietate: Şcoala Militară de Artilerie şi
Centrul de Instrucţie al Artileriei. De reţinut
faptul că acestea sunt denumirile generice
atribuite instituţiilor de formare, respectiv de
perfecţionare a pregătirii ofiţerilor de artilerie,
deoarece, de-a lungul timpului, ambele au
purtat o multitudine de denumiri.
Atât Şcoala Militară de Artilerie, cât şi
Centrul de Instrucţie al Artileriei, fac parte
din instituţiile de învăţământ de tradiţie din
România, pe băncile cărora s-au instruit multe
din elitele militare ale ţării, precum şi ale
societăţii civile româneşti.

10.1. Introducere
După înfiinţarea primelor structuri de
artilerie în Principatele române, a apărut şi
nevoia de pregătire a cadrelor militare.
Pregătirea ofiţerilor de artilerie ce
încadrau primele baterii înfiinţate s-a
desfăşurat, la început în ţară cu instructori
ruşi, după regulamente ruseşti.
Până la elaborarea primelor regulamente
în limba română, în timpul domniilor Grigore
Ghica, respectiv Barbu Ştirbei, comenzile
erau date în limba rusă.
Ofiţerii de artilerie erau selecţionaţi
dintre absolvenţii şcolilor militare, înfiinţate
la 1847 în Bucureşti şi la 1865 în Iaşi, şi îşi
completau pregătirea în unităţile de artilerie în
care erau repartizaţi. Unii dintre ei erau
trimişi să-şi completeze studiile în străinătate,
în Rusia, Franţa, Belgia şi Prusia.
Dezvoltarea artileriei şi perfecţionările
pe plan mondial ale tehnicii de artilerie,
impuneau cu stringenţă creşterea numărului
de ofiţeri de artilerie cu o temeinică pregătire
de specialitate. Pregătirea acestora exclusiv în
străinătate nu mai era o soluţie din cauza
cheltuielilor mari şi se impunea dezvoltarea
învăţământului autohton de artilerie. În iulie
1872 a fost adoptat un nou regulament al
şcolilor militare care, la articolul 99, prevedea
ca în anul II al Şcolii Militare de Infanterie şi
Cavalerie să se facă un curs complementar de
matematică cu elevii, cu rezultate superioare
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divizie şi comandant al Diviziilor 6 şi 2
Infanterie;
locotenent-colonelul
Nicolae
Popovici, care a fost avansat la gradul de
general de brigadă şi a îndeplinit funcţiile de
secretar general al Ministerului de Război şi
comandant al Diviziei Bucureşti; eroul de la
Mărăşeşti, locotenent-colonelul Eremia Teofil
Grigorescu, care a purtat gradul de general de
corp de armată şi ar fi meritat cu prisosinţă să
fie şi unul dintre mareşalii României, şi care a
ajuns ministru de război; locotenent-colonelul
Alexandru Referendaru, cel ce a ajuns
general de divizie şi a condus destinele
artileriei, ca inspector general, aproape un
deceniu; locotenent-colonelul Pion Georgescu,
înaintat până la gradul de general de divizie,
de al cărui nume a fost legată cea mai
puternică tranşee de apărare, tranşeea
„EMINESCU”, scrisă din puieţi de brazi pe
dealul Comjei din Poarta Someşului;
locotenent-colonelul Potopeanu Gheorghe,
ajuns general de divizie, comandant al
Corpului 7 Armată în războiul antihitlerist;
colonelul Stăvrescu Gheorghe, general de
corp de armată, inspector general al artileriei,
decedat în închisoarea Aiud; şi lista poate
continua. Dintre marii profesori care au
desfăşurat o laborioasă activitate în cadrul
şcolii, îi amintim pe: Spiru Haret - mecanică
raţională, Ştefan Hepites - fizică, David
Emmanuel - calcul diferenţial şi integral,
Constantin Istrati-chimie, Constantin Gogu geodezie, Gheorghe Kirilov - algebră
superioară, căpitan Constantin Coandă mecanică şi algebră superioară, căpitan Toma
Ghenea - mecanică, căpitan Eremia Grigorescualgebră, căpitan Ştefan Burileanu - cinetică,
algebră şi mecanică, colonel Constantin
Hîrjeu - geometrie descriptivă, maior Vasile
Negrei - calcul diferenţial şi integral,
profesorul universitar Valeriu Alaci mecanică, căpitan Iosif Butoi - topografie,
matematicianul Gheorghe Buicliu - balistică

10.2. ŞCOALA MILITARĂ
DE ARTILERIE
10.2.1. Generalităţi
Instituţia de învăţământ destinată
pregătirii artileriştilor, are o vechime şi un
trecut extrem de onorante, cum puţine
instituţii de învăţământ românesc, inclusiv
civile deţin. Deoarece de-a lungul timpului a
purtat numeroase denumiri – „Şcoala
Specială de Artilerie şi Geniu“, „Şcoala
Militară de Artilerie”, „Şcoala Militară de
Ofiţeri Activi de Artilerie”, „Institutul Militar
de Artilerie şi Geodezie”, „Şcoala de
Aplicaţie pentru Artilerie şi Rachete”,
„Centrul de Pregătire pentru Artilerie
Terestră” etc. - pentru a numi generic această
instituţie am folosit denumirea de ŞCOALA
MILITARĂ DE ARTILERIE şi uneori forma
restrânsă „şcoala”.
Şcoala s-a impus în organismul
militar şi în cadrul societăţii româneşti,
prin calitatea actului didactic produs, prin
valoarea personalului său, constituit din
mari comandanţi şi eminenţi profesori şi
instructori, precum şi prin faptul că a dat
nu numai artileriei şi armatei „servanţi”, ci
şi naţiunii române. Între comandanţii săi de
mare notorietate, a căror memorie o
îmbrăţişăm
cu
gândul
recunoştinţei
camaradereşti, ce au fost promovaţi pe înalte
trepte ale ierarhiei militare, îi amintim pe:
colonelul Eracle Arion, primul comandant al
şcolii, afirmat deja în Războiul Neatârnării,
cel care a ajuns general de divizie, comandant
al Corpului 2 Armată şi al Cetăţii Bucureşti;
locotenent-colonelul Tell Alexandru, cel ce a
fost înaintat până la gradul de general de
brigadă (în activitate) şi de divizie (r), şi care
a îndeplinit funcţia de comandant al Diviziei 8
Infanterie din Botoşani, şi pentru aproape un
sfert de veac, pe cea de director al Revistei
Artileriei; locotenent-colonelul Petre St.
Vasiliu-Năsturel, cel ce a ajuns general de
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carte. Prin valoarea absolvenţilor săi, şcoala a
imprimat o nouă dimensiune noţiunii de
„artilerie”(provenită din verbul arhaic din
limba franceză „artiller”, care în esenţă
înseamnă arta de a trage), anume „arta” de a
da României „servanţi” de mare valoare,
devotaţi, patrioţi adevăraţi. Cu deplină
certitudine afirmăm că această şcoală a fost
urmată de tineri cu vocaţie pentru cariera atât
de frumoasă a armelor şi cu dragoste profundă
faţă de neam şi ţară. În Şcoala Militară de
Artilerie s-a deprins dintotdeauna ştiinţa
mânuirii exacte şi precise a traiectoriilor şi
modalitatea de a fi român în adevăratul sens
al cuvântului.
Pentru înţelegerea corectă a trecutului
şcolii, dorim să evidenţiem succint câteva
dintre caracteristicile sale definitorii. În acest
sens, menţionăm că de-a lungul existenţei
sale, Şcoala Militară de Artilerie a îndeplinit
roluri multiple: de formare şi/sau de
perfecţionare a ofiţerilor activi; de formare a
guarzilor de artilerie; de formare a ofiţerilor
de rezervă; de formare a ofiţerilor tehnici de
artilerie; de formare şi /sau de perfecţionare a
subofiţerilor şi maiştrilor militari activi; de
formare a subofiţerilor de rezervă. Cu toate
acestea, misiunea de bază, definitorie a
şcolii a fost formarea ofiţerilor de artilerie.
Uneori aceasta a fost singura sa misiune.
Alteori, acesteia i-au fost alăturate alte
misiuni, inclusiv de perfecţionare a pregătirii
ofiţerilor de artilerie. În prezent, Centrul de
Instruire a Artileriei Terestre şi a Artileriei
Antiaeriene „Ioan Vodă”, continuatorul
tradiţiilor
învăţământului
de
artilerie
îndeplineşte toate misiunile mai sus
enumerate, deopotrivă pentru artileria terestră
şi artileria antiaeriană, cu unele limitări în
ceea ce priveşte formarea subofiţerilor activi.
De-a lungul timpului, şcoala a mai pregătit
şi ofiţeri din armele geniu, marină şi
topografie. De asemenea, pe lângă ofiţerii de
comandă, şcoala a mai pregătit guarzi de
artilerie şi geniu, prin Şcoala Militară de

exterioară şi geometrie analitică, căpitanul
Constantin Verdeş - mecanică şi fizică aplicată.
Pe băncile şcolii s-a format o bună parte
din elita armatei române. În acest sens,
menţionăm că 11 artilerişti au deţinut de-a
lungul timpului, portofoliul de ministru de
război/apărării (colonelul Nicolae Haralambie,
colonelul Tobias Gherghely, generalul
Gheorghe Manu, colonelul Nicolae Dabija,
generalul Alexandru Anghelescu, generalul
Iacob
Lahovary,
generalul
Eremia
Grigorescu, generalul Ion Răşcanu, generalul
Paul Anghelescu, generalul Emil Bodnăraş,
generalul Victor Stănculescu), iar alţi 10 au
îndeplinit funcţia de şef al Marelui Stat
Major/Statului Major General (generalul
Iacob Lahovary, generalul Constantin
Christescu, generalul Alexandru Lupescu,
generalul Ioan Sichitiu, generalul Florea
Ţenescu, generalul Alexandru Ioaniţiu,
generalul
Costin
Ionaşcu,
generalul
Constantin Popescu, generalul Vasile Ionel,
generalul Mihail Popescu). De asemenea,
19 artilerişti au îndeplinit funcţia de secretar
general al ministerului, alţi 12 au comandat
cea mai prestigioasă instituţie de învăţământ
militar, Şcoala Superioară de Război/
Academia Militară/Academia de Înalte Studii
Militare, iar alte zeci de artilerişti au fost
comandanţi de armată, corp de armată şi
divizie. Pe lângă cei ce au performat la cel
mai înalt nivel în instituţia militară, mulţi alţi
absolvenţi ai şcolii au deţinut demnităţi civile
de mare importanţă: preşedinţi ai Consiliului
de miniştri/prim miniştri (generalul Gheorghe
Manu, generalul Constantin Coandă), miniştri
ai altor ministere decât Ministerul de
Război/Apărării, senatori, deputaţi, prefecţi,
primari, ambasadori etc. Galeria spiritelor
alese ale servanţilor naţiunii române, formate
în Şcoala Militară de Artilerie este întregită de
academicieni, profesori şi conferenţiari
universitari de marcă, cercetători ştiinţifici şi
scriitori ai căror nume se regăsesc în această
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anevoioasă, ca urmare a puţinătăţii surselor
bibliografice despre perioadele funcţionării în
oraşele Iaşi şi Botoşani.
Menţionăm că pentru aceste perioade nu
am beneficiat de principala sursă de
informare, Registrul istoric al şcolii, care nu a
fost completat pe perioada desfăşurării
Primului Război Mondial.
Meritul de a fi ctitorul învăţământului
instituţionalizat de artilerie în România îi
revine regelui Carol I, el însuşi artilerist.
Afecţiunea sa indiscutabilă faţă de artilerie,
armă nobilă şi cu tradiţie în oştirea română,
este relevată convingător, sperăm noi autorii,
inclusiv de prezenţa sa în viaţa şcolii. Regele
a inspectat în numeroase rânduri şcoala pentru
a se convinge personal de calitatea actului
didactic, de asigurarea cu cele necesare
bunului trai al elevilor şi pregătirii
profesionale a acestora. Au rămas în memoria
afectivă a artileriştilor participările sale la
manevrele desfăşurate cu elevii în teren, la
festivităţile de înaintare în grad a noilor
promoţii de ofiţeri, şi chiar la un examen de
absolvire. Considerăm că cea mai sugestivă
dovadă a ataşamentului şi consideraţiei
regelui faţă de artilerie a fost dată de
aprecierea sa, extrem de onorantă, potrivit
căreia aceasta era considerată „podoaba
oştirii sale”.

Guarzi de Artilerie şi Geniu, desfiinţată
în 1898, precum şi ofiţeri tehnici de
artilerie.
O caracteristică importantă a şcolii este
aceea că aceasta a funcţionat, în general, ca
unitate de sine stătătoare, cu excepţia
perioadelor 1882-1887, când comanda a fost
asigurată de comandanţii Şcolii de Ofiţeri de
Infanterie şi Cavalerie, şi 1961-1970, când a
funcţionat ca secţie în cadrul Şcolii Militare
de Ofiţeri „Nicolae Bălcescu”.
O altă caracteristică o reprezintă faptul
că în cele peste 13 decenii de existenţă,
şcoala a funcţionat în mai multe garnizoane
(6 la număr) şi localuri: în Bucureşti, în
localul din Calea Griviţei nr. 28 (1881-1916,
1919-1921); temporar, la Iaşi, în cazărmile
Regimentelor 7 Roşiori „Cuza Vodă” şi 4
Vânători (1916-1917) şi la Botoşani, în
cazărmile Regimentelor 8 Vânători şi 77
Infanterie (1917-1919); la Timişoara (19211940); la Piteşti (1940-1948); la Sibiu (din
anul 1948 până în prezent) succesiv în
cazărmile 484 din Calea Şelimbăr nr. 8 (fosta
cazarmă a Şcolii Speciale de Cavalerie) şi 700
din Calea Poplăcii (fosta cazarmă a Şcolii de
Ofiţeri de Infanterie nr. 2). Reconstituirea
exactă şi explicită a existenţei şcolii în
garnizoanele mai sus-menţionate a fost
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În anul 1872, în Şcoala Militară de
Infanterie şi Cavalerie, revenită de la Iaşi în
localul din Calea Griviţei, refăcut după un
incendiu, s-a înfiinţat o „secţie specială
pentru pregătirea ofiţerilor de artilerie şi
geniu”, cu durata cursurilor de un an, în care
erau admişi, prin concurs, absolvenţi ai şcolii
mai sus-menţionată. În a doua jumătate a
secolului XIX, pregătirea specialiştilor de
artilerie s-a realizat şi prin participarea unor
ofiţeri de artilerie la cursuri de pregătire în
străinătate, în Franţa, Belgia, Germania şi
Italia3.

10.2.2.
ŞCOALA
MILITARĂ
DE ARTILERIE, BUCUREŞTI, 1881-1921
Începuturile
artilerie

învăţământului

de

Apariţia oştirii române moderne la
începutul secolului al XIX-lea, prin
organizarea
unităţilor permanente de
infanterie şi cavalerie, şi începând cu
anul 1843 şi de artilerie, a determinat
începerea organizării învăţământului militar
naţional, primul pas fiind făcut în septembrie
1847, prin înfiinţarea, în
cazarma
Sf.
Gheorghe
(Malmaison),
a
şcolii
destinate pregătirii de ofiţeri
şi iuncări1.
Formarea de ofiţeri de
artilerie, care pe lângă un
anumit nivel de cultură
generală şi militară trebuia să
posede şi o temeinică
pregătire de specialitate, a
constituit
o
preocupare
majoră a conducerii armatei
române încă de la crearea
primei instituţii militare de
învăţământ, Şcoala Ostăşească.
Aceasta a fost înfiinţată în
Instrucţie în incinta Şcolii Speciale de Artilerie şi Geniu
anul 1847 de domnitorul
Gheorghe
Bibescu,
cel
care
la
Experienţa Războiului de Independenţă,
10 noiembrie 1843, prin crearea primei baterii
dezvoltarea tot mai accelerată a artileriei
de artilerie a marcat înfiinţarea artileriei
române, atât sub aspectul înfiinţării de noi
române moderne.
unităţi, cât şi al dotării cu armament modern,
În anul 1860, Şcoala Militară din
au impus cu necesitate înfiinţarea unui sistem
Bucureşti a fost reorganizată pe două secţii:
propriu de pregătire artileristică al ofiţerilor şi
una pentru pregătirea ofiţerilor de infanterie şi
trupei.
cavalerie şi a doua pentru ofiţerii de artilerie
şi geniu. În anul 1862, şcolile militare din
Bucureşti şi Iaşi au fost unificate pe baza
Editura Militară, vol. IV-1987, pp. 438-440; Generalregulamentului aprobat de Domnitorul
locotenent Constantin Opriţa, general-maior (r) ing.
Dumitru Atanasiu, col. (r) dr. Victor Atanasiu, –
Alexandru Ioan Cuza, funcţionând în localul
Învăţământul militar românesc. Tradiţie şi actualitate –
din Calea Griviţei nr. 28. Durata cursurilor era
Editura Militară, Bucureşti, 1986, pp. 73-74.
de cinci ani, primii trei fiind destinaţi
3
Colectiv (coordonator principal general-locotenent
pregătirii de cultură generală şi militară, iar
dr.
Ilie Ceauşescu) – Istoria militară a poporului român –
ultimii doi pregătirii de specialitate în armă2.
Editura Militară, vol. IV-1987, pp. 521-524; Generallocotenent Constantin Opriţa, general-maior (r)
ing. Dumitru Atanasiu, col. (r) dr. Victor Atanasiu, –
Învăţământul militar românesc. Tradiţie şi actualitate –
Editura Militară, Bucureşti, 1986, pp. 82-83; Colectiv
(coordonator col. dr. Adrian Stroea) – 165 de ani de
existenţă a artileriei române moderne – Editura
C.T.E.A., Bucureşti, 2008, pp. 241-242.

1

Colectiv (coordonator principal general-locotenent
dr. Ilie Ceauşescu) – Istoria militară a poporului român –
Editura Militară, vol. IV-1987, pp. 214-217.
2
Colectiv (coordonator principal general-locotenent
dr. Ilie Ceauşescu) – Istoria militară a poporului român –
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Ofiţerii ce au terminat şcoala cu succes
dobândesc un brevet şi dreptul de a înainta
la alegere după ordinea clasificaţiei la
examen”5.
Din păcate, Şcoala Specială de Artilerie
şi Geniu nu s-a mai înfiinţat. În acest sens,
maiorul Ioan Popovici menţiona la „În ce
privesc recrutarea ofiţerilor de artilerie şi
geniu ei trebuiau a eşi tot din Şcoala Militară
de Infanterie şi Cavalerie, luându-se primele
numere de la clasificarea resultată la
absolvirea anului al 2-le de studii”6.

Necesitatea înfiinţării unei şcoli de
artilerie
După Unirea Principatelor Române şi
mai ales după Războiul de Independenţă,
devenise tot mai evidentă necesitatea
pregătirii coerente a ofiţerilor de artilerie întro instituţie de învăţământ proprie, care să le
asigure studii temeinice de specialitate, în pas
cu dezvoltarea specifică artileriei ca armă de
sine stătătoare.
Prima încercare de înfiinţare a unei şcoli
de artilerie a avut loc mult mai devreme, în
anul 1872, „prin Regulamentul Şcoalelor
decretat la 18 iulie 1872, bazat pe Legea
organică a armatei din acelaşi an...”,
potrivit căruia „şcoalele se clasează în oştire
în modul următor: ... e) Şcoala Specială de
Artilerie şi Geniu, stabilită în Bucureşti”4.
Conform acestui regulament, referitor la
Şcoala Specială de Artilerie şi Geniu, se
menţionau următoarele: „Cursurile sunt de
1 an şi se ţin de la 1 octombrie la 1 iunie.
Pentru a fi admis în şcoală trebuie a avea
gradul de sub-locotenent şi a satisface unui
examen de admisie asupra programului Şcolii
de Infanterie şi Cavalerie, sau a fi elev al
acestei şcoli cu media minimum de 14, la
examenul de eşire.
Cursurile Şcoalei: Calculul infinitesimal
cu aplicaţie la mecanică. Mecanica aplicată
raţională.
Fortificaţia
permanentă
şi
pasageră. Artileria şi construcţiile militare.
Arta militară. Geologia. Studii şi aplicaţii pe
teren. Exerciţii militare de artilerie.
Şcoala este sub aceiaşi direcţie ca
Şcoala de Infanterie şi Cavalerie şi în acelaşi
local.
Elevii sunt externi, dar scutiţi de orice
alt serviciu. Maximum de elevi să fie de 20.
După terminarea cursurilor elevii trec
un examen şi acei ce au reuşit a avea
minimum media 14, sunt trecuţi în arma
artilerie sau geniu şi numai dacă nota de
aplicaţie este satisfăcătoare şi dovedesc
aptitudini pentru arma la care se destină. Cei
ce n-au reuşit la examen sunt trecuţi în arma
infanterie sau cavalerie.

Înfiinţarea Şcolii Speciale de Artilerie
şi Geniu
Nefuncţionarea conform aşteptărilor a
secţiei pentru armele speciale, artilerie şi
geniu, creată în anul 1872 în cadrul Şcolii
Militare de Infanterie şi Cavalerie din
Bucureşti, a urgentat înfiinţarea unei şcoli
speciale pentru pregătirea ofiţerilor din aceste
arme.
Astfel, generalul Gheorghe Slăniceanu,
ministru de război, prin Raportul nr. 2967 din
1881 a solicitat înfiinţarea acesteia, arătând că
„…este necesitate a se înfiinţa, chiar în anul
acesta, o şcoală specială de artilerie şi geniu
în care ofiţerii să potă primi instrucţia
teoretică şi practică în raport cu adevăratele
cerinţe ale acestor arme speciale. ... Această
şcolă va avea cursurile de 3 ani, din care un
an preparator, compus din elevii anului al 2-lea
din şcola de infanterie şi cavalerie ce se vor
destina armei artileriei şi geniului; iar ceilalţi
duoi ani, se vor compune din toţi oficerii eşiţi
din clasa preparatore, şi din oficerii veniţi
din corpurile de artilerie şi geniu”7.
Ca urmare, la 7 aprilie 1881 Carol I, prin
Înaltul Decret nr. 996, a aprobat înfiinţarea
unei „şcoli de aplicaţie pentru artilerie şi
geniu sub denumirea de: Şcola specială de
artilerie şi geniu. Cursurile acestei şcole, vor
fi de trei ani, din care unul de preparaţie,
compus din elevii veniţi din şcola de
5

Maior Ioan Popovici – Organisarea Armatei Române.
Vol. I. Schiţă istorică a organisarei de la 1870-1877 –
Roman, Tip. Leon Friedmann, Str. Ştefan cel Mare,
nr. 192, 1900-1902, pp. 288-289.
6
Maior Ioan Popovici – Organisarea Armatei Române.
Vol. I. Schiţă istorică a organisarei de la 1870-1877 –
Roman, Tip. Leon Friedmann, Str. Ştefan cel Mare,
nr. 192, 1900-1902, p. 290.
7
*** - Monitorul Oastei - nr. 25/6 iulie 1881, pp. 538539.

4

Maior Ioan Popovici – Organisarea Armatei Române.
Vol. I. Schiţă istorică a organisarei de la 1870-1877 –
Roman, Tip. Leon Friedmann, Str. Ştefan cel Mare,
nr. 192, 1900-1902, p. 285.
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cursuri: „artileria-100 lecţii; fortificaţia70 lecţii; construcţii-45 lecţii; topografia25 lecţii; sciinţele aplicate- 40 lecţii; arta
militară-40 lecţii, drept internaţional40 lecţii; mecanica aplicată-30 lecţii;
hipologia-6 lecţii; limba francesă-40 lecţii;
limba germană-40 lecţii; scrima-40 lecţii;”
precum şi „lucrări exteriore: topografia şi
geodesia-18 dile; sciinţele aplicate-4 dile;
mecanica-2
dile;
construcţii-4
dile;
fortificaţia-4 dile”11.
Prin Regulamentul şcolii se prevedea ca
personalul acesteia să fie format din: „un
director, colonel; un sub-director, maior sau
locotenent-colonel; patru oficeri inferiori,
căpitani ajutori de profesori şi oficeri de
serviciu; un arhivar; un sergent, 15 soldaţi
pentru serviciul şcolei şi pentru ordonanţe”,
iar corpul profesoral să fie constituit din
„oficeri superiori sau căpitani în activitate”,
„1 pentru artilerie, 1 pentru fortificaţie,
1 pentru arta militară, 1 pentru topografie şi
geodesie, 1 pentru sciinţele aplicate, 1 pentru
mecanica aplicată, 1 pentru construcţii
militare, 1 pentru limba francesă, 1 pentru
limba germană, 1 pentru scrimă”12, şi din
profesori civili. Aceştia erau numiţi în fiecare
an prin Decizie Ministerială, dintre cei mai
buni profesori aflaţi în Bucureşti.

infanterie
şi
cavalerie,
conform
regulamentului special
al acestei clase
preparatore, iar ceilalţi duoi ani din toţi
elevii clasei preparatore cari, la examenele
generale ale acelei clase, obţinând media
reglementară, au fost avansaţi la gradul de
sub-locotenent”8. De asemenea, decretul
prevedea că în Şcoala Specială de Artilerie şi
Geniu urmau a fi admişi şi „sublocotenenţi
sau locotenenţi aflaţi în regimentele de
artilerie sau geniu cari ar dori să-şi desvolte
cunoşcinţele armei lor, dacă vor satisface
unui examen, asupra cursurilor şcoalei
preparatore”.
Prin Înaltul Decret nr. 997, emis în
aceeaşi dată, 7 aprilie 1881, s-a stipulat că „Se
creează pe lângă şcola specială de artilerie şi
geniu o clasă preparatore, cu cursurile de un
an. În acestă clasă, nu pot intra de cât elevii
din anul al 2-lea al şcolei militare de
infanterie şi cavalerie, cari se vor destina
armelor
speciale,
conform
regulelor
prevedute în regulamentul şcolei militare.
După terminarea clasei preparatore, elevii
cari au obţinut media reglementară, vor fi
înaintaţi la gradul de sublocotenent la aceiaşi
epocă cu camaradii lor din şcola de
infanterie şi cavalerie. ... Elevii sunt interni şi
în aceleaşi condiţii ca elevii şcolei militare de
infanterie şi cavalerie. Acestă clasă
preparatore, va face parte din şcola
specială de artilerie şi geniu, şi va fi
pusă
direct
sub
autoritatea
personalului acestei şcoli”9. În clasa
preparatoare urma să se predea
materie: „cursul de matematică,
algebra
superioră,
geometria,
analitica în spaţiu, calcul integral şi
diferenţial-85
lecţii;
geometria
descriptivă, aplicaţii, perspectiva,
umbrele, tăerea petrilor, plane cotale,
ordine
de
arhitectură50 lecţii; mecanica raţionată-40 lecţii;
fisica generală-40 lecţii; chimia
generală-40 lecţii; limba francesă40 lecţii; limba germană-40 lecţii; scrimă”10.
În Şcoala Specială de Artilerie şi Geniu
ofiţerii-elevi de artilerie aveau următoarele

Profesorii militari primeau un adaos de
soldă de 100-250 de lei pe lună, iar ajutorii
acestora de 80 de lei. Atât elevii clasei
preparatoare, cât şi ofiţerii-elevi ai Şcolii
Speciale de Artilerie şi Geniu erau interni.
Dacă aceştia din urmă erau căsătoriţi, pe

8

*** - Monitorul Oastei - nr. 25/6 iulie 1881, p. 545.
*** - Monitorul Oastei - nr. 25/6 iulie 1881, pp. 539540; Monitorul Oficial al României – nr. 13/17(29)
Aprilie 1881, pp. 452-454.
10
Idem, p. 540.
9

11
12
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Idem, pp. 546-547.
Idem, p. 546.

durata studiilor primeau solda gradului lor,
din care plăteau costul lunar al popotei.
Întâiul comandant al Şcolii Speciale de
Artilerie şi Geniu a fost colonelul Eracle
Arion, distins ofiţer de artilerie, fost şef al
Secţiei Artilerie din Marele Cartier General în
timpul Războiului de Independenţă, fost
Inspector General al Artileriei (1883-1892) şi
comandant al Corpului 1 Armată din
Bucureşti (1892-1903). În perioada 18821887 comandanţii Şcolii Militare de Infanterie
şi Cavalerie au deţinut şi funcţia de
comandant al Şcolii Speciale de Artilerie şi
Geniu.
Şcoala şi-a început cursurile în toamna
anului 1881 şi a funcţionat în Bucureşti, în
localul din Calea Griviţei nr. 28, împreună cu
Şcoala Militară de Infanterie şi Cavalerie. În
anul 1895, aceasta din urmă s-a mutat în noul
local din Dealul Spirii. În perioada 18831892, pe lângă Şcoala Specială de Artilerie şi
Geniu a funcţionat şi Şcoala Specială de
Cavalerie, care în 1892 a fost mutată la
Târgovişte. În acest local, Şcoala de Artilerie
a funcţionat (cu întreruperea cauzată de
Primul Război Mondial) până în anul 1921,
când a fost mutată la Timişoara.
Prima promoţie a Şcolii Speciale de
Artilerie şi Geniu, în anul 1883, a numărat
13 sublocotenenţi de artilerie şi 10 de geniu.
Instrucţia s-a desfăşurat atât în interiorul
şcolii, cât şi pe terenurile necultivate de la
marginea capitalei. De menţionat că terenul
şcolii nu era suficient de mare pentru
executarea instrucţiei la materialul de artilerie
şi a „instrucţiei înhămate”. Puţinătatea
terenurilor necultivate din apropierea şcolii,
făcea anevoioasă desfăşurarea exerciţiilor
tactice şi executarea tragerilor de artilerie, din
care cauză acestea s-au desfăşurat de regulă în
zona Comana-Mihai Bravu.
Demersuri
pentru
învăţământului artileristic

specială, să
treacă
cu
gradul
de
sub-locotenent
în şcola de
aplicaţiune
de artilerie şi
geniu, unde
vor
fi
pregătiţi şi
instruiţi
pentru aceste
arme”.
Regele, prin
Colonelul Eracle Arion,
Înaltul
primul comandant al Şcolii
Decret
Speciale de Artilerie şi Geniu
nr. 2509 din
22 septembrie a soluţionat favorabil această
solicitare: „Bifurcaţiunea existentă în şcola de
infanterie şi cavalerie, după primul an de
studiu, pentru artilerie şi geniu, se suprimă.
... Pentru formarea oficerilor de artilerie şi
geniu, cursurile necesare se vor preda în
şcola destinată a-i pregăti ţi instrui pentru
aceste arme”13.
Prin această reglementare, clasa
pregătitoare a Şcolii Speciale de Artilerie şi
Geniu s-a desfiinţat, urmând ca în cadrul
Şcolii Militare de Infanterie şi Cavalerie,
cursurile anului II să se desfăşoare diferenţiat,
pe trei categorii specifice armelor: artilerie şi
geniu, infanterie, respectiv cavalerie. Şcoala
de Artilerie şi Geniu (noua denumire, la care
s-a renunţat după numai un an, când s-a
revenit la vechea titulatură, Şcoala Specială
de Artilerie şi Geniu) avea ca scop, în
principal, pregătirea şi specializarea în arma
artileriei a sublocotenenţilor absolvenţi ai
anului II arma artilerie şi geniu din Şcoala
Militară de Infanterie şi Cavalerie, durata
cursurilor fiind de doi ani.
În anul 1885, după mutarea Şcolii
Militare de Infanterie şi Cavalerie, devenită
Şcoala Militară de Ofiţeri, în noul local din
Dealul Spirii, ministrul de război, generalul
Ştefan Fălcoianu, prin Raportul nr. 11063/
16 noiembrie a propus aprobarea regulamentului
Şcolii Speciale de Artilerie şi Geniu, având în
vedere că „şcola fiind fostă până acum
alipită la şcola de infanterie şi cavalerie,

eficientizarea

În anul 1884, ministrul de război,
generalul Ştefan Fălcoianu, propunea regelui
prin Raportul nr. 16318 din 18 septembrie,
„suprimarea bifurcaţiei ce se făcea după un
an de studiu între elevii şcoalei de infanterie
şi cavalerie, rămânând ca după terminarea
studiilor complecte ale acestei şcoli, elevii
care vor fi dovedit o aplicare şi aptitudine

13

*** - Monitorul Oastei - nr. 48/27 septembrie 1884,
pp. 767-768.
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elevilor în şcola de oficeri; ...”15. Pe baza
acestui raport, Regele Carol I, prin Înaltul
Decret nr. 2430 din 1 septembrie, a aprobat
modificările propuse. Astfel, în Înaltul Decret
se menţiona că „Elevii şcolei de oficeri se vor
împărţi în trei secţii, şi anume: 1) Secţia
preparatorie pentru artileria şi geniu;
2) Secţia pentru cavaleria; 3) Secţia pentru
infanteria; Secţia 1 va fi separată chiar la
intrarea elevilor în şcola de oficeri; Secţiile 2
şi 3 nu se vor separa de cât în al doilea an,
urmând anul I, cursurile în comun”16.
Prin această măsură s-a înlăturat vechiul
sistem de admitere în Şcoala Specială de
Artilerie şi Geniu, pe baza opţiunilor şi a
clasificaţiei în promoţie, când cei mai buni
ofiţeri ai Şcolii Militare de Infanterie şi
Cavalerie alegeau armele speciale - artileria şi
geniul, spre nemulţumirea infanteriştilor şi
cavaleriştilor. Conform noilor reglementări,
încă de la examenul de admitere în şcoală, se
ştia cine va deveni ofiţer de artilerie.
Prin noile reglementări, elevii Secţiei
preparatorii pentru artilerie şi geniu aveau în
programul de studiu în anul I, următoarele
materii: „arta militară şi legislaţia30 lecţiuni; fortificaţia pasageră-20 lecţiuni;
artileria-20 lecţiuni; topografia-30 lecţiuni;
limba franceză-30 lecţiuni; limba germană30 lecţiuni; regulamente de artileria şi

regulamentul acesteia era aplicat şi şcolei
speciale. Acum însă şcola specială fiind cu
totul separată şi prin natura ei reclamând o
organisare specială, era de neapărat
elaborarea unui regulament apropiat acestei
instituţiuni”. Prin Înaltul Decret nr. 2730 din
23 noiembrie, regele Carol I a aprobat
„Regulamentul Şcolei Speciale de Artilerie şi
Geniu”, structurat în două părţi: „Serviciul
oficerilor elevi” şi „Serviciul oficerilor şi al
profesorilor şcolei”14.
Regulamentul prevedea, între altele că:
„Studiile ce se predau în acestă şcolă sunt
urmetoarele: calculul diferenţial şi integral,
mecanica raţionată, chimia, fisica, geometria
descriptivă, artileria, fortificaţia, construcţii,
topografia, sciinţele aplicate, arta militară,
mecanica aplicată, hipologia, limba francesă,
limba germană, scrima” şi că „Examenele,
interogaţiunile, lucrările grafice, lucrările
exteriore, instrucşia teoretică şi practică
militară, călăria, scrima, conduita, ţinuta şi
aptitudinea militară, tote acestea sunt cotate
cu cifre de la 0 la 20, dise cote de merit.
Aceste cifre au semnificarea următore:
0 – zero; 1, 2, 3, 4 – forte reu; 5, 6, 7, 8 – reu;
9, 10, 11 – binişor; 12, 13, 14, 15 – bine;
16, 17, 18 – prea bine; 19 şi 20 – forte bine”.
De asemenea, regulamentul prevedea că
„se vor da coeficienţi de importanţă”.
În anul 1886, ministrul de război,
generalul artilerist Alexandru Angelescu, la
propunerea comisiei condusă de generalul
Eracle Arion, prin Raportul nr. 13994 din
1 septembrie, solicita regelui „ca alegerea
specialităţii pe arme să nu mai fie marcată de
luarea gradului de sub-locotenent, şi nici a
ordinului de clasificare generală; căci se
întâmplă ca un elev, deşi sus la clasificaţia,
însă să nu aibă gustul cursurilor care cer un
raţionament susţinut, şi vice-versa; basată pe
consideraţiuni
de
asemenea
natură,
comisiunea a credut că cea mai bună
soluţiune ce s-ar pute da în mod provisoriu,
unei chestiuni atât de capitală pentru armată,
este împărţirea elevilor şcolei de oficeri, în
trei secţii: 1) Secţia preparatorie pentru
artileria şi geniu; 2) Secţia pentru cavaleria;
3) Secţia pentru infanteria; ale căror efective
vor fi proporţinale cu necesităţile fie-cărei
arme; Secţia 1 va fi separată chiar la intrarea

General Alexandru Tell,
Comandantul Şcolii Speciale
de Artilerie şi Geniu
1888-1889
15

*** - Monitorul Oastei - nr. 31/10 septembrie 1886,
p. 474.
16
Idem, p. 473.

14

*** - Monitorul Oastei - nr. 51/21 decembrie 1885,
pp. 711-725.
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infanteria-25 lecţiuni; algebra superiora20 lecţiuni; geometria analitică cu 2 şi
3
dimensiuni-75
lecţiuni;
geometria
descriptivă şi stereotomia-40 lecţiuni;
calculul diferenţial-40 lecţiuni; chimia
aplicată-35 lecţiuni;” precum şi lucrări
grafice la: „arta militară-20 şedinţe;
fortificaţie-50 şedinţe; artileria-20 şedinţe;
topografie-30 şedinţe; geometria descriptivă80 şedinţe”. Programul de studii din anul II
cuprindea: „calculul integral-50 lecţiuni;
mecanica raţională-75 lecţiuni; fisica50 lecţiuni; geodesia-40 lecţiuni; higiena
militară-20 lecţiuni; conferinţa la calcul şi
mecanică-30 lecţiuni; regulamentul de
artileria şi infanteria-30 lecţiuni; limba
francesă-40 lecţiuni; limba germană40 lecţiuni”17.
În ceea ce îi priveşte pe ofiţerii-elevi din
Şcoala Specială de Artilerie şi Geniu, arma
artilerie, aveau în programul de studiu din
anul I următoarele materii: „geografia
militară-50 lecţiuni; topografia-25 lecţiuni;
fortificaţia-60 lecţiuni; artileria-60 lecţiuni;
arta militară-35 lecţiuni; construcţii40 lecţiuni; sciinţe aplicate-30 lecţiuni;
mecanica
aplicată-30
lecţiuni;
limba
francesă-45 lecţiuni; limba germană45 lecţiuni; regulamente militare-20 lecţiuni”
precum şi lucrări grafice la: „geografie15 sedinţe; topografie-10 sedinţe; fortificaţie50 sedinţe; artileria-50 sedinţe; arta militară10 sedinţe; construcţii-40 sedinţe; mecanica
aplicată-20 sedinţe”. În anul II programul de
studii cuprindea: „topografia-25 lecţiuni;
fortificaţia-55 lecţiuni; artileria-70 lecţiuni;
arta militară-35 lecţiuni; construcţii35 lecţiuni; sciinţe aplicate-30 lecţiuni;
mecanica aplicată-30 lecţiuni; hipologia20 lecţiuni; limba francesă-45 lecţiuni; limba
germană-45 lecţiuni; regulamente militare30 lecţiuni”, precum şi lucrări grafice la:
„topografie-10 sedinţe; fortificaţie-50 sedinţe;
artileria-50 sedinţe; arta militară-10 sedinţe;
construcţii-40 sedinţe; mecanica aplicată35 sedinţe”; de asemenea, în ambii ani de
învăţământ se executau lucrări practice la:
„topografie, fortificaţie, artileria, arta
militară, construcţii, sciinţe aplicate şi
mecanica aplicată”, precum şi „ecserciţii
militare de infanteria şi artileria ”18.

În anul 1889, generalul artilerist
Gheorghe Manu, ministrul de război, prin
Raportul nr. 7499 din 22 aprilie a solicitat
regelui aprobarea pentru „a revedea
regulamentul şcolei de oficeri, şi a introduce
ore-cari modificări neapărate în organizarea,
instrucţia şi serviciul şcolei”. Ca urmare, prin
Înaltul Decret nr. 1343 din 3 mai, regele a
aprobat „Regulamentul Şcoalei de oficeri”19,
care avea impact asupra secţiunii de artilerie
şi geniu ce funcţiona în şcoală. Astfel, în anul I
se parcurgeau următoarele cursuri: „Arta
militară, Topografia (ridicări regulate),
Fortificaţia pasageră, Artileria, Legislaţia
militară, Limba germană, Limba francesă,
Higiena militară, Regulamente de infanterie,
Algebră superioară, Geometrie analitică cu
două şi trei dimensiuni, Geometria
descriptivă şi stereotomia, Chimia aplicată;
lucrări grafice de: topografie, Geometrie
descriptivă; exerciţiuri de: Infanterie,
Călărie, Scrimă, Gimnastică, Danţ şi
Nataţiunea”. În anul II erau prevăzute
cursurile: „Calculul infinitisimal, Fisica,
Geodezia şi astronomia, Mecanica raţională,
Hippologia, Conferinţe de calcul
şi
mecanică, limba francesă, limba germană,
Regulamente de artilerie;
exerciţiuri
practice
de: Artilerie, Călărie, Scrimă,
Danţul şi Nataţiunea.”

17

19

18

General
Petre Vasiliu-Năsturel,
Comandantul Şcolii Speciale
de Artilerie şi Geniu
1892-1893

Idem, pp. 477-478.
Idem, pp. 478-479.

*** - Monitorul Oastei pp. 265-276.
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nr. 27/13 mai 1889,

După un deceniu de la înfiinţare,
deopotrivă artileriştii şi geniştii, deşi apreciau
beneficiile Şcolii, nu erau mulţumiţi
de funcţionarea
acesteia.
În
sinteză,
nemulţumirile erau: „Oficerii-elevi ai acestei
şcoale se recrutează din secţia preparatoare
ai şcoalei de oficeri. Or, la întocmirea
programului acelei secţii preparatoare,
comandantul şcoalei speciale nu ia parte nici
o dată, li-se dă elevilor lecţiuni de unele
cursuri cari ei trebuesc a-le face în şcoala
specială mai dezvoltate, deci un timp pierdut
pentru ei; aceşti elevi ar trebui preparaţi
numai de părţile cari au necesitate de a-le
înlesni înţelegerea unor cursuri speciale din
şcoala
de
aplicaţie.
Ideia
tuturor
conducătorilor şcoalei este că organisarea
primitivă este pusă pe base falşe şi că acest
sistem de recrutare al candidaţilor este greşit.
Ar fi foarte nimerit a se ataşa secţia
preparatoare la şcoala specială, lăsând grija
comandantului acestei şcoli pentru a-i pute
da o impulsiune uniformă, putend observa o
inlănţuire sistematică în facerea programelor
analitice a cursurilor, ast-fel ca elevii să nu
perda un timp preţios în repetarea aceloraşi
materii. … Recrutarea pentru secţia
preparatoare ar trebui schimbata radical. Se
va ţine un concurs special la care vor fi
admişi bacalaureaţii, absolvenţi de liceu,
chiar şi elevii din anul I din şcoala de oficeri.
Localul şcoalei va trebui să fie afară din
capitală, departe de numeroasele atracţiuni
cari distrează pe oficeri de la studiu, cum de
esemplu la Chitila. … Unul din
inconvenientele cele mari ce se observă la
actuala organisare a şcoalei speciale este şi
lipsa mare de personal şi modul de recrutare
al profesorilor; aceştia din urmă ar trebui să
facă parte din cadrele şcoalei, cel puţin câte
unul de fiecare curs. … S-ar pute suprima
predarea limbilor, acei ce până la intrarea în
şcoli nu au putut profita, nu mai e timpul
acum; … Aproape toate juriile esaminatoare
pentru finele anului, au opinat că pentru a se
stimula zelul oficerilor-elevi ar trebui a se
prevede o recompensă pentru absolvenţii
şcoalei; şi care ar consta de esemplu în
înaintarea de drept la gradul de locotenent a
celor ce vor ave o notă superioară de 14
sau 15. … În resumat, iată ameliorările ce
tebuesc introduse în organisaţia şcoale
speciale de artilerie şi geniu: 1) A se alipi

secţia preparatoare la şcoala specială,
personalul acestei şcoli fiind însărcinat cu
educaţiunea şi instrucţiunea militară a
elevilor. 2) Vor concura pentru a fi admişi în
această şcoală, bacalaureaţii, absolvenţi de
liceu şi din elevii care au finit anul I din
şcoala de oficeri; concursul se va ţine numai
asupra matematecelor după un program
special. 3) Cursurile secţiei preparatoare
speciale vor fi de 11 luni, scădendu-e
majoritatea din serbătorile de peste an.
4) Localul şcoalei va fi afară din capitală.
5) Toţi elevii şi oficerii-elevi vor fi interni.
6) A se mări personalul şcoale, cel actual
nefiind suficient. 7) Cel puţin câte un profesor
de curs a face parte din cadrele şcoalei.
8) Comandantul şcoalei va ave gradul de
colonel, având doi maiori ca ajutori, unul din
geniu şi altul din artilerie, ca directori de
studiu pentru specialităţile lor. 9) Vechimea
pentru avansare se va considera după
ordinea de eşire din şcoala specială. 10) A se
suprima cursurile de limbi. 11) A se retribui
mai bine cursurile militare. O altă soluţiune
mai buna ca precedenta şi care credem ca ar
da resultatele cele mai satisfecetoare şi pe
care noi o preferim, ar fi a face şcoala tot de
trei ani însă elevii nu vor fi avansaţi decât
după terminarea complecta a şcoalei, până
atunci ei vor fi interni ca şi în şcoala de
oficeri. Imediat, sau chiar după un an de la
finirea şcoalei, ei vor ave drept a fi avansaţi
locotenenţi. … Şcoala de oficeri va da sublocotenenţi numai pentru infanterie şi
cavalerie, prin urmare se mai pute simplifica
oare-cum programul acelei şcoli şi apoi
infanteria şi cavaleria nu va mai fi
nedreptăţită ca până acum prin luarea celor
mai bune elemente cari până aici se versau în
armele speciale”20.
Modificările de substanţă din anul 1892
din activitatea Şcolii Speciale de Artilerie şi
Geniu, au influenţat substanţial viitorul
acesteia. Modificările s-au produs ca urmare a
Raportului nr. 5680 din 16 noiembrie, al
generalului artilerist Iacob Lahovary,
ministrul de război, care a propus „proiectul
de reorganisare al şcolei speciale de artilerie
şi geniu, care se întinde asupra cursurilor ce
se vor preda, precum şi asupra modului de
20

*** - Şcoala de aplicaţie – în Buletinul cercului
publicaţiunilor militare, anul I, nr. 16/30 iunie 1891,
pp. 1-2.
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recrutare şi pregătire al elevilor. Acestă
reorganisare se impune neaperat prin aceea
că nu vom mai fi nevoiţi a cere de la şcolele
din străinetate instrucţia trebuincioasă
oficierilor noştri, care se pote dobendi la noi
în ţeră, unde astădi avem oficieri în deajuns
cu cunoscinţe şi instrucţiunea necesară
pentru a putea fi profesori”. Prin Decretul
nr. 3640 din 16 noiembrie s-a aprobat
„Regulamentul Şcoalei Speciale de Artilerie şi
Geniu”21, prin care s-a definit scopul şcolii,
s-au reglementat admiterea şi desfăşurarea
procesului de învăţământ şi s-a stabilit
încadrarea cu personal a şcolii, precum şi
îndatoririle acestuia.
Capitolul I a reglementat foarte clar
scopul şi organizarea şcolii, astfel: „Şcola
specială de artilerie şi geniu, stabilită în
Bucuresci, este destinată a forma ofiţeri de
artilerie şi geniu. Şcola se împarte în două
divisiuni: una preparatore şi alta de
aplicaţiune. Durata studiilor în fie-care
divisiune este de duoi ani. Divisiunea
preparatore are de scop a completa
cunoscinţele
matematice
şi
militare
indispensabile elevilor destinaţi a deveni
oficieri-elevi de artilerie şi geniu. ...
Divisiunea de aplicaţiune va completa
cunoscinţele oficierilor-elevi în specialitatea
de oficieri de artilerie sau geniu ”.
În capitolul II
s-a prevăzut
modalitatea de admitere în şcoală, astfel:
„Nimeni nu se admite în divisiunea
preparatore a şcolei de cât în urma unui
concurs ... Sunt admişi a concura: a) elevii
cari au terminat cursurile şcolelor de fii de
militari; b) tinerii bacalaureanţi, precum şi
absolvenţii a cel puţin 6 clase liceale, avend
versta de la 17 la 21 ani, la data concursului
de admitere în şcolă.” Concurenţii care nu
proveneau din şcolile de fii de militari trebuia
să prezinte, printre altele, „un certificat al
primăriei comunei unde locuesce, prin care
să se constate că este născut din părinţi
români sau naturalisaţi, arătând ţi
profesiunea lor; un certificat al aceleaşi
autorităţi prin care să se constate că
concurentul are o bună conduită”. Elevii
admişi
în
„divisiunea
preparatore
contracteză printr-aceasta un angagiament

voluntar de a servi în armată ca oficier în
activitate până la versta de 30 ani”.
În capitolele III-V au fost reglementate
problemele
specifice
procesului
de
învăţământ: cursurile care se predau,

Colonel Mareş George,
Comandantul Şcolii Speciale
de Artilerie şi Geniu
1893-1895

examenele,
sistemul
de
notare
şi
clasamentele. Cursurile erau în continuare
cele stabilite în anul 1886, la care se adaugă
„călăria, danţul”, iar cursurile de matematici
din diviziunea pregătitoare se desfăşurau „la
facultatea de sciinţe Bucuresci şi la şcola
naţională de poduri şi şosele. Ele se vor
completa de completa de profesorii şi
repetitorii şcolei”. „Interogaţiunile sunt
parţiale. Examenele sunt anuale”. Sistemul
de note era stabilit „de la 1 la 20, acelea până
la 9 inclusiv fiind considerate ca rele”, iar
cursurile erau ierarhizate prin coeficienţi:
„2 pentru limbi şi scrimă; 3 pentru cursurile
orale, lucrări grafice, aplicaţiuni pe teren,
instrucţia militară, călăria şi conduita;
4 pentru aptitudinea militară”. La sfârşitul
fiecărui an de studiu se întocmea clasamentul
elevilor şi al ofiţerilor-elevi (la aceştia pe
arme) pe baza notelor obţinute, media de
promovare dintr-un an în altul fiind de 12,
fără a avea nicio notă mai mică de 10 la vreun
curs sau la conduită.
În capitolele VI-IX erau reglementate
sistemul de recompense şi pedepse
disciplinare, datoriile religioase şi măsurile de
igienă.
Capitolul X stabilea personalul şcolii,
astfel: „un oficier superior de artilerie sau

21

*** - Monitorul Oastei - nr. 62/29 noiembrie 1892,
pp. 1201-1209.
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şi lecţii era completată cu lucrări de laborator,
exerciţii practice, lucrări grafice şi vizite la
diferite întreprinderi. Numărul relativ mic de
cursuri permitea o temeinică aprofundare a
conţinutului acestora, ceea ce corespundea pe
deplin nevoilor de pregătire ale vremii. Acest
lucru era posibil şi datorită temeinicei
pregătiri a cadrelor didactice: din cei
10 profesori angajaţi pentru a susţine cursuri
la clasa pregătitoare, 4 deţineau titlul de
doctori în ştiinţe, iar ceilalţi 6 erau licenţiaţi,
profesori renumiţi. Calitatea înaltă a
învăţământului este reflectată şi de faptul că
orele de matematici se desfăşurau la
Facultatea de ştiinţe şi la Şcoala naţională de
poduri şi şosele, ambele din Bucureşti.
Pregătirea practică s-a desfăşurat prin
instrucţie şi aplicaţii în teren şi prin stagiu la
unităţi. Activităţile practice din teren erau
numite „lucrări exterioare”. În primul an de
funcţionare a şcolii au fost planificate 44 de
zile pentru „lucrări exterioare”. Cealaltă
activitate practică, stagiul la unităţi a avut o
durată variabilă de 2-4 luni.
Concluzia
principală
care
se
desprinde este că învăţământul avea un
pronunţat caracter tehnic şi de specialitate,
matematicile ocupând un rol primordial.
Acest caracter a fost imprimat învăţământului
de artilerie într-o anumită măsură de lipsa
inginerilor militari, care s-a dorit a fi
suplinită printr-o pregătire tehnică temeinică a
ofiţerilor de artilerie.
În perioada 1881-1884 nu au fost
afectate ore, prin program, activităţilor
educative. Educaţia elevilor şi a ofiţerilorelevi a fost responsabilitatea exclusivă a
conducerii şcolii şi a comandanţilor de
subunităţi.
Personalul şcolii implicat în procesul de
învăţământ s-a preocupat în permanenţă de
stimularea elevilor la învăţătură şi disciplină.
Principalele metode folosite în acest sens au
fost acordarea de permisii, de vacanţe, care
reprezentau la acea vreme o recompensă şi nu
un drept, şi avansarea în grad. Pentru ofiţeriielevi, recompensarea rezultatelor bune la
învăţătură s-a realizat, în principal, prin:
clasificaţia obţinută la absolvirea şcolii, care
determina evoluţia ulterioară în carieră şi
înscrierea în cartea de aur a şcolii, a celor ce
absolveau cu o medie de cel puţin 16.

geniu, comandant; un oficier superior de
artilerie sau geniu, ajutorul comandantului şi
director de studii; un căpitan inspector de
studii; ... patru căpitani instructori, duoi din
artilerie şi duoi din geniu; un căpitan
comandant al elevilor; un locotenent ajutor
şi bibliotecar al şcolei; duoi căpitani sau
locotenenţi, repetitori-conferenţiari la divisiunea
preparatore; un medic; un veterinar;
profesorii necesari civili şi militari în raport
cu cursurile; ...”, precum şi 2 guarzi,
contabili civili în „bani şi materiale”, şi
personal militar de serviciu.
În capitolele XI-XIII erau stipulate
îndatoririle personalului de comandament, de
serviciu, precum şi cele ale cadrelor didactice.
Noua organizare a satisfăcut vechiul
deziderat al artileriştilor, de a avea de la
început competenţa pregătirii tinerilor
destinaţi a deveni ofiţeri de artilerie, putându-se
astfel realiza continuitate în pregătirea lor atât
înainte de a deveni ofiţeri, cât şi după
obţinerea calităţii de ofiţer. Cu modificările
care s-au făcut trei ani mai târziu, Şcoala a
funcţionat până la sfârşitul Primului Război
Mondial. Promoţiile de ofiţeri de artilerie s-au
numărat începând cu cea a tinerilor care au
intrat în anul I al Diviziunii preparatoare, în
toamna anului 1892.
În primul deceniu de funcţionare a
şcolii, structura învăţământului a variat în
limite largi22: astfel, ponderea materiilor de
cultură generală s-a înscris între 57% şi 44%,
iar a celor de pregătire militară între 43% şi
56%; şi repartiţia timpului pe forme de
pregătire a cunoscut variaţii semnificative,
ponderea cursurilor (pregătirea teoretică) s-a
înscris între 72% şi 90%, în timp ce instrucţia
a avut ponderi cuprinse între 10% şi 28%.
Privind repartiţia timpului pe categorii de
cursuri, ponderea principală au avut-o
cursurile tehnico-ştiinţifice şi de specialitate
faţă de cele de cultură militară generală;
astfel, ponderea cursurilor tehnico-ştiinţifice a
fost de 42-43%, cele de specialitate de 31-26%,
cele de cultură militară generală de 6-13%, iar
limbile străine de 21-18%.
Pregătirea teoretică
a elevilor
desfăşurată sub formă de prelegeri, conferinţe
22

Petrovici, C., col. (r), - Şcoala Militară de Ofiţeri
Activi de Artilerie „Ioan Vodă” – Editura Militară,
Bucureşti, 1976, pp. 26-30.
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noului regulament al Şcolilor de Artilerie şi
Geniu. Conţinutul expunerii era următorul:
„Sire,
Organizarea şcolelor existente pentru
artilerie şi geniu avend trebuinţă de
modificări în sensul:
1) De a se scote oficeri din şcola
pregătitoare, nu numai cu cunoscinţe
matematice, ci şi cu cunoscinţele militare
necesare;
2) De a se trămite aceşti oficeri un an la
trupă înainte de a se trece în şcola specială
superioră;
3) De a se produce în acestă şcolă în
prima linie oficeri de câmp şi apoi un numer
ore-care de oficeri technici pentru serviciile
speciale ale armelor;
4) De a se da şi unora şi altora un solid
înveţăment practic şi aplicativ, deosebit de cel
teoretic.
Am onore a supune Majestăţei Vostre
alăturatul proiect de regulament, prin care se
realizează aceste cerinţe.
Dacă Majestatea Vostră aprobă acestă
propunere, O rog prea plecat să bine-voiască
a semna alăturatul proiect de decret.
Sunt, cu cel mai profund respect,
Sire,
Al Majestăţei Vostre prea plecat şi
supus servitor,
Ministru de resboiu,
General de divizie, C. BUDIŞTEANU
Secretar general,
Colonel, Crăiniceanu”.
În consecinţă, prin Înaltul Decret
nr. 4249 din 2 noiembrie 189524, dat la
castelul
Peleş,
regele
a
aprobat
„Regulamentul provisoriu al Şcolelor de
Artilerie şi Geniu. Acesta menţiona că
„Şcolele militare de artilerie şi geniu,
stabilite în Bucuresci, se compun din:
a) Şcola militară de artilerie şi geniu;
b) Şcola de aplicaţie de artilerie şi geniu;
c) Şcola superioră de artilerie şi geniu;
d) Şcola militară de guardi de artilerie
şi geniu”.
Regulamentul era structurat pe trei părţi,
astfel: partea I care reglementa „organisarea
şcolelor”, partea a II-a referitoare la „mersul
înveţământului, disciplina şi serviciul în
şcolă”, respectiv partea a III-a care
reglementa
activitatea
„personalului
şcolelor”.

De la înfiinţare şi până în anul 1885,
atât elevii şcolii, cât şi ofiţerii-elevi au fost
încazarmaţi. După acest an, cei ce aveau
familiile şi implicit locuinţe în Bucureşti au
primit aprobări să locuiască în oraş. Aceştia
aveau însă obligaţia să fie prezenţi în şcoală
între orele 7.30 şi 18, şi să participe la toate
activităţile de învăţământ, cu excepţia
„meditaţiei” (studiul) care se desfăşura la
domiciliu. Programul zilnic al elevilor
cuprindea: 7 ore şi 30 de minute-cursuri şi
instrucţie, 3 ore şi 30 de minute -„meditaţie”,
2 ore şi 30 de minute-timp liber, 7 ore şi 30 de
minute-odihnă şi 3 ore activităţi gospodăreşti.
În anul 1894, în cazarma şcolii s-a
construit un pavilion central destinat
funcţionării unor săli de clasă, bibliotecii,
băii, precum şi un manej şi grajdurile aferente
acestuia. În ceea ce priveşte baza materială,
la început a fost folosită cea a Şcolii Militare
de Infanterie şi Cavalerie, apoi şcoala şi-a
creat propria bază materială. Menţionăm că
între altele, şcoala dispunea de o litografie,
necesară tipăririi cursurilor, manualelor şi
regulamentelor, precum şi de un laborator de
fizică şi chimie, mutat în anul 1893 de la
şcoala de ofiţeri din Dealul Spirii. La
litografia mai sus-menţionată au fost
litografiate, în primul deceniu de existenţă al
şcolii, 30 de cursuri, între care amintim
„Cursul de artilerie” al locotenent-colonelului
Grămăticescu, „Rezistenţa gurilor de foc” şi
„Stabilirea şi întrebuinţarea tablelor de
tragere”, ambele ale maiorului Năsturel,
„Balistica exterioară” şi „Efectele tragerilor
asupra afetelor”, cursuri ale căpitanului
Constantinescu, precum şi „Arta militară” a
colonelului Poenaru.
Anul 1895 – începutul unui drum nou
Un moment de cotitură în organizarea şi
funcţionarea Şcolii de Artilerie l-a reprezentat
anul 1985. Atunci s-a realizat o reorganizare
structurală a Şcolii Speciale de Artilerie şi
Geniu, aceasta devenind total distinctă de
Şcoala Militară de Ofiţeri.
Prin Raportul nr. 482 din 2 noiembrie
189523, ministrul de război, generalul
Constantin Budişteanu, a prezentat regelui
Carol I expunerea de motive şi proiectul
23

Monitorul Oastei, nr. 48/7 noembrie 1895, Partea
regulamentară nr. 26 – p. 377.
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Idem, pp. 351-377.

Hotărîrile medicului sunt fără apel”, iar
articolul 10 că „toţi concurenţii vor fi
examinaţi asupra următorelor materii:
aritmetica, algebra, geometria, trigonometria,
cosmografia, geometria descriptivă, fisica şi
chimia. În ceea ce priveşte ierarhizarea
candidaţilor, se menţiona că aceştia „vor fi
clasaţi prin rendul lor de merit, ministerul de
resboiu numesce ca elevi ai şcolei militare de
artilerie şi geniu până la completul efectivului
budgetar, pe aceia care îndeplinesc
condiţiunile de admitere, luaţi dupe clasament şi cari vor fi avut cel puţin media 10
şi la nici o materie o notă mai mică ca 8”.
În capitolul III se stabilea că „Anul
şcolar începe la 1 Septembre. Înveţământul în
acestă şcolă cuprinde: matematicile strict
necesare, plus cunoscinţele militare cuvenite
oficerului”. Astfel, în anul I de studiu se
parcurgeau 880 de prelegeri şi aplicaţiuni:
„aplicaţiuni
asupra
matematicelor
elementare-90, algebră complimentară-70,
noţiuni de calcul diferenţial-30, geometrie
analitică-80, geometrie descriptivă-60, artă
militară-30, artilerie-60, limba francesă-75,
limba germană-75, higiena militară-10,
desemnul-20, regulamente şi instrucţia
militară-100, călăria-90, scrima-90”, iar în
anul II erau prevăzute 870 de prelegeri şi
aplicaţiuni: „noţiuni de calcul integral-40,

a) Şcoala Militară de Artilerie şi
Geniu
Referitor la aceasta, capitolul I
reglementa scopul şi durata şcolii, astfel;
„Şcola militară de artilerie şi geniu este
destinată a produce oficeri de artilerie şi
geniu. Durata studiilor în acestă şcolă este de
duoi ani (art.1). Dupe terminarea cu succes a
celor duoi ani de studiu ai şcolei militare de
artilerie şi geniu, elevii vor fi înaintaţi la
gradul de sublocotenent în arma artileriei sau
a geniului şi trămişi a face un an de stagiu
efectiv la trupă în regimentele în cari
compteză, înainte de a începe cursurile şcolei
de aplicaţie de artilerie şi geniu (art.2)” .
În capitolul II era reglementat modul de
admitere în şcoală: „Admiterea în Şcoala
Militară de Artilerie şi Geniu se face prin
concurs trecut înaintea unui juriu, compus
din: comandantul şcolei, ca preşedinte;
directorul de studiu şi trei profesori ai şcolei,
ca membri (art.4). Sunt admişi a concura:
a) Elevii cari au terminat cu succes şcolele de
fii de militari şi cari au avut la matematici, în
cursul celor patru ani de studiu, o medie
generală de cel puţin 13; b) Suboficerii din
orice armă, cu o purtare bună, cari au cel
puţin duoi ani de serviciu la trupă în gradul
de suboficer la 1 Septembre al anului;
c) Bacalaureanţii, chiar dacă ar fi grad
inferior în armată, şi absolvenţii a 7 sau
6 clase în liceele Statului, avend versta de 18
la 21 de ani împliniţi la 1 Septembre al
anului; d) Absolvenţii cu diplomă ai secţiunei
conductorilor de la şcola naţională de poduri
şi şosele, avend aceeaşi verstă ca şi cei de la
lit. c. (art. 5)”. Articolul 6 stabilea actele
necesare constituirii dosarului special de
candidat, pentru fiecare categorie de
candidaţi: actul de naştere, actele de studii,
documente probatoare privind conduita
candidatului, cererea de înscriere şi „un
certificat al primăriei unde locuesce
candidatul, prin care să se constate că este
născut din părinţi români sau naturalisaţi
români, şi profesiunea lor”. Articolul 9
prevedea că „înaintea începerii concursului,
toţi concurenţii vor fi constataţi de un medic
de divisie sau de corp de armată, numit de
minister, care va respinge pe toţi concurenţii
a căror constituţie fisică i-ar face improprii
serviciului militar ... şi nu vor fi admişi de cât
aceia cari vor avea minim de înălţime 1,540 m.

General Eremia Grigorescu,
Comandantul Şcolii Speciale de
Artilerie şi Geniu
1907-1910

geometrie descriptivă-55, mecanica raţională-70,
fisica-35, chimia-50, fortificaţia-42, topografia-65,
geografia
militară-18,
legislaţia
şi
administraţia-5, limba francesă-75, limba
germană-75,
hipologia-20,
desemnul-40,
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regulamente şi instrucţia
călăria-90, scrima-90”.

doreau acest lucru şi îndeplineau următoarele
condiţii: „a) să aibă la cursurile de
matematici, la terminarea şcolei militare de
artilerie şi geniu, o medie generală de cel
puţin 15, şi la nici o materie o notă mai mică
ca 12; b) să aibă, la terminarea şcolei de
aplicaţie de artilerie şi geniu, o medie
generală de 15, şi la nici o materie o notă mai
mică ca 12; c) să fie recomandat, în special,
pentru acesta de comandantul şcolei, care va
lua, în această privinţă avizul consiliului de
profesori şi aprobarea juriului examinator
(examenul de absolvire a şcolii - n.a.)”. Din
păcate, această şcoală judicios proiectată nu a
funcţionat niciodată.

militară-100,

b) Şcoala de Aplicaţie de Artilerie
şi Geniu
Capitolul IV al regulamentului preciza
scopul şi durata acesteia: „Şcola de aplicaţie
de artilerie şi geniu, are de scop de a
completa instrucţiunea teoretică şi practică a
oficerilor de artilerie şi geniu, de câmp.
Efectivul oficerilor elevi se fixeză prin budget
(art. 22). Durata studiilor în acestă şcolă, este
de duoi ani (art.23)”. De asemenea, stabilea
că după absolvirea şcolii ofiţerii erau trecuţi,
„potrivit clasificaţiei şi vacanţelor, în
diferitele regimente de artilerie şi geniu ..., şi
nu putea fi chemaţi la alte serviciuri de cât
dupe doi ani de stagiu efectiv la trupă”.
Referitor la condiţiile de acceptare la această
instituţie, destinată perfecţionării pregătirii de
specialitate, la articolul 25 se menţiona că
„În şcola de aplicaţie de artilerie şi geniu se
admit numai oficerii acestor arme, cari au
terminat cu succes cursurile şcolei militare
de artilerie şi geniu şi cari au un an de stagiu
efectiv la trupă”.
În capitolul VI era reglementat modul
de desfăşurare a învăţământului care
cuprindea
„cunoscinţele
militare
şi
aplicaţiunile cuvenite oficerilor de artilerie şi
geniu de câmp (art. 27)”. Astfel, în anul I de
studiu ofiţerii de artilerie aveau 455 de
prelegeri, desfăşurate în 132 de zile, în
primele 6 luni ale anului şcolar şi 88 de zile
de şedinţe practice şi aplicaţii, desfăşurate în
lunile aprilie-mai. În anul II de studiu, ofiţerii
de artilerie aveau 228 de luni prelegeri,
desfăşurate în 75 de zile, în lunile noiembrie,
decembrie, ianuarie şi 145 de zile pentru
aplicaţii şi lucrări practice, desfăşurate în
lunile septembrie-octombrie, februarie-mai.
Materiile parcurse în şcoala de aplicaţie erau:
artileria, arta militară, comunicaţiunile,
construcţiunile, fortificaţiunea, geografia,
legislaţia şi administraţia, mecanica aplicată,
ştiinţe aplicate, topografia, călăria, scrima,
regulamente militare.

d) Şcoala Militară de Guarzi de
Artilerie şi Geniu
Înfiinţată în anul 1892, această şcoală,
conform prevederilor articolului 35 era
„destinată a forma oficeri guardi necesari
armelor artileriei şi geniului”, pe durata a doi
ani de studii. Iniţial a funcţionat în cadrul
Şcolii Militare de Ofiţeri, iar începând cu anul
1894 a fost pusă sub conducerea Şcolii
Speciale de Artilerie şi Geniu. Din păcate,
după reorganizarea din 1895, şcoala a mai dat
trei promoţii de guarzi, după care s-a
desfiinţat.
Aprecierea pregătirii elevilor se realiza
prin interogaţiuni şi examene. Regulamentul
stipula că interogaţiunile „se vor face pe părţi
pentru fiecare curs ... la sfârşitul fiecărei
părţi a cursului, în dilele fixate prin
programele întrebuinşărei timpului (art. 57)”
precum „şi pe timpul conferinţelor zilnice
asupra celor trei lecţiuni precedente (art. 58)”.
„Examenul pe cursuri se face îndată ce un
curs s-a terminat. În acest scop se hotărăsc în
programul întrebuinţătei timpului, numărul
dilelor de preparaţie trebuincioase, potrivit
numerului de lecţiuni ce are cursul, precum şi
diua în care examenul începe (art. 61)”, când
elevii erau obligaţi să prezinte „profesorului
tote lucrările grafice, memoriile şi orice altă
lucrare de aplicaţiune relativă la acest curs
(art. 63)”. Examenul general de absolvire a
şcolii avea loc „în luna Iunie a anului
al II-lea de studiu” şi consta în verificarea
cunoştinţelor
„tuturor
cursurilor
de
matematici şi militare predate în şcolă
(art. 64)”. Sistemul de cotare se baza pe note
de la 0-20 şi un sistem de coeficienţi de
ierarhizare a cursurilor de la 2-10 în Şcoala
Militară de Artilerie şi Geniu, şi de la 2-15 în
Şcoala de Aplicaţie. Astfel, în Şcoala Militară

c) Şcoala Superioară de Artilerie şi
Geniu
Această şcoală, potrivit articolului 29,
avea scopul „de a forma oficeri technici ai
acestor arme”, durata studiilor fiind de un an,
urmate de stagii în ateliere şi fabrici din
străinătate pe timp de 6 luni la un an. În
şcoală urmau a fi admişi numai ofiţeri care
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de Artilerie şi Geniu coeficientul cel mai
mare, 10, îl aveau cursurile: matematicile,
fiecare în parte; artileria; arta militară;
mecanica; fortificaţia; nota de aptitudine dată
de comandantul şcolei, iar cel mai mic, 2, îl
aveau: „limbele; higiena; hipologia; scrima
şi gimnastica”. În şcoala de aplicaţie,
coeficientul cel mai mare, 15, revenea
artileriei, iar cel mai mic era pentru scrimă şi
gimnastică.
Pentru „ca un elev să fie promovat
dintr-un an de studiu în altu”, acesta trebuia
să aibă „o medie anuală de promovare de cel
puţin 12 la cursurile principale şi la
regulamente şi instrucţia militară; iar de 10
la limbi, higienă, hipologie, desemn, călărie,
conduită, scrimă şi gimnastică (art. 79).
Potrivit articolului următor „ aceleaşi medii
se cer şi pentru absolvirea şcolei”.

necesară ofiţerului”. De asemenea, în acest
capitol se clasificau şcolile militare în:
„ a) Şcoale pregătitoare, în cari se învaţă mai
întâi cunoştinţele şi serviciul militar la trupă,
în gradele inferioare, şi apoi cunoştinţele
generale necesare gradului de sublocotenent;
b) Şcoalele speciale, în cari se învaţă
cunoştinţele speciale necesare ofiţerilor în
fiecare armă. Pregătirea viitorilor ofiţeri
trebuie să fie morală, fizică şi militară”.
Partea a II-a, destinată „şcoalelor
pregătitoare” a adus unele modificări şi
noutăţi faţă de precedentul regulament. Astfel,
după examenul de admitere elevii erau admişi
provizoriu, urmând ca admiterea definitivă să
se facă după parcurgerea serviciului soldatului
şi a caporalului, desfăşurat la trupă. De
asemenea, taxa de instalare în şcoală creştea
de la 100 lei la 200 lei şi, în plus, s-a introdus
taxa de cărţi, în valoare de 300 lei. În ceea ce
priveşte procesul de învăţământ se prevedea
că „Durata învăţământului în Şcoalele
pregătitoare va fi de doi ani, din care o parte
la corpuri, pentru cunoaşterea trupei şi
învăţarea serviciului militar la trupă.
Învăţământul se va urma astfel: Anul I. Dela
1 Octomvrie, elevii vor fi trimeşi respectiv la
corpurile din Bucureşti sau Târgovişte ... Ei
vor învăţa timp de 3 sau 4 luni instrucţiunea
soldatului şi a caporalului, sub privigherea
comandanţilor de corpuri şi a şcoalei
respective. După acest termen, comandanţii
de corpuri, ascultând corpul ofiţeresc, se va
pronunţa pentru fiecare elev, dacă în timpul
serviciului a arătat că posedă educaţiunea,
caracterul şi aptitudinile militare cerute
ofiţerului. În caz afirmativ, elevii vor fi admişi
definitiv în şcoală şi pe ziua de 1 Fevruarie
vor fi înaintaţi caporali ... Cei admişi vor
continua instrucţiunea teoretică şi practică în
şcoală până la 1 Iulie, când cei promovaţi în
anul al doilea vor fi înaintaţi subofiţeri. În
luna Iulie elevii vor fi în concediu. Anul II.
Dela 1 August elevii vor reîncepe
instrucţiunea la trupă, în timp de 2 sau 3 luni,
îndeplinind funcţiunea de subofiţeri. În restul
anului vor continua instrucţiunea teoretică şi
practică în şcoală. Examenul de absolvire va
avea loc în ultimile zile ale lunei Iunie”.
Pentru artilerie, au fost stabilite
următoarele materii care să se predea în
şcoala pregătitoare: „educaţiunea militară
(morală
şi
profesională);
tactica;

1910 – anul unor noi reforme ale
învăţământului militar
În anul 1910, ministrul de război,
Generalul de divizie Grigore Crăiniceanu, cu
Raportul nr. 6316 din 15 ianuarie, a propus
regelui aprobarea unui regulament unic pentru
toate şcolile militare. Propunerea a fost
acceptată, astfel că, prin Înaltul Decret nr. 284
din 26 ianuarie, regele a aprobat regulamentul
şcoalelor militare 25.
În partea I se stabilea scopul şcolilor
militare, acela „de a da tinerilor doritori,
educaţiunea şi instrucţiunea militară de bază,

General Nicolae Popovici,
Comandantul Şcolii Speciale
de Artilerie şi Geniu 1901-1904

25

Monitorul Oastei, nr. 7/16 fevrarie 1910, Partea
regulamentară nr. 7 – pp. 35-62.
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Partea a V-a reglementa serviciul în
şcolile militare, anume disciplina şi igiena.
Partea a VI-a – administraţiunea şi
personalul şcoalelor - prevedea că:
„Personalul şcoalelor se compune din: un
locotenent-colonel din arma corespunzătoare
şcoalei, comandant şi profesor; un maior din
arma corespunzătoare şcoalei,ajutor, director
de studii şi profesor; doi administratori sau
guarzi de artilerie sau geniu cls. I, contabili
în bani şi materii şi profesori de legislaţie şi
administraţie; un medic maior sau căpitan,
medicul şcoalei şi profesor de igienă; un
căpitan veterinar, veterinarul şcoalei şi
profesor de ipologie; ... un căpitan
comandant al unităţii elevilor şi profesor de
regulamente; patru locotenenţi ca ofiţeri
subalteri ai unităţii; ...câte un profesor de
călărie, scrimă şi gimnastică; câte unul sau
mai mulţi profesori pentru aceiaş materie (Un
profesor poate preda la nevoie şi două
materii. Dintre aceştia se va numi câte un
inspector de studii la fiecare promoţiune); un
locotenent
din
arma respectivă,
comandantul trupei şi ofiţer cu cazarmarea”.

regulamentele şi manualele armei; artilerie şi
arme portative; fortificaţiune; topografie;
limba română (gramatică, stil şi compunere);
limbile: franceză, germană şi slave; desen de
toate genurile şi scriitura; călărie şi agerimi
diverse; exerciţii militare şi trageri în ţintă;
noţiuni de matematici superioare; noţiuni de
mecanică raţională”.
Partea a III-a – şcoalele speciale,
aducea şi ea unele modificări şi noutăţi faţă
de vechiul regulament. Între acestea le
amintim, în special, pe următoarele:
„În Şcoalele speciale sunt admişi prin
concurs ofiţerii armei respective, cari au doi
ani de serviciu efectiv la trupă şi sunt propuşi
de către comandanţii ierarhici, în urma unui
bun serviciu la corp. ... Învăţământul în
şcoalele speciale va dura un an întreg. El se
va urma astfel: 9 luni (1 Octomvrie la
1 Iulie): învăţământul aplicativ în şcoală;
3 luni (1 Iulie la 1 Octomvrie). Concediu,
aplicaţiuni practice pe teren, trageri sau
şcoală de echitaţie, examen de absolvire”.
În ceea ce priveşte materiile care se predau în
Şcoala specială, pentru arma artilerie, acestea
erau: „tactică şi regulamente; istoria militară
(cu istoria armei); geografia militară a ţării;
fortificaţiune; curs de trageri şi trageri la
ţintă;
ridicări
topografice;
mecanica
aplicată; ştiinţe aplicate la armată; artilerie;
ipologie; călărie; exerciţii militare”.
În Partea a IV-a erau prevăzute
dispoziţiunile comune în baza cărora urma să
se desfăşoare procesul de învăţământ. Astfel,
săptămânal erau prevăzute a se desfăşura
33 de şedinţe, „durata unei şedinşe va fi de
1 oră şi 13 minute, iar între şedinţe se va lăsa
un repauz de 10 minute. ... Elevii şi ofiţeriielevi se notează la toate materiile ce se
predau în şcoală pe părţi de materii şi
materii. Ei se mai notează la: Purtare;
Rânduială şi curăţenie; Aptitudini militare pe
teren. ... Se dau 5 categorii de note, şi anume:
Foarte bine (10); prea bine (8-9); Bine (6-7);
Binişor (4-5); Rău (1-3). ... Nu se
întrebuinţează coeficienţi la întocmirea
mediilor. ... Pentru ca un elev sau ofiţer-elev
să poată fi promovat,sau pentru a avea
dreptul de a se prezinta la examenul de
absolvire, trebuie să aibă media generală de
promovare şi pe cea de urmare a şcoalei, de
cel puţin 6, iar ca medii anuale: 6 sau 7 la
aptitudini militare pe teren, şi 5 la celelalte
materii ”.

Nicolae Filipescu,
ministru de război

Cu Raportul nr. 8693 din 16 noiembrie
1911, ministrul de război, Nicolae Filipescu,
constatând mai multe neajunsuri în pregătirea
elevilor şcoalelor pregătitoare, cauzate de
regulamentul aprobat prin Înaltul Decret
nr. 284 din 1910, a propus un Regulament
provizoriu care urma să devină definitiv
„numai dacă aplicarea lui va da rezultate
bune.” Prin Înaltul Decret nr. 4158 din
31 decembrie 1911 s-a aprobat Regulamentul
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menţiona: „În şcolă se predau cursuri pur
militare şi cursuri de Matematici superiore şi
dacă privesce cineva programele şcolelor, se
convinge că nu oricine le pote urma, ci numai
acei ce sunt forte bine preparaţi. … numai
prin o cunoscinţă aprofundată a Matematicilor
elementare şi avînd încă şi începuturile
Matematicilor superiore se pote urma cu
succes lecţiunile de Matematici ce se predau
în şcolă. … Oficerul de Artilerie sau Geniu
are nevoe de cunoscinţe de Matematici destul
de întinse spre a putea urma cu pricepere
aplicaţiunile lor la sciinţele militare.
E imposibil a pricepe bine un curs de
balistică exterioră sau interioră, un curs de
calculul probabilităţilor cu aplicaţiunile lor
la trageri, etc., dacă nu se are cunoscinţe de
Matematici suficiente”28.
Între cei preocupaţi de îmbunătăţirea
învăţământului de artilerie s-a numărat şi
căpitanul Paul Angelescu, viitor general şi
ministru al apărării naţionale, care a emis
unele
propuneri
interesante
privind
desfăşurarea procesului de învăţământ în
Şcoala de Artilerie29. Astfel, el susţine ca
„Şcoala de ofiţeri să fie singura din care să
iasă ofiţerii tuturor armelor, cu durata
cursurilor de la 1 Octombrie – 1 August
(11 luni) … În şcoală să intre toţi aspiranţii
(absolvenţii cu succes ai Şcolii fiilor de
militari, toţi cei care se bucură de avantajul
serviciului redus de un an şi sergenţii de la
trupă cu purtare exemplară, care susţin un
examen de cultură generală – n.a.) care
făcând stagiul de un an la trupă, vor fi
recomandaţi ca apţi de şefii de corpuri şi vor
proba înaintea comisiunii de admitere în
şcoală că cunosc în perfecţiune îndatoririle
ce se cer sergentului. … Şcoala de aplicaţiune
să fie frecventată de sublocotenenţii cu doi
ani stagiu la trupă”.
De asemenea, maiorul I.V.Năsturel30 a
analizat şi a făcut unele propuneri pertinente
privind pregătirea şi perfecţionarea ofiţerilor
de artilerie, concepţia sa fiind rezumată în
schema următoare:

provizoriu al şcoalelor militare. Faţă de
vechiul regulament principalele modificări
erau: „Concursul de admitere va începe în
ziua de 16 august, la ora 8 dimineaţa
(art. 12)”, astfel încât să nu fie perturbate
manevrele şi concentrările din luna
septembrie, iar anul de învăţământ să poată
începe la 1 octombrie; „Pe lângă şcoalele
pregătitoare ale celor trei arme, se alipeşte
câte o şcoală pregătitoare pentru tinerii cu
termen redus, cari sunt ţinuţi a deveni ofiţeri
de rezervă (art. 30) ”; „În şcoalele speciale
sunt admişi, în mod obligatoriu, ofiţerii armei
respective cari au doi ani de serviciu efectiv
la trupă (pe promoţii) (art. 32)”; „Învăţământul
la şcoalele speciale va dura un an pentru
toate armele (art. 36)”26.
În deceniile 2-3 de funcţionare, Şcoala
de Artilerie şi-a desfăşurat activitatea practic,
ca două şcoli, cu profiluri distincte şi sarcini
bine precizate27: şcoala militară (pregătitoare),
care avea sarcina de a „produce ofiţeri de
artilerie”, care avea durata studiilor de 2 ani
şi şcoala de aplicaţie (specială), care avea
sarcina de a „completa instrucţia teoretică şi
practică” a ofiţerilor de artilerie, şi care avea
durata studiilor de 2 ani (după 1910 – 1 an).
Între cele două şcoli era prevăzut stagiul la
unităţi, cu durata de un an, care după
anul 1910 a fost de doi ani.
Structura învăţământului a asigurat
dozarea conţinutului programelor, astfel încât
să corespundă scopurilor pentru care au fost
create cele două „şcoale”; în şcoala militară
ponderea cea mai mare era deţinută de
pregătirea de cultură generală (cursurile
tehnico-matematice şi limbi străine), pe când,
în şcoala de aplicaţie ponderea o avea
pregătirea militară (cursurile militare generale
şi artileristice). Pe ansamblul studiilor din cele
„două
şcoli”
de
artilerie
structura
învăţământului era echilibrată: 68% pregătire militară şi 32% - cultură generală,
73% - pregătire teoretică şi 23% instrucţie,
materiile tehnice şi de pregătire artileristică,
având o pondere de 70% (33% - matematici şi
ştiinţe aplicate şi 37% - cursuri artileristice).
În cadrul procesului de învăţământ o
pondere substanţială au deţinut-o cursurile de
matematici. Astfel, în publicaţiile vremii se

28

Căpitan Cezar Cătănescu – Câteva cuvinte asupra
necesităţei unei selecţiuni riguroase pentru intrarea în
Şcolele de artilerie şi geniu şi educaţiunea şi
instrucţiunea militară în aceste şcoale – în Revista
Artileriei, nr. 7/iulie 1903, pp. 610-612.
29
Căpitan Paul Angelescu – Studiu critic al
învăţământului în armata noastră – în România
Militară, an X, februarie, martie, aprilie 1907,
pp. 394-402.
30
Maior I.V. Năsturel – Încercări asupra
Învăţământului în Şcoalele noastre de artilerie –
Bucureşti,
Stabilimentele
de
Arte
Grafice
„Universala”, str. Covaci nr. 14, 1907, p. 46.

26

*** Monitorul Oficial al României, nr. 230/
19 ianuarie 1912 – pp. 10432-10442.
27
Petrovici, C., col. (r), - Şcoala militară de ofiţeri
activi de artilerie „Ioan Vodă” – Editura Militară,
Bucureşti, 1976, pp. 42-51.
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Elevii absolvenţi ai
„Şcoalei fii de militari”

Elevii absolvenţi ai
liceului

Şcoala militară de artilerie
după depunerea unui examen
Separarea secţiilor de învăţământ
după …Luni de curs la anul 1

Secţia studiilor militare
2 ani de studiu

Secţia studiilor tehnice şi
tehnico-militare, 2 ani de studiu

Învăţământul, instrucţia şi educaţia
militară propriu-zisă, comune

La finele anului I stagiu la trupă şi
participare la manevre. La finele
anului II avansare în sublocot. şi stagiu
la trupă 2 luni

La finele anului I stagiu la trupă şi
participare la manevre. La finele
„şcoalei” avansare la gradul de sublocot. şi stagiu la trupă 1 an

Şcoala superioară de artilerie 3 ani, din
cari 1 an complectarea studiilor tehnice,
iar restul pentru studii tehnico-militare;
stagiu la trupă şi participarea la manevre
la finele fiecărui an de studiu

Şcoala superioară de artilerie 2 ani de
studiu cu stagiu şi participare la manevre
la finele anului I

Instrucţia, învăţământul şi educaţia
militară propriu-zisă comună
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Studii de perfecţionarea şi
specializarea în străinătate

Pregătirea practică s-a desfăşurat la fel
ca în perioada precedentă. Trebuie menţionat
că pentru verificarea cunoştinţelor teoretice şi
formarea
deprinderilor
practice
s-au
desfăşurat campanii topografice în zone cu
teren frământat, între care amintim: Piatra
Neamţ, Câmpina, Breaza, Sinaia. Principalele
categorii de instrucţie au fost: călăria, scrima
şi serviciul la tunuri.
Educaţia s-a desfăşurat conform
cursului „Morala şi disciplina militară”,
introdus în programa şcolară încă din anul
1897. Între temele cele mai reprezentative ale
acestuia menţionăm: principiile generale ale
instituţiei militare, cariera militară, patria şi
patriotismul, drapelul, jurământul militar,
calităţile morale ale ofiţerului, onoarea
militară. Temele de mai sus reflectă
preocuparea şcolii pentru cultivarea dragostei
de ţară, respectului faţă de înaintaşi şi
dezvoltarea spiritului camaraderesc.
Admiterea în şcoala militară s-a
desfăşurat, în principal prin concurs, conform
prevederilor în acest sens ale regulamentului
din anul 1885. Între noile reglementări
menţionăm: admiterea absolvenţilor şcolilor
de fii de militari (viitoarele licee militare) care
au obţinut cel puţin nota 13 la matematică,
admiterea subofiţerilor de orice armă şi a
absolvenţilor cu diplomă de conducători ai
Şcolii Naţionale de Poduri şi Şosele. Cauzele
introducerii acestor noi reglementări au fost
pe de o parte dorinţă de lărgire a ariei de
selecţie a candidaţilor, iar pe de altă parte
insuficienta atractivitate a carierei militare
pentru tineri. În acest sens a fost mărită în
anul 1907 şi limita de vârstă pentru candidaţi,
de la 21 la 23 de ani. Regulamentul din anul
1910 a permis admiterea fără examen a
elevilor care obţinuseră media anuală mai
mare de 8 în ultimii ani de liceu. Concursul de
admitere în această perioadă consta din trei
probe scrise şi una orală. Aceste probe vizau
cunoştinţe de aritmetică, algebră, geometrie,
trigonometrie, fizică şi chimie. Din anul 1910,
acestor probe li s-au mai adăugat două, la
limba română şi la desen.
Taxa de şcolarizare
din această
perioadă a sporit continuu, de la 100 de lei
ajungând la 300 de lei. De reţinut că pentru
elevii admişi peste cifra de şcolarizare
bugetată, se plătea în plus o taxă de
1000 de lei.

Şcoala de artilerie
Războiului de (Re)întregire

în

timpul

Dacă la terminarea Războiului de
Neatârnare, în 1878, artileria română dispunea
de patru regimente de artilerie, la începutul
primei conflagraţii mondiale ea a ajuns la
20 de regimente de artilerie de câmp,
2 regimente de artilerie cetate şi 1 divizion de
artilerie călăreaţă, pentru ca în anii
neutralităţii noastre să se mai organizeze
5 regimente de artilerie de câmp, 5 regimente
de obuziere uşoare, 4 regimente de artilerie
grea (prin transformarea regimentelor de
artilerie cetate), 1 regiment şi 1 divizion
artilerie de munte, 1 regiment de artilerie
călăreaţă (prin transformarea divizionului de
artilerie călăreaţă).

General Paul Angelescu
Comandantul Şcolii
Speciale de Artilerie
1916

Această dezvoltare numerică a unităţilor
de artilerie a determinat o serie de măsuri pe
linia învăţământului militar artileristic. Astfel,
începând cu anul de învăţământ 1914-1915,
cursurile Şcolii Speciale de Artilerie au fost
suspendate, ofiţerii-elevi fiind trimişi la
unităţi. Şcoala Militară
de Artilerie a
continuat să funcţioneze, dar şi-a redus practic
durata cursurilor la un an, completată cu un an
de stagiu în unităţi, şi chiar la 6 luni în primul
an de război, pentru ca în anii 1917-1918 să-şi
înceteze cursurile. În această perioadă a
crescut substanţial numărul ofiţerilor în
fiecare
promoţie.
Spre
exemplificare
menţionăm: 75 în 1914, 107 în 1915, 331 în
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1916 (în două promoţii, 1916 A, cursuri
complete, 2 ani – 167, 1916 B, cursuri reduse
la jumătate - 164), 214 în 1917.
Şcoala Militară de Artilerie s-a instalat
la Iaşi, la 5 octombrie 1916, în cazărmile
Regimentelor 7 Roşiori „Cuza Vodă“ şi
4 Vânători (în Copou, în zona unde astăzi se
află „Monumentul Eroilor Diviziei 2
Cavalerie“ sau „Şarja de la Prunaru“), iar în
luna mai 1917 s-a mutat la Botoşani, în
cazărmile Regimentelor 8 Vânători şi
77 Infanterie. Şcoala a revenit la Bucureşti, în
localul din Calea Griviţei nr. 28, în ianuarie
1919.
Deşi „în registrul istoric al Şcoalei nu
este scris nimic dela data de 15 August 1916
până la 1 Aprilie 1918, deşi Şcoala Militară
de Artilerie, Geniu şi Marină a funcţionat în
acest timp31”, date despre această perioadă
găsim în articolul căpitanului Constantin
Gh. Ştefănescu ,,Desfăşurarea adunărei de la
20 Iunie 1932 a promoţiei XXV de ofiţeri activi de
artilerie, geniu şi marină din 1917”, publicat în
Revista Artileriei nr. 9/septembrie 1933.
În urma susţinerii concursului de
admitere din luna august 1916 au fost înscrişi
în şcoală 195 de elevi pentru artilerie,
9 pentru geniu, 18 pentru marină, acestora
alăturându-li-se ulterior alţii 3 la artilerie, iar
cei de la marină au fost înglobaţi la artilerie.
La 10 octombrie 1916 elevii anului I au fost
primiţi în şcoala mutată la Iaşi. Comandant de
divizion era căpitanul Paraschiv Dobre, ajuns
general şi comandant al Armatei 1 în 1941, şi
comandanţi de baterii căpitanul Ţupa
Romulus şi locotenentul Stavrescu Gheorghe,
ajuns şi el general, comandant al Armatei
a 4-a în 1945, înlocuit de locotenentul Nasta
Alexandru, viitor general al artileriei.
Condiţiile de viaţă ale elevilor au fost
grele. „Cazarea elevilor a fost din cele mai
rele: Dormitoare de trupă cu un rând de
ferestre rău încheiate şi cu uşi care puteau fi
denumite mari orificii de ventilare; câte 1-2
sobe de zid de dormitor de 70-100 elevi nu
puteau decât să dea iluzia încălzirei; Săli de
curs – una de baterie – cu ciment pe jos şi
având numai o sobă; Lemne nu existau
începând chiar din luna Noiemvrie; Iarna

grea cunoscută de către toţi cei ce trăiau pe
acea vreme”. Hrana elevilor era de asemenea
necorespunzătoare: „Ceaiul fără zahăr,
mâncare cu mazăre cu gărgăriţe, cartofi
degeraţi şi pâine neagră; fasolea era foarte
căutată; Menu exasperant de monoton: la
prânz ciorbă de cartofi şi iahnie de fasole,
seara ciorbă de fasole şi iahnie de cartofi sau
mazăre”. Îmbrăcămintea era în unison cu
cazarea şi hrana: „Lipsă de cisme şi de
cismari care să facă reparaţiile; Lipsă de
flanele şi ciorapi de lână absolut necesari pe
acea iarnă cumplită; iar flanelele existente au
fost aruncate de elevi din cauza păduchilor
purtători ai tifosului exantematic. ... ”. Aceste
motive au determinat acte nemaiauzite în
analele şcoalei şi anume: „Elevii plecând
noaptea câte unul de tun spre a lua lemne din
curtea cazărmei; Elevii plecând apoi pe
tunuri complecte pentru a lua garduri întregi;
nu voi uita noaptea de Decemvrie când la
comanda lui Popp ridicam gărduleţele din
faţa manejului şi răposatul Colonel Botez –
comandant al Şcoalei – trecu pe lângă noi
fără a spune un cuvânt; Elevi umblând cu
piciorul gol prin zăpadă din cauza cismelor şi
ciorapilor rupţi complect; Elevi cari au
umplut sălile de clasă cu pae aşa ca stând în
clasă să aibă picioarele în pae, spre a se
încălzi”32.
Învăţământul în această perioadă
„a fost orientat mai mult spre practică şi
strictul necesar pentru a putea trimite la
corpuri cât mai repede noui ofiţeri. Nimic
din matematici, foarte sumare cunoştiinţi de
tactică şi organizare, suficientă desvoltare la
guri de foc, muniţiuni (pulberi, explozivi,
proiectile şi focoase), educaţie şi călărie şi
mare desvoltare la instrucţia la tunuri,
topografie şi trageri (evident atât cât era de
desvoltată ştiinţa tragerilor în acea vreme);
exerciţiile în teren şi profitabilele trageri
reale au complectat cunoştinţele strict
necesare ale acestor tineri. Este de la sine
înţeles că învăţământul s-a resimţit considerabil
din cauza cazărei, echipamentului şi hranei,
dar a tras avantaje reale din muniţia ce era
din belşug şi experienţa ce era în curs de
desfăşurare pe front. Cursurile au durat

31

32

Maior C.M. Sandovici – Destăinuirile unei generaţii.
Monografie istorică a promoţiei de ofiţeri din toate
armele activi şi de rezervă 1917 Promaţia Războiului –
Tipo Vremea, Str. Carol nr. 10, Bucureşti, p. 143.

Căpitan Ştefănescu Gh. Constantin – Istoricul,
faptele şi situaţia actuală a promoţiei XXV de ofiţeri
activi de artilerie, geniu şi marină, în Revista Artileriei,
nr. 9/1933, pp. 716-717.
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analitice pentru a se putea asigura pregătirea
necesară elevilor îndeplinirii funcţiei de
comandant de secţie. De aceea, au fost
menţinute numai cursurile absolut necesare,
preponderent practice. Cea mai scurtă durată a
studiilor, în timpul desfăşurării războiului, a
fost în anul de învăţământ 1916-1917, de doar
6 luni. Timpul de pregătire extrem de scurt a
fost alocat aproape în întregime pregătirii
militare, numai 3% fiind destinat pregătirii
generale (matematică şi limbi străine). Acest
aspect a marcat în mod evident calitatea
absolvenţilor, fundamentul ştiinţific aperceptiv
al acestora. Mutarea şcolii din
localul său din Calea Griviţei
a făcut ca baza materială să fie
extrem de precară. Cu toate
aceste disfuncţii evidente
şcoala şi-a îndeplinit misiunea
sa specifică în condiţii
acceptabile pentru starea de
război. În perioada grea a
Primului Război Mondial
şcoala a pregătit un număr
mare de viitori ofiţeri de
artilerie-732, aproape cât
pregătise de la înfiinţare până
la
începerea
războiului.
Localul Şcolii Pregătitoare de Ofiţeri de Artilerie de la Iaşi
A asigurat şcolarizarea numai
a anului I, pe durata unui an în
În această perioadă structura învăţământului
1914-1915 şi 1915-1916, şi a şase luni în anul
a fost adaptată la noile condiţii de război,
şcolar 1916-1917. Reamintim că în anul
practic în şcoală pregătindu-se doar anul I,
şcolar 1917-1918 şcoala nu a avut elevi.
ponderea în pregătire fiind deţinută de
instrucţie, de pregătirea practic-aplicativă34.
Şcoala (diviziunea) de Aplicaţie – parte
Admiterea în această perioadă grea s-a
intrinsecă a Şcolii Speciale
desfăşurat atât prin concurs, cât şi fără
de Artilerie
concurs. Nevoile fireşti de creştere a
În perioada 1881-1915 în cadrul Şcolii de
efectivelor armatei au dus la lărgirea
Artilerie a funcţionat şi Şcoala (diviziunea) de
condiţiilor de admitere, fiind acceptaţi iniţial
Aplicaţie, ca parte intrinsecă a acesteia, cu rolul
absolvenţi a 6 clase, iar mai târziu, absolvenţi
de perfecţionare a ofiţerilor de artilerie. În
a 5 şi chiar 4 clase de liceu.
primul deceniu de funcţionare a Şcolii Speciale,
Structura învăţământului a fost
practic în Şcoala de Aplicaţie, singura care a
inspirată şi corect adaptată atât stării de
funcţionat
după 1884, au fost pregătiţi
dinainte de război, cât şi celei de război.
135 de ofiţeri de artilerie35, astfel: 1883 – 13,
Ca urmare a reducerii duratei şcolii la un an şi
1884 – 14, 1885 – 7, 1886 – 9, 1887 – 13,
a nefuncţionării Şcolii Speciale de Artilerie, a
1888 – 12, 1889 – 18, 1890 – 19, 1891- 22,
fost necesar să se modifice programele

6 luni (10 octombrie 1916 – 31 martie 1917)
cu foarte mică întrerupere la Crăciun; nouii
aspiranţi nici nu au avut ocazia să poarte
galonul de caporal şi sergent fiindcă s-au
pomenit deodată plotonieri. Toţi elevii au
absolvit şcoala; ... la artilerie 215 (inclusiv
18 de la marină n.a.)”33.
În anul 1916 şi Şcoala Pregătitoare de
Ofiţeri de Rezervă de Artilerie a fost evacuată
la Iaşi, contopindu-se cu Şcoala Pregătitoare
de Ofiţeri de Artilerie. În anul şcolar 19171918 au fost pregătiţi 668 ofiţeri de rezervă de
artilerie.

33

Căpitan Ştefănescu Gh. Constantin – op. cit.,
pp. 717-718.
34
Petrovici, C., col. (r), - Şcoala militară de ofiţeri
activi de artilerie „Ioan Vodă” – Editura Militară,
Bucureşti, 1976, pp. 56-60.

35

*** Evoluţia şcolilor de Artilerie de la înfiinţare
până în zilele noastre – în Revista Artileriei, an LVII
nr. 11-12/noiembrie-decembrie 1943, Centenarul Renaşterii
Artileriei Româneşti 1843-1943, pp. 265-274.
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instituţie de sine-stătătoare, cu sediul în
garnizoana Timişoara.

1892 – 8, cea mai mare parte fiind absolvenţi
ai Şcolii de Infanterie şi Cavalerie.
Decretul nr. 3640 din 16 noiembrie
189236 a stabilit mai clar modul de
funcţionare a „diviziunii de aplicaţiune” din
cadrul Şcolii Speciale, stipulând că după
terminarea studiilor şi înaintarea la gradul de
sublocotenent,
absolvenţii
diviziunii
preparatoare „vor trece ca oficieri-elevi în
diviziunea de aplicaţiune” unde îşi vor
„completa cunoscinţele în specialitatea de
oficieri de artilerie”, şi vor „compta în
cadrele şcoalei”. La terminarea cursurilor
diviziunii de aplicaţie absolvenţii primeau o
diplomă în care se arăta „clasamentul seu,
numărul elevilor clasaţi în acel an, media
generală a notelor obţinute”, iar cei care
obţineau o medie generală de cel puţin 16
erau trecuţi „în cartea de aur a şcoalei şi
afişaţi pe tabelul de onoare la bibliotecă”.
Prin Regulamentul provizoriu al
Şcoalelor de Artilerie şi Geniu aprobat prin
Înaltul Decret nr. 4249 din 2 noiembrie
189537 s-a stabilit clar existenţa Şcolii de
Aplicaţie de Artilerie şi Geniu, parte a
Şcolilor de Artilerie şi Geniu, cu scopul
„de a completa instrucţiunea teoretică şi
practică a oficerilor de artilerie şi geniu, de
câmp; în şcola de aplicaţie de artilerie şi
geniu se admit numai oficerii acestor arme,
care au terminat cu succes cursurile şcolei
militare de artilerie şi geniu şi cari au un an
de stagiu efectiv la trupă”.
Aceste reglementări au funcţionat până
în anul 1910, când, prin Înaltul Decret nr. 284
din 26 ianuarie38, a fost aprobat „Regulamentul
Şcoalelor Militare”. Conform acestuia în
Şcoala Specială de Artilerie şi Geniu, parte a
Şcolii Militare de Artilerie, Geniu şi Marină,
erau admişi „prin concurs ofiţerii armei
respective, cari au doi ani de serviciu efectiv
la trupă şi sunt propuşi de către comandanţii
ierarhici, în urma unui bun serviciu la corp”.
În anul 1915, în condiţiile izbucnirii
Primului Război Mondial Şcoala Specială
(de aplicaţie) de Artilerie şi-a suspendat
cursurile, acestea fiind reluate în 1920, când
Şcoala de Aplicaţie de Artilerie a devenit

Comandanţi, profesori, absolvenţi
a) În perioada 1881-1895 comandanţii
Şcolii Speciale de Artilerie şi Geniu au fost:
Colonel (A.) Eracle Arion – 1881-1882;
Colonel (A.) Dimitrie Dimitrescu
Maican – 1882-1883*;
Colonel (I.) Constantin Brătianu –
1883-1884*;
Colonel (Ge.) Constantin Poenaru –
1884-1887*;
Locotenent-colonel (A.) Vasile
Cremineanu – 1887-1888;
Locotenent-colonel (A.) Alexandru Tell –
1888-1889;
Locotenent-colonel (A.) Constantin
Crătunescu – 1889;
Locotenent-colonel (A.) George
Grămăticescu – 1889-1892
Locotenent-colonel (A.) Petre VasiliuNăsturel – 1892-1893
Locotenent-colonel (A.) Mareş
Gheorghe – 1893-1895.
În această perioadă viitorii ofiţeri
artilerişti au avut posibilitatea să audieze
cursurile unor eminenţi profesori civili: Spiru
Haret – mecanica raţională, Ştefan Hepites –
fizica, David Emmanuel – calculul diferenţial
şi integral, Constantin Istrati – chimia, şi alţii.
De asemenea, în această perioadă au profesat
şi destoinici ofiţeri de artilerie: colonelul
Dimitrie Dimitrescu Maican, maiorul George
Grămăticescu, căpitanul Petre Vasiliu
Năsturel – artileria, maiorul Virgiliu Hepites,
căpitanul George Mareş – ştiinţele aplicate,
maiorul Georgescu Bereşteanu Ion, căpitanul
Constantin Coandă – mecanica aplicată,
căpitanul Eremia Grigorescu – algebra,
căpitanul Toma Ghenea – mecanica, şi alţii.
Între anii 1881-1884 au absolvit clasa
preparatoare trei promoţii. Dintre numele
importante din aceste promoţii amintim:
în promoţia 1882 - Volvoreanu Constantin,
Papadat Dimitrie, Rujinschi Dimitrie39,
Petrescu Teodor40; în promoţia 1883 Teodor
Râmniceanu,
Toma
Ghenea,

36

*** Monitorul Oastei, nr. 62/28 Noembre 1892 –
pp. 1201-1209.
37
*** Monitorul Oastei, nr. 48/7 Noembre 1895,
Partea regulamentară, nr. 26 – pp. 351-377.
38
*** Monitorul Oastei, nr. 7/16 Fevruarie 1910,
Partea regulamentară, nr. 7 – pp. 35-62.

39

Lt.-1886; cpt.-1891; mr.-1896; lt.-col.-1903;
col.-1907.
40
Lt.-1886; cpt.-1891; mr.-1897; lt.-col.-1903;
col.-1908.
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Zamfirescu Alexandru41, Spirescu George,
Lupan Grigore42; în promoţia 1884 - Eremia
Grigorescu, Traian Găiseanu43, Exarcu
George, Hepites Constantin44; de remarcat că
o parte dintre aceştia nu au urmat şi Şcoala
Specială de Artilerie (Teodor Râmniceanu,
Toma Ghenea).
În perioada 1881-1892 Şcoala Specială
de Artilerie şi Geniu a instruit 135 de ofiţeri
de artilerie, astfel: 1883 - 13; 1884 – 14;
1885 – 7; 1886 – 9; 1887 – 13; 1888 – 12;
1889 – 18; 1890 – 19; 1891 – 22; 1892 – 8.
Dintre absolvenţii Şcolii Speciale de
Artilerie s-au remarcat o mulţime de
absolvenţi, care au dat faimă artileriei, dar şi
armatei. Dintre aceştia îi amintim pe
următorii:
- din promoţia 1883: Nicolae Popovici –
viitor general al artileriei, comandant al Şcolii
de Artilerie şi Geniu (1901-1904)45;
Basarabescu Ion - viitor general al artileriei,
comandantul Diviziei 9 Infanterie (1916);
- din promoţia 1884: Constantin
Volvoreanu – viitor general al artileriei,
comandant al Brigăzii 3 Artilerie, comandant
al artileriei Corpului 2 Armată Bucureşti;
Teodor Petrescu – colonel, comandantul
Brigăzii 7 Artilerie în Războiul de
Reîntregire;
- din promoţia 1885: Spirescu George viitor general al artileriei, comandantul
Brigăzii 5 Artilerie în Războiul de
Reîntregire; Gorgos Andrei - colonel,
comandantul Regimentului 16 Artilerie în
Războiul de Reîntregire;
- din promoţia 1886: Eremia Grigorescu –
viitor general al artileriei, comandant al Şcolii
de Artilerie şi Geniu (1907-1910), eroul de la
Mărăşeşti; Traian Găiseanu - viitor general al

artileriei, comandantul Diviziei 12 Infanterie
în Războiul de Reîntregire; Romulus Vivescu colonel, comandantul Brigăzii 2 Artilerie Grea
în Războiul de Reîntregire; Prassa George colonel, comandantul Regimentului 7
Artilerie în Războiul de Reîntregire;
Sachelaride Emil - colonel, comandantul
Regimentului 24 Artilerie în Războiul de
Reîntregire;
- din promoţia 1887: Nicolae Rovinaru viitor general al artileriei,
comandantul
Brigăzii 10 Artilerie în Războiul de
Reîntregire; Grecescu Alexandru - colonel,
comandantul Brigăzii 3 Artilerie în Războiul
de Reîntregire;
- din promoţia 1888: Radu Toroceanu viitor general al artileriei, şeful serviciului
artilerie din Marele Cartier General în anul
1916, şeful Serviciului Geografic al Armatei;
- din promoţia 1889: Alexandru
Referendaru - viitor general al artileriei,
comandantul Şcolii de Artilerie, Geniu
şi Marină (1911-1912), inspector general

General Alexandru Referendaru
Comandantul Şcolii Speciale
de Artilerie şi Geniu
1911-1912

41

Lt.-1887; cpt.-1892; mr.-1898; lt.-col.-1904;
col.-1909.
42
Lt.-1887; cpt.-1892; mr.-1897; lt.-col.-1905;
col.-1909.
43
Lt.-1887; cpt.-1893; mr.-1898; lt.-col.-1906;
col.-1910.
* Au fost comandanţii Şcolii Militare de Infanterie şi
Cavalerie, pe lângă care a funcţionat şi Şcoala Specială
de Artilerie şi Geniu.
44
Lt.-1887; cpt.-1892; mr.-1898; lt.-col.-1906;
col.-1910.
45
Alte funcţii: comandant R. 8 Art. (1904-1909),
Bg. 7 Art. (1909-1910); secretar general al Ministerului
de Război (1910-1912); comandant D. I. Bucureşti
(1912-1913). A fost prim-redactor şi redactor la
Revista Armatei şi redactor (20 de ani) la Revista
Artileriei.

(tehnic) al artileriei (1918-1928)46; Ion Jitianu viitor general al artileriei; Gârleşteanu Josef colonel, comandantul Brigăzii 11 Artilerie în
Războiul de Reîntregire; Ioan Popovici 46

Alte funcţii: comandantul R. 1 Art. Cetate, Bg. 3
Art., 1 Art. Grea (1915-1916); comandantul D. 18 I.
(1916) în luptele de apărare de pe Dunăre şi în bătălia
de la Bucureşti; comandantul artileriei A. 1 (1917) în
bătălia de la Mărăşeşti; secretar general al Ministerului
de Război (1918).
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viitor general al artileriei, comandantul
Corpului 1 Armată (1916);
- din promoţia 1890: Teodor Georgescu viitor general al artileriei, comandant al Şcolii
de Artilerie şi Geniu (1915-1916); Petcuş
Leonida - colonel, comandantul Brigăzii 9
Artilerie în Războiul de Reîntregire;
- din promoţia 1891: Mironescu Demostene;
- din promoţia 1892: Paşalega Dimitrie.
b) În perioada 1895-1921 comandanţii
Şcolii Speciale de Artilerie şi Geniu au fost:
Locotenent-colonel (A.) Mihail Stroiescu 1895-1896;
Locotenent-colonel (Ge.) Ion Aronovici 1896-1901;
Locotenent-colonel (A.) Nicolae
Popovici - 1901-1904;
Locotenent-colonel (colonel) Dumitru
Rujinski: 1904-1907;
Locotenent-colonel (colonel) Eremia
Grigorescu: 1907-1910;
Locotenent-colonel Dumitru
Ştefănescu: 1910-1911;
Locotenent-colonel Alexandru
Referendaru: 1911-1912;
Locotenent-colonel (colonel) Ion
VERNESCU: 1912-1915;
Colonel Teodor Georgescu: 1915-1916;
Colonel adjutant Paul Angelescu: 1916;
Locotenent-colonel (r) Gheorghe
Văsescu: 1916-1917;
Colonel (general) Mircea Botez47: 19171918;
General Ion Răşcanu: 1918;
Colonel Vasile Henţescu: 1918-1921.
În această perioadă s-au pregătit în
Şcoala de Artilerie aproape 1500 de ofiţeri de
artilerie, astfel: 1894-24, 1895-30, 1896-23,
1897-19, 1898-27, 1899-40, 1900-21, 1901-15,
1902-16, 1903-12, 1904-17, 1905-17,
1906-25, 1907-26, 1908-28, 1909-39,
1910-47, 1911-42, 1912-49, 1913-52, 191475, 1915-107, 1916-331, 1917-214, 1919-80,
1920-67, 1921-52.

Dintre absolvenţii Şcolii din această
perioadă s-au remarcat viitorii generali ai
artileriei, îndeosebi următorii:
- din promoţia 1894: Batâr Nicolae48,
subşef de stat major al Armatei de Nord
(1916) şi al Armatei 1 (1916-1917),
comandantul artileriei Comandamentului
Militar al Basarabiei (1919-1923); Florescu
Mihail49; Dumitrescu Constantin, comandantul
Regimentului Artilerie Munte Tunuri 75 mm
(1916), comandantul artileriei Corpului 2
Artilerie
(1923);
Popescu
Nicolae,
comandantul Regimentului 10 Art./Divizie 4
Infanterie (1916), comandantul Brigăzii 2
Artilerie (1923);
- din
promoţia
1895:
Jitianu
50
Gheorghe , comandantul Artileriei Grele
(1923); Micioară Paul51, Alimănescu Aurel52,
comandantul Brigăzii 12 Artilerie (1923);
Petrescu Gheorghe, inspectorul general al
artileriei (1931-1935);
- din promoţia 1896: Brătuianu
Romulus, Ştefănescu Alexandru, Vera
Teodor, Eliade Constantin, Tănăsescu
Constantin;
- din promoţia 1897: Palade Dumitru,
Sârbu Grigore, Paplica Pompiliu, Săndulescu
Nicolae;
- din promoţia 1898: Oreşcovici Ştefan,
Marţian
Dumitru,
Iacob
Constantin,
Serghiescu Theodor;
- din promoţia 1899: Sichitiu Ioan,
Motaşi Dimitrie, Rizeanu Alexandru,
Păltineanu Anastasie, Dragomir Dimitrie,
Gabrielescu Emil, Linaru Nicolae, Paladi
Silvestru, Boboc (Bubac) George, Strătilescu
George, Rădulescu I. Lazăr;
- din promoţia 1900:
Florescu I.
George, Negoescu St. Ion;
- din promoţia 1901: Linteş Gheorghe,
Costescu G. Constantin, Vasiliu Z. Nicolae;
48

Slt.-1894; lt.-1897; cpt.-1905;
1916; col.-1917; gl. bg.-1919.
49
Slt.-1894; lt.-1897; cpt.-1906;
1916; col.-1917; gl. bg.-1919.
50
Slt.-1895; lt.-1898; cpt.-1906;
1916; col.-1917; gl. bg.-1919.
51
Slt.-1895; lt.-1898; cpt.-1906;
1916; col.-1917; gl. bg.-19... .
52
Slt.-1895; lt.-1898; cpt.-1906;
1916; col.-1917; gl. bg.-1919.

47

Slt.-1892; lt.-1895; cpt.-1902; mr.-1911; lt.-col.1915; col.-1916; gl. bg.-1917. În Primul Război
Mondial a participat la luptele din Transilvania pe
frontul Armatei de Nord şi la luptele din Moldova.
La 4 octombrie 1916 a fost grav rănit în zona
localităţilor Hârja-Grozeşti, conducând focul unei
baterii al cărei comandant fusese grav rănit.
După spitalizare nu s-a mai putut întoarce pe front,
colegii din promoţie numindu-l „VITEAZUL”.
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mr.-1912; lt.-col.mr.-1911; lt.-col.mr.-1913; lt.-col.mr.-1913; lt.-col.mr.-1913; lt.-col.-

Dintre aceştia amintim:
- din promoţia 1893: Condeescu
Nicolae, comandantul Regimentului 3
Artilerie/Divizia 10 Infanterie (1916),
comandantul artileriei Corpului 3 Artilerie
(1923);
Butunoiu Andrei, comandantul
artileriei Corpului 5 Artilerie (1923);
- din promoţia 1895: Alevra Nicolae,
Anghelescu
Paul,
Barca
Constantin,
Tomoroveanu Alexandru53, comandantul
Regimentului 6 Artilerie/Divizia 3 Infanterie
(1916), comandantul artileriei Corpului 4
Artilerie (1923); Papană Ioan, comandantul
Şcolilor de Artilerie (1923); Macarovitsch
Vasile, comandantul artileriei Corpului 7
Artilerie (1923);
- din promoţia 1896: Dejoianu Ion,
comandantul Regimentului 5 Artilerie/
Divizia 1 Infanterie (1916), comandantul
Diviziei 7 Infanterie (1923); Botez Mircea,
comandantul Divizionului 1 Artilerie
Călăreaţă/Diviziei 1 Cavalerie (1916), şeful
serviciului remontă din Ministerul de Război
(1923);
- din promoţia 1897: Răşcanu Ioan.
După terminarea războiului, şcolile
militare evacuate în Moldova au revenit în
garnizoanele de reşedinţă. În anul 1919
Şcoala Pregătitoare de Ofiţeri de Artilerie a
reocupat localul din Calea Griviţei nr. 28,
până în anul 1921, când a fost mutată la
Timişoara. Astfel s-a încheiat perioada
bucureşteană a şcolii Pregătitoare de Ofiţeri,
o perioadă prodigioasă pentru şcoală, dar
şi pentru artilerie şi armată.

- din
promoţia
1902:
Oprescu
Gheorghe, Cica George, Partenie Ilie, Scheleti
Mihail, Cartianu Grigore, Grigorovici Emil;
- din promoţia 1903: Petre Dumitrescu,
Alexandru Glatz, Crassu Grigore;
- din promoţia 1904: Tănăsescu
Aristide, Bădescu Ilie, Pârcălăbescu R. Ioan,
Dumitriu Sotir;
- din promoţia 1905: Spiroiu Mihail,
Bunescu Alexandru, Popescu Gheorghe,
Alexandrescu Gheorghe, Leventi Gheorghe,
Constantinescu Constantin, Apostolescu
Constantin;
- din promoţia 1906: Buicliu Gheorghe,
Traian Grigorescu, Paraschiv Dobre, Popescu
I. Gheorghe, Georgescu P. Ion, Carlaonţ Ion,
Gheorghiaşi Alexandru;
- din promoţia 1907: Dragalina
Corneliu, Atanasiu Vasile, Ionescu Teodor,
Marinescu Radu, Iliescu Traian;
- din promoţia 1908: Mitrea Vasile,
Nicolae
Dăscălescu,
Emil
Leoveanu,
Costescu Ştefan, Bellea Constantin, Vrăjitoru
Dumitru;
- din promoţia 1909: Florin Georgescu,
Gheorghe Stavrescu, Ion Boiţeanu, Ion
Glogojanu, Popescu Cosma Marin, Vlădescu
Petre, Radovan Gheorghe, Liteanu Gheorghe;
- din promoţia 1910: Alexandru
Ioaniţiu, Nicolae Stoenescu, Carol Schmidt,
Nicolae Ghineraru, Mazarini Nicolae,
Constantin S. Constantin, Vasilescu I Petre,
Nicolaescu Aurel, Ionescu L. Dumitru,
Petroianu Ioan, Marinescu I. Alexandru,
Georgescu L. Octavian;
- din promoţia 1911: Constantin
Trestioreanu, Savu Nedelea, Ion Sion;
- din promoţia 1912: Andrei
Nasta, Costin Ionaşcu, Mihai Voicu,
Mihail Lăcătuşu;
- din promoţia 1913: Alexandru
Nasta;
- din promoţia 1914: Gheorghe
Cosma, Gheorghe Mosiu;
- din promoţia 1915: Titu Gârbea,
Platon Chirnoagă.
Şi Şcoala Specială (de Aplicaţie)
de Artilerie a continuat să pregătească
absolvenţi ai Şcolii Pregătitoare de
Ofiţeri de Artilerie, din promoţiile mai
vechi, dintre care, mulţi au acces la
gradul de general şi au avut o frumoasă
carieră în armată.

Localul şcolii din Bucureşti,
Calea Griviţei nr. 28 (fotografie recentă)
53

Slt.-1892; lt.-1895; cpt.-1902; mr.-1911; lt.-col.1915; col.-1916; gl. bg.-1917.
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Festivitatea de dezvelire a plăcii
comemorative, cu ocazia împlinirii a 130 de
ani de la înfiinţarea „Şcolii Speciale de
Artilerie şi Geniu”.
Deşi placa s-a dorit a fi dezvelită la
data de 07 aprilie 2011, ca urmare a
numărului mare de aprobări necesare,
activitatea a fost planificată a se desfăşura de
Ziua Artileriei (10 noiembrie 2011). Întrucât
nici la acea dată nu s-au obţinut toate
aprobările necesare, activitatea de dezvelire a
avut loc în data de 23 aprilie 2012, de Ziua
Forţelor Terestre Române.
Fostul local al Şcolii găzduieşte în
prezent Universitatea Naţională de Arte
Plastice din Bucureşti.
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(2 ani de studiu); 2. O şcoală de ofiţeri de
rezervă, cu scopul de a da tinerilor care
îndeplinesc condiţiile cerute de Legea de
recrutare şi Legea ofiţerilor de rezervă,
educaţia şi cunoştinţele militare necesare
pentru obţinerea certificatului cerut de aceste
legi, şi a putea aspira la gradul de
sublocotenent de rezervă. Durata este de 9
luni (1 an de studiu); 3. O şcoală de aplicaţie,
cu scopul de a da ofiţerilor cunoştinţele
speciale armei sale, prin aplicaţiuni practice,
precum şi de a-i completa cunoştinţele
militare generale. Durata maximă 9 luni
(1 an de studiu)”54.
Redistribuirea instituţiilor de învăţământ
menţionate în instrucţiunile de mai sus, pe
teritoriul României Mari, s-a desfăşurat

10.2.3
ŞCOALA
MILITARĂ
DE
ARTILERIE (ŞCOALA PREGĂTITOARE
DE OFIŢERI), TIMIŞOARA 1921-1940
Şcolile militare - între care şi cea de
artilerie - evacuate în Moldova, au revenit în
garnizoanele de reşedinţă, după terminarea
războiului.
Între anii 1920-1921 a fost definitivată
reţeaua instituţiilor militare de învăţământ
pentru
perioada
următoare.
Această
remodelare a învăţământului militar a fost
impusă atât de noile provocări evidenţiate de
desfăşurarea războiului, cât şi de nevoia
obiectivă de redistribuire a instituţiilor de
învăţământ pe teritoriul naţional, ca urmare a
reîntregirii României.

Localul Şcolii Speciale de Artilerie din Timişoara 1921-1940

Bazele organizatorice ale învăţământului
militar interbelic au fost puse încă din anul
1918. Prin „Instrucţiunile generale pentru
funcţionarea şcolilor militare de ofiţeri în
anul 1918-1919”, emise de inspectorul
general al învăţământului militar, generalul
artilerist Alexandru Lupescu, se stabilea că:
„şcolile militare vor fi organizate după cum
urmează (…) III. Şcolile militare de Artilerie,
Geniu şi Marină. Fiecare din aceste şcoli va
cuprinde: 1. O şcoală de ofiţeri activi, cu
scopul de a da tinerilor, doritori a deveni
ofiţeri activi, educaţiunea şi cunoştinţele
militare esenţiale pentru a începe cariera de
ofiţer. Durata ei este de 1 an şi 9 luni

conform Deciziei Ministeriale numărul 372
din 9 iunie 1920 a ministrului de război,
generalul
artilerist
Răşcanu
Ion.
În decizie se preciza, între altele, referitor la
artilerie, că „… în anul şcolar 1920-1921 vor
funcţiona în garnizoanele arătate mai jos,
următoarele şcoli militare pregătitoare,
speciale şi de tragere: … 3. Şcoala militară
pregătitoare de artilerie în garnizoana
Bucureşti, în localul actual; … 8. Şcoala
specială de artilerie în garnizoana Timişoara,
54

Ministerul de Război: Instrucţiuni generale pentru
funcţionarea şcolilor militare de ofiţeri în anul 19181919, Iaşi, Tipografia Serviciului Geografic al
Armatei, 1918, pp. 6-7.
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sale în spaţiul timişorean apreciem că
presupune şi o succintă prezentare a Şcolii
Speciale de Artilerie, cu care a funcţionat în
tandem, constituind un autentic complex
şcolar, cu elemente comune de bază
materială, precum şi cu o comandă comună,
pe lângă cele proprii.
Şcoala Specială de Artilerie a fost
prima şcoală specială (de Aplicaţie) care a
început să funcţioneze după Războiul de
(Re)întregire. În Instrucţiunile generale
pentru funcţionarea şcolilor militare de ofiţeri
pentru anul de învăţământ 1918-1919, emise
de inspectorul general al învăţământului
militar – generalul artilerist Alexandru
Lupescu – menţionate în debutul capitolului,
se arăta că „pentru acest an la Şcolile militare
va funcţiona numai Şcoala de Aplicaţie a
Artileriei (Şcoala Specială de Artilerie n.a.),
cu ofiţeri din promoţia 1 octombrie 1916”57.
După încheierea războiului, odată cu
aprobarea concepţiei de formare şi
perfecţionare a ofiţerilor într-un ciclu unitar,
Şcoala Specială (de Aplicaţie) a Artileriei a

în localul fostei şcoli de cadeţi; … 10. Şcoala
centrală de tragere a artilerie va funcţiona în
poligonul „Mihai Viteazul, provizoriu…”55.
Aceeaşi decizie ministerială prevedea
obligaţia
secretariatului
general
al
Ministerului de Război de a elabora împreună
cu Direcţia şcolilor militare şi inspectoratele
tehnice ale armelor instrucţiunile de
funcţionare a şcolilor, în vederea aprobării de
către ministru, până la data de 1 iulie 1920.
Mutarea Şcolii Speciale de Artilerie la
Timişoara s-a produs în baza Ordinului
Ministerului de Război nr. 2464/1920. Un an
mai târziu, prin Ordinul nr. 3044 din 30 iulie
1921 al Ministrului de Război, s-a hotărât
mutarea la Timişoara şi a Şcolii Pregătitoare
de Ofiţeri de Artilerie. Principalul argument al
mutării a fost acela de „… a apropia Şcoala
Pregătitoare de Şcoala Specială de Artilerie
în vederea unei unităţi de comandament”56, şi
realizării unui complex de învăţământ cu o
logistică didactică comună. Un alt argument
l-a reprezentat nevoia de soluţionare a lipsei
de spaţiu din vechiul local, din Calea Griviţei
nr. 28. Deşi şcolile aveau comenzi distincte, a
fost numit şi un comandant al ambelor
instituţii de învăţământ, cu funcţia de general,
care era comandantul „Comandamentului
Şcoalelor Militare de Artilerie”. Acest
comandament a funcţionat în cadrul
Inspectoratului Tehnic al Artileriei şi a apărut
în
anul
1921
prin
transformarea
Comandamentului Şcoalelor de Aplicaţie ale
Artileriei din garnizoana Râşnov, care avea în
subordine Şcoala de Tragere şi Specialităţi ale
Artileriei de la Râşnov (viitorul Centru de
Instrucţie al Artileriei) şi Şcoala Specială de
Artilerie de la Timişoara. Comandanţii
Comandamentului Şcoalelor Militare de
Artilerie din Timişoara au fost: generalul de
brigadă Nicolae Condeescu (1920-1924),
generalul de brigadă Gheorghe Jitianu (19241929); generalul de brigadă Paul Miciora
(1929-1932) şi generalul de brigadă
Constantin Dumitrescu (1932-1937).

General de brigadă
Dumitrescu Constantin

funcţionat ca unitate de învăţământ
independentă, cu misiunea de a ridica nivelul
de pregătire al ofiţerului de artilerie la
cerinţele impuse de exercitarea funcţiei de

Şcoala Specială de Artilerie
Înţelegerea exactă a locului, rolului şi
modului de funcţionare a Şcolii Pregătitoare
de Ofiţeri de Artilerie în perioada existenţei

57

Ministerul de Război, Instrucţiuni generale pentru
funcţionarea Şcolilor Militare de Ofiţeri în anul 19181919, Iaşi, Tipografia Serviciului Geografic al
Armatei, 1918, p.10.

55

Monitorul Oastei nr. 33/29 iunie 1920, p. 1637.
56
Registrul istoric al Şcolii de Ofiţeri de Artilerie,
nr. inventar 4505, p. 66.
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comandant de baterie şi lărgirea orizontului
tactic şi tehnic pentru a putea îndeplini
ulterior şi alte funcţii, mai înalte58. Pe baza
„Legii asupra înaintărilor în armată”, şcoala

mici pentru caii ofiţerilor, o remiză pentru
atelaje, clădirile aferente depozitului de
muniţie de artilerie, sera de flori şi manejul59.
La instalarea în noua locaţie, toate localurile,
cu excepţia clădirii noi necesitau consistente
lucrări de reparaţii. Responsabilitatea
reabilitării cazărmii a fost atribuită biroului de
geniu din garnizoana Timişoara. În scopul
verificării calităţii lucrărilor1 efectuate în
şcoală s-a prezentat la 15 iulie 1920, în baza
hotărârii ministerului, maiorul de geniu Bora
Gheorghe, înlocuit după numai o lună de
maiorul Petrescu Gheorghe. Finalizarea
lucrărilor era prevăzută până la data de
1 septembrie, când urma să înceapă anul
şcolar. Tot pentru susţinerea efortului de
reabilitare a cazărmii a fost asigurată
prezenţa, începând cu 3 august 1920, a
căpitanului Dobrotescu Cicerone în funcţia de
comandant al bateriei trupă (cu rol de
deservire a viitoarei şcoli) şi a 10 soldaţi aflaţi
în subzistenţa Regimentului 94 Infanterie. La
începutul lunii septembrie efectivele acestei
baterii erau de 1 ofiţer, 3 reangajaţi, 2 sergenţi
şi 37 de soldaţi; bateria dispunea de 3 cai.
Singurul manej disponibil al cazărmii şi
al garnizoanei, de altfel, era şi el în acelaşi ton
cu întreaga locaţie, într-o stare deplorabilă,
insuficient pentru deservirea şcolii şi a celor
două regimente de artilerie din Timişoara.
Volumul mare al lucrărilor, ce trebuia
executat şi lipsa în totalitate a mobilierului, nu
au permis deschiderea şcolii la data de
1 septembrie. Toate neajunsurile de reabilitare
a cazărmii şi implicaţiile acestora au fost

Intrarea principală în şcoală

asigura înaintarea, fără alte condiţii de
pregătire, până la gradul de căpitan, iar
clasificarea în promoţie la absolvirea şcolii
devenea definitorie pentru restul carierei
militare, având implicaţii asupra înaintării în
gradele următoare.
Mutarea Şcolii Speciale de Artilerie la
Timişoara s-a făcut în cazarma din strada
Sf. Ioan nr. 10, veche din timpul Mariei
Tereza, în localul fostei şcoli de cadeţi a
armatei austro-ungare (K.U.K. Infanterie
Kadettenschule) care dispunea de două corpuri
de clădire: una veche, destinată pentru
locuinţele ofiţerilor, dispunerea trupelor şi a
serviciilor şcolii şi alta nouă; în aceasta au
fost amplasate sălile de clasă (studiu),
cancelariile
comandantului,
ajutorului
acestuia, directorului şi inspectorilor de studii,
biblioteca şi popota; de asemenea, la subsol
au fost amplasate baia, bucătăria şi magaziile.
Clădirea construită în anul 1902 a fost
proiectată de Alfred Waerner, inginer
constructor militar care a supravegheat şi
construcţia sa. Clădirea era înconjurată de
parcuri în care, conform dr. Samuil
Borovszky, se afla statuia de bronz a
împăratului Franz Iosef. Ca anexe ale celor
două clădiri în cazarmă se mai găseau o sală
de gimnastică, una de scrimă, două grajduri

Sala de mese – model de eleganţă
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Contribuţii la istoria învăţământului militar din
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Cf. Gheorghe Bichiceanu, Istoria Şcolii de Aplicaţie
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militară”61. Ordinul conţinea pe lângă
aprecieri elogioase la adresa personalului
şcolii, considerat a fi „… santinela ţinutului
Bănăţean”62 şi îndemnuri onorante „… să
asiguraţi cinstea şi demnitatea Patriei şi să
împrăştiaţi oriunde vă veţi duce, dragostea de
Neam şi Rege”63, „… să ajungeţi demni
urmaşi ai eroilor de la Mărăşeşti”64. Ordinul
s-a încheiat cu formulele consacrate ale
vremii la care s-a adăugat măgulitoarea urare
„să trăiască Artileria Română şi bravii ei
ofiţeri”65.
Structura şcolii, extrem de suplă şi
funcţională cuprindea pe lângă comandant şi
ajutor – mai sus-menţionaţi – pe următorii:
locotenent-colonelul Buicliu Gheorghe –
director de studii, locotenent-colonelul

raportate sistematic Direcţiei III Artilerie din
cadrul Ministerului de Război. Pentru
verificarea stadiului lucrărilor Ministerul de
Război l-a desemnat pe generalul Arthur
Văitoionu, comandantul Trupelor de Vest să
inspecteze şcoala în data de 27 august 1920 şi
să raporteze nevoile de sprijin. Acesta a
constatat că nefinalizarea lucrărilor, în special
la cele 6 săli de clasă (studiu) şi lipsa unei
bune părţi din mobilierul comandat nu
permiteau deschiderea anului şcolar conform
calendarului consacrat (1 septembrie). Mai
mult, a estimat că toate deficienţele nu puteau
fi soluţionate mai devreme de 20 octombrie.
Concomitent
cu
activităţile
de
reabilitare a cazărmii s-au desfăşurat şi
activităţi organizatorice de personal, între care
şi numirea comenzii şcolii. Primul comandant
al Şcolii Speciale de Artilerie din Timişoara a
fost colonelul Romulus Brătuianu (19201921), care l-a avut ca ajutor (locţiitor) pe
locotenent-colonelul Mihail Skeletti. Acesta
din urmă pentru o perioadă extrem de scurtă i-a
urmat la comanda şcolii în 1921. Ceilalţi
comandanţi ai şcolii au fost: colonelul Ştefan
Oreşcovici (1921-1926), colonelul Gheorghe
Buicliu (1926-1928), colonelul Ioan Carlaonţ
(1928-1933), colonelul Octavian Georgescu
(1933-1936), colonelul Alexandru Nicolau
(1936-1938) şi colonelul Platon Ghirnoagă.
Festivitatea redeschiderii cursurilor
şcolii din data de 1 noiembrie 1920 a
reprezentat totodată şi inaugurarea noului
local al acesteia. La activitate au participat, pe
lângă întregul personal al şcolii, personalităţi
militare, reprezentanţi ai administraţiei
publice locale şi ai clerului. Între acestea
menţionăm:
generalul
Găvănescul
–
comandantul Diviziei I Infanterie, generalul
Rudeanu – inspectorul adjunct al artileriei,
generalul Condeescu, primarul Timişoarei –
Vidrighin şi protopopul Oprea.
În cadrul festivităţii s-a dat citire
Ordinului de Zi al ministrului de Război,
generalul Răşcanu, nr. 15488 din 5 noiembrie
1920, în care se arăta că evenimentul
reprezenta „încă o sărbătoare în viaţa nouă a
poporului român, reunit în hotarele sale
fireşti”60, că este extrem de important pentru
că „s-a instituit o academie de înaltă cultură

Lt. col. Octavian Georgescu
Comandantul Şcolii de Aplicaţie a
Artileriei

Petrovan Dumitru – comandantul grupului de
instructori, maiorul Petrescu Gheorghe –
inspector de studii, maiorul Rugină Zamfir –
inspector de studii, maiorul Bugeanu
Octavian – inspector de studii, căpitanul
Dobrotescu Cicerone – inspector de studii,
61

Ibidem.
Ibidem.
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Ibidem.
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Ibidem.
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Ibidem.
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Ordinul de Zi al Ministrului de Război nr. 154888
din 5 noiembrie 1920.
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căpitanul Cassian Gheorghe – inspector de
studii, căpitanul de administraţie Rădulescu
Vasile – casier, locotenentul de administraţie
Cismaru Dumitru – ofiţer cu echipamentul şi
cazarmarea şi sublocotenentul de administraţie
Nicolescu Gheorghe – ofiţer cu aprovizionarea.
O parte dintre ofiţerii comandamentului şcolii
aveau şi responsabilităţi didactice. Ofiţerii
instructori şi profesorii civili constituiau
corpul profesoral al şcolii, împărţit în două

mutării sale în şcoală de la Ministerul de
Război.
În primii ani de funcţionare, durata pregătirii
în şcoală a fost variabilă, fiind cuprinsă între 3
luni şi jumătate şi 9 luni, mai scurtă decât cea
prevăzută (2 ani), pentru a putea şcolariza
ofiţerii promoţiilor 1914-1918 care din cauza
războiului nu au putut frecventa cursurile
şcolii. Începând cu anul 1922 s-a trecut la
programul de învăţământ eşalonat pe 2 ani.
Acesta cuprindea cursuri
tactice şi tehnice, bine
corelate între ele. Fără a
minimiza
importanţa
altor discipline, trebuie
relevat faptul că accentul
se punea cu precădere pe
însuşirea temeinică a
teoriei tragerilor de
artilerie şi a conducerii
focului cu bateria şi
divizionul, pe topografie
şi
tactică
generală.
Analiza disciplinelor de
studiu
şi
tematica
acestora relevă fără
echivoc
pronunţatul
caracter aplicativ imprimat învăţământului.
Prezentarea acestor
aspecte despre Şcoala
Specială de Artilerie din
Timişoara, aparent în afara tematicii prezentei
lucrări am considerat-o extrem de utilă pentru
înţelegerea contextului în care Şcoala
Pregătitoare de Artilerie a fost mutată în
Timişoara în anul 1921 şi unde a funcţionat,
în tandem cu Şcoala Specială până în anul
1939, când aceasta a fost desfiinţată.

Cazinoul ofiţerilor

„divizii”, „A”, respectiv „B”. La începerea
primelor cursuri titularii de discipline erau
următorii: tactica artileriei – colonelul
Brătuianu, istoria campaniilor – locotenentcolonelul Skeletti, mecanica – locotenentcolonelul Buicliu, organizarea armatei şi
tactica infanteriei – locotenent-colonelul
Florescu, legislaţie şi administraţie –
locotenent-colonelul Tutunaru, pulberi şi
explozivi – locotenent-colonelul Petrovan,
hipologia – locotenent-colonelul Roman,
anatomie şi fiziologie – locotenent-colonelul
Epure, tactica cavaleriei – maiorul Dobre,
topografia – maiorul Petrescu, construcţii de
baterii – maiorul Rugină, algebra şi efectele
proiectilelor – maiorul Bugeanu, proiectile şi
focoase – căpitanul Cassian, istoria –
profesorul Spălăţelul, limba franceză –
profesorul Réneteaud, fizica şi chimia –
profesorul Ştefănescu, scrima – profesorul
Pellegrini. Acestora li s-au adăugat la finele
lunii noiembrie 1920 maiorul Georgescu P.
Ion (sau Pion cum i se mai spunea) în urma

Şcoala Pregătitoare de Ofiţeri de Artilerie
Mutarea Şcolii Pregătitoare de Ofiţeri
de Artilerie din tradiţionalul său local din
Calea Griviţei nr. 28 s-a produs în baza
Ordinului nr. 3044 din 30 iulie 1921 al
Ministerului de Război. De menţionat faptul
că „transportarea s-a efecutuat în cursul
lunelor August şi Septembrie 1921 şi
instalarea s-a făcut în cazarma Principele
Carol…”66.
66

Arhiva M.A.N., „Registrul istoric al Şcolii Militare
de Artilerie”, volumul VI, p. 66.
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Odată cu mutarea şcolii la Timişoara
s-au produs şi o serie de schimbări în funcţie
ale personalului. Astfel, comandantul,
colonelul Hentzescu Vasile detaşat la Centrul
de Înalte Studii Militare de la Metz (Franţa)67
a fost înlocuit de colonelul Skeletti Mihail.
De asemenea, locotenent-colonelul Hortopan
Grigore a fost mutat la Comandamentul
Trupelor de Cavalerie, maiorul Georgescu
Vintilă la Regimentul I Artilerie Grea,
maiorul medic Dumitrescu Niculae la Şcoala
de Geniu din Bucureşti; au mai fost mutaţi la
diferite departamente ale Ministerului de
Război căpitanul Ionescu Devesel, căpitan
Oprescu Stelian, căpitanul Manasion Mircea,
căpitanul Negoescu Vasile, căpitanul
Davidescu Radu, căpitanul Teodoru Dumitru;
ulterior, au mai fost mutaţi căpitanul Lisievici
Ioan la Şcoala de Tragere a Artileriei,
căpitanul Berden Dumitru la Regimentul 2
Artilerie şi în fine, locotenentul Lupu
Gheorghe la Marele Stat Major.
Mutarea şcolii în Timişoara alături de
Şcoala Specială de Artilerie a fost primită cu
mult entuziasm de către cetăţenii oraşului de
pe Bega, fapt relevat şi în presa vremii. Ecoul
acesteia a fost receptat şi la Bucureşti, motiv
pentru care Ministrul de Război, generalul de
divizie Răşcanu a transmis colonelului
Ştefănescu Gheorghe, comandantul garnizoanei Timişoara telegrama nr. 11502 din 1921,
prin care îi comunica să „transmită Garnizoanei
şi cetăţenilor din Timişoara cele mai
călduroase urări de fericire pentru frumoasa
atenţie ce au avut cu ocazia inaugurării Şcoalei
Pregătitoare de Artilerie”68.
Comanda şcolii, cu care a început
activitatea la 1 noiembrie 1921 în noua locaţie,
a fost constituită din: comandant – colonelul
Skeletti Mihail, ajutor al comandantului –
locotenent-colonelul Negoescu Gheorghe,
veterinar – locotenent-colonelul Hortopan
Grigore, medic - căpitanul Ştefan Niculae,
casier – locotenentul de administraţie
Constantinescu Steric, director de studii –
locotenent-colonelul Bordescu Ioan, inspector
de studii – căpitanul Oprescu Stelian, ofiţer cu
biblioteca şi cazarmarea – sublocotenentul
Teodorescu Aurel, comandantul divizionului –

maiorul Iliescu Traian, comandant baterie –
căpitanul Teodorescu Traian. Reamintim că
noul comandant al şcolii, înlocuitor al
colonelului Hentzescu Vasile, fusese cu un an
mai devreme numit ajutor al comandantului
Şcolii Speciale de Artilerie.
Dacă în vechiul local din Bucureşti
principalul inconvenient îl reprezenta lipsa de
spaţiu, în noul local din Timişoara principala
problemă o reprezenta starea jalnică a clădirii
în care a fost instalată şcoala, veche din anul
1872, cu o uzură avansată. Această stare de
lucruri necorespunzătoare a fost relevată de
toate comisiile de control şi inspecţie care au
verificat şcoala, îndeosebi în perioada de
început a activităţii din noua garnizoană.
Extrem de relevantă în acest sens şi fără
echivoc este consemnarea făcută în
documentele şcolii de către episcopul militar
Iustinian „Am cercetat Şcoala Militară de
Artilerie, astăzi 18/IV.1924, pe cât de
satisfăcut am rămas cu conducerea ei, în
toate privinţele, atât de puţin mulţumit cu
încăperile edificiului, care nu e propriu
pentru o şcoală, nici înăuntru, nici în
afară…”69. De asemenea, înaltul prelat al
oştirii consemna că nemulţumit de condiţiile
oferite de localul şcolii era şi comandantul
acesteia colonelul Alexandrescu Gheorghe
(1922-1926) care era „… plin de dorinţa de
a-şi vedea şcoala adăpostită într-un alt
edificiu, mai corespunzător…”70.
Referitor la colonelul Alexandrescu
Gheorghe menţionăm că acesta a preluat
comanda şcolii în ziua de 20 aprilie 1922,
înainte de terminarea anului şcolar aşa cum
era obiceiul. El a fost mutat prin Înaltul
Decret nr. 1592 din 31 martie 1922 din
funcţia de şef de Stat Major al Diviziei a 17-a,
pe care a fost încadrat fostul comandant al
şcolii, colonelul Skeletti Mihail.
În Ordinul de Zi nr. 31 al şcolii, din
20 aprilie 1922 – ziua preluării comenzii –
colonelul
Alexandrescu
îşi
exprima
convingerea că „… ofiţerii, profesorii şcoalei,
elevii, trupa şcoalei, vor depune aceiaşi râvnă
în îndeplinirea datoriei, ca şi până în prezent
pentru binele şi prosperitatea instituţiei”71.
69
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nr. 4003: „Insuficient din punct de vedere al
sălilor de studii; ingrat din punct de vedere al
curţii ce posedă; fără nici un confort din
punct de vedere al construcţiei şi scopului
afectat; rău înzestrat cu mobilier şi ustensile
necesare”73. În raport, colonelul Georgescu P.
Ion propunea şi soluţii pentru remedierea
unora dintre neajunsuri relevate. În acest sens,
având în vedere că Şcoala Specială de
Artilerie era dispusă vizavi de Şcoala
Pregătitoare de Artilerie şi că dispunea de un
vast şi frumos parc, insuficient folosit,
deoarece beneficiarii săi, ofiţerii-elevi, fiind
descazarmaţi plecau după cursuri la
domiciliu, propunea atribuirea acestuia
instituţiei pe care o conducea „Am cerut şi rog
să se dea parcul în primire şcoalei
pregătitoare”74. Ca argument forte în
favoarea solicitării menţiona „…e o
nedreptate, e ceva neuman ca un parc de 6 ha
să stea gol şi elevii şcoalei pregătitoare să
stea închişi pe un loc de 800 mp”75.
Conţinutul raportului evidenţiază atât
responsabilitatea sa deplină faţă de condiţiile
de trai ale elevilor, cât şi curajul admirabil
relevat de vehemenţa solicitărilor.

Propria „râvnă” pentru binele instituţiei s-a
făcut simţită energic încă din primele zile de
exercitare a comenzii, când a stabilit prin
Ordinul de Zi nr. 32 din 27.04.1922 o nouă
ordine de bătaie. Aceasta era considerată ca
absolut necesară, ca urmare a mutării din
şcoală a mai multor ofiţeri şi mai ales datorită
identificării
personale
a
necesităţii
intensificării instrucţiei anului doi şi a
militarilor
cu
termen
redus.
Noua
organigramă prevedea următoarea încadrare72:
- comandamentul: comandant –
colonelul Alexandrescu Gheorghe, ajutor –
locotenent-colonelul Georgescu P. Ion (Pion),
biroul mobilizare şi adjutant – locotenentul
Berea Traian, căpitanul medic Ştefan
Neculae, veterinar – maiorul Bauman Hugo,
contabil
în
materiale
–
căpitanul
Constantinescu Stere, contabil în bani –
locotenentul Unguritu Ioan, ofiţer cu
aprovizionarea – sublocotenentul Dumitraşcu
Tache, ofiţer cu biblioteca – sublocotenentul
Teodorescu Aurel, ofiţer cu cazarmarea –
plutonierul major Rusu Ioan.
- Direcţia de studii: director de studii –
maiorul Petrescu Constantin, inspector de
studii la elevii activi –
căpitanul Pascal Octavian,
inspector de studii bateria 4 –
căpitanul Monalion Mircea,
inspector de studii bateria 5 –
căpitanul Teodorescu Traian.
- Grupul de instrucţie:
comandantul
grupului
căpitanul Bardescu Ioan.
Aşa cum se observă,
ajutor al comandantului era
locotenent-colonelul Georgescu
P. Ion, ofiţer cu calităţi
excepţionale care i-a succedat
colonelului Alexandrescu la
comanda şcolii în perioada
1926-1928, şi care, ulterior a
fost avansat general. Şi el s-a
dovedit a fi extrem de
nemulţumit de condiţiile pe
care vechiul local le oferea.
O foarte relevantă caracterizare
a acestuia a fost făcută de colonelul
Georgescu P. Ion în Raportul său către
eşalonul superior, transmis în anul 1927 cu
72
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Acest curaj este evidenţiat o dată în
plus, în acelaşi raport „confidenţial-personal”
prin incriminarea şi a modului de realizare a
hrănirii: „în ceea ce priveşte hrana am făcut
un raport documentat celor în drept, arătând
crima ce comite statul, care e dator pe baza
principiului suveranităţei să-şi întreţie
Armata, înainte de a cheltui pentru alteceva şi
a nu nenoroci nişte copii…”76. Totodată,
colonelul a criticat şi neasigurarea unor
măsuri sanitare elementare, din aceeaşi
perspectivă a caracterului inadecvat al
locaţiei, ca urmare a lipsei unei camere de
rezervă în care să fie izolaţi elevii cu boli
contagioase.
Fermitatea
şi
cutezanţa
caracterului colonelului Georgescu P. Ion sunt
evidenţiate extrem de persuasiv în fraza de
încheiere a raportului: „vă rog să se ţină
seama de aceste lucruri şi să se hotărască
drept şi uman”77.
Condiţiile improprii de cazare şi hrănire
au fost constatate şi raportate şi de şeful
serviciului sanitar al Diviziei 1 Infanterie,
colonelul medic Dumitriu. Acesta nu a ezitat
să-şi exprime consternarea faţă de cele
constatate „… sănătatea elevilor lasă de
dorit; m-a impresionat îndeosebi aspectul lor
fizic, în bună parte gălbejiţi, anemici şi fără
culoare, cu toată frăgezimea vârstei lor
tinere. Cauzele sunt două: lipsa de aer şi
hrana. Lipsa de aer căci, cum am raportat şi
alte dăţi, actualul local al şcoalei e cu totul
impropriu, umed şi neîncăpător …. Hrana
insuficientă. De trei ori pe săptămână elevii
mănâncă un singur fel la prânz şi unul
seara…. În atari condiţii, e lesne de prevăzut
ce rezistenţă pot opune aceşti elevi
tuberculozei şi epidemiilor eventuale, ce
silinţă pot depune la studii şi cu ce moral
privesc
situaţia
lor”78.
Veridicitatea
neajunsurilor din raport, slaba rezistenţă a
elevilor au fost din nefericire pe deplin
confirmate de epidemia de gripă din
primăvara anului 1927. Între 10 februarie şi
15 martie, din cei 204 elevi ai şcolii peste o
treime, mai exact 74, s-au îmbolnăvit. Mai
mult decât atât, 2 elevi au decedat la spitalul
militar din localitate, cu diagnosticul
pleurezie: elevul Olteanu Vasile, respectiv
elevul Turcan Constantin79.

Demersurile
pentru
îmbunătăţirea
condiţiilor de trai ale elevilor, atât ale
comenzii şcolii, cât şi ale comisiilor de
control, precum şi efectele epidemiei de gripă
din anul 1927 au generat măsuri reparatorii
din partea eşaloanelor superioare faţă de
Şcoala Pregătitoare de Ofiţeri de Artilerie.
Astfel, începând cu anul 1928, la 7 ani după
inaugurarea şcolii pregătitoare s-au repartizat,
de la şcoala specială şi de la unităţile militare
din vecinătate, pavilioane cu spaţii destinate
funcţionării de săli de clasă, dormitoare, corp
de pază, sector administrativ etc. În baza
Ordinului Ministerului de Război nr. 13108 şi
13367/1928 la 15 noiembrie s-au repartizat
şcolii etajul 2 din pavilionul „A”, respectiv
etajele 1 şi 2 din pavilionul „B” ale Şcolii
Speciale de Artilerie, precum şi parterul,
etajul 1 şi 2 din aripa stângă a edificiului
Tribunalului Militar Timişoara80.
Aceste măsuri au fost binevenite, dar
totuşi insuficiente. Măsura care se impunea
imperativ era aceea de schimbare a
garnizoanei de dislocare. Dar cum aceasta
presupunea cheltuieli suplimentare s-a optat
pentru compromisuri concretizate în reparaţii
şi mai ales, în atribuirea de noi spaţii de
cazare de la alte structuri militare. Aceste
măsuri s-au repercutat nebenefic asupra
modului de conducere a şcolii, prin excesiva
disipare a personalului acesteia într-o
multitudine de localuri, dispuse la distanţe
mari, care consumau excesiv efortul elevilor
şi timpul lor la dispoziţie. Toate acestea ne
îndreptăţesc să apreciem că mutarea la
Timişoara – din punctul de vedere al
spaţiului, considerat insuficient în vechiul
local din Calea Griviţei şi principalul motiv
de schimbare a locaţiei, a fost o măsură
greşită, insuficient de bine fundamentată.
Pe lângă aceasta, o altă disfuncţie cu implicaţii
majore asupra modului de desfăşurare a
procesului de învăţământ a reprezentat-o
precaritatea bazei materiale. Aşa cum arătam
anterior, manejul gestionat de Şcoala Specială
de Artilerie, preluat de aceasta în anul 1920
într-o stare jalnică, chiar dacă a fost reabilitat,
era insuficient pentru a asigura nevoile
procesului de învăţământ din cele două şcoli,
cărora li se alăturau nevoile de instrucţie
specifică ale celorlalte unităţi din garnizoană.
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De asemenea, nu existau efectivele necesare
de cai pentru executarea instrucţiei, îndeosebi
a serviciului la materialul de artilerie prin
înhămarea unui divizion în întregime.
Serviciul la materialul de artilerie, ca şi
cunoaşterea acestuia, erau îngreunate de
insuficienţa gurilor de foc din şcoală, de lipsa
multora dintre tipurile de guri de foc aflate în
înzestrarea structurilor de artilerie ale armatei.
De altfel, acest neajuns s-a manifestat
constant în întreaga existenţă a şcolii.
Imposibilitatea asigurării numărului de piese
necesare constituirii unui divizion, nici măcar
din piese aparţinând unor modele şi calibre
diferite este relevată şi de participarea la
aplicaţiile din teren cu trageri de la Lipova,
unde cei 126 de elevi din anul I, cei 72 de
elevi din anul II şi cei 100 de „oameni de
trupă” au dispus doar de 150 de cai şi 10 guri
de foc81.

începerea studiilor reprezentau taxa de
înscriere şi valoarea cărţilor, iar restul de
2500, care se plătea la finele anului doi
reprezentând suma necesară cumpărării unui
cal
la
absolvirea
şcolii82.
În anii următori, ca urmare a inflaţiei,
valoarea taxei a sporit substanţial. Astfel, în
anul 1922 valoarea taxei de şcolarizare a
devenit de 5000 de lei, 1000 de lei
reprezentând taxa de admitere şi cărţile, iar
4000 de lei, suma necesară achiziţionării
calului83. Doi ani mai târziu, taxa de
şcolarizare crescuse de aproape două ori şi
jumătate ajungând la suma de 13000 de lei.
Era evident că pentru majoritatea celor
cu vocaţie către meseria armelor, valoarea
taxei de şcolarizare era descurajantă.
Convinsă de acest aspect, conducerea şcolii a
întreprins mai multe demersuri pentru
reducerea valorii acesteia, prin scoaterea aşanumitei „taxe de cal”, cea care deţinea
ponderea cea mai mare în cadrul taxei de
şcolarizare. Pentru conducerea şcolii era cât
se poate de clar că deşi se acordau scutiri de
taxe fiilor de militari, orfanilor de război şi
altor câtorva categorii sociale defavorizate,
baza de selecţie pentru viitorii ofiţeri de
artilerie se diminuase dramatic. În acest sens,
comandantul şcolii raporta în scris eşalonului
superior că „În felul acesta, elementele solide
dar lipsite de mijloace care în trecut au dat
un coeficient mare şi sănătos armatei, dar
care azi nu mai pot satisface condiţiunile de
plată a acestor taxe, sunt îndepărtate de la
militărie…”84. Pentru a da concreteţe celor
raportate, comandantul şcolii evidenţia că
pentru anul şcolar 1926-1927, în care Şcoala
Pregătitoare de Ofiţeri de Artilerie avea
prevăzute 400 de locuri, nu s-au putut
selecţiona nici măcar jumătate dintre elevii
necesari.
Soluţiile adoptate de conducerea
Ministerului de Război pentru depăşirea
acestui inconvenient au fost în esenţă două:
lărgirea condiţiilor de admitere, prin
modificarea criteriilor anterioare, respectiv
acordarea de înlesniri materiale candidaţilor.
Pentru lărgirea condiţiilor de admitere şi
mărirea bazei de selecţie a candidaţilor s-a
redus numărul de clase de liceu impus

Admiterea în Şcoala Pregătitoare de
Ofiţeri de Artilerie
În perioada funcţionării la Timişoara,
admiterea s-a făcut atât prin concurs, cât şi
fără concurs, după diferite criterii schimbate
în raport cu dinamica realităţii economicosociale a ţării. În primii ani atractivitatea
carierei militare a fost redusă ca urmare a
remanenţei în conştiinţa populaţiei a
traumelor produse de recent încheiatul război,
de perceperea mai profundă a privaţiunilor
vieţii de militar. Atractivitatea scăzută a
meseriei armelor s-a datorat şi altor cauze:
apariţia după război a unor noi oportunităţi în
viaţa civilă, imposibilitatea asigurării unor
solde motivante, şi nu în ultimul rând,
imposibilitatea
familiilor
potenţialilor
candidaţi, pauperizate după război, de a
suporta taxele şcolare. Toate acestea au
contribuit la neasigurarea unui număr
suficient de candidaţi, care să permită
desfăşurarea examenelor de admitere.
Analiza atentă a taxelor şcolare
percepute arată că valoarea acestora era mult
prea mare în raport cu posibilităţile financiare
ale doritorilor de a urma şcoala. Spre
exemplificare, în anul 1921 taxa de
şcolarizare pentru cei doi ani de studiu era de
3000 de lei, din care, 500 de lei plătibili la
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candidaţilor de la 8 la 7 clase. De asemenea,
au fost admişi la examen şi elevii de liceu
corijenţi, în condiţiile trecerii ulterioare a
clasei. De menţionat faptul că absolvenţii de
liceu, doritori să devină elevi ai şcolii,
indiferent de media de absolvire a acestuia
erau admişi fără examen. De această admitere
fără examen beneficiau şi subofiţerii care
doreau să treacă în corpul ofiţerilor şi care
reuşeau să absolve un curs preparator
organizat în acest sens85.
Un rol important în asigurarea admiterii
în organizarea şi desfăşurarea învăţământului
de artilerie, ca de altfel, a întregului
învăţământ militar, l-a avut Decizia
Ministerială nr. 472 din 14 iunie 1922 emisă
de ministrul de război, generalul Gheorghe
Mărdărescu. Aceasta conţinea între altele, în
capitolul I, condiţiile de admitere şi
desfăşurare a examenelor pentru completarea
efectivelor de elevi la şcolile pregătitoare de
ofiţeri: „art.2. Vor putea fi admişi fără
concurs pentru anul I trecând examenul
militar: 1. absolvenţii liceelor militare bine
apreciaţi de comandanţii liceelor militare
asupra purtării, caracterului şi aptitudinilor
pentru cariera militară şi care au media
anuală la matematici, fizică şi chimie cel
puţin 7 pe ultimii 3 ani de studiu;
2. absolvenţii liceelor civile 8 clase secţia
reală; 3. absolvenţii a cel puţin 7 clase liceale
din liceele civile reale, care au avut media
generală cât şi în parte la matematici, fizică
şi chimie cel puţin 7 (menţiunea bine) pe
ultimii 3 ani de studiu. Vor putea fi admişi cu
concurs pentru anul I … absolvenţii liceelor
militare sau a 7 clase a liceelor civile reale;
subofiţerii aflaţi în serviciul activ sub arme,
reangajaţi sau nu, dacă posedă certificat de
cel puţin 4 clase secundare, inclusiv
capacitatea … pentru şcoala armei lor. Art. 4.
Vor putea fi admişi direct în anul al doilea
fără examen: tinerii cu termen redus
absolvenţi ai şcolii de ofiţeri de rezervă
promoţia 1921-1922, propuşi de şcolile
respective şi care renunţă la gradul de
sublocotenent de rezervă prin consimţământ
aparte …”86.
Înlesnirile materiale făcute candidaţilor
au constat în executarea succesivă a
examenelor de admitere, în locaţii cât mai
apropiate de localităţile de domiciliu ale
candidaţilor. Şcoala Pregătitoare de Ofiţeri de

Artilerie, în primul deceniu al existenţei sale
timişorene a organizat concursuri de admitere
în unităţi militare din localităţi dispuse relativ
armonios pe teritoriul naţional: Timişoara,
Bucureşti, Iaşi, Târgu Mureş şi Sibiu. În acest
fel au fost reduse costurile cu deplasarea
candidaţilor la examen. De asemenea, pentru
cei ce probau lipsa mijloacelor de susţinere se
asigura cazarea şi hrănirea pe timpul
examenului la şcoală, la preţuri modice.
Aceste demersuri nu au rămas fără ecou,
sporind numărul candidaţilor. Astfel, la
examenul de admitere din anul 1928 s-au
prezentat 356 de candidaţi, absolvenţi a 7 sau
8 clase dintre care, au fost admişi 10687. De
asemenea, au mai participat la admitere şi
26 de absolvenţi de liceu cu bacalaureat,
susţinând doar o probă orală, în urma căreia
au fost admişi 17. De remarcat faptul că din
cei 7 subofiţeri activi, absolvenţi ai cursului
pregătitor, niciunul nu a fost admis pentru
înmatriculare în anul I88.
Este evident că dacă facilităţile la cazare
şi hrănire erau benefice şi nu produceau efecte
negative, măsurile de lărgire a condiţiilor de
admitere nu au întârziat să genereze
disfuncţii. Scăderea nivelului de pregătire a
candidaţilor, prin admiterea celor cu 7 clase, a
mediocrilor ce depăşeau cu greu corijenţele
de liceu, a produs efecte evidente asupra
calităţii învăţământului din şcoală, a gradului
de promovabilitate în cadrul acesteia. Prin
urmare, se impunea identificarea de soluţii
urgente la această stare de fapt. Având în
vedere numărul inacceptabil de mare de
repetenţi (13 elevi la anul întâi), din anul
şcolar 1925-1926, comandantul şcolii,
renumitul colonel Georgescu P. Ion, raporta
superiorilor săi: „numărul relativ mare de
repetenţi se datorează slabei pregătiri a
elevilor, recrutaţi la 3 examene consecutive…
Dacă se continuă însă a primi în şcoală elevi
a 7 clase de liceu şi adunaţi la mai multe
examene din cei rămaşi corijenţi şi repetenţi
pe la licee, atunci ar fi necesar ca aceşti elevi
să urmeze … un curs complementar de 2-3
luni, în care să li se completeze cunoştinţele
căpătate în liceu”89.
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Solicitarea de mai sus a colonelului
Georgescu P. Ion (Pion) era subscrisă crezului
său profesional de a contribui la dezvoltarea
învăţământului de formare a ofiţerilor de
artilerie, exprimat pe cât de sintetic pe atât de
convingător şi emoţionant în Ordinul de zi
nr. 17 din 1926, cu ocazia numirii sale la
conducerea şcolii: „Prin Înaltul Decret
nr.3219/1926
fac
cunoscut
ofiţerilor,
personalului civil, elevilor, reangajaţilor şi
oamenilor de trupă ai şcoalei, că subsemnatul
sunt înălţat la gradul de colonel şi întărit în
comanda definitivă a Şcoalei Militare de
Artilerie, pe ziua de 28 septembrie 1926.
Pentru această înaltă demnitate cu care,
Regele şi Ţara mea m-au onorat, mă angajez
că voi conduce, învăţa, instrui, educa,
administra şi lucra pentru înălţarea şi
propăşirea crescândă a şcoalei de artilerie.
Cu înţelegerea deplină a tuturor – din
toate puterile minţii şi a sufletului meu
românesc … ajutat de o experienţă sigură,
câştigată în şi cu fiecare grad, chiar la aceste
şcoale, ca instructor, educator, profesor,
comandant de baterie, comandant de divizion,
director de studii la elevi şi ajutor de
comandant de şcoală în ultimul timp.
Nu cer – de la acei ce mă ajută şi
ascultă – profesori, ofiţeri instructori şi
educatori, angajaţi, funcţionari şi soldaţi –
decât îndeplinirea conştiincioasă a datoriei,
încrederea deplină a fiecăruia în el şi în noi
toţi, că munca pusă în serviciul şcoalei pe
lângă un câştig personal şi o muncă ce va fi
răsplătită …
Pretind însă tuturor – pregătirea
individuală de tot momentul … a elevilor ce
ne sunt încredinţaţi a-i creşte şi pregăti
pentru cariera militară – cu convingerea
sigură de rolul ce avem ca educatorii
educatorilor viitorilor ofiţeri ai artileriei
oastei noastre şi mai ales conştiinţa
românească care să creeze, să armonizeze, să
solidarizeze şi să pregătească viitorii ofiţeri
ca: oameni, ca valori militare şi buni români
înainte de toate”90. Nu putem să nu remarcăm
valoarea acestui autentic crez de conducere,
conţinutul său profund responsabil şi extrem
de patriotic. Aşa cum arătam anterior criteriile
de admitere au cunoscut modificări în raport
cu dinamica realităţilor social-economice din

ţară sau nevoile instituţiei militare.
În consecinţă începând cu anul 1927 până în
anul 1932 au fost admişi în şcoală numai
absolvenţii de liceu, expresie a sporirii
exigenţei imprimată procesului de formare a
ofiţerilor de artilerie. Mai mult decât atât,
începând cu admiterea din anul 1936
candidaţii trebuiau să susţină obligatoriu şi
probe de aptitudini fizice. Cei care nu
îndeplineau punctajul general minim stabilit şi
implicit, punctajul minim la fiecare probă
erau respinşi şi nu mai continuau examenul.
Pentru corecta şi oportuna informare a
celor ce doreau să urmeze cariera militară,
Ministerul de Război stabilea anual, din timp,
prin decizie ministerială cifrele de şcolarizare
pentru anul de învăţământ următor pentru
fiecare instituţie de învăţământ militar,
studiile necesare, valoarea taxelor de concurs
şi şcolarizare, cine putea beneficia de înlesniri
în plata acestora, probele de concurs,
localităţile şi datele de desfăşurare ale
concursului.
În pofida tuturor greutăţilor apărute
de-a lungul timpului în admiterea elevilor,
şcoala şi-a păstrat conform tradiţiei,
exigenţa faţă de calitatea candidaţilor şi
ulterior a absolvenţilor.
Programul de învăţământ
Activităţile de învăţământ din cadrul
Şcolii Pregătitoare de Ofiţeri de Artilerie, ca
de altfel din toate şcolile pregătitoare similare,
s-au desfăşurat după cum urmează: anul I,
septembrie-iunie şi concediul-iulie; stagiul la
unităţi sau la Şcoala Specială de Artilerie,
după absolvirea anului I, în lunile augustseptembrie;
anul
II,
septembrie-mai,
examenul de absolvire în iunie, înaintarea la
gradul de sublocotenent, de regulă, la data de
1 iulie.
Programul de învăţământ, în perioada
de început a funcţionării Şcolii Pregătitoare
de Ofiţeri de Artilerie în garnizoana
Timişoara s-a făcut în baza prevederilor
„Instrucţiunilor generale pentru funcţionarea
şcolilor militare de ofiţeri în anul 19181919”91. Aceasta prevedea asigurarea unei
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aproximative parităţi între numărul de cursuri
cu caracter teoretic şi cele practice, precum şi
timpul alocat pe categorii de cursuri.
Această pondere a fost menţinută pe
aproape întreaga perioadă de funcţionare a
şcolii la Timişoara. Apreciem că a fost
asigurat un echilibru logic între cele două
tipuri de pregătiri până către anii 1940, când
s-a ajuns la o pondere de până la 85% a
activităţilor practice, nerealist de mare.
Această schimbare s-a produs la sugestia
consilierilor din Germania, partenerul
strategic al României din acele vremuri. Este
evident că decizia imprimării unui
preponderent caracter practic învăţământului
militar a fost influenţată de evoluţia situaţiei
din Europa, de apariţia norilor celui de-al
Doilea Război Mondial.
Dinamica ponderii celor două tipuri de
pregătire (practică şi teoretică) este relevată
de datele din tabelul din pagina următoare92.
Programul de învăţământ, cu toate
modificările suferite în diferite etape,
răspundea cerinţelor şi învăţămintelor
desprinse din experienţa Războiului de
(Re)întregire. Astfel, cursurile de matematică,
fizică, chimie, mecanică s-au îmbinat
armonios cu cele de balistică, guri de foc,
tragerile artileriei şi instrucţia tactică a
subunităţilor de artilerie. Exemplificăm în
acest sens, prezentând lista cursurilor din anul
1929-193093:
aritmetică,
geometrie,
trigonometrie, algebră, geometrie analitică,
geometrie descriptivă, analiză, mecanică,
desen tehnic şi perspectivă, fizică aplicată,
geometrie aplicată, tactica artileriei, tactica
generală, tactica aeronauticii, tragerile
artileriei, topografia regulată şi artileristică,
armament portativ, guri de foc, muniţii de
artilerie şi efectele lor, pulberi şi explozivi,
balistică interioară, organizarea terenului şi
întrebuinţarea trupelor speciale, gaze de luptă,
automobilism,
corespondenţă
militară,
administraţie militară, igienă, hipologie, limba
franceză, limba germană şi limba română.

Numărul de ore pe categorii de cursuri a
fost cel prezentat în tabelul nr. 194.
O atenţie sporită s-a acordat instrucţiei,
îndeosebi celei la tunuri, dar şi instrucţiei
călare, precum şi instrucţiei specialistului de
artilerie, şi instrucţiei întrunite.
Analiza datelor din tabelele de mai sus
relevă diferenţele mari de ore alocate la unele
categorii de cursuri, de la un an şcolar la altul,
ca urmare a permanentelor modificări ale
programelor şcolare. De asemenea, se
constată existenţa uneori a unui număr mare
de cursuri care nu permitea alocarea unui
număr suficient de ore pentru fiecare
disciplină în vederea îndeplinirii obiectivelor
didactice ale acestora. Aceasta s-a produs şi
pentru că de-a lungul timpului s-au introdus
noi discipline, prin dispoziţii ale eşaloanelor
superioare, menite a asigura îndeplinirea unor
nou apărute cerinţe pentru instituţia militară.
Astfel, pe lângă limba franceză au fost
introduse în programa de studii limbile: rusă,
germană, maghiară, sârbă şi bulgară.
Totodată s-au introdus şi alte discipline
precum psihologia, economia politică, istoria
generală, geografia, dreptul internaţional etc.
În acest fel a sporit numărul disciplinelor, dar
s-a diminuat drastic numărul orelor afectate
matematicii, pregătirii militare generale şi
chiar celor de specialitate. În anul şcolar
1928-1929 s-a ajuns la situaţia paradoxală ca
numărul orelor de specialitate să fie mai mic
decât cel alocat disciplinelor de cultură
generală.
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1927-1928

1930-1931

1934-1935

1936-1937

1937-1938

1938-1939

1939-1940

47

46

44

43

43

41

42

51

85

52

53

54

56

57

57

59

58

49

15

1930-1931

1931-1932

1934-1935

1935-1936

1941-1942

1926-1927

48

TIPURI DE PREGĂTIRE
Regulamente şi instrucţie
(activităţi practice)
Cursuri şi aplicaţii ale acestora
(activităţi teoretice)

…

1920-1921

ANI
(PERIOADE DE
ÎNVĂŢĂMÂNT)

Tabelul nr. 1

1937-1938

1936-1937

1929-1930

1928-1929

1927-1928

1926-1927

1925-1926

1924-1925

1923-1924

1920-1921

ANI DE
ÎNVĂŢĂMÂNT

CATEGORII
DE CURSURI
Cultură generală
Matematică şi
ştiinţe aplicate
Cultură militară
generală
Specialitate
artileristică
Numărul cursurilor
Tabelul nr. 2

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

156 192 235 235 210 215 285 131 125 152 120 120 120 120
140 223 270 270 250 250 230 352 342 363 375 485 485 517
416 315 265 305 414 283 367 285 351 426 445 340 340 340
248 237 240 240 350 230 225 327 317 319 415 545 505 545
35

42

35

36

37

37

?

34

37

33

32

Şcoala
pregătitoare
(elevi)
162
206
202
94
90
113
236
TOTAL ORE 1103

Grupa
Cultură generală socială
Cultură generală militară
Matematici
Cultură tehnică generală
Tehnică artileristică
Trageri şi topografie artileristică
Tactică

24

Şcoala
specială
(ofiţeri)
164
266
103
93
143
239
1008

24

24

Total
ore
326
472
202
197
183
256
475
2111

Tabelul nr. 3
Cultură generală
Limba franceză
Limba rusă
Limba maghiară
Psihologia şi pedagogia
Educaţia morală
TOTAL ORE
Tabelul nr. 4

130 ore
45 ore
30 ore
154 ore
164 ore
523

Specialitate artileristică
Guri de foc
Muniţii de artilerie şi efectele lor
Balistica exterioară
Balistica interioară
Topografia
TOTAL ORE
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68 ore
39 ore
20 ore
67 ore
98 ore
292

Procesul de învăţământ din Şcoala
Pregătitoare de Ofiţeri de Artilerie „Carol I” –
noua denumire atribuită şcolii în anul 1927 –
a cunoscut noi modificări în anul de
învăţământ mai sus amintit ca urmare a
efectelor legii reorganizării învăţământului
secundar din ţara noastră. Principalele
modificări aduse de aceasta erau: scurtarea
duratei studiilor liceale de la 8 la 7 clase şi
desfiinţarea secţiilor real, modern şi clasic,
realizându-se parcurgerea aceloraşi programe
analitice. În acest fel şcoala era privată de
„pepiniera” sa, secţia real care asigura
cunoştinţele necesare parcurgerii cursurilor
din şcoală. De menţionat faptul că în întreaga
sa existenţă, şcoala nu a admis niciodată
elevi absolvenţi ai secţiei moderne din
învăţământul liceal.
Reducerea cu un an a duratei studiilor
liceale a impus în mod logic restructurarea
programelor de învăţământ care însă a generat
şi un paradox, ce avea să influenţeze mai
târziu calitatea învăţământului din şcoală: ca
urmare a reducerii cu 32 de ore a numărului
de ore de matematică din noul „liceu
unificat”, numărul de ore afectat matematicii
a ajuns să fie mai mic decât
cel existent înainte de
reformă la secţia modernă,
unde oricum matematica
avea o pondere scăzută.
Discrepanţa evidentă dintre
nivelul
înalt
al
învăţământului din şcoală
şi cel extrem de scăzut al
noilor absolvenţi de liceu
cu durata de 7 ani s-a
manifestat imediat: în anul
şcolar 1929-1930, din cei
227 de elevi înmatriculaţi
în anul I au promovat doar
91, restul găsindu-se în
posturile de corijenţi –
10795. Acesta a reprezentat
unul dintre cele mai
scăzute promovabilităţi din
istoria şcolii. Conducerea
şcolii în frunte cu comandantul acesteia,
colonelul Vasile Mitrea, în pofida noii
realităţi, a menţinut aceeaşi exigenţă sporită
faţă de pregătirea elevilor şi implicit acelaşi

nivel înalt al pregătirii. Mai mult, a insistat
pentru introducerea unui an de pregătire
suplimentară, ca legătură, între liceu şi
învăţământul militar.
Anul pregătitor a devenit o realitate în
învăţământul militar începând cu anul şcolar
1932-1933
prin
înfiinţarea
Şcolii
Pregătitoare de Ofiţeri Activi în care viitorii
elevi ai şcolilor militare parcurgeau o
programă de pregătire comună. Aceasta a
funcţionat până în anul 1939. Dacă pentru alte
arme, îndeosebi infanterie, măsura a fost
suficientă, pentru artilerie cele 168 de ore
alocate matematicii şi ştiinţelor aplicate nu au
suplinit deficitul de ore pentru aceste
discipline. Totuşi, orele alocate culturii
generale, tacticii generale au creat condiţiile
pentru o mai bună repartiţie a orelor în cadrul
programelor şcolare. Această restructurare a
repartiţiei orelor pe discipline este lesne de
constatat prin revederea tabelelor prezentate
anterior, începând cu anul şcolar 1930-1931.
Până în anul 1938 a sporit cu 40-120%
numărul orelor de matematică şi ştiinţe
aplicate şi cu 40-130% orele destinate
pregătirii artileristice. Astfel, prin noile

Antrenament în sala de scrimă

programe şcolare s-au creat premisele
redesfăşurării învăţământului la nivel înalt.
Algebra superioară şi analiza matematică,
împreună cu mecanica raţională şi aplicată,
rezistenţa materialelor şi metalurgia şi-au
recăpătat locul firesc în pregătirea
fundamentală a artileriştilor.
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O excelentă pledoarie în scopul
reformării învăţământului de artilerie a făcut
căpitanul Valerian Nestorescu, ofiţer al şcolii,
mare personalitate a armei, devenit mai târziu
general, rămas în conştiinţa afectivă a
artileriştilor pentru programele pe care le-a
condus magistral în vederea construirii în
România a unor piese artilerie, în articolul
„Noua organizare a învăţământului secundar
şi influenţa ei asupra învăţământului în
Şcoala militară de artilerie”, publicat în
numărul 6-7 din 1929 a „Revistei Artileriei”.
Propunerile făcute de acesta se bazau pe
observaţii critice întemeiate, îndeosebi
referitoare la volumul cunoştinţelor, pe
grupele de discipline care se predau în anul
1929, în cei patru ani de studii la şcolile de
artilerie.
Tabelul nr. 3, tabel comparativ al orelor
afectate unor materii de studiu, este extrem de
sugestiv.
În concluziile generale, din articolul mai
sus-menţionat se arăta că, dacă învăţământul
din cele două şcoli de artilerie ar rămâne
nemodificat, conform noii reforme ar fi
imposibil ca în timpul rezervat diferitelor
discipline să se asigure o pregătire serioasă
atât celor care intrau în şcoala pregătitoare,
cât şi ofiţerilor de artilerie ce trebuiau să-şi
desăvârşească pregătirea în şcoala specială.
Pentru a ridica învăţământul pe o treaptă
superioară, căpitanul Nestorescu propunea:
- să se revadă organizarea şi
funcţionarea întregului învăţământ artileristic,
pentru a se realiza o mai bună utilizare a
timpului de coordonare a programelor
analitice;
- să se introducă şi în armată anul
preparator prevăzut prin lege pentru
învăţământul superior96.
Inspectorul general al artileriei,
generalul Dimitrie (Sică) Popescu a apreciat
propunerile făcute, şi prin noul program de
învăţământ s-au mărit cu 50-100% numărul
orelor afectate cursurilor de pregătire
artileristică: guri de foc, balistică interioară şi
exterioară, muniţii, topografie şi s-au introdus
două noi cursuri: construcţii guri de foc şi
muniţii şi nomografie artileristică.

O calitate a programelor de învăţământ,
după reorganizarea învăţământului în baza
noii legi apărute în 1928 a fost o mai mare
constanţă în timp a acesteia; spre
exemplificare, în perioada 1935-1938,
disciplinele şi orele afectate acestora au rămas
neschimbate.
Aşa cum arătam anterior, începând cu
anul 1938, conform orientărilor consilierilor
germani, a sporit ponderea învăţământului
practic în detrimentul disciplinelor absolut
necesare asigurării fundamentului matematic
al pregătirii ofiţerilor de artilerie. Nu ne
declarăm partizani nici ai pregătirii excesiv
teoretice, nici ai celei practice, dar
considerăm ca necesară existenţa unui
echilibru între cele două tipuri de pregătire.
Pregătirea practică era concretizată în
activităţi de instrucţie, aplicaţii tactice şi
stagiu la unităţi. Instrucţia, ca principală
formă de pregătire practică, s-a desfăşurat pe
terenurile şcolii şi pe altele din imediata
vecinătate a garnizoanei. Ca urmare a
puţinătăţii acestora din urmă s-au căutat noi
locaţii pentru instrucţie. Îndeosebi pentru
aplicaţii, cunoscute şi sub denumirea de
„manevre”, locaţia cea mai des folosită a
reprezentat-o zona din vecinătatea Lipovei.
Aceasta, pe lângă aplicaţiile tactice permitea
şi executarea de trageri cu armamentul
portativ din dotare, cu armamentul de
artilerie, precum şi organizarea terenului şi
executarea de ridicări topografice.
Nu puţine sunt menţionările în registrul
istoric al şcolii despre activităţile practice din
zona Lipova. Spre exemplificare vom
prezenta programul de instrucţie din anul
1927 şi 1929 desfăşurat la Lipova: „în ziua de
14 Maiu 1927, Şcoala a plecat în manevră
pentru aplicaţiuni în teren şi trageri la
Lipova. Şcoala a plecat constituită pe
2 divizioane cu 5 baterii în total de elevi şi
1 baterie trupă executând marşul pe jos, iar
restul plecând la Lipova cu trenul.
Aplicaţiunile au început în ziua de 16.05.1927
şi au cuprins următoarele grupări de lucrări:
- de la 16.05 – 23.05 ridicări
topografice;
- de la 24.05 – 02.06 trageri de
instrucţie;
- de la 03.06 – 11.06 aplicaţiuni la
Tactica armelor întrunite, terminându-se cu o
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propriu au participat şi elevii din anul I.
Programul acestora a cuprins şi câteva
activităţi în comun cu elevii anului II. Între
acestea menţionăm: „organizarea terenului”
din perioada 26-27.05, şi recunoaşterile din
teren pentru temele de tactică generală din
data de 04.05. De asemenea, pe timpul
tragerilor de artilerie executate de anul doi, în
perioada 28.05-03.06, elevii din anul întâi au
deservit bateriile şi transmisiunile prin rotaţie
şi au asistat la tragerile executate de colegii
mai mari. Pregătirea lor practică a mai cuprins
ore de „topografie regulată”, „specialităţile
artileriei” şi „aplicaţiuni la tactica artileriei”.
De menţionat că deplasarea în şi din zona
Lipovei a elevilor anului întâi s-a efectuat cu
trenul.
Pregătirea practică a elevilor era
cuprinsă în cadrul a 6 categorii: instrucţia la
tunuri, instrucţia călare, instrucţia întrunită,
instrucţia pe jos (de infanterie), instrucţia
specialistului de artilerie (inclusiv topografia),
instrucţia de luptă a bateriei şi divizionului
(aplicaţii în teren). Numărul de ore alocat
acestora de-a lungul timpului a fost diferit:
630 ore în anul şcolar 1926-1927, 868 ore în
anul şcolar 1937-1938. Dintre tipurile de
instrucţie mai sus enumerate cea mai mare
pondere o avea instrucţia la tunuri: 200 de ore
în anul şcolar 1926-1927, respectiv 173 de ore
în anul 1937-1938.
Menţionăm faptul că în mod firesc, pe
măsura introducerii mijloacelor auto în armată
a scăzut ponderea orelor afectate instrucţiei
hipo, îndeosebi a instrucţiei călare de la
180 de ore în anul şcolar 1926-1927 la 76 de
ore în anul 1937-1938.
Activităţile practice erau nu numai o
modalitate de aplicare a cunoştinţelor
teoretice acumulate în sălile de curs, ci şi de
instruire a elevilor ca viitori instructori.
Pregătirea metodică a acestora, în fond
componenta practică, se realiza prin numirea
elevilor, prin rotaţie la comanda propriilor
colegi, îndeosebi a celor dintr-un an de studii
mai mic şi prin numirea la comanda unor
piese şi plutoane de artilerie pe timpul
executării stagiului la unităţi. Această din
urmă activitate a avut de-a lungul timpului o
durată variabilă, cuprinsă între una şi trei luni.

tragere de războiu executată în ziua de 10.06.
a.c. …”97.
În anul şcolar 1928-1929, anul II a
efectuat aplicaţii tot în zona Lipova:
„El (anul II – n.a.) a încadrat 3 baterii
înhămate, cari la ora 6 dimineaţa s-au pus în
marş. Distanţa (60 km) s-a parcus în două
etape”98. Programul de pregătire a elevilor a
cuprins:
- „14-15.05 – deplasarea la Lipova şi
pregătirea cartiruirii;
- 16-20.05 – topografie artileristică şi
aplicaţiuni tactice artileristice;
- 21.05 – program de baie;
- 23-25.05 – topografie artileristică şi
aplicaţiuni tactice artileristice;
- 26-27.05 – organizarea terenului;
- 28.05 – 03.06 – trageri;
- 04.06 – recunoaşteri pentru temele
de tactică generală;
- 05.06 – tactică generală (exerciţii în
teren);
- 06.06 – 07.06 – aplicaţii la tactica şi
tragerile artileriei – funcţiunile ofiţerului
subaltern la baterie şi în grupul de comandă
al divizionului;
- 08.06 – trageri cu arma, mitraliera
şi grenada;
- 09.06 – repaus;
- 10.06 – aplicaţiuni la tactica şi
tragerile artileriei;
- 11.06 – interogaţii întârziate şi
rapeluri la: guri de foc, balistică, efectele
proiectilelor, gaze de luptă, regulamente
serviciu interior, regulamentul specialistului
de artilerie, limba română şi psihologia;
- 12.06 – pregătirea pentru înapoiere
la Timişoara;
- 13.06 – marş pe jos: LipovaBrukenau; în noaptea de 13/14 alarmă şi
marş de noapte Brukenau-Timişoara;
- 14.06 – sosirea în Timişoara la ora
06.30”.
Am prezentat detaliat un astfel de
program al activităţilor practice din zona
Lipova pentru a releva atât caracterul
complex al acestora, cât şi organizarea lor
într-o succesiune logică şi riguroasă.
De menţionat că începând cu data de 25 mai,
la activităţi în teren, pe baza unui program
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Educaţia, încă de la
constituirea şcolii, a ocupat un loc
central în cadrul procesului de
formare a ofiţerilor de artilerie.
Efortul
conjugat
al
comandanţilor, instructorilor şi
profesorilor a fost subscris
dezideratului de formare de
luptători
neînfricaţi
pentru
apărarea dezideratelor naţionale,
cu alese calităţi morale şi
cetăţeneşti. Perioada interbelică,
care coincide pentru şcoală cu
dislocarea la Timişoara, a rămas în
conştiinţa românilor ca o perioadă
în care s-a asigurat o educaţie
Ofiţeri de artilerie participanţi la serbarea organizată
elevată ofiţerilor. Aceştia erau
în Timişoara la arena Banatul la 27 mai 1934
recunoscuţi în societate pentru
climat de profundă emulaţie patriotică.
rafinamentul comportamentului, pentru spiritul
exemplar de ordine şi disciplină, pentru
Adesea jurământul se depunea în locuri
responsabilitate şi dragoste de ţară.
publice constituind un eveniment important
pentru urbea de pe Bega. Încă din primii ani
Procesul educativ în şcoală s-a făcut cu
ai funcţionării în Timişoara legământul faţă
rigoare artileristică, atât prin programa
şcolară, cât şi prin activităţi extraşcolare. În
de rege şi ţară s-a depus în Piaţa Unirii.
Astfel, documentele menţionează că în data
fiecare an şcolar, la nivelul şcolii se
de 30 aprilie 1922, toţi recruţii contingentului
întocmeau programe de activitate şi se
1922, inclusiv ai Şcolii de Artilerie, au depus
stabileau responsabilităţi exacte pe categorii
jurământul în piaţa mai sus-menţionată, în
de educaţie. Astfel, responsabilii de
prezenţa comandantului Diviziei 1 Infanterie,
gestionarea activităţilor educative în anul
generalul de brigadă Găvănescu, a
şcolar 1931-1932 au fost: educaţia socială –
locotenenţii Chejan I. şi Frunză R.; educaţia
autorităţilor locale, a reprezentanţilor cultelor
artistică – căpitanul Butoi I. şi locotenentul
şi a unui foarte numeros public99. Depunerea
Grigore Gheorghe; educaţia religioasă –
jurământului
s-a
desfăşurat
conform
reglementărilor din acele vremuri, pe
părintele Imbroane şi locotenentul Mihăilescu
M.; educaţia naţională patriotică – maiorul
confesiuni, începând cu recruţii de credinţă
Cristescu A. şi locotenentul Florescu M.;
ortodoxă, „în mijlocul unei însufleţiri
sentimentul onoarei – locotenenţii Mavrichi şi
generale”100. Acest moment a fost urmat de
discursul înălţător al comandantului diviziei şi
Mentzel V.; codul duelului – căpitanul Soflu C.;
de defilarea trupelor care ulterior au mărşăluit
psihologia mulţimii – căpitanul Stoicescu M.
pe principalele artere ale Timişoarei spre
şi lt. Anastasiu P.; repetiţia serbării de
încântarea populaţiei.
101 zile – căpitanul Negoescu S.
Şcoala s-a preocupat în permanenţă să
Formele de realizare a educaţiei elevilor
imprime
acestui eveniment unic în viaţa
au fost multiple: expuneri, conferinţe,
fiecărui oştean un caracter emoţionant care să
spectacole artistice, vizite de documentare,
rămână pentru totdeauna în conştiinţa afectivă
participarea la aniversări şi comemorări,
a acestora. Aşa cum arătam mai sus,
festivităţi militare etc.
legământul faţă de ţară se făcea pe categorii
Depunerea jurământului militar de către
de militari în funcţie de confesiunea acestora,
elevii şi militarii în termen ai şcolii a
nu puţine la număr. Spre exemplu, elevii
reprezentat un bun prilej de realizare a
anului I, care au depus jurământul în data de
educaţiei patriotice, de relevare a legăturii
puternice şi indisolubile dintre armată şi
99
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Ibidem.

Garnizoanei Dl. General Petre Georgescu,
trec bateria de onoare în revistă; bateria apoi
îşi ia locul în frontul şcoalei.
La ora 11:15 trecerea trupelor în
revistă şi apoi defilarea: şcoala defilează
după ofiţerii afară din front, adunaţi pe
garnizoană.
La ora 12:15 recepţie la Palatul
rezidenţial la care iau parte toţi ofiţerii
superiori.
La ora 15 festival artistic la Teatrul
Municipal.
La ora 21: retragerea cu torţe. Se
porneşte din faţa Palatului rezidenţial.
Elevii au luat parte ca asistenţi, având
învoirea prelungită până la ora 22”104.
O aceeaşi importanţă sporită era
acordată manifestărilor de comemorare a
eroilor. Manifestarea cea mai profundă de
cinstire a memoriei înaintaşilor, de formare a
unui profund respect faţă de faptele acestora,
a reprezentat-o ridicarea şi dezvelirea
monumentului de la Tapae (Tapia) la 26 iunie
1939. Acesta a fost ridicat prin contribuţia
bănească benevolă în principal a ofiţerilor, dar
şi a elevilor.

9 decembrie 1928, la 10 ani de la realizarea
Marii
Uniri,
aparţineau
următoarelor
confesiuni religioase: ortodocşi – 191, romanocatolic - 2, greco-catolic -2, protestant 2, mahomedan - 1101.
Un rol important în educarea patriotică
a celor ce depuneau jurământul militar îl
aveau şi mesajele transmise de personalităţile
militare participante la eveniment. Aceştia
aveau ştiinţa persuasiunii şi arta oratoriei în a-i
mobiliza pe tinerii militari în scopul
îndeplinirii datoriilor sacre faţă de ţară şi rege.
Iată un exemplu în acest sens: „uniţi în gând
şi voinţă, dornici de o perpetuă izbândă şi cu
desăvârşit devotament către Patrie şi Tron să
completăm jurământul de credinţă ce a-ţi
depus astăzi Majestăţii Sale Regelui Carol al
II-lea, strigând cu toţi şi din tot sufletul să
trăiască
comandantul
nostru
suprem
Majestatea Sa Regele Carol al II-lea”102.
Prezenţa personalului şcolii la diferite
manifestări organizate în locuri publice din
garnizoană era o constantă, foarte bine primită
de societatea civilă. Paradele organizate cu
prilejul aniversării zilei naţionale aveau ca
pilon central în cadrul manifestărilor
personalul şcolilor de artilerie care lua parte la
„parada militară … defilând călare şi cu
baterii înhămate”103.
Pentru a exemplifica amploarea şi
rigoarea manifestărilor organizate de şcoală
vom prezenta programul şi succint activităţile
sărbătoririi zilei naţionale de către personalul
şcolii la 10 mai 1940.
„Localurile şcoalei, au fost împodobite
din ajun cu verdeaţă şi steaguri.
La ora 08:30 şcoala, în ţinută de
paradă, s-a adunat în careu, unităţile fiind
încadrate cu ofiţerii respectivi, pentru
scoaterea drapelului.
La ora 9, cu muzica Centrului 11
Jandarmi, plecarea şcoalei spre locul de
revistă.
Baterie de onoare (garda de onoare –
n.a.): bateria de elevi care în timpul
serviciului divin se găseşte în faţa Bisericii
ortodoxe din Iosefin.
După oficierea serviciului divin,
Excelenţa Sa Dl. dr. Al. Manta, Rezidentul
Regal al Ţinutului şi comandantul

Generalul de divizie Petrescu Gheorghe,
Inspector General al Artileriei

101

Idem, p. 8.
102
Mesajul Comandantului Şcolilor Militare de
Artilerie, generalul Dumitrescu Constatin, 1932.
103
Arhiva M.Ap.N.- M.St.M., Registrul istoric al Şcolii
de Ofiţeri de Artilerie, 1928-1938, inventar 4506,
p. 163.

104

Arhiva M.Ap.N. – M.St.M., Registrul istoric al
Şcolii de Ofiţeri de Artilerie, inventar 4507, p. 61.

462

Un alt eveniment important pentru elevi
cu profunde semnificaţii patriotice, de respect
pentru înaintaşi a fost solemnitatea dezvelirii
în data de 9 iulie 1933 a monumentului
generalului Eremia Grigorescu.
Monumentul a fost amplasat în parcul
Şcolii Speciale de Artilerie şi a reprezentat
atât pentru elevi, cât şi pentru ofiţerii-elevi o

inaugurat la 01.04.1939 o sală de onoare.
Documentele vremii menţionează următoarele
despre acest eveniment: „Cu ocazia Serbărei
de 101 zile s-a oficiat şi sfinţirea sălii de
onoare realizată la şcoală în înalt scop
educativ, pentru dezvoltarea spiritului de
Regalitate, recunoştinţă faţă de înaintaşii
artileriei care au contribuit la dezvoltarea
Şcoalei de Ofiţeri de Artilerie
în calitatea lor de comandanţi;
de cunoaştere şi cinstire a
ofiţerilor de artilerie – eroi
care, şi-au dat viaţa pe câmpul
de luptă pentru apărarea
patriei. În scopul de mai sus,
Şcoala cu mijloacele proprii a
realizat în sala de onoare:
Tablourile Familiei Regale;
Galeria Foştilor Comandanţi
ai Şcoalei de Ofiţeri de
Artilerie; Albumul ofiţerilor
eroi de artilerie”105.
În acelaşi scop educativ
s-au organizat în mod constant
Ceremonialul dezvelirii statuii generalului Eremia Grigorescu
activităţi de vizitare a unor
obiective
industriale
din
motivaţie în plus pentru o temeinică pregătire
Timişoara, precum şi din alte localităţi din
profesională. La înălţătorul eveniment au
zonă: Arad, Lipova, Reşiţa, Anina etc. Aceste
participat: inspectorul general al Artileriei –
vizite îşi propuneau să dezvolte inclusiv
generalul de divizie Petrescu Gheorghe,
respectul faţă de munca creativă a celor mulţi.
comandantul Şcolilor Militare de Artilerie –
generalul de brigadă Dumitrescu C.,
comandantul Diviziei 1 Infanterie – generalul
de brigadă Oprescu Gheorghe, personalul
Şcolii Speciale de Artilerie, ofiţerii Şcolii
Pregătitoare de Ofiţeri de Artilerie şi cei din
Comandamentul Diviziei 1 Infanterie. De
asemenea, au participat reprezentanţii
autorităţilor locale. Ceremonialul a fost onorat
de prezenţa unor membri ai familiei marelui
erou de la Mărăşeşti şi Oituz: sora sa, doamna
Sevastia Grigorescu şi fiul generalului,
inginerul Grigorescu Alexandru. Acesta, vădit
emoţionat de onorul pe care tatăl său l-a mai
primit o dată, de cuvintele măgulitoare
exprimate la adresa sa de către comandantul
Şcolii Speciale de Artilerie, de inspectorul
general al artileriei şi de primarul
municipiului Liviu Gabor, a mulţumit plin de
recunoştinţă
tuturor
participanţilor
la
eveniment.
Monumentul
Pentru educarea patriotică a elevilor,
General Eremia Grigorescu
cunoaşterea tradiţiilor armei căreia îi
aparţineau şi a istoriei instituţiei s-a realizat şi
105
Idem, inventar 4507, p. 13.
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Dar nu numai astfel de vizite au fost
ceremonialul său într-o lecţie de educaţie
organizate, ci şi de cunoaştere a frumuseţii
patriotică şi ostăşească. De multe ori acest
ţării, îndeosebi a meleagurilor bănăţene.
ceremonial militar se desfăşura în locuri
Şcoala a încurajat şi sprijinit totodată
publice, uneori chiar împreună cu colegii
manifestarea înclinaţiilor artistice ale elevilor
absolvenţi ai altor şcoli de ofiţeri. În acest
prin organizarea şi desfăşurarea în zilele de
sens amintim că cei 82 de absolvenţi ai şcolii,
sărbătoare, sâmbătă seara şi uneori miercurea
promoţia iulie 1939 au fost înaintaţi la gradul
a unor „şezători sau serbări, constând în
de sublocotenent împreună cu absolvenţii
recitări, conferinţe, muzică vocală şi
celorlalte şcoli de ofiţeri într-un loc încărcat
instrumentală, cântece patriotice …”106.
de istorie, în vechea cetate de scaun,
Serbarea care a căpătat notorietate în
Târgovişte.
timp a fost cea de „101 zile”, care era
Absolvenţii au fost însoţiţi la Târgovişte
aşteptată cu mare entuziasm de fiecare
de
comandantul
şcolii, colonelul Manoil
promoţie de viitori ofiţeri. Aceasta marca
Eugen, de adjutantul acestuia, locotenentul
faptul că până la fericitul moment al înaintării
Tofan Ioan, de comandantul Divizionului I,
în gradul de sublocotenent mai erau
maiorul Almăjan Ioan şi comandanţii
doar 101 zile. Acest obicei nu era autohton ci
bateriilor acestuia, locotenentul Iliescu Ioan,
preluat de la colegii francezi. Ofiţerii ce au
căpitanul Spiridonescu Mihail, căpitanul Şova
urmat cursurile în Franţa, la Saint Cyr, au
Alexandru şi căpitanul Gervescu Ioan.
preluat de la colegii francezi această sărbătoare
ce se organiza în
amintirea elevilor care
cu 101 zile înainte de a
fi înaintaţi la gradul de
sublocotenent au fost
trimişi pe front, de unde
cei mai mulţi nu s-au
mai
întors.
Fiecare
promoţie pregătea cu
maxim entuziasm şi
rigoare serbarea celor
101 de zile, astfel încât
să rămână în amintirea
tuturor ca o manifestare
artistică reuşită, care să
depăşească
calitativ
manifestările
similare
precedente, în măsură să
Revista şcolilor de artilerie din Timişoara
permită
peste
ani
din 27 mai 1934
stabilirea apartenenţei la
o anume promoţie şi
Solemnitatea înaintării în grad a acestei
prin prisma specificului programului artistic
promoţii, denumită „promoţia Regele Carol I” a
prezentat. La serbare participau ca invitaţi
avut loc în centrul oraşului. Manifestarea a
comandanţii, instructorii, profesorii şi elevii
fost onorată de prezenţa: „Regelui Carol
anului întâi.
al II-lea, a Preşedintelui Consiliului de
De menţionat faptul că până şi ultima
Miniştri, Ministru de Interne şi Ministru
activitate cronologică din şcoală – înaintarea
Apărărei Naţionale Armand Călinescu şi a
în grad – se constituia prin întreg
mai multor înalţi demnitari ai Ţărei”107.
106

107

Constantin Petrovici, Şcoala Militară de Ofiţeri
Activi de artilerie „Ioan Vodă”, Editura Militară,
Bucureşti, 1976, p. 89.
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de sublocotenent (Înaltul Decret Regal nr. 1131
din 30 martie 1940).
Un moment cu o semnificaţie afectivă
aparte a fost cel al predării de ştafetă de către
absolvenţi, către elevii din ultimul an, prin
predarea drapelelor viitorilor portdrapel şi
noilor gărzi. De asemenea, un moment de
neuitat pentru şefii de promoţii l-a reprezentat
primirea în semn de recunoaştere a meritelor
în pregătire a săbiilor înmânate de rege. A
urmat defilarea promoţiilor şi mai apoi în
cazinoul şcolii, regele şi celelalte personalităţi
politice şi militare au semnat în cartea de
onoare a şcolilor şi în registrele istorice ale
acestora, conform obiceiurilor vremii.
Solemnitatea înaintării la primul grad de
ofiţer a continuat cu participarea tuturor celor
prezenţi la „gustarea” oferită de organizatori,
prilej cu care unul dintre şefii de promoţie (al
şcolii de geniu, gazda festivităţii) a adresat
mulţumiri suveranului pentru grija faţă de
armată şi pregătirea ei. Acesta a avut
amabilitatea de a-i răspunde şi de a se
întreţine şi cu alţi absolvenţi. Festivitatea s-a
încheiat la orele 13.00 odată cu plecarea
regelui. Detaşamentul şcolii s-a îmbarcat în
tren, în aceeaşi zi la orele 19.00 şi s-a întors în
garnizoana Timişoara.
Dorim să menţionăm faptul că toate
activităţile şi ceremonialele organizate şi
desfăşurate în şcoală au fost subscrise
realizării unei autentice educaţii patriotice şi
ostăşeşti a elevilor. Aceste direcţii educative
au fost prezente inclusiv în cadrul
ceremoniilor de predare-primire a comenzii
şcolii, de depunere a jurământului militar sau
de deschidere a anului şcolar. Pentru o mai
bună înţelegere a celor afirmate anterior vom
prezenta modul în care s-a desfăşurat
deschiderea anului şcolar 1939-1940, în data
de 04 octombrie 1939. Activităţile au debutat
cu componenta religioasă a ceremonialului, la
ora 8.30, cu oficierea serviciului divin de
către confesorul garnizoanei Timişoara. Apoi
au urmat activităţile ceremonialului militar,
concretizate în adunarea personalului şcolii la
Localul 1, la cazarma „Regina Maria” sub
comanda
ajutorului
comandantului,
locotenent-colonelul Ivanovici Vasile şi
primirea drapelului de luptă, simbolul

Marele om politic Armand Călinescu a fost
cel care a dat citire decretului regal de înălţare
în grad, şi a rostit totodată o înălţătoare
cuvântare. În final, celor mai tineri ofiţeri li
s-a adresat de la tribună regele care le-a urat
succes şi reuşită deplină în nobila meserie a
armelor. De asemenea, regele şi autorităţile
prezente la ceremonie au privit cu încântare
defilarea reuşită a absolvenţilor. Festivitatea a
continuat la sediul Şcolii de Cavalerie, unde
regele, celelalte înalte oficialităţi şi proaspeţii
sublocotenenţi, alături de comandanţii lor, au
participat la consacrata „gustare ostăşească”.
Un alt elocvent exemplu de rigoare în
organizarea şi desfăşurarea acestui eveniment
unic în viaţa fiecărui ofiţer îl reprezintă
ceremonialul înaintării în grad a promoţiei de
ofiţeri 1940, care a avut loc în Bucureşti la
data de 31 martie. Detaşamentul şcolii a fost
însoţit şi de această dată de comandantul
acesteia, colonelul Eugen Manoil şi l-a avut
comandant pe maiorul Almăjan Ion. Elevii
absolvenţi erau constituiţi în divizionul I –
comandat de căpitanul Mândrilă Traian şi
locotenentul Postelnici Petre, divizionul II –
comandat de căpitanul Şova Alexandru şi
locotenentul Costescu Ioan şi grupul de guarzi
de artilerie – conduşi de locotenentul
Georgescu Constantin. Promoţia a fost
constituită din 102 artilerişti şi 11 guarzi de
artilerie. Cazarea detaşamentului s-a făcut în
localul Şcolii de Aplicaţie pentru gradul de
căpitan din Dealul Spirii, iar repetiţiile pentru
solemnitatea înaintării în grad au avut loc la
Şcoala de Ofiţeri de Geniu din Cotroceni.
De altfel tot aici, pe platoul special amenajat a
avut loc în data de 31 martie 1940 festivitatea
înaintării în grad.
Dispozitivul pentru ceremonial s-a
constituit la ora 9.00, având „… unităţile
aşezate în linie pentru revistă, fiecare şcoală
având drapelul purtat de garda veche
(sublocotenenţi), iar garda de elevi care vor
lua în primire drapelul, la flancul stâng”108.
La ora 11.00 a sosit regele Carol
al II-lea, însoţit de Mihai, Marele Voievod de
Alba Iulia şi a trecut în revistă efectivele
şcolilor. După oficierea serviciului religios,
s-a dat citire decretului de înaintare la gradul
108
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naţional al vitejiei, onoarei şi demnităţii
militare109.
Au urmat activităţile de educaţie
patriotică, în spiritul respectului faţă de
înaintaşi, ce s-au desfăşurat în sala de onoare
a şcolii, în care a fost adus şi drapelul de luptă
în prezenţa ofiţerilor şi a reprezentanţilor
fiecărei baterii de elevi, şi au fost evocaţi toţi
comandanţii şcolii decedaţi. Apoi, după
refacerea formaţiei iniţiale a şcolii pentru
festivitate s-a dat citire ordinului de zi de
avansare în grad a elevilor anului II, în funcţie
de rezultatele la învăţătură şi disciplină.
Ierarhizarea în grad a elevilor din ultimul an
de studii avea prin avansarea celor mai
meritoşi valoare de recompensă şi de exemplu
pentru ceilalţi. Elevii anului III înaintaţi în
grad au fost:
„1. Elev plutonier major al Şcoalei,
Năstase Gh. Marin Bat.3
2. Elevi plutonieri cu distincţie ai
bateriilor:
Bazal I. Alexandru Dan – Bat. a 4-a
Poplăşeanu Gh. Ionel – Bat. 1
Vasilescu A. Gheorghe – Bat. a 2-a
Gălan I. Ioan – Bat. a 3-a
Nucă F. Gheorghe – Guarzi
3. Elevi plutonieri comandanţi de tunuri
…”110.
Purtătorii acestui din urmă grad, extrem
de meritorii, erau 8 la număr. Elevul plutonier
major al şcolii („încheietorul” acesteia)
Năstase Marin, prin această înaintare în grad
primea recunoaşterea de cel mai valoros elev
al promoţiei sale. El este nimeni altul decât
tatăl viitorului premier al României, din
perioada 2000-2004, Adrian Năstase.
După acest moment comandantul şcolii,
colonelul Manoil Eugen a rostit fireasca
cuvântare de deschidere a anului şcolar,
„făcând elevilor recomandaţiile necesare” şi
referiri pertinente la „… evenimentele
internaţionale actuale, care ne face să fim în
tot momentul în gardă”111. În continuare
comandantul a primit onorul şcolii care a
defilat sub comanda maiorului Pisculescu
Scarlat.

Solemnitatea deschiderii noului an
şcolar s-a încheiat prin introducerea
drapelului în cabinetul comandantului.
Examenele
Verificarea cunoştinţelor se realiza prin
examene parţiale sau de curs şi de absolvire.
Acestea erau susţinute la disciplinele de bază
scris şi oral, iar la celelalte numai oral. La
instrucţia generală şi de specialitate elevii
erau apreciaţi pe baza observaţiilor zilnice ale
instructorilor. Sistemul docimologic din
şcoală a cunoscut de-a lungul anilor o serie de
modificări, în căutarea firească de a identifica
modalităţi şi criterii care să permită o evaluare
cât mai corectă a nivelului de pregătire a
elevilor. În acest sens amintim că s-a trecut de
la sistemul de notare până la 10, cu coeficienţi
de pondere pe cursuri sau pe categorii de
cursuri, la sistemul de notare până la 20.
Ulterior s-a revenit la sistemul de notare
iniţial până la nota 10.

Aparatul Baranoff folosit la instrucţia tragerilor
artileriei ca element de simulare

Notarea a reprezentat şi în Şcoala
Pregătitoare de Ofiţeri de Artilerie nu numai un
mijloc de apreciere a cunoştinţelor, ci şi unul de
stimulare în pregătire, întrucât pe baza ierarhiei
din fiecare an de studiu se făceau avansările
onorifice în grad ale elevilor meritoşi, şi se
desemnau ajutoarele directe ale comandanţilor
subunităţilor de elevi. Mai mult decât atât, pe
baza ierarhiei în promoţie se asigura elevilor
dreptul de a alege la absolvire unitatea şi
garnizoana dorite. De asemenea, ierarhia în
promoţie era înscrisă în „Anuarul armatei” şi
pentru primii clasificaţi reprezenta o autentică
carte de vizită. Pentru ofiţerii de artilerie,
ordinea înscrierii pe baza mediei de absolvire
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a şcolii era schimbată de media de absolvire a
Şcolii Speciale de Artilerie şi noua ordine
rezultată era înscrisă şi în anuarul din anul de
după absolvirea şcolii speciale. Reamintim
faptul că evoluţia ulterioară în carieră a
ofiţerilor era determinată de locul în ierarhia
promoţiei căreia îi aparţineau. Acest lucru,
extrem de just, înlătura eventualele tendinţe
voluntariste ale decidenţilor în politicile de
personal, asigurând accederea la gradele
superioare a celor mai valoroşi. Opinăm că
acest aspect ar fi extrem de util şi în
prezent, şi ar stopa accederea la funcţiile
înalte, îndeosebi la cele prevăzute cu
gradul de general a celor ce nu le merită,
cum din nefericire se întâmplă.

Alexandru Referendaru şi de către
comandantul Şcolilor Militare de Artilerie –
generalul Gheorghe Jitianu. De menţionat
faptul că toate aceste personalităţi au semnat
după finalizarea controlului, conform
obiceiului, în registrul istoric al şcolii112.
Vizita a început la ora 16.00 cu primirea
raportului comandantului şi trecerea în revistă
a personalului şcolilor, şi a continuat cu
vizitarea numai a Şcolii Speciale de Artilerie.
Au fost prezentate sălile de studiu, biblioteca,
popota şi sala de scrimă. Cu acest prilej regele
s-a întreţinut cu ofiţerii din şcoală, cu
profesorii şi şi-a exprimat mulţumirea pentru
cele văzute. Din păcate aceasta a fost ultima
vizită a regelui Ferdinand I în fieful artileriei,
întrucât 4 ani mai târziu a trecut la cele
veşnice.
Următoarea vizită a suveranului, de
această dată a regelui Carol al II-lea a avut loc
în data de 3 mai 1931. Regele a fost însoţit,
între alţii de ministrul de Război – generalul
Amza Ştefănescu, de comandantul Corpului 7
Armată – generalul Panaitescu, de Mareşalul

Controale şi inspecţii
De-a lungul existenţei sale timişorene,
şcoala a fost supusă la zeci de controale şi
inspecţii. Unele dintre acestea au vizat
exclusiv şcoala, altele au urmărit şi verificarea
Şcolii Speciale de Artilerie. Indiferent de
modul de executare ele au avut ca scop
general cunoaşterea prin contact direct,
nemijlocit, a stării învăţământului, a bazei
materiale a acestuia, a condiţiilor de trai ale
elevilor şi trupei, a modului de asigurare a
asistenţei religioase etc. De remarcat faptul că
aceste controale, mai mult sau mai puţin
complexe, de mai lungă sau mai scurtă durată,
au fost executate pe lângă structuri ale
Ministerului de Război şi de alte instituţii ale
statului, între care amintim regele, Ministerul
Învăţământului etc.
Prezenţa Regelui Ferdinand şi mai apoi
Carol al II-lea între cei ce au exercitat
controale, în calitatea lor de comandant
suprem, trebuie înţeleasă nu numai ca o
îndatorire de sorginte constituţională, ci şi ca
o expresie a ataşamentului sincer faţă de
armată şi spiritul acesteia. Depărtarea de
capitală a făcut însă ca inspecţiile efectuate de
şeful statului să nu mai aibă aceeaşi frecvenţă
ca în perioada funcţionării şcolii în Bucureşti.
Prima vizită a acestuia a avut loc în data de
11 noiembrie 1923, când Regele Ferdinand I a
fost însoţit de primul ministru I.C.Brătianu,
de ministrul Lucrărilor Publice – generalul
Traian Moşoiu, de ministrul de Război –
generalul
Mărdărescu,
de
mareşalul
Curţii Regale – generalul Paul Anghelescu,
de inspectorul artileriei – generalul

Biblioteca

Palatului – generalul Iloşevici şi de adjutantul
său regal – colonelul Stoicescu. Vizita a
început la ora 10.20 la Şcoala Specială de
Artilerie, şi a continuat la Şcoala Pregătitoare
de Ofiţeri de Artilerie. Preocupat de
cunoaşterea personală a modului de
desfăşurare a pregătirii de specialitate a
participat la două cursuri, la cel de
„Nomografie Artileristică”, respectiv la cel de
„Trageri de Artilerie” în care s-a folosit
aparatul Baranoff.
112

Arhiva M.Ap.N. – M.St.M., Registrul istoric al Şcolii
de Ofiţeri de Artilerie, 1915-1928, inventar 4505, p. 77.

467

Ca urmare a recunoaşterii calităţii
procesului de învăţământ din Şcoala Specială
de Artilerie, regele a mulţumit corpului
ofiţeresc al acesteia şi mai mult decât atât, la
10 mai acelaşi an, în semn de preţuire, l-a
decorat pe colonelul Carlaonţ cu Ordinul
„Coroana României” în grad de cavaler.
Vizita regelui la Şcoala Pregătitoare de
Ofiţeri de Artilerie a durat o oră şi s-a
desfăşurat pe baza unui program aprobat de

Conform propriei aprecieri a acestuia
„rezultatul general al inspecţiei … a fost
bun”116. Inspecţia s-a încheiat odată cu
semnarea de către rege şi însoţitorii săi în
Registrul istoric al şcolii.
Un loc aparte în istoria şcolii îl ocupă şi
vizitele efectuate de câţiva înalţi prelaţi
militari, preocupaţi nu numai de buna
desfăşurare a educaţiei şi asistenţei religioase,
ci şi de întreaga activitate din instituţie.
Aşa cum am amintit în debutul
prezentului capitol, prima vizită a unui înalt
prelat militar în şcoală a avut loc în anul
1924, la mai puţin de 3 ani după mutarea în
noua locaţie, fiind efectuată de episcopul
militar Justinian. Acesta s-a declarat extrem
de mulţumit de calitatea umană a personalului
şcolii, dar dezamăgit de condiţiile de trai pe
care cazarma din Timişoara le oferea.
În Registrul istoric al şcolii sunt consemnate,
sub semnătura episcopului şi a însoţitorilor
săi, aceste aspecte: „Am cercetat Şcoala
Militară de Artilerie, astăzi în 18.04.1924 şi
pe cât de satisfăcut am rămas cu conducerea
ei, în toate privinţele, pe atât de puţin
mulţumit de încăperile edificiului … care nu e
propriu pentru o şcoală, nici înăuntru nici în
afară …”117.
O altă vizită ce merită a fi amintită este
cea efectuată la 19 iulie 1928 de episcopul
armatei, P.S.S. Episcop general de brigadă
dr. Ioan Stroia118, una dintre cele mai mari

Episcopul general de brigadă
dr. Ioan Stroia

acesta în prealabil. Aceasta a cuprins
participarea la o şedinţă de instrucţie la tunuri,
la o lecţie de „Organizare a terenului”, la
una de transmisiuni şi la o „repriză de
călărie”. În general regele şi suita sa s-au
declarat mulţumiţi de cele constatate, dar au
făcut şi unele observaţii. Astfel, observând
faptul că „… la una din bateriile de 75 Krupp
ce s-a primit la şcoală în luna februarie a.c.
nu existau proiectile de exerciţiu” a ordonat
să nu se mai simuleze pregătirea muniţiei şi
încărcarea acesteia în tunuri, ci să se
folosească proiectile de învăţământ (inerte)113.
De asemenea, a constatat cu surprindere şi a
reproşat faptul că elevii Cursului de Pregătire
Militară al Şcolii Politehnice, în cadrul
şedinţei de transmisiuni făceau cunoaşterea
telefonului, activitate neavenită, întrucât
conform propriei afirmaţii „ei fiind ingineri,
cunosc bine aceste chestiuni tehnice”114.
Pe timpul vizitei, ministrul de Război a
adresat la rândul său ofiţerilor şi elevilor
întrebări şi la sfârşit a comunicat colonelului
Vasile Mitrea, comandantul şcolii, că „… mai
sunt oarecari lămuriri de pus la punct”115.
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Episcopul general de brigadă dr. Ioan Stroia s-a
născut la 20 ianuarie 1865 în satul Fântânele, judeţul
Sibiu şi a trecut în nefiinţă la 18 aprilie 1937.
A urmat cursurile Gimnaziului Evanghelic din Sibiu
(clasele I-VI), cele ale Gimnaziului „Andrei Şaguna”
din Braşov (clasle VII-VIII) şi ale Institutului Teologic
din Sibiu (1887-1890). În perioada 1890-1893 a urmat
studii de pedagogie, istorie şi geografie la
Universităţile din Jena şi Budapesta (numai un
semestru). A obţinut doctoratul în decembrie 1893 la
Jena, unde a urmat şi un curs de lucru manual pentru
şcolile populare.
A desfăşurat o intensă activitate ca funcţionar la
Consistoriul din Sibiu (1894), profesor la Institutul
Teologic-Pedagogic din Sibiu (1894-1901), preot şi
protopop la Salista (1901-1908), apoi la Sibiu (19081919), Inspector Şcolar al Judeţului Sibiu (1919-1922),
director regional al învăţământului în circumscripţia
Sibiu (1922-1923) şi consilier metropolitan în Sibiu
(1923-1925).Ca urmare a recunoaşterii calităţilor sale
excepţionale a fost numit „episcop al Armatei”, cu
reşedinţa în Alba Iulia, unde a păstorit până la moarte.
A publicat numeroase lucrări teologice, pedagogice şi
manuale şcolare. A elaborat în anul 1931 „Instrucţiuni
provizorii asupra serviciului religios în timp de pace şi
campanie”, iar în anul 1937 a elaborat proiectul „Legii
pentru organizarea clerului militar”.
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personalităţi ale clerului militar românesc119.
După ce a fost informat despre tradiţia şcolii,
structura programului şcolar, modul de
realizare a asistenţei religioase, îndeosebi
pentru elevi şi militari în termen, episcopul a
vizitat localul şcolii. De asemenea, a avut o
întâlnire cu ofiţerii şi elevii şcolii, cărora
înaltul prelat a avut amabilitatea să li se
adreseze şi să-i binecuvânteze. La terminarea
vizitei, episcopul şi însoţitorii săi, între care şi
un redactor de la publicaţia „Viitorul”, au
semnat în Registrul istoric.
Între aspectele inedite din domeniul
controalelor trebuie amintite şi inspecţiile
efectuate de o serie de autorităţi ale statului,
ca de pildă Ministerul Învăţământului.
Documentele de arhivă menţionează în acest
sens, între altele inspecţia didactică din data
de 11 aprilie 1929 efectuată de inspectorul
general şcolar Ionescu Bogdan, continuată în
data de 19 aprilie 1929 de inspectorul şcolar
Tutuc.
În ceea ce priveşte inspecţiile şi
controalele efectuate de diferite structuri ale
Ministerului de Război, trebuie menţionat
faptul că acestea au avut o frecvenţă ridicată.
Ele s-au desfăşurat atât ca activităţi distincte,
cât şi cu prilejul participării la alte activităţi
cum ar fi cele de deschidere, respectiv
finalizare de an şcolar, depunere de jurământ
militar, festivitate de înaintare în grad etc.
Este evident şi logic totodată, că cele mai
numeroase controale au fost efectuate de
comandanţii Şcolilor de Artilerie şi ai
Inspectoratului Artileriei. Preocuparea pentru
buna desfăşurare a procesului de învăţământ a
reprezentat o preocupare prioritară a
Inspectoratului pentru Artilerie şi, respectiv a
Comandamentului Artileriei în întreaga lor
existenţă. Dintre multele inspecţii amintim pe
cele efectuate de: Inspectoratul tehnic al
Artileriei – general de divizie Referendaru
Alexandru (25 octombrie 1926) şi de
Inspectorul general al Artileriei – generalul de
divizie Petrescu Gheorghe (22.04.1932)120.

119
120

Comandanţi, profesori, absolvenţi
La comanda Şcolii Pregătitoare de
Ofiţeri de Artilerie, în perioada celor 19 ani
de existenţă în garnizoana Timişoara, s-au
aflat 9 comandanţi. În ordinea cronologică
aceştia au fost: colonelul Mihail Skeletti
(1921-1922), colonelul Gheorghe Alexandrescu
(1922-1926), locotenent-colonelul (colonelul)
P.Ion (Pion) Georgescu (1926-1928),
locotenent-colonelul Gheorghe Potopeanu
(1928-1929), colonelul Vasile Mitrea (19291931), colonelul Alexandru Gheorghieş
(1931-1934), locotenent-colonelul Chirilă
Şerbu (1934-1935), colonelul Gheorghe
Stavrescu (1935-1937) şi locotenent-colonelul
(colonelul) Eugen Manoil (1937-1940). Toţi
aceştia, în pofida perioadelor relativ scurte de
timp în care s-au aflat la conducerea şcolii, de
regulă 1-3 ani, au avut contribuţii importante
la dezvoltarea şcolii, la îndeplinirea cu succes
a misiunii acesteia. Comandantul care s-a
aflat cel mai mult timp la conducerea şcolii a
fost apreciatul colonel Gheorghe Alexandrescu.
Toţi comandanţii au avut ca numitor
comun o temeinică pregătire profesională şi o
admirabilă probitate morală. Exercitarea
pentru perioade scurte de timp a funcţiei
onorante de comandant a uneia dintre cele
mai prestigioase instituţii de învăţământ
militar românesc se datora nu unei lipse de
performanţă profesională, ci politicii de
personal a vremii de a se trece relativ repede
printr-o diversitate de funcţii: de stat major,
de comandă, de învăţământ etc. Fiecare dintre
aceşti comandanţi au rămas în memoria
afectivă a artileriştilor pentru modul de-a
dreptul pasional cu care s-au implicat în
destinele şcolii. Fiecare a adus ceva nou în
viaţa şcolii, şi-a pus amprenta propriei
personalităţi asupra activităţilor acesteia.
Colonelul Mihail Skeletti va rămâne în
permanenţă în istoria şcolii ca primul
comandant al acesteia în perioada existenţei
sale timişorene. Este cel care în perioada
scurtă în care a comandat şcoala, a adus cu
sine şi experienţa dobândită în calitatea de
ajutor al comandantului şi comandant al
Şcolii Speciale de Artilerie din aceeaşi
garnizoană. De asemenea, a rămas în istoria

Ibidem, p. 118.
Ibidem, pp. 110, 121.
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şcolii ca fiind primul comandant care a predat
comanda acesteia înainte de încheierea anului
şcolar, aşa cum se proceda în acea vreme121.
Numirea ulterioară în funcţia de şef de stat
major al Diviziei 17 Infanterie denotă
recunoaşterea meritelor sale la conducerea
şcolii şi aprecierea temeinicei sale pregătiri.
Înlocuitorul său, colonelul Gheorghe
Alexandrescu, numit la comanda şcolii prin
Înaltul Decret nr. 1592 din 31 martie 1922,
este tocmai cel care până la acea dată a
exercitat funcţia pe care a fost mutat colonelul
Skeletti. Primul Ordin de Zi pe unitate pe care
l-a semnat în calitate de comandant (Ordinul
de zi nr. 31 din 20.04.1922), colonelul
Alexandrescu a ţinut să-şi exprime
convingerea şi dorinţa totodată de a avea
alături în efortul său la comanda şcolii
întregul personal al acesteia: „…Fiind
încredinţat că ofiţerii, profesorii şcoalei,
elevii, trupa şcoalei, vor depunea aceeaşi
râvnă în îndeplinirea datoriei ca şi până în
prezent pentru binele şi prosperitatea
instituţiei. Vă zic la toţi, bine v-am găsit şi vă
urez sănătate şi spor la muncă”122.
S-a preocupat cu responsabilitate maximă de
identificarea soluţiilor în măsură să
îmbunătăţească condiţiile de trai şi pregătire
ale elevilor. A rămas în conştiinţa acestora,
aşa cum menţiona peste ani colonelul în
rezervă inginer Gheorghe Pătraşcu ca fiind
„dotat cu spirit de ordine şi disciplină cum
rar se întâlnesc”123.
O personalitate aparte, fără a minimiza
cu nimic meritele celorlalţi comandanţi a fost
colonelul Georgescu P. Ion (Pion). Între
calităţile sale remarcabile menţionăm:
profesionalism
desăvârşit,
moralitate
ireproşabilă, oratorie admirabilă, persuasiune
deplină, calităţi educative de excepţie,
patriotism vibrant. În sensul celor afirmate
vom prezenta câteva din aprecierile laudative
ale aceluiaşi colonel în rezervă inginer
Gheorghe Pătraşcu „… locotenent-colonelul
Pion Georgescu, cu voce puternică şi verb
tumultuos ce răscolea prin cuvintele sale
alese sentimentele auditoriului”124.

Colonelul Pion Georgescu a susţinut cu
vehemenţă, rar întâlnită în mediul militar, cu
argumente imbatabile, cauza îmbunătăţirii
condiţiilor de trai ale elevilor, în rapoartele
adresate eşaloanelor superioare. A demonstrat
curaj, responsabilitate deplină şi perseverenţă
în exercitarea atribuţiilor de comandant.
Înţelegerea exactă a personalităţii sale este
posibilă fie şi numai prin parcurgerea
conţinutului primului său ordin de zi în
calitate de comandant al şcolii (Ordinul de Zi
nr. 17 din 1926), prezentat anterior în carte.
În amintirea foştilor elevi a rămas o
persoană extrem de dragă şi pentru
profesionalismul de excepţie. Peste ani
generalul-maior
în
rezervă
Gheorghe
Evulescu,
fost
elev,
îi
rememora
personalitatea în termeni emoţionanţi: „…
iubitul şi distinsul locotenent-colonel Pion
Georgescu, eminent profesor de guri de foc –
naşul promoţiei mele”125. Ne-am îngăduit să
completăm aprecierea de mai sus cu calitatea
de foarte bun profesor de tactică. Legat de
aceasta din urmă calitate, recunoscând rolul
strategic al „Porţii Mureşului” în apărarea
ţării, a organizat mai multe vizite pentru elevi
de cunoaştere directă în teren a acesteia.
Acest lucru l-a reiterat colonelul Pion
Georgescu în discursul său din cadrul
festivităţii de înălţare la gradul de
sublocotenent a celei de-a 33-a promoţie a
şcolii: „v-am dus în două rânduri în defileul
Mureşului ca să învăţaţi cum să luptaţi şi cum
să opriţi poate chiar acolo o „vâltoare” ce
s-ar naşte…”.
De asemenea, colonelul Pion Georgescu
a rămas în sufletul elevilor săi pentru calităţile
sale de educator, pentru profundele sale
sfaturi de viaţă, de comomportament. Între
cele mai sugestive le prezentăm pe
următoarele: „nu frecventaţi pe parveniţii şi
înavuţiţii vremii” (îndemn care este parcă mai
potrivit acum decât atunci); „nimic mai
nedemn şi mai puţin onorabil decât a sluji un
bogătaş, fiindcă e bogat”; „săraci, dar demni
rămâneţi”; „feriţi-vă de a lua aluri
aristocratice şi ciocoieşti, care îndepărtează
pe soldatul ce trebuie să stea alături de voi”;
„noţiunile de datorie nu se impun prin
autoritate precum consemnele, ci de la inimă
la inimă”; „devotamentul nu se comandă, ci
se câştigă”; „să împiedicaţi insulta în
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iar de către colegi ca un camarad de calitate,
extrem de energic. În întreaga sa existenţă
militară s-a remarcat printr-o ţinută
impecabilă.
Locotenent-colonelul
Alexandru
Gheorghieş este cel care a contribuit
substanţial la dezvoltarea dimensiunii
patriotice a personalităţii viitorilor ofiţeri de
artilerie prin minunatele sale ore de istorie.
A cultivat cu pasiune faptele de arme ale
înaintaşilor, respectul pios faţă de aceştia şi
nevoia de a le fi demni urmaşi.
De neuitat pentru multe generaţii de
artilerişti au fost lecţiile de tactică generală
desfăşurate de exigentul maior Popescu
Constantin.
În amintirea absolvenţilor
Şcolii, un loc aparte l-a ocupat severul, dar
excelentul profesor de tactică de artilerie, dar
şi de corespondenţă, căpitanul Titus
Gârbea. Meritele sale profesionale au primit
deplina recunoaştere prin obţinerea peste ani a
gradului de general. Menţionăm faptul că a
fost unul dintre cei mai longevivi dintre
artileriştii de notorietate, depăşind venerabila
vârstă de 100 de ani.
O figură legendară a şcolii, care genera
deopotrivă admiraţie, dar şi teamă pentru
elevi a fost pretenţiosul profesor de mecanică,
fizică aplicată şi teoria erorilor, căpitanul
Verdeş Constantin.
Dispunerea
şcolii
într-un
oraş
universitar a făcut ca aceasta să beneficieze şi
de serviciile unor renumite cadre universitare.
Între acestea, la loc de frunte s-a găsit ilustrul
matematician Gheorghe Buicliu, titular al
disciplinelor geometrie analitică şi balistică
exterioară. Alte nume grele/cunoscute de ale
căror servicii a beneficiat şcoala au fost
renumitul profesor universitar de mecanică
Valeriu Alaci
şi eruditul profesor
I.D. Ştefănescu. Acesta din urmă intuind
valoarea de patrimoniu cultural a mânăstirilor
din Nordul Moldovei le prezenta elevilor ca
fiind autentice „comori” ale românismului.
Între spiritele alese din rândul
instructorilor s-a aflat şi căpitanul Valerian
Nestorescu, viitorul general, cu o contribuţie
excepţională la dezvoltarea construcţiei de
guri de foc de artilerie din România.

armată”; „să împiedicaţi bătaia”; „dezvăţaţi
pe camarazii ce fură, lecuindu-i cum veţi
putea de această boală a vremii”; „gradul nu
cuprinde nici un privilegiu, ci e o onoare, dar
şi o grea, serioasă şi continuă datorie”126.
Este lesne de înţeles că foarte buna
funcţionare a şcolii nu se putea realiza doar
prin calităţile comandanţilor şcolii, fără un
corp ofiţeresc şi profesional valoros.
Formarea profesională temeinică a viitorilor
ofiţeri de artilerie a presupus o atentă şi
riguroasă selecţie atât a ofiţerilor-instructori
mutaţi în şcoală, adevărate modele pentru
elevi, cât şi a profesorilor. Între aspectele care
au contribuit la formarea unui corp didactic
valoros a fost şi aplicarea unei înţelepte
politici de stabilitate în şcoală a acestuia, ceea
ce le-a permis să se formeze excelenţi
profesori şi instructori. Unii ofiţeri şi-au
desfăşurat activitatea ca instructori în şcoală
de la gradul de căpitan până la gradul de
colonel.
Dintre cei mai renumiţi profesori şi
instructori ai şcolii vom prezenta în
continuare câţiva dintre cei mai emblematici.
Între aceştia un loc aparte îl ocupă
locotenentul Iosif Butoi, personalitate de
excepţie a armatei române. Acesta timp de
10 ani a fost un profesor de frunte în Şcoala
Pregătitoare de Ofiţeri de Artilerie şi 8 ani la
Şcoala Superioară de Război. Mai mult decât
atât în perioada 1945-1947, când şcoala a
funcţionat la Piteşti a fost comandantul
acesteia. De asemenea, ca urmare a calităţilor
sale a deţinut şi funcţia onorantă de
comandant al Academiei Tehnice Militare.
A urmărit în permanenţă ca orele sale să fie
temeinic fundamentate ştiinţific, dar să nu se
transforme
în
plictisitoare
conferinţe
academice. A pus accent pe dimensiunea
participativă a elevilor la cursuri, astfel încât
acestea să fie atrăgătoare, să incite la
aprofundarea cunoştinţelor. Iosif Butoi a fost
un pedagog înnăscut, care ştia să laude elevii
fără însă a-i înfumura şi să dojenească fără a
jigni. Întotdeauna a fost perceput de elevi şi
mai târziu de studenţi ca un prieten mai mare,
126
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Un ofiţer cu har pedagogic care a făcut
ca însuşirea cunoştinţelor de geometrie
analitică, tactică şi topografie să fie mai
uşoară a fost căpitanul Marcel Mihăilescu.
Între cei al căror nume merită să-l menţionăm
cu prisosinţă, pentru contribuţia valoroasă la
efortul formativ al şcolii amintim: locotenentcolonelul Iliescu Zănoagă, căpitanii Andrei
Miclescu, Alexandru Şova, Dumitru
Costeleanu, Gheorghe Vartolomei, Mircea
Alexandrescu, Lucian Poiu.
Întrucât este foarte probabil ca din
studierea incompletă a surselor bibliografice
şi arhivistice disponibile să omitem
evidenţierea unor personalităţi cu contribuţii
remarcabile din viaţa şcolii, afirmăm cu toată
convingerea că majoritatea covârşitoare a
celor ce au făcut parte din corpul ofiţeresc şi
didactic au fost persoane admirabile.
Recunoaşterea pregătirii temeinice a
personalului şcolii este relevată şi de
solicitarea participării acestuia la o
multitudine de activităţi extraşcolare, ale
ministerului, între care se evidenţiază
includerea în compunerea echipelor de
achiziţionare de tehnică militară. Astfel, în
perioada 1931-1932 căpitanul Ţonciu
Gheorghe şi locotenentul Şeptilici Raul au
fost detaşaţi la Uzinele Skoda pentru
achiziţionarea de tehnică militară127. Şase ani
mai târziu locotenentul Lungu Gheorghe a
fost detaşat în comisia de control şi recepţie la
Uzinele Zbrojovca128. La aceeaşi uzină, în
acelaşi scop a mai fost detaşat şi locotenentcolonelul Stoicescu Marin.
Toată această pleiadă de valori cărora
de-a lungul anilor li s-au adăugat mulţi alţi
camarazi rămaşi anonimi, odată cu trecerea
timpului au reuşit să asigure absolvirea şcolii
de către 2273 de elevi. Situaţia absolvenţilor
pe promoţii a fost următoarea: 1922-130,
1923-61, 1924-55, 1925-35, 1926-53, 192775, 1928-130, 1929-111, 1930-206, 1931193, 1932-199, 1933-222, 1935-134, 1936145, 1937-152, 1938-89, 1939-82, 1940
„A”-102, 1940 „B”-109.
O succintă analiză a numărului de
absolvenţi pe promoţii relevă diferenţe foarte

mari. Astfel, cea mai mică promoţie a fost în
anul 1935 când au fost numai 35 de
absolvenţi, iar cea mai numeroasă, de 222 de
absolvenţi a fost în anul 1933. Aceste
diferenţe se datorează variaţiei mari a
numerelor de locuri de şcolarizare atribuite
anual şcolii de Ministerul de Război. Într-o
oarecare măsură, mică ce-i drept, numărul
absolvenţilor a fost influenţat şi de cei care nu
au reuşit să absolve şcoala sau au fost
îndepărtaţi din aceasta din diferite motive. În
acest
sens,
documentele
de
arhivă
menţionează o multitudine de retrageri sau
îndepărtări din şcoală. Spre exemplu, prin
Ordinul Inspectorului Învăţământului Militar
nr. 8590/1928 elevul Nelumeea Hristu a fost
„şters din controalele şcoalei” în data de
14 decembrie 1928129. În acelaşi an au fost
scoşi din evidenţă şi elevii din anul II Dima
Ioan şi Anghelescu Nicolae. În anul următor
prin Ordinul Inspectorului Învăţământului
Militar nr. 512/1929 elevii Petrescu
Constantin şi Krisher Edmond „sunt
îndepărtaţi din şcoală şi repartizaţi la
Regimentul 14 Obuziere, al doilea la
Regimentul 1 Artilerie Regele Carol I”130. Un
alt exemplu, care evidenţiază totodată
importanţa atribuită disciplinei este cel
referitor la elevul Munteanu-Războieni Ioan,
din anul II care în anul 1932 a fost
„îndepărtat din şcoală pentru purtări rele,
sancţionate de art. 69 din Regulamentul
provizoriu al Şcolilor Militare, fiind
repartizat pentru completarea serviciului
activ sub arme la Regimentul 5 Artilerie”131.
Deşi, astfel de exemple se pot găsi în
fiecare an şcolar, menţionăm că ele reprezintă
excepţii, calitatea elevilor şcolii, ca urmare a
rigorilor admiterii, a fost extrem de ridicată.
Această afirmaţie este susţinută de rezultatele
şcolare apreciabile, ce reflectă o bună
pregătire profesională a absolvenţilor probată
din plin în timpul celui de-al Doilea Război
Mondial, la care a participat majoritatea
covârşitoare a absolvenţilor şcolii de la
Timişoara, fie în calitate de comandanţi de
subunităţi şi unităţi, fie în calitate de ofiţeri de
stat major.
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Artilerie din Timişoara şi a demnităţilor
ocupate de aceştia evidenţiază o dată în plus
valoarea şcolii şi calitatea procesului de
învăţământ desfăşurat în aceasta. Afirmăm cu
toată convingerea că trăsătura de bază a
acestui proces a fost asigurarea unui nivel
înalt de cultură militară generală şi
artileristică, fundamentat pe o solidă bază
tehnico-matematică. Recunoaşterea nivelului
ridicat de pregătire tehnico-matematică a
ofiţerilor de artilerie dobândit după absolvirea
şcolii pregătitoare şi a celei speciale era
realizată prin echivalarea studiilor cu doi ani
de învăţământ politehnic. Pentru înscrierea în
anul III la Institutele politehnice, ofiţerii de
artilerie trebuiau să mai susţină 2-3 examene
pentru cursurile pe care nu le audiaseră în cele
două şcoli de artilerie.
O altă cauză a nivelului ridicat de
pregătire a ofiţerilor de artilerie, pe lângă
calitatea recunoscută a învăţământului a
reprezentat-o exigenţa proverbială de la
Şcoala Pregătitoare de Ofiţeri de Artilerie.
Intransigenţa corpului didactic faţă de cei
nesilitori este susţinută de următoarele date:
în anul şcolar 1925-1926 au fost 13 repetenţi
în anul I şi 4 repetenţi în anul II; în anul şcolar
1927-1928 au fost 30 de repetenţi în anul I şi
32 în anul II; în anul şcolar următor au fost
107 corijenţi în anul I, dintre care, 29 au
rămas repetenţi şi 20 de repetenţi în anul II; în
anul şcolar 1930-1931 au fost 97 de corijenţi
în anul I, din care au rămas în final 28 de
repetenţi; în anul şcolar următor au fost în
anul I – 40 de corijenţi132.
Toate aceste aspecte relevă fără
putinţă de tăgadă că Şcoala Pregătitoare de
Ofiţeri de la Timişoara a fost o excelentă
instituţie formatoare pentru artilerie,
pentru oştirea şi naţiunea română.

Mulţi absolvenţi au reuşit să se impună
în organismul militar românesc, ca
personalităţi de excepţie, urcând pe trepte
înalte ale ierarhiei militare. Între aceştia îi
amintim pe: generalul-locotenent Marin
Niculescu, adjunct al ministrului apărării
naţionale;
generalul-colonel
Constantin
Smirnov, comandantul Comandamentului
Artileriei, generalul-locotenent Iosif Butoi,
comandant al şcolii, comandant de divizie, de
corp de armată şi al Academiei Tehnice
Militare; generalul-maior Dumitru Panaitescu,
şef al Secţiei operaţii, comandantul artileriei
Regiunii 2 Militare; generalul-maior dr. Ion
Cupşa, şef de catedră la Academia Militară;
colonelul Dumitru Costeleanu, şef de catedră
la Academia Militară; generalul-maior
Constantin Buculei; generalul-locotenent
Gheorghe
Lefter;
generalul-locotenent
Octavian Orban; generalul-locotenent Petre
Constantin; generalul-locotenent Nicolae
Negulescu; generalul-colonel Constantin
Şandru, vicepreşedinte al Consiliului de Stat
al Planificării. O personalitate controversată,
dar extrem de interesantă, a fost Emil
Botnăraş, absolvent în 1927, cel care a
îndeplinit funcţia de ministru al apărării în
perioada 1947-1955.
Mulţi absolvenţi ai şcolii care din
diferite motive şi-au întrerupt profesia de
militar s-au afirmat ca personalităţi de
excepţie şi în viaţa civilă, fiind servanţi ai
naţiunii. Dintre aceştia amintim: doctor
inginer Marin Năstase, şeful promoţiei,
31 martie 1940 (despre care am amintit în
acest capitol), şef sector cercetare la Centrul
de mecanică al Ministerului Educaţiei şi
Învăţământului; profesor universitar doctor
inginer Aurelian Stas, cadru didactic la
Institutul Politehnic Bucureşti şi Secretar
Ştiinţific al Comisiei de acustică a Academiei
Române; conferenţiar universitar doctor
inginer Octavian Rădulescu, cadru didactic la
Academia Militară.
Enumerarea câtorva dintre absolvenţii
de excepţie ai Şcolii Pregătitoare de Ofiţeri de
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Constantin Petrovici, Şcoala Militară de Ofiţeri
Activi de Artilerie „Ioan Vodă”, Editura Militară,
Bucureşti 1976, p. 95.
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Ordinului telegrafic numărul 8316/F din
6 iulie 1940 al Marelui Stat Major133.
Planificarea şi organizarea mutării s-au făcut
cu rigurozitate, înainte de primirea ordinului
mai sus-menţionat, pe baza unor precizări
prealabile. Acestea au reprezentat în fapt
semnalul de punere în aplicare a planului de
mutare, începând cu data de 08 iulie 1940.
Pentru a transporta „averea şcoalei, familiile
şi gospodăriile ofiţerilor şi subofiţerilor şi
personalul civil …”134 au fost folosite

10.2.4. ŞCOALA PREGĂTITOARE DE
OFIŢERI DE ARTILERIE, PITEŞTI
1940-1948

Cea de-a cincea garnizoană în care a
funcţionat şcoala, în ordine cronologică, a fost
la Piteşti. Argumentele care apreciem că au
determinat mutarea locaţiei din Timişoara au
fost: depărtarea mare faţă de capitală, ceea ce
genera dificultăţi în exercitarea conducerii
şcolii de către eşaloanele superioare,
insuficienţa spaţiilor din vechea locaţie, şi nu
în ultimul rând
evoluţia
situaţiei
internaţionale
a
acelor ani. Mutarea
şcolii la Piteşti a
avut loc în anul
1940, anul de tristă
amintire
al
rapturilor teritoriale.
De altfel, întreaga
durată a funcţionării
în arealul piteştean
1940-1948 a coincis
cu
o
perioadă
istorică extrem de
complexă, agitată,
marcată în principal
Şcoala Pregătitoare de Ofiţeri de Artilerie, Piteşti 1940-1948
de
desfăşurarea
celui de-al Doilea
„5 trenuri a 50 vagoane fiecare”135. Cu trenul
Război Mondial şi de radicalele transformări
numărul 1, al cărui comandant a fost căpitanul
politico-sociale ce au urmat acestuia.
Şova Alexandru au fost transportate „drapelul
Dramatismul anilor în care şcoala a funcţionat
şcoalei; comandantul; averea bateriilor de
la Piteşti, fluctuaţia extrem de mare a
elevi şi serviciile şcolii; o parte din
personalului şcolii, normală pentru anii de
gospodăriile ofiţerilor”136. Plecarea acestei
război a făcut ca preocuparea pentru
prime garnituri de tren din Timişoara a avut
consemnarea principalelor evenimente din
viaţa şcolii în registrul istoric, şi în alte
loc în data de 8 iulie, la ora 8, iar sosirea sa la
documente să fie extrem de scăzută. Aşa se
Piteşti a avut loc a doua zi, 9 iulie, când a
face că sursele arhivistice ca şi cele
plecat spre noua locaţie şi trenul numărul 2.
bibliografice despre această perioadă sunt
Comandantul său a fost căpitanul Grigoriu
puţine, incomplete şi insuficient de relevante
Ioan. Durata acestui transport, ca de altfel a
prin conţinut pentru radiografierea exactă a
tuturor celorlalte a fost de o zi. Plecările
modului de funcţionare a şcolii.
celorlalte 3 garnituri de tren au avut loc în
În garnizoana Piteşti Şcoala Pregătitoare
zilele de 10, 11 şi 12 iulie.
de Ofiţeri de Artilerie „Carol I” s-a instalat,
133
conform deciziei Ministerului de Război în
Arhiva M.Ap.N. – M.St.M., Registrul istoric al
Şcolii de Ofiţeri de Artilerie, inventar 4507, p.75.
cazărmile Regimentului 6 Artilerie şi
134
Ibidem.
Regimentului 4 Dorobanţi dispuse în zona
135
Ibidem.
136
Trivale. Mutarea a fost începută, ca urmare a
Ibidem.
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Comandanţii acestora au
fost
locotenentul
(guard)
Georgescu Constantin, căpitanul
Rusu Ioan, respectiv căpitanul
(educaţie fizică) Şancu Ilie.
În data de 13 iulie s-a finalizat
mutarea şcolii în garnizoana
Piteşti şi a continuat instalarea
în noua locaţie.
Prima
activitate
de
învăţământ după dislocarea în
Piteşti
a
reprezentat-o
efectuarea stagiului de către
elevii din anul I, guarzii de
artilerie începând cu data de
24 iulie 1940, la nici
2 săptămâni de la încheierea
mutării. Repartiţia elevilor, pe unităţi, la
stagiu s-a făcut conform Ordinului
Inspectoratului General al Artileriei nr. 3216
din 1 iulie 1940.
Ca şi în cazul mutării şcolii în urmă cu
19 ani, de la Bucureşti la Timişoara, şi de
această dată, în urma instalării efective în
noua locaţie s-a ajuns la concluzia că spaţiile
alocate la cele două regimente amintite
anterior nu sunt suficiente şi nici nu asigură
condiţiile necesare de funcţionare a unei
instituţii de învăţământ. Urmare a acestui fapt,
ministerul a aprobat instalarea şcolii şi într-o
altă clădire, în care astăzi se găseşte
comandamentul Şcolii de Aplicaţie pentru
Unităţi Luptă. Mutarea în această nouă locaţie
piteşteană a început în data de 06 septembrie
1940, cu puţin înainte de începerea noului an
şcolar. De menţionat faptul că în cazarma
Regimentului 6 Artilerie au rămas în
continuare „2 pavilioane de trupă, grajdurile,
remizele de material şi magaziile”137.
Aceeaşi dată de 6 septembrie a marcat
şi desfăşurarea primului ceremonial militar la
care şcoala a participat în noua garnizoană,
prilejuit de depunerea jurământului de
credinţă faţă de Regele Mihai I. Festivitatea a
avut loc la ora 17.00, pe platoul Regimentului 4
Dorobanţi, unde au fost prezenţi toţi militarii
din garnizoana Piteşti. Ceremonialul militar a
fost deschis de comandantul garnizoanei,
colonelul Marinescu Ion, care a dat citire
proclamaţiei către armată a generalului Ion

Imagine a comandamentului şcolii

Antonescu,
preşedintele
Consiliului
de miniştri prin care se aducea la
„cunoştinţa tuturor abdicarea M.S. Regelui
Carol al II-lea şi urcarea pe tron a M.S.
Regelui Mihai I”138. Depunerea propriu-zisă a
jurământului a fost precedată de oficierea
slujbei religioase de către „confesorul
garnizoanei” preotul maior Vasile Mateescu.
De menţionat că depunerea jurământului de
credinţă faţă de noul rege de către ofiţerii,
subofiţerii şi funcţionarii civili a avut loc în
faţa drapelului de luptă al şcolii, singurul
existent în garnizoană.
Acesta după
festivitate a fost condus de o companie de
onoare din Regimentul 4 Dorobanţi şi de către
muzica militară a acestui regiment, la noul
local al comandamentului şcolii.
La 13 septembrie 1940 a depus
jurământul şi personalul şcolii care nu a fost
prezent în garnizoană în urmă cu o
săptămână, precum şi elevii de anul II
chemaţi să îndeplinească funcţiile de
instructori în şcoală.
Începutul lunii septembrie a fost
caracterizat de eforturi susţinute de pregătire a
spaţiilor în vederea primirii elevilor din anul I
şi de deschidere a anului şcolar 1940-1941.
De asemenea, începând cu 1 septembrie
efectivele şcolii au fost completate cu noi
cadre militare ce urmau să încadreze
subunităţile de elevi. Între noii sosiţi îi
amintim pe: locotenentul Andronache
Constantin, locotenentul Grecescu Nicolae şi
sublocotenentul Godeanu Vasile.
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Arhiva M.Ap.N. – M.St.M., Registrul istoric al
Şcolii de Ofiţeri de Artilerie, inventar 4507, p. 84.
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Ibidem.

Ordinea de bătaie a şcolii, intrată în
vigoare pe data de 23 septembrie 1940, pentru
primul an de învăţământ din garnizoana
Piteşti a fost următoarea:
„I. Comanda şcoalei:
Comandantul şcoalei: - Locotenent
colonel Stănică Ioan
Ajutorul comandantului: - Locotenent
colonel Negoescu Ştefan

- Spălătorese elevi – Spălătoreasă
Gaia Maria
Serviciul Aprovizionărei:
- Ofiţer cu Aprovizionare –
Locotenent Grecescu Nicolae
- Ajutor Ofiţer Aprovizionare –
Plutonier-major Tabacu Teodor
- Ajutor Ofiţer Aprovizionare –
Plutonier major Administrator Matei Dumitru
- Ajutor Ofiţer Aprovizionare –
Şef Birou cls. II Clapan Simion
- Bucătar elevi – Bucătar cls. II
Godianu Ioan
- Grădina zarzavat – Plutonier
Radu Apostol
- Şef cantinier – Plutonier major
Petculescu Constantin

Biroul Adjutanturei:
- Adjutant şi Inform. – Locotenent
Pană Nicolae
- Dactilografă – Dact. Principală
Herţa Ana
- Registrator general – Desenator
clasa II Drăghicescu Ştefan
Biroul Mobilizărei:
- Şeful Biroului Mobilizărei
Căpitan Borcescu Victor
- Ajutor Biroul Mobilizărei
Plutonier major Laz Matei

Serviciul Armăturei:
- Ofiţer cu Armătura – Locotenent
guard artilerie Georgescu Constantin
- Subofiţer cu Armătura –
Plutonier major Petculescu Constantin
- Ajutor laboratoare – Locotenent
Hambaroş Ioan
- Şef Garaj Maşini – Serg. major
şofer Dumitrescu Nicolae

–
–

Serviciul Caseriei:
- Mânuitor bani publici – Adm.
căpitan Trolea Gheorghe
- Ajutor Serviciul Casieriei –
Sergent major administrator Zubaşcu
Alexandru
- Ajutor Serviciul Casieriei –
Sergent major administrator Popescu Enache

Serviciul Cazarmărei:
- Ofiţer cu cazarmarea – Guard
geniu Locotenent Postăvaru Pavel
- Ajutor Ofiţer Cazarmare –
Plutonier guard geniu Zamfirescu Gheorghe
- Custode al Şcoalei – Plutonier
major Coşăreanu Florea
- Custode al Şcoalei – Plutonier
major Şerban Constantin
- Mecanic hidrog calorifer –
submaistru cls. II Fleşaru Gheorghe

Serviciul Îmbrăcămintei:
- Contabil în materii – Căpitan
Iliuţă Ioan
- Ajutor Serviciu Îmbrăcămintei –
Plutonier major Ardeleanu Octavian
- Ajutor Serviciu Îmbrăcămintei –
Impiegat Popescu Ioan
- Atelierul Croitorie – Submaistru
cls. II Băncilă Sextil
- Atelierul Cizmărie – Maestrul
cls. II Sârbu Alexandru
- Atelierul Curelărie – Submaistrul
cls. II Dascălu Petre
- Atelierul Fierărie-potcovărie –
Submaistru cls. II Hergheş Ioan
- Spălătorese elevi – Spălătoreasă
Iordache Elena
- Spălătorese elevi – Spălătoreasă
Ciobanu Constanţa

Serviciul Tipografiei:
- Directorul Tipografiei – Căpitan
Borcescu Victor
- Atelier Zeţărie-Legătorie –
Maistar Tipograf Pitaru Ioan
- Atelier Zeţărie-Legătorie –
Maistar cls. III Moldovan Victor
- Atelier Litografie – Maistar
Arcadie Dumitru
Serviciul Sanitar:
- Medicul şcoalei – Medic cpt.
Doctor Opran Ioan
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Trebuie relevat faptul că organigrama
şcolii s-a schimbat de mai multe ori în
perioada de funcţionare de la Piteşti. Spre
exemplificare amintim că la data de 23 august
1944 organigrama prevedea: comanda şcolii,
direcţia de studii, Divizionul 1 elevi cu
Bateriile 1 şi 2 elevi artilerie şi Bateria a 3-a
elevi guarzi de artilerie, Divizionul 2 elevi cu
Bateriile 4 şi 5 elevi artilerie şi Bateria a 6-a
guarzi de artilerie şi Divizionul 3 trupă cu
două baterii140. Efectivele şcolii erau de
477 persoane după cum urmează: ofiţeri 46,
sergenţi reangajaţi 20, maiştri militari 9,
angajaţi civili 16, elevi anul II artilerie 175,
elevi anul I guarzi de artilerie 35, elevi anul II
guarzi de artilerie 29141. De menţionat că în
evidenţele şcolii se aflau şi 251 de cai.
În anul 1945, la data de 1 ianuarie
efectivele şcolii erau de 585 de persoane.
Creşterea numerică a efectivelor faţă de anul
anterior s-a datorat numărului mai mare de
elevi, precum şi introducerii în organigramă a
muzicii militare. Peste foarte puţin timp, la
17 februarie 1945 efectivele şcolii au sporit cu
13 ofiţeri şi 128 elevi, viitori subofiţeri ca
urmare a integrării în compunerea şcolii a
Şcolii de Ofiţeri de Rezervă a Artileriei, în
baza Ordinului Marelui Stat Major nr. 75500
din 1945142.
O altă schimbare importantă în
organigrama şcolii şi implicit în misiunea
acesteia s-a produs la data de 10 iulie 1945,
odată cu includerea în cadrul şcolii a Secţiei
artilerie antiaeriană. Aceasta a sporit
efectivele şcolii cu 30 de persoane: 17 ofiţeri,
6 subofiţeri, 5 maiştri militari şi 2 angajaţi
civili.
La data de 01 ianuarie 1946, când
comandant era colonelul Iosif Butoi
organigrama şcolii cuprindea: comanda şcolii,

- Subofiţer Sanitar – Plutonier
Neagu Vasile
Serviciul Veterinar:
- Veterinarul Şcoalei – Veterinar
Căpitan Pristescu Ioan
- Infirmier de cai – Plutonier
Major infirmier de cai Popa Vintilă
- Infirmier de cai – sergent major
infirmier de cai Puton Ioan
Portarul şcoalei – uşier portar
Trufăsilă Nicolae
II. Direcţia de studii
Director de studii – Maior Ştefănescu
Ioan
Ajutor şi Inspector studii anul I –
căpitan Pşait Ioan
Ajutor şi Inspector studii anul II –
căpitan Popescu Dumitru
Profesor – profesor Spălăţelu
Constantin
Educator fizic – căpitan Ed.Fiz. Şancu
Ilie
Şef Birou – Şef Birou cls. I Dumitraşcu
Tache
Dactilografă – dactilografă principală
Dumitraşcu Monia
Desenator – desenator clasa III
Tomescu Ioan
Desenator – Dragosin Traian
Divizionul I Elevi
Comandant Divizion – Maior
Ştefănescu Gheorghe Ioan
Bateria 1 Elevi
Comandantul Bateriei – Căpitan
Mândrilă Traian
Ofiţer Subaltern – Locotenent Moise
Gheorghe
Ofiţer Subaltern – Locotenent Paiu I.
Lucian
Bateria a 2-a Elevi
Comandantul Bateriei – căpitan
Spiridonescu Mihail
Ofiţer Subaltern – locotenent Florescu
I. Ştefan
Ofiţer Subaltern – locotenent Ionescu V.
Aurel
Divizionul II
Comandant Divizion – maior Iliescu
Ioan”139
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Arhiva M.Ap.N. – Formular istoric al Şcolii de
Ofiţeri de Artilerie din perioada 1944-1970, RiJO-2,
529, p.2.
141
Ibidem.
142
Ibidem, p.6.
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Arhiva M.Ap.N. – M.St.M., Registrul istoric al
Şcolii de Ofiţeri de Artilerie, inventar 4507, pp. 85-87.
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decizie ministerială în care erau stipulate
numărul de locuri şi condiţiile de admitere în
instituţiile de învăţământ militar.
Pregătirea viitorilor ofiţeri de artilerie se
realiza pe parcursul a doi ani de studiu. Între
anul întâi şi anul doi de studiu era planificat a
se executa stagiu la unităţi, expresie a
preocupării pentru imprimarea unui caracter

direcţia de studii, Divizionul 1 elevi (viitori
ofiţeri) cu 4 baterii, Divizionul 2 elevi cu
2 baterii (viitori ofiţeri), Divizionul 3 elevi
(viitori subofiţeri) cu 3 baterii, Divizionul 4
trupă cu 2 baterii trupă şi o secţie auto.
Efectivele erau de 669 persoane după cum
urmează: ofiţeri 61, sergenţi reangajaţi 61,
maiştri militari 8, elevi
viitori ofiţeri de artilerie
182, elevi guarzi de
artilerie 33, elevi viitori
subofiţeri 147, militari
în termen 150, angajaţi
civili 27.
Învăţământul
Agravarea
situaţiei internaţionale
şi mai ales izbucnirea
celui de-al Doilea
Război Mondial au
determinat în mod
firesc
creşterea
efectivelor
militare.
Prin urmare, a sporit
substanţial şi numărul
de locuri scoase de
minister pentru admiterea în şcolile de ofiţeri,
inclusiv
în
cea
de
artilerie.
Din nefericire, ocuparea acestora a impus
lărgirea din nou a condiţiilor de admitere.
Cu toate acestea, în pofida facilităţilor
importante create la admitere, atractivitatea
pentru a urma o carieră militară a fost extrem
de scăzută. În acest context, în anul 1941,
Direcţia Superioară a Artileriei raporta
ministrului că la concursul de admitere la
Şcoala de Ofiţeri de Artilerie, pentru cele
280 de locuri s-au înscris numai 18 candidaţi.
Ca urmare a acestei situaţii a propus
ministrului să modifice condiţiile de admitere,
în sensul acceptării şi a corijenţilor, sub
rezerva trecerii clasei de către aceştia la
examenele din toamnă143. Reamintim că
atributul stabilirii condiţiilor de admitere
revenea ministrului care, anual emitea o

Imagine din curtea şcolii

practic, pragmatic învăţământului. Desigur,
desfăşurarea celui de-al Doilea Război
Mondial a generat o serie de schimbări, nu
atât în structura propriu-zisă a procesului de
învăţământ, cât şi în modul de executare a
stagiului la unităţi şi a perioadei de timp
alocată acestei activităţi. Astfel, prin Ordinul
Marelui Stat major nr. 6312/D, din 17 august
1941 se stabilea ca „Elevii anului II aflaţi la
Stagiu la diferite unităţi vor fi trimişi în
permisie până la data de 1 septembrie 1941
când urmează a se înapoia la şcoală”144.
Analiza repartiţiei globale a timpului
alocat pe categorii de activităţi (pregătire
militară, respectiv pregătire generală şi
tehnică), în primii ani de funcţionare a şcolii
în garnizoana Piteşti, arată potrivit datelor din
tabelul următor, exprimate în procente, o
relativă constanţă:

143
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Arhiva M.A.N.-M.St.M., fond Direcţia Superioară a
Artileriei, dosar 67/1941, p. 83.

Arhiva M.Ap.N. – M.St.M., Arhiva Şcolii de Ofiţeri
de Artilerie, inventar 4507, p. 147.
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98

2

2

1

2

72

85

70

65

28

15

30

35

1940
1941

1941
1942

1942
1943

1943
1944

Categorii
de cursuri
Cultură
generală
Matematică şi
ştiinţe aplicate
Cultură
militară
generală

-

22

31

40

50

30

-

-

314

146

337

483

271

233

574

410

635

431

942

933

Este evidentă ponderea scăzută a
numărului de ore de cultură generală în pofida
creşterii acestora de la zero ore în primul an
şcolar de funcţionare a şcolii la Piteşti, la
40 de ore în anul de învăţământ 1943-1944.
Aşa cum se poate constata a scăzut dramatic
numărul orelor de matematică, până la
scoaterea acestei discipline indispensabile
culturii artileristice din programa şcolară.
Involuţia dramatică a ponderii orelor alocate
matematicii, într-o perioadă scurtă de timp –
de numai 5 ani, este reflectată de faptul că
dacă în anul de învăţământ 1937-1938 au fost
prevăzute 517 ore, în anul de învăţământ
1942-1943 această disciplină nu s-a mai
regăsit în programa şcolară. Dacă amintim că
în anii de funcţionare a şcolii dinainte de
secolul XX, numărul orelor de matematică era
de 700-800 pe an şcolar, este şi mai lesne de
perceput involuţia fundamentării riguros
ştiinţifice a procesului de formare a ofiţerilor
de artilerie. Cursurile de matematică ţinute la
Timişoara de iluştri profesori universitari au
rămas o amintire greu credibilă.
O altă evidenţă o reprezintă oscilaţia
mare a numărului total al orelor afectate celor
4 categorii de cursuri prezentate în tabel.
Astfel, dacă pentru aceste categorii de cursuri,
în ultimul an de funcţionare la Timişoara au
fost alocate 1229 de ore, în anul următor,
primul an de funcţionare a şcolii la Piteşti,
numărul total de ore a scăzut aproape la
jumătate – 635 de ore. Mai mult, în anul de
învăţământ următor, 1941-1942 au fost
prevăzute pentru aceste cursuri doar 431 de
ore. În următorii doi ani de învăţământ
numărul orelor s-a dublat (942 în anul 19421943, respectiv 933 în anul 1944-1945).
Toate acestea relevă fără putere de
tăgadă, exagerata instabilitate a programelor
de învăţământ din perioada războiului.
Matematica, ştiinţa indispensabilă formării
autenticilor artilerişti a fost reintrodusă în
programele şcolare după încetarea războiului,
fără însă a atinge ponderea avută în anii
funcţionării şcolii la Timişoara.

Este evidentă scăderea dramatică a
ponderii disciplinelor de cultură generală şi
tehnică la 1-2%, şcoala pierzând în acest fel
recunoaşterea de instituţie cu un fundament
tehnico-matematic temeinic. De asemenea,
dacă analizăm ponderea activităţilor practice,
respectiv teoretice, prezentate în ultimele
rubrici ale tabelului, constatăm o creştere
substanţială a ponderii activităţilor practice în
detrimentul celor teoretice. De menţionat
faptul că în cei 19 ani de funcţionare a şcolii
la Timişoara, ponderea majoritară au avut-o
activităţile teoretice, cu o medie de
aproximativ
55%.
Creşterea
ponderii
activităţilor practice, cu un maximum de 85%
în anul de învăţământ 1941-1942, s-a datorat
orientării imprimate învăţământului de
artilerie de consilierii germani, care urmăreau
formarea de artilerişti practicieni, utili
efortului de război, nu specialişti cu un ridicat
nivel de pregătire ştiinţifică.
Perceperea
corectă
a
dinamicii
programelor de învăţământ pe ani de studii,
până la 23 august 1944, din perspectiva
numărului de ore pe categorii de cursuri este
facilitată de tabelul următor:
Ani de
învăţământ

1943
1944

99

1942
1943

1943
1944

98

Categorii
de cursuri
Specialitate
artileristică
Total ore
cursuri

1941
1942

1942
1943

98

Ani de
învăţământ

1940
1941

1941
1942

Categorii
de activităţi
Cursuri
militare,
regulamente şi
instrucţie
Cultură
generală şi
tehnică
Instrucţie
(activităţi
practice)
Cursuri
(activităţi
teoretice)

1940
1941

Ani de
învăţământ
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(1940-1941), elevii anului doi au desfăşurat
cursuri efectiv în şcoală numai patru luni şi
jumătate.

O atenţie sporită s-a acordat în perioada
1940-1945 pregătirii tactice. S-a studiat
aprofundat nu numai tactica artileriei, ci şi
tactica infanteriei şi a celorlalte arme,
îndeosebi a carelor de luptă. Pentru fiecare
armă, elevii studiau locul şi rolul acestora,
organizarea subunităţilor şi unităţilor şi modul
de întrebuinţare în luptă. Lecţiile teoretice
erau urmate de aplicaţii desfăşurate, atât la
clasă, cât şi mai ales în teren. Amplasarea
geografică a oraşului Piteşti a favorizat
desfăşurarea aplicaţiilor tactice, atât în zone
de câmpie, cât şi de deal-munte. În ceea ce
priveşte tragerile artileriei sursele de
documentare relevă că verificarea acumulărilor
teoretice se realiza săptămânal prin trageri
reale pe terenul din vecinătatea şcolii145.
Între celelalte discipline cu o pondere
ridicată în structura programelor de
învăţământ din anii de război amintim,
„instrucţia
la
tunuri”,
„instrucţia
specialistului de artilerie”, şi „instrucţia de
luptă a bateriei şi divizionului”. Spre
exemplificare menţionăm că în anul de
învăţământ 1942-1943 au fost alocate la
„instrucţia la tunuri” a elevilor din anul I – 225
de ore şi 172 de ore pentru cei din anul II, la
„instrucţia specialistului de artilerie” a
elevilor din anul I - 239 de ore şi 186 de ore
pentru cei din anul II, iar la „instrucţia de
luptă a bateriei şi divizionului” 154 de ore,
respectiv 274 de ore146. Creşterea numărului
de ore alocate „instrucţiei specialistului de
artilerie” s-a datorat nu numai nevoilor de
pregătire impuse de război, ci şi diversificării
aparaturii de artilerie şi sporirii continue a
complexităţii acesteia.
Stagiul la unităţi a rămas o activitate
bine conturată în programa şcolară, chiar dacă
uneori utilitatea sa a fost pusă sub semnul
întrebării datorită faptului că se suprapunea cu
perioada de concedii (luna august) a cadrelor
militare. De asemenea, durata sa a fost diferită
în timp, valoarea minimă fiind de o lună.
În perioada de început a funcţionării şcolii la
Piteşti durata stagiului a fost prelungită
excesiv, diminuând timpul la dispoziţie pentru
pregătire în şcoală. Ca urmare a acestui fapt,
în primul an de funcţionare a şcolii la Piteşti

Educaţia
Preocuparea fundamentală a comandanţilor
şi instructorilor a reprezentat-o în continuare
cultivarea la elevi a celor mai alese trăsături
morale, a spiritului de luptător, a
sentimentelor camaradereşti, a dragostei faţă
de rege, neam şi ţară. De menţionat faptul că
în perioada funcţionării şcolii la Piteşti,
procesul educaţional a avut şi o dublă
determinare ideologică. Prima determinare, în
anii 1940-1944, a fost dată de alianţa cu
Germania care a impus între altele necesitatea
prelucrării ideologice a elevilor din
perspectiva asocierii cu un stat fascist.
În esenţă, mesajul transmis elevilor era de a
accepta fără judecăţi proprii de valoare noua
orientare politică a statului ca pe o decizie
justă şi necesară. De asemenea, se cultiva
viitorilor ofiţeri ideea că rolul lor nu este de a
discerne, de a raţiona logic cu privire la
politica statului, ci de a fi buni executanţi ai
deciziilor acestuia. De remarcat că dacă în
trecut s-a cultivat respectul faţă de ordin prin
dezvoltarea convingerii individuale în justeţea
acestuia, în această perioadă s-a pus accentul
nu pe convingere, ci pe coerciţie, pe teama
faţă de lege. În acest sens menţionăm că s-a
introdus în programa şcolară cursul „codul
justiţiei militare”, disciplină de sine-stătătoare
care trebuia să dezvolte nu atât respectul, cât
mai ales frica faţă de lege. De reţinut faptul că
şi până în acea perioadă, cunoştinţele privind
îndatoririle militarilor şi sancţiunile aplicabile
acestora s-au transmis elevilor dar nu printr-o
disciplină de sine-stătătoare. Introducerea în
programa şcolară a acestei noi discipline s-a
datorat într-o bună măsură consilierilor
germani din cadrul ministerului. Trebuie
relevat faptul că personalul şcolii a avut
abilitatea de a feri elevii cât mai mult cu
putinţă de curentele fasciste ale vremii, de a
nu le altera structura morală.
Resentimentele
elevilor
faţă
de
ideologia fascistă au fost amplificate de
participarea şcolii cu 4 baterii de elevi la
restabilirea ordinii în oraşul Piteşti în urma
desfăşurării rebeliunii legionare din 2123 ianuarie 1941147. Un alt prilej de exprimare
a dezacordului faţă de manifestările fasciste
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l-a reprezentat participarea unei părţi a
personalului şcolii la funeraliile unui
camarad, victimă a evenimentelor de tristă
amintire din ianuarie 1941. „O baterie de
onoare cu drapelul şcoalei a dat onorurile de
la sosirea în gară şi până în satul Găvana
unde a fost depus defunctul medic căpitan
Ionescu Marin, decedat în timpul rebeliunii
din 21-23.01.1941 în Bucureşti. A fost
transportat pe un afet dat de şcoală”148.
A doua zi, în data de 28 ianuarie 1941
„o secţie cu drapelul a dat onorurile la
înmormântarea medicului căpitan Ionescu
Marin în comuna Găvana”149.
Cea de-a doua determinare ideologică
care a influenţat decisiv viaţa şcolii,
activitatea educativă din ultimii 3 ani de
funcţionare a acesteia în Piteşti a reprezentat-o
schimbarea ordinii sociale de după război şi
introducerea instituţionalizată a ideologiei
comuniste. Spre exemplificare în data de
11 februarie 1946 s-a prezentat în şcoală
primul locţiitor politic al comandantului,
locotenentul Streja M. Stelian150. Educaţia
politică a devenit în scurt timp o constantă tot
mai importantă între activităţile şcolii.
Treptat, parte din cadrele şcolii viitorii
instructori şi activişti de partid au urmat
cursuri de educaţie politică. În acest sens
amintim că în Ordinul de zi numărul 126 din
1947 al şcolii se menţionează că la data de
„01.07.1947 se înapoiază din detaşare de la
cursul de educaţie politică Breaza efectivele
trimise la 28.05.1947”.
În anul 1946 au fost cooptaţi în
organizaţiile de partid şi ale Uniunii
Tineretului Muncitoresc militari, inclusiv din
Şcoala Pregătitoare de Ofiţeri de Artilerie.
Primii membri de partid din şcoală, în număr
de 12, au fost constituiţi „pe celule, care
făceau adunările în afara cazărmii, separat
sergenţii şi separat ofiţerii…; celula
subofiţerilor era formată din 4 tovarăşi.
Celula ofiţerilor era formată din 8 ofiţeri”151.
Ambele celule erau conduse de o secţie
militară a partidului ce funcţiona pe lângă

Comitetul Judeţean de Partid, al cărui şef era
un membru de partid civil. Constituirea unei
organizaţii de partid în cadrul şcolii s-a
produs după unificarea Partidului Comunist
Român cu Partidul Social Democrat.
Începând cu anul 1947, „munca
politică” din şcoală a devenit o constantă ce
se adresa întregului personal nu numai
membrilor de partid. Principala formă de
pregătire politică a ofiţerilor a reprezentat-o
„conferinţa politică” care s-a desfăşurat
bilunar în cadrul cercurilor de studii. Aceeaşi
formă de pregătire politică, cu aceeaşi
frecvenţă s-a desfăşurat şi cu subofiţerii.
Cu elevii, pregătirea politică s-a desfăşurat
conform programei şcolare în cadrul orelor de
educaţie, „în timp ce cu soldaţii pregătirea
s-a desfăşurat de trei ori pe săptămână câte o
oră. În plus, cu întreg personalul s-au
desfăşurat informări politice cu durata de o
oră, o dată pe săptămână, de regulă sâmbătă
dimineaţă”152.
Noua
dimensiune
ideologică
a
procesului educativ din şcoală a cunoscut şi
alte forme de manifestare. Una dintre acestea
a reprezentat-o participarea la manifestări
menite a asigura cunoaşterea clasei
muncitoare, apropierea faţă de aceasta.
În acest sens menţionăm participarea unei
delegaţii de militari din şcoală, în decembrie
1947, la „meetingul din sala Teatrului
Comunal pentru comemorarea celor ce au
murit în mişcarea muncitorească de
la 13.12.1918”153.
Un bun prilej pentru noile autorităţi
instituite în 1946 de educare a armatei, în
sensul reliefării grijii pe care acestea i-o
poartă, au reprezentat-o adunările de
explicitare a însemnătăţii celebrului „Ordin 50”
din 29 decembrie 1947. Emis de ministrul
Emil Bodnăraş, fostul elev al şcolii din
perioada funcţionării la Timişoara, la numai
5 zile de la numirea în funcţie, ordinul, în
pofida determinării sale politice a contribuit
substanţial la îmbunătăţirea condiţiilor de trai
al militarilor. În toate unităţile militare,
inclusiv în Şcoala Pregătitoare de Ofiţeri de
Artilerie s-au ţinut adunări, aşa cum am arătat
mai sus, prilej cu care s-a exprimat, conform
orientărilor de partid, ataşamentul armatei faţă
de noua orânduire: „Militarii s-au angajat că
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drapelul de luptă al şcolii şi muzica
garnizoanei. A doua zi, parte din personal a
participat la un Te-Deum organizat la Biserica
Mavrodola în sănătatea regelui şi a reginei
mamă. De remarcat faptul că organizarea de
astfel de ceremoniale religioase era o practică
curentă în acele vremuri. Spre exemplificare,
următorul Te-Deum oficiat în sănătatea
regelui s-a desfăşurat la scurt timp, în data
de 03 noiembrie 1940.
O altă astfel de activitate a reprezentat-o
participarea în data de 16 noiembrie 1940 a
corpului de ofiţeri al şcolii împreună cu
drapelul de luptă şi o baterie de onoare la
întâmpinarea în gara Piteşti a conducătorului
statului, generalul Ion Antonescu la
întoarcerea din Italia.
Dacă în anii trecuţi, aşa cum am
prezentat în capitolele anterioare vizitele,
controalele şi inspecţiile la cel mai înalt nivel
erau frecvente în perioada funcţionării şcolii
la Piteşti, au fost extrem de puţine.

se vor încadra în cea mai desăvârşită
disciplină, executarea neşovăitoare a
ordinelor, ataşament faţă de marea cauză a
construirii democraţiei noastre populare şi a
armatei ca apărătoare a drepturilor şi
cuceririlor poporului”154.
Ultimele zile ale anului 1947 prin
evenimentele desfăşurate s-au constituit într-un
alt prilej de educaţie cu o evidentă
determinare ideologică. Astfel, cu prilejul
adunării personalului şcolii, datorată abdicării
regelui în data de 30 decembrie s-a dat citire
proclamaţiei guvernului către ţară şi s-a
evidenţiat „importanţa acestor evenimente
cari au deschis democraţiei noastre populare
căi noi de măreţe înfăptuiri”155. De asemenea,
personalul şcolii a fost informat de
proclamarea republicii şi constituirea
Prezidiului Provizoriu al Republicii Populare
România, format din Constantin Parhon,
Mihail Sadoveanu, Ştefan Costea, Gheorghe
Neculi şi Gheorghe Stroe. De asemenea, au
fost informaţi că doctorul Petru Groza a fost
însărcinat cu formarea noului guvern.
În ultima zi a anului 1947, în şcoală, ca
de altfel în întreaga armată a avut loc
festivitatea depunerii jurământului de credinţă
faţă de Republica Populară România. Dacă în
trecut jurământul de credinţă era depus faţă de
suveran, de această dată, conform noului
conţinut al acestuia era dat faţă de „popor şi
Republică”.
Până în anul 1948, anul mutării şcolii la
Sibiu, activitatea de partid a fost condusă de
locţiitorul politic, ajutat de un birou format
de 3-4 membri de partid.

Şcoala în anii de război
Desfăşurarea celui de-al Doilea Război
Mondial a influenţat în mod decisiv
activitatea şcolii. Una din cauzele influenţării
activităţii şcolii a reprezentat-o fluctuaţia
extrem de mare a cadrelor militare ale
acesteia, firească de altfel în condiţii de război
sau de pregătire pentru război. Personalul
şcolii a completat de-a lungul timpului statul
de organizare pentru război al multor mari
unităţi şi unităţi, îndeosebi de artilerie.
În acest sens amintim că prima concentrare ce
a vizat şi personal din şcoală s-a realizat în
data de 20 iunie 1941, în baza Ordinului
telegrafic nr. 18454 din 19 iunie 1941 al
Direcţiei Artilerie. Potrivit acestui ordin, trei
ofiţeri şi un subofiţer au fost încadraţi la alte
unităţi, astfel: căpitanul Iliuţă Ioan la
Regimentul 25 Artilerie, locotenentul Sandu
Gheorghe la Regimentul 8 Artilerie Moto,
locotenentul Ionescu Aurel la Regimentul 4
Artilerie şi sergentul major Puţan Ioan la
Regimentul 4 Călăraşi. Două zile mai târziu,
prin Ordinul telegrafic al M.St.M.
nr. 161.811 din 20 iunie au mai fost
concentraţi şase ofiţeri după cum urmează:
căpitanul Mândrilă Traian la Regimentul 16
Artilerie, căpitanul Panaitescu Ioan la
Regimentul 11 Artilerie, locotenentul Vâlev
Gheorghe la Regimentul 7 Artilerie Grea,

Vizite şi evenimente importante în
viaţa şcolii
Personalul şcolii a participat la aproape
toate evenimentele la care armata a fost
implicată la nivelul garnizoanei Piteşti. Una
dintre primele activităţi de acest tip a
reprezentat-o participarea corpului ofiţeresc
din şcoală, alături de ceilalţi ofiţeri din
garnizoană la „solemnitatea primirei în gară
a M.S.Regina Mamă Elena, înapoiată în ţară
…însoţită de M.S.Regele Mihai I”156.
La festivitate a mai participat o companie de
onoare din cadrul Regimentului 1 Vânători cu
154
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locotenentul Oancea Benone la Divizionul 5
Artilerie Călăraşi, locotenentul Paiu Lucian la
Regimentul 5 Artilerie şi sublocotenentul
Spălăţelul Vasile la Regimentul 5 Artilerie.
Mutările au continuat şi în anii
următori, în număr tot mai mare. Una dintre
cele mai reprezentative a fost cea din 28 iunie
1942 a însuşi comandantului şcolii, colonelul
Stănică Ioan, „repartizat pentru mobilizare la
comanda Regimentului 38 Artilerie”157.
Acesta a predat comanda şcolii locotenentcolonelului Negrescu Ştefan.
Între cei mutaţi de-a lungul anilor s-au
numărat şi ofiţeri din compunerea serviciului
medical al şcolii, ca de pildă căpitanul
veterinar Geamăn Nicolae, repartizat la
8 iunie 1942 la Spitalul Militar Veterinar.
Numărul mare de mutări la alte unităţi
militare a generat o serie de disfuncţii care au
impus fie ocuparea funcţiilor vacante de către
alte cadre militare, inclusiv rezervişti, fie
îndeplinirea atribuţiilor celor mutaţi prin
cumul de către cei rămaşi în şcoală.
Războiul a afectat aşa cum am arătat în
paginile anterioare programele de învăţământ
şi structura anului şcolar. Astfel, unele
promoţii nu au mai fost înaintate la gradul de
sublocotenent la 1 iulie aşa cum era tradiţia.
De asemenea, în premieră, în anul 1943
elevi din şcoală au fost admişi pentru a urma
cursurile Şcolii de Ofiţeri de Artilerie din
Germania. Prin aceasta, partenerul României
din acele timpuri încerca să imprime
procesului de formare a elevilor români
admişi în şcoală, pragmatismul german atât de
necesar în timp de război. Prin Decizia
Ministerială nr. 2645 din 10 septembrie au
fost trimişi la studii în Germania următorii
22 de elevi: Voicu M. Gheorghe, Palade D.
Toma, Hogea T. Nicolae, Tomescu
B.Gheorghe, Andronescu G. Grigore,
Valintinu E. Tănase, Androivici C.
Constantin,
Rovenţa
I.
Constantin,
Bărbuceanu N. Gheorghe, Botezatu P. Traian,
Murariu N. Nicolae, Nicolescu I. Ioan, Sandu
I. Iulius, Toader A. Armand, Polizu A.
Alexandru, Vişan V. Marin, Stroe I. Dumitru,
Tomescu N. Alexandru, Florescu V. Marin,
Sângeop D. Ştefan, Drăgoi N. Vasile şi
Florescu I. Constantin.
Nevoia de a sprijini procesul de
instruire rapidă a artileriştilor, pentru a

răspunde cerinţelor războiului a impus
detaşarea în premieră a 6 elevi din anul II la
Centrul de Instrucţie al Artileriei pentru a
suplini insuficienta încadrare cu instructori a
acestuia. Prin Ordinul Direcţiei Superioare a
Artileriei nr. 416457 din 17 ianuarie 1942 au
fost detaşaţi în centru următorii elevi:
Pătrăreanu Emil, Jeletcovici Alexandru,
Lungulescu Vintilă, Balaban Mihai, Bilciloiu
Gheorghe şi Grigoriu Octavian Toma.
Personalul şcolii mobilizat la mari
unităţi şi unităţi, preponderent de artilerie au
participat la campaniile armatei române atât
din est cât şi din vest, mulţi dintre ei jertfindu-se
eroic pe câmpurile de bătălie. Primul militar
din şcoală căzut la datorie în cel de-al
Doilea Război Mondial a fost căpitanul
Grecescu Nicolae. Acesta a căzut eroic la
datorie în data de 7 septembrie 1941. Tragica
veste a fost adusă la cunoştinţă foştilor
camarazi din şcoală prin adresa Regimentului 5
Artilerie, la care fusese mobilizat, prin adresa
nr. 1861 din 18 septembrie 1941158. Se
impune a menţiona faptul că pe lângă ofiţerii
şi subofiţerii ce au fost mobilizaţi la unităţi
din şcoală şi-au pierdut viaţa în război şi mulţi
dintre foştii elevi ai acesteia.
Jertfa de sânge a acestora a fost întregită
cu cea a numeroşilor răniţi. Primul ofiţer din
şcoală rănit în cea de-a doua conflagraţie
mondială a fost locotenent-colonelul Iliescu
Ioan, care la mutarea şcolii la Piteşti a fost
încadrat comandant al Divizionului II. După
ce a fost externat, Comisia militară a Corpului I
Armată l-a clasat ca invalid de război „fără
procentaj de infirmitate şi apt pentru serviciu
de birou în zona interioară”159.
Dintre ofiţerii şcolii care s-au distins
prin curaj, tenacitate şi profesionalism pe
câmpurile de bătălie, menţionaţi în sursele
documentare îi amintim pe următorii:
căpitanul Vartolomei Gheorghe care în
funcţia de comandant baterie comandă şi
comandant al Divizionului 2/Regimentul 2
Artilerie Grea a contribuit la realizarea
unui sprijin prin foc precis şi oportun în
luptele din Cehoslovacia (Liron, Zvolen,
Kremnica, Brezno, Banska Bystrica) motiv
pentru care a fost decorat de statul român;
căpitanul Ion Iliuţă, plecat din şcoală la
începutul lunii octombrie 1944 şi care în
158
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Ibidem, p.180.
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Ibidem, p. 147.
Ibidem, p. 180.

apreciate de inspectorul general al artileriei,
generalul de divizie Nicolau Grigore cu
prilejul vizitelor în şcoală: „Gospodăria
şcoalei, la înălţime. Am constatat multă
pricepere şi în special multă trudă pentru
diferite aprovizionamente ce s-au făcut şi
urmează a se face”160.

diferite funcţii în cadrul Grupului 3
Artilerie Munte s-a remarcat prin fapte de
arme în luptele de la Oradea, din Ungaria
şi din munţii Javorina şi Bükk, de unde,
fiind îngheţat, a fost cu greu evacuat la
3 februarie; pentru vitejia, probată şi după
revenirea din spital, a fost decorat de două
ori; căpitanul Dumitru Costeleanu şi
căpitanul Mircea Alexandrescu au dovedit
prin acţiunile lor temerare calităţile de
luptători autentici ale ofiţerilor din şcoală;
acesta din urmă pentru faptele sale de
arme a fost decorat şi înaintat la gradul de
maior; căpitanul Panaitache Novac a fost
un alt ofiţer care în luptele de la nord de
Bucureşti, din august 1944 a probat din
plin calităţile sale excepţionale de luptător.
Pentru că am amintit de evenimentele
din august 1944, trebuie să menţionăm şi
participarea şcolii la acţiunile de înfrângere a
rezistenţei germane. În august 1944 şcoala era
dislocată în afara garnizoanei de reşedinţă, în
imediata apropiere a localităţilor Izvorani şi
Ştefăneşti, având constituite ca subunităţi de
intervenţie, constituite din elevi, o baterie şi o
companie. Bateria era dislocată la Ştefăneşti
şi era alcătuită din două secţii, fiecare a câte
2 tunuri. Secţia I era încadrată cu elevi din
bateria a 3-a, iar secţia a II-a cu elevi din
bateria a 4-a. Comandantul acestei subunităţi
a fost numit căpitanul Iliuţă Ion.
În ceea ce priveşte compania, menţionăm
că a fost comandată de căpitanul Vartolomei
Gheorghe şi era încadrată cu elevi din
bateriile 1 şi 2. Misiunea încredinţată acesteia
era de a interzice accesul spre Bucureşti prin
blocarea şoselei Piteşti-Bucureşti.
Cele două subunităţi au desfăşurat
activităţile premergătoare acţiunilor de luptă,
inclusiv ocuparea dispozitivului de luptă,
conform misiunilor încredinţate dar, ca
urmare a cursului favorabil al acţiunilor
militare nu a mai fost cazul să desfăşoare
acţiuni de luptă.
La începutul lunii septembrie, în
primele zile personalul şcolii s-a reîntors din
raioanele de dislocare în cazarmă pentru
reluarea programului de pregătire. În perioada
imediat următoare conducerea şcolii a depus
eforturi uriaşe pentru ca în condiţiile de
lipsuri materiale datorate stării de război să
poată asigura cele necesare bunului trai
elevilor. Aceste eforturi au fost recunoscute şi

Comandanţii şi personalul didactic al
şcolii
Şi în perioada funcţionării şcolii la
Piteşti, la conducere s-au aflat comandanţi cu
o temeinică pregătire militară generală şi de
specialitate, precum şi cu o probitate morală
remarcabilă. O preocupare constantă a
ministerului şi mai ales a Inspectoratului
Artileriei a reprezentat-o selectarea şi numirea
în această onorată şi extrem de responsabilă
funcţie a unora dintre cei mai meritoşi ofiţeri
de artilerie. În perioada 1940-1948 la
comanda şcolii s-au aflat următorii:
locotenent-colonelul
(colonelul)
Ioan
Stănică (1940-1942), colonelul Romulus
Costescu (1942-1944), colonelul Constantin
Verdeş (1944-1945), colonelul Iosif Butoi
(1945-1947), colonelul Miltiade Buzdea
(1947-1948) şi colonelul Dumitru Bute (în
ultima parte a anului 1948). Sub comanda
acestuia din urmă şcoala s-a mutat la câteva
zile după numirea în funcţia de comandant, la
Sibiu. Fiecare dintre aceştia a avut o
contribuţie însemnată în istoria instituţiei, a
gestionat activitatea sa în perioade de timp
deosebit de complexe, marcate fie de
desfăşurarea celui de-al Doilea Război
Mondial, fie de profunzimea transformărilor
politice şi sociale ce au urmat acestuia.
O caracteristică comună pentru toţi
comandanţii şcolii din această perioadă a fost
timpul relativ scurt în care au deţinut această
funcţie. Durata scurtă s-a datorat atât
concepţiei vremii conform căreia exercitarea
unei funcţii de conducere se realiza pe o
durată medie de 2-3 ani, cât şi faptului că în
cele două perioade, mai sus-menţionate,
dinamica personalului pe funcţii, îndeosebi de
conducere a fost extrem de rapidă.
O parte dintre comandanţii menţionaţi
mai sus – locotenent-colonelul Ioan Stănică şi
colonelul Iosif Butoi – au provenit din corpul
160

Arhiva M.A.N.-M.St.M., fond Direcţia Superioară a
Artileriei, Dosar 79/1944, p. 25.
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ofiţeresc al şcolii din perioada funcţionării
sale la Timişoara, fiind continuatorii
frumoaselor sale tradiţii consacrate în spaţiul
timişorean. Mai mult decât atât locotenentcolonelul Ioan Stănică a fost cel sub a cărui
comandă s-a desfăşurat mutarea şcolii de la
Timişoara la Piteşti.
Fără
a
minimiza
importanţa
personalităţii celorlalţi, apreciem că un loc cu
totul aparte în galeria spiritelor alese ale
artileriei îl ocupă colonelul Iosif Butoi161,
absolvent al Şcolii Superioare de Război,
Paris, 1933. Acesta s-a impus în conştiinţa
afectivă a artileriştilor şi nu numai prin
competenţa
remarcabilă
în
domeniul
învăţământului, căpătată în cei 10 ani de
activitate în Şcoala Militară de Artilerie şi
8 ani în cadrul Şcolii Superioare de Război.
Meritele sale au primit deplina recunoaştere
nu numai prin numirea în funcţia de
comandant al Şcolii Militare de Artilerie, ci şi
în cele de comandant de divizie şi al
Academiei Tehnice Militare.
Expertiza sa didactică incontestabilă i-a
permis să sesizeze principalele carenţe ale
învăţământului militar din anii 1940-1950. Cu
persuasiune şi perseverenţă a impus
modificarea programelor analitice. Una din
consecinţele cele mai importante ale acesteia
a reprezentat-o reintroducerea în programele
analitice a matematicii şi
a ştiinţelor
aplicative.
În reformarea structurii învăţământului
colonelul Iosif Butoi a pornit de la finalitatea
procesului de învăţământ, anume de la
cunoştinţele cu care elevul trebuie să rămână.
În acest sens a urmărit ca disciplinele cu un
număr mic de ore să transmită numai
cunoştinţe esenţiale, fundamentale ale
acestora. De asemenea, s-a preocupat ca în
cazul cursurilor cu număr mare de ore,
planificate pe parcursul ambilor ani de studiu
să se evite repetarea cunoştinţelor predate în
primul an de studiu.

De asemenea, se impune a releva faptul
că în memoria a numeroase generaţii de
artilerişti colonelul Iosif Butoi a rămas ca un
desăvârşit specialist în domeniul metodicii.
A fost adeptul metodelor didactice de predare
interactive, cu implicarea permanentă a
elevilor, de înaltă ţinută ştiinţifică, academică.
A considerat că fără o logistică didactică
adecvată, din care planşele şi mecanismele
secţionate nu trebuie să lipsească, nu se poate
realiza un învăţământ performant.
Calităţile sale de excelent pedagog au
fost dublate de alese calităţi umane:
blajinitate, camaraderie, înţelegere, care însă
nu i-au diminuat exigenţa şi fermitatea.
În concluzie, colonelul Iosif Butoi s-a
impus ca o personalitate de referinţă a
învăţământului militar românesc. Mărturie în
acest sens stau aprecierile extrem de elogioase
ale şefilor săi pe parcursul întregii sale cariere
militare. Foarte sugestivă este aprecierea
unuia dintre şefi: „Foarte bun comandant,
foarte bine ales pentru conducerea unei şcoli
militare […] în calitate de comandant al
Şcolii de Ofiţeri de Artilerie, a condus şcoala
cu multă abilitate, ridicând-o la un nivel înalt
de cultură, de educaţie ostăşească…”162.
Eforturile comandanţilor şcolii de
îndeplinire la înalţi indici calitativi a misiunii
acesteia nu puteau avea finalitatea dorită fără
un corp valoros de cadre. Între cei mai
meritoşi, cu contribuţii importante în
desfăşurarea proceselor de învăţământ şi
instrucţie din şcoală amintim: locotenentcolonelul Ştefan Negoescu - ajutorul
comandantului, maiorul Ioan Ştefănescu –
directorul de studii, locotenent-colonelul Ioan
Iliescu – comandantul unui divizion de elevi,
locotenent-coloneii Dumitru Ionescu şi
Marcel Popescu – comandanţi secunzi şi şefi
ai direcţiei de studii, căpitanul Ioan Pşait –
inspector pentru studii la anul II, profesorul
Constantin Spălăţelu, căpitanii Traian
Mândrilă şi Mihail Spiridonescu –
comandanţi de baterii de elevi.

161

162

Slt.-1919, lt.-1923, cpt.-1929, mr.-1937, lt.col.1942, col.-1945, gl.mr.-1948, gl.lt.-1955.

Arhiva Ministerului Apărării Naţionale, fond
Direcţia cadre şi învăţământ, Dosar nr. 1759, p. 20.
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10.2.5.
ŞCOALA MILITARĂ
ARTILERIE, SIBIU, 1948-2013

DE

Şcoala Militară de Artilerie, 1948-1970
În condiţiile noi rezultate după
terminarea celui de-al Doilea Război
Mondial, conducerea armatei a accentuat
centralizarea
conducerii
învăţământului
militar, astfel că în luna iunie 1948 s-a adoptat
„hotărârea de a se concentra majoritatea
şcolilor militare de ofiţeri ale trupelor de
uscat la Sibiu unde a fost înfiinţat şi
Comandamentul Şcolilor Militare din Sibiu,
subordonat
Direcţiei
Superioare
a
163
Învăţământului Militar” .
La 29 octombrie 1948, în baza
Ordinului Ministerului Apărării Naţionale
(Direcţia Învăţământului Militar) nr. C. 6836
din 26.10.1948, Şcoala Pregătitoare de Ofiţeri
de Artilerie de la Piteşti s-a mutat în
garnizoana Sibiu, în cazarma 380, pe
Str. Cibinului (actualul local al Academiei
Forţelor Terestre), deplasarea efectuându-se
cu 5 garnituri de tren a câte 45 vagoane.
O lună mai târziu a avut loc solemnitatea
deschiderii noului an şcolar.
Condiţiile din noua garnizoană nu erau
deloc dintre cele mai bune. Fostul comandant
al bateriei de la promoţia „Victoriei şi
Independenţei 9 mai 1949”, col. (r) Dimitriu
Vasile, la întâlnirea promoţiei la 30 de ani de
la absolvire a rememorat aceste condiţii:
„Pentru noi, cadrele de atunci, s-au pus

Şcoala Militară de Artilerie,
Sibiu, 1948-2011

probleme foarte grele: în afară de transportul
întregii averi a şcolii şi asigurarea cazării şi
a sălilor de clasă, cea mai mare greutate a
fost asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea
învăţământului la topografie şi tragerile
artileriei. O echipă ... am primit misiunea de
a determina un minim de puncte topografice
şi a stabili poligoane pentru tragerile
artileriei. Această misiune a fost de durată, la
care aţi concurat deajuns de mult şi Dvs.
Dacă vă aduceţi aminte, balizarea acestor
puncte aţi făcut-o Dvs., iar lucrările dvs. La
topografie le-aţi făcut pe viu. ... Multe
duminici le-aţi petrecut pe câmp pentru acest
lucru. Şi la Sibiu soarta dvs. a fost vitregă,
căci la început aţi dormit pe jos, iar apoi
într-un dormitor mare, cu paturi suprapuse.
De asemenea, vă aduceţi aminte că după
masa de prânz, în loc de odihnă, aţi făcut
muncă patriotică pentru căratul cărămizilor,
bolovanilor, molozului şi în general curăţirea
cazărmii ”164.
Mărturii inedite ne-a relatat şi generalul
Constantin Ucrain, absolvent al promoţiei
30 decembrie 1949. Sosit în şcoală la
10 octombrie 1948, acesta a găsit o realitate

Imagine cu intrarea în localul şcolii
(această poartă există şi în prezent
la Academia Forţelor Terestre)
163

164

General-locotenent Constantin Opriţa, generalmaior (r) ing. Dumitru Atanasiu, col. (r) dr. Victor
Atanasiu, – Învăţământul militar românesc. Tradiţie şi
actualitate – Editura Militară, Bucureşti, 1986, p. 257.

*** - 30 ani de la primirea gradului de sublocotenent.
Aniversarea a 30 de ani de la absolvirea promoţiei de
ofiţeri de artilerie, promoţia Victoriei şi Independenţei 9 mai 1949, p. 66.
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compartimentele şefilor de
servicii, direcţia de studii,
Divizioanele 1 şi 2 elevi
(fiecare cu câte 2 bateri) şi
bateria
gospodărie.
Efectivele şcolii de 595 de
persoane erau constituite
din 56 ofiţeri, 26 sergenţi
angajaţi, 5 maiştri militari,
420 elevi, 83 soldaţi şi
5 angajaţi civili166.
Dispunerea
mai
multor şcoli militare de
diferite arme în garnizoana
Sibiu a făcut posibilă
organizarea unor aplicaţii
de cooperare, aşa cum a
fost cea din perioada 1-20
Oră de curs în Şcoala Militară de Artilerie, Sibiu
noiembrie
1949,
din
zona
MIERCUREAdescurajantă: „Un duş şi un pat ni s-ar fi
APOLD-SANGATIN, executată de şcolile de
ofiţeri de infanterie, cavalerie şi artilerie, în
cuvenit de minune. ... Dar ar fi fost prea
care Şcoala Militară de Artilerie a efectuat
frumos să fie aşa. Spre marea noastră
trageri reale cu divizionul167.
surpriză, existau câteva zeci de paturi
Epurărilor politice din acea perioadă
metalice suprapuse, vechi şi fără nimic pe ele,
l-au vizat şi pe comandantul şcolii, colonelul
fără saltele, fără perne, pături, cearceafuri,
Bute Dumitru, care la 9 mai 1951 a fost scos
nu existau nici dulapuri pentru păstrarea
din cadrele armatei, comandant fiind numit
obiectelor personale, nici cuiere pentru haine,
colonelul Popa Grigore (1951-1958). Între
nici o masă sau un scaun, nimic absolut. ...
cei nou numiţi în funcţii de răspundere în
După ce ni s-a pus în braţe de plutonierul
acest an fost şi şeful Secţiei politice-căpitanul
bateriei, o pătură, 2 cearceafuri, o faţă de
Petrescu Ilie, respectiv şeful secţiei
învăţământ locotenent-colonelul Vartolomei
pernă, un dos de saltea şi unul de pernă ... a
Gheorghe.
început operaţiunea „salteaua de paie”, ...
În perioada 1951-1953 şcoala s-a numit
Sute de mâini se întreceau în a apuca cât mai
Şcoala
Militară de Artilerie nr. 1, iar din
multe paie din şura bine clădită, pentru a da
01.11.1953 Şcoala Militară de Artilerie; tot în
forma dorită saltelelor” 165.
această perioadă, la Mihai Bravu a funcţionat
Începând cu 20 octombrie 1948, în baza
Şcoala Militară de Artilerie nr. 2, care în
Ordinului Ministerului Apărării Naţionale
perioada 1953-1960 a devenit Şcoala
nr. 808 din 1948, comandant al Şcolii de
Superioară de Artilerie, apoi Şcoala de Ofiţeri
Artilerie a fost numit locotenent-colonelul
Superiori de Artilerie. În martie 1960 aceasta
a fost alipită Şcolii Militare de Artilerie din
Bute I. Dumitru (1948-1951). În comanda
Sibiu). În anul 1956 şcoala a primit un nou
şcolii, alături de acesta şi-au desfăşurat
stat de organizare care cuprindea:
activitatea căpitanul Streja Stelian –
a) comanda şcolii cu: comandant,
comandantul secund politic şi locotenentlocţiitori, secţiile învăţământ, politică şi front,
colonelul Rusu Ioan – ajutorul pentru
şefii
de servicii, şeful înzestrării artileristice,
administraţie al comandantului. Pe lângă
structura de comandă, organigrama şcolii
cuprindea: aparatul politic, biroul instrucţie,
166
*** Arhiva M.Ap.N.-M.St.M., Formular istoric al
Şcolii de Ofiţeri de Artilerie din perioada 1944-1970,
Dosar RIJO-2, 529, p. 34.
167
*** Arhiva M.Ap.N.-M.St.M., Formular istoric al
Şcolii de Ofiţeri de Artilerie din perioada 1944-1970,
Dosar RIJO-2, 529, p. 36.
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General de brigadă (r) dr. Constantin Ucrain –
Promoţia de aur a artileriei române, 30decembrie 1949 –
Editura Pro Transilvania, Bucureşti, 2004, pp. 16-17.
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serviciile autotractoare, gospodărie şi
financiar;
b) 3 divizioane a câte 3 baterii de elevi;
c) subunităţi de deservire: clubul şcolii,
punctul medical, compania pentru asigurarea
pregătirii de luptă, atelierele artileristic şi de
reparaţii auto, punctele de control tehnic, de
întreţinere a tehnicii şi de curăţire şi spălare,
bateria de pază, plutonul transport şi
gospodărie, depozitele de materiale uz curent
şi stoc, popote.
Efectivele şcolii erau formate din:
142 ofiţeri, 34 sergenţi reangajaţi, 21 sergenţi
în termen, 179 soldaţi, 657 elevi şi 96 angajaţi
civili168.
La 30 iulie 1958 a avut loc contopirea
Şcolii Militare de Artilerie cu Şcoala de
Ofiţeri Tehnici de Artilerie (a funcţionat în
perioada 1948-1958), iar începând cu anul
şcolar 1958-1959 în şcoală au fost pregătiţi şi
viitorii ofiţeri topografi. Noul stat de
organizare din 1 iunie 1956, consecinţă a
contopirii mai sus-menţionată prevedea
următoarea structură: divizion de elevi pe
4 baterii (anul I, II, III şi tehnici de artilerie),
curs de perfecţionare ofiţeri tehnici de
artilerie, curs maiştri de armament, baterii
pentru asigurarea pregătirii de luptă şi de
pază, transport şi gospodărie. Comanda şcolii
a fost constituită din: şeful şcolii-colonelul
Nazarie Ştefan, locţiitor pentru învăţământ şi
front-colonelul
Vartolomei
Gheorghe,
locţiitor politic-maiorul Petrescu Ilie, locţiitor
tehnic-locotenent-colonelul Dobrovici Emil,
locţiitor
pentru
aprovizionare-colonelul
169
Ghinea Ioan .
La 10 noiembrie 1960, prin alipirea
Şcolii de Ofiţeri Superiori de Artilerie la
Şcoala Militară de Ofiţeri de Artilerie, noul
stat de organizare cuprindea:
- Şcoala Militară de Ofiţeri de
Artilerie cu: şeful şcolii-colonelul Nazarie
Ştefan, locţiitor pentru învăţământ-colonelul
Stoichiţoiu Mircea, locţiitor politic-locotenent
colonelul Petrescu Ilie, locţiitor tehniclocotenent-colonelul Dobrovici Emil, locţiitor
pentru aprovizionare-maiorul Cherecheş

Gheorghe, şeful secţiei învţăţmânt-locotenent
colonelul Neamţiu Eugen şi ciclurile: socialştiinţific, tactic, trageri, topografie, geodezie
şi topo, armament infanterie şi reparaţii,
muniţii şi materiale înzestrare artileristică,
tehnic, pregătire militară generală, secţiile
politică învăţământ, front, birouri şi servicii,
divizion elevi, bateriile asigurare pregătire de
luptă şi pază;
- Şcoala de Ofiţeri Superiori de
Artilerie cu: şeful şcolii-colonelul Negulescu
Nicolae,
locţiitor
pentru
învăţământlocotenent-colonelul Pavelescu Niculae şi
ciclurile: tactic, trageri, topografie, armament
şi reparaţii, divizion ofiţeri elevi170.
Până în anul 1953, durata studiilor a
fost de 2 ani, în perioada 1953-1961 de 3 ani,
în perioada 1961-1968 de 4 ani, iar după 1968
de 3 ani171.
În perioada 1949-1952 programul de
pregătire cuprindea, în general, subperioadele: individuală, a tunului, a secţiei, a
bateriei, a divizionului şi aplicaţiei de
colaborare, pedagogică, stagiu la unităţi,
examenul de absolvire. După 1952 s-a trecut

Colonel Nazarie Ştefan,
fostul comandant al Şcolii Militare
de Artilerie

170

*** Arhiva M.Ap.N.-M.St.M., Formular istoric al
Şcolii de Ofiţeri de Artilerie din perioada 1944-1970,
Dosar RIJO-2, 529, p. 329.
171
General-locotenent Constantin Opriţa, generalmaior (r) ing. Dumitru Atanasiu, col. (r) dr. Victor
Atanasiu, – Învăţământul militar românesc. Tradiţie şi
actualitate – Editura Militară, Bucureşti, 1986, p. 288.
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*** Arhiva M.Ap.N.-M.St.M., Formular istoric al
Şcolii de Ofiţeri de Artilerie din perioada 1944-1970,
Dosar RIJO-2, 529, pp. 221-222.
169
*** Arhiva M.Ap.N.-M.St.M., Formular istoric al
Şcolii de Ofiţeri de Artilerie din perioada 1944-1970,
Dosar RIJO-2, 529, p. 273.
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la pregătirea pe bază de programe pe ani de
studii. Din rapoartele de inspecţie ale
Comandamentului Artileriei am reţinut şi
disciplinele de învăţământ: tactică, topografie,
tragerile artileriei, material, muniţii şi aparate
de artilerie, instrucţie genistică, instrucţie
antichimică şi antiatomică, transmisiuni,
instrucţie auto, matematici, serviciu la
material, pregătire fizică, instrucţie de front,
instrucţia focului cu armamentul de infanterie,
pregătirea politică172.

munci agricole. Spre exemplificare vom
menţiona în continuare participările din anul
1955 la campaniile agricole. Astfel, în
perioada 27 aprilie-15 mai, şcoala a participat
cu un număr de 16 militari şi 52 de atelaje,
fiecare cu câte 2 cai, la însămânţările de
primăvară din gospodăriile de stat şi colective
din localităţile Dealul Ocnei, Cisnădie,
Marpod, Arpaş, Birghiş, Chirpăr şi Agnita. În
toamnă, în perioada 10 octombrie20 noiembrie, şcoala a participat cu 200 de

Şedinţă de cunoaştere a armamentului de artilerie

persoane la strângerea recoltei în gospodăria
agricolă de stat Zimnicele din raionul
Zimnicea.
Este de remarcat faptul că în această
perioadă Comandamentul Artileriei Forţelor
Armate (C.A.F.A.) a efectuat multe controale
de îndrumare şi inspecţii în şcoală,
majoritatea fiind conduse de comandantul
artileriei, generalul Constantin Smirnov. Spre
exemplu, la controlul din 6-20 februarie 1956,
şcoala a obţinut următoarele aprecieri: starea
moralo-politică-SĂNĂTOASĂ, organizarea
şi planificarea activităţii de învăţământ-BINE,
topografie, transmisiuni, matematici, pregătire
fizică-BINE, tactică, tragerile artileriei,
material, muniţii şi aparate de artilerie,
instrucţie genistică, instrucţie antichimică şi
antiatomică, instrucţie auto, serviciul la

În cadrul procesului de învăţământ
activităţile practice au ocupat un loc
important. Activităţile de instrucţie tactică,
topografia şi tragerile de luptă s-au desfăşurat
cu precădere în Poligonul Cincu Mare, dar şi
în zonele limitrofe Sibiului, la Slimnic,
Miercurea Sibiului, Apold, Sângatin etc.
Multe aplicaţii în teren s-au desfăşurat în
colaborare cu elevii Şcolii de Ofiţeri de
Infanterie, Cavalerie, Tancuri, Transmisiuni,
din aceeaşi garnizoană.
Trebuie menţionat faptul că începând cu
această perioadă, o constantă în viaţa şcolii a
reprezentat-o participarea personalului la
172
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material, instrucţia de front şi instrucţia
focului cu armamentul de infanterie SATISFĂCĂTOR; la controlul din 1117 iunie 1956, când şcoala se afla în tabără la
Cincu Mare, rezultatele au fost preponderent
de BINE, aprecierea generală a şcolii fiind de
BINE173.
În perioada 1950-1960, pe parcursul
anilor de învăţământ, mulţi elevi erau
îndepărtaţi din şcoală, ca necorespunzători
sau pentru rezultate necorespunzătoare la
învăţământ. Astfel, în mai 1954 au fost
îndepărtaţi din anul I - 65 elevi, şi în
noiembrie - 59 din anul II, în 1956 - 11 elevi,
iar în 1958 - 35 elevi de artilerie şi 17 elevi de
la tehnicii de artilerie. De fapt epurarea pe
diverse criterii, de cele mai multe ori politice,
a continuat, aşa că mulţi absolvenţi nu au mai
urmat cariera militară. Spre exemplu, la
a 30-a aniversare a promoţiei 9 mai 1949 din
96 absolvenţi, doar 15 mai activau în artilerie,

misiuni. În acest sens prezentăm cursurile
desfăşurate în anul şcolar 1957-1958:
- curs de perfecţionare a ofiţerilor
tehnici de artilerie;
- curs maiştri armament (sergenţi
reangajaţi şi militari în termen);
- curs opticieni (militari în termen);
- curs recalificare ofiţeri de artilerie de
rezervă (prin concentrare 3 luni);
- curs recalificare maiştri opticieni
(din soldaţi şi sergenţi reangajaţi);
- curs scurt de pregătire ofiţeri rezervă
tehnici de artilerie ( cu durata de 2 luni);
- convocare studenţi tehnici de
artilerie (o lună);
- curs pregătitor pentru calificare, prin
examen direct, ofiţeri tehnici de artilerie
(o lună).
Un eveniment important în viaţa şcolii
l-a reprezentat primirea drapelului de luptă şi
a brevetului provizoriu. Acestea au fost

Clădirea în care şi-a desfăşurat activitatea Secţia Artilerie în cadrul Şcolii Militare
„Nicolae Bălcescu”(vedere din curte). În prezent aceasta găzduieşte
Centrul de Instruire pentru Comunicaţii şi Informatică din Sibiu

înmânate comandantului şcolii, în cadru festiv,
de către reprezentantul Comandamentului
Artileriei Forţelor Armate, colonelul Anastasiu
Valeriu.
Un element de noutate în statul de
organizare al şcolii l-a reprezentat apariţia la
3 martie 1960 a muzicii militare, constituită
dintr-un ofiţer şi 17 muzicanţi. Ca urmare a
acestei modificări a statului de organizare,
muzica Flotilei de Dunăre a fost repartizată,
3 zile mai târziu, şcolii.
La 1 iunie 1961, conform Ordinului
Ministerului Forţelor Armate C.L. 00700/
13.05.1961, Şcoala Militară de Artilerie a fost
desfiinţată, intrând în componenţa noii Şcoli

11 în alte arme şi 9 ca ofiţeri ingineri, în timp
ce 52 lucrau în sectoare ale economiei,
iar 9 erau decedaţi174.
Procesul de învăţământ din şcoală a fost
şi în această perioadă extrem de complex.
Deşi misiunea principală a şcolii a
reprezentat-o formarea ofiţerilor activi, de
artilerie şi tehnici, aceasta a îndeplinit şi alte
173
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Militare de Ofiţeri „Nicolae Bălcescu”
Sibiu. Comandant al Şcolii Militare de
Ofiţeri „Nicolae Bălcescu” a fost numit
colonelul
Nazarie
Ştefan,
fostul
comandant al Şcolii Militare de Artilerie,
iar locţiitor tehnic – locotenent-colonelul
Dobrovici Emil. Elevii de artilerie, 107 la
număr au fost încadraţi într-un divizion cu
3 baterii, câte una pentru fiecare an de
studii. Spaţiile alocate dislocării artileriei,
în noua structură, coincid cu cele în care în
prezent funcţionează Centrul de Instruire
pentru Comunicaţii şi Informatică.
În anul 1962, pentru pregătirea
ofiţerilor de artilerie au fost înfiinţate
catedrele artilerie, topogeodezie şi tehnicoştiinţifică. Trecerea la studii cu durata de 4
ani, începând cu anul 1962, pe baza
Regulamentului pentru aplicarea Hotărârii
Comitetului
Central
al
Partidului
Muncitoresc Român şi a Consiliului de
Miniştri nr. 836 din 7 decembrie 1961, a
determinat introducerea unor cursuri
tehnico-matematice
superioare
care
asigurau, la absolvirea şcolii, echivalarea
cu primii 2 ani de studii de la Institutul
Politehnic. Aceste cursuri erau predate de
profesori cu gradul didactic I şi profesori
universitari, astfel că mulţi absolvenţi şi-au
completat ulterior studiile superioare în
facultăţi civile sau în Academia Tehnică
Militară. Durata studiilor de 4 ani a fost
menţinută până în anul 1968. Ca urmare a
evenimentelor din acel an din Cehoslovacia
s-a ajuns la concluzia că se impune cu
stringenţă sporirea efectivelor militare.
Una dintre soluţii, în ceea ce îi privea pe
ofiţeri a fost şi cea de reducere a timpului
de formare profesională a acestora. Astfel,
prin Decretul nr. 1037 din 1 noiembrie
1968 şi Hotărârea Consiliului de Miniştri
nr. 2539 din 11 noiembrie 1968 s-a
legiferat durata de 3 ani a studiilor şi
trecerea la denumirea de Şcoala Militară de
Ofiţeri Activi „Nicolae Bălcescu”.
În anul 1965 s-a înfiinţat funcţia de
locţiitor al comandantului şcolii pentru
artilerie, fiind numit în această funcţie
colonelul
Neamţiu
Eugen.
Între

modificările organigramei o menţionăm pe
cea referitoare la divizionul de elevi de
artilerie şi topografi. Acesta cuprindea 4
baterii de elevi de artilerie (pe ani de
studii) şi 1 companie elevi topo175.
În anul 1966, în structura şcolii
distingem: prim-locţiitor al comandantului
şcolii (şi şef al secţiei învăţământ)colonelul Pavelescu Niculae, locţiitor
pentru artilerie-colonelul Neamţiu Eugen;
catedra de artilerie era încadrată astfel: şef
colonelul Tuţă Steluţă, lectori superiori (2)
- locotenent-colonelul Raicu Vasile şi
Mităchescu Petre, lectori (12) – locotenentcolonelul Teodor Ionel, Voiculescu Ioan,
Manu Petre, maiorii Gheorghe Eliodor,
Mihăilescu Dumitru, Scânteianu Nicolae,
căpitanii Nazari Apolinor, Sibianu Eugen,
locotenent- colonelul Naum Gheorghe,
maiorii Porojan Mihail, Coman Vlase,
Stroia Mihai; catedra topogeodezie: şeflocotenent colonelul Stan Anghel, lectori
superiori (2)-maiorul Candin Pavel-Mihai,
locotenent-colonelul
Tanovici
Aurel,
lectori (5)-maiorul Predoiu Alexandru,
căpitanul Dobresinciuc Ioan, Dragu Ştefan,
locotenent colonelul Petrache Ioan, Maetec
Constantin;
divizionul
de
elevi:
comandant-maiorul Poenaru Haralambie,
locţiitor politic-maiorul Ţăran Ştefan;
bateria 1-căpitanul Cocoş Constantin şi
locotenentul major Agabrian Mircea,
căpitanul Duţă Savu, Florea Nicolae,
locotenentul major Buhescu Terentecomandanţi de plutoane; bateria a 2-a,
maiorul Gheorghiu Gheorghe şi căpitanul
Vlad Nicolae, locotenentul major Elecheş
Gheorghe, locotenentul Breazu Gheorghe,
Troancă Ilie-comandanţi de plutoane;
bateria a 3-a, căpitanul Mihăilă Aurel şi
căpitanii
Salomia
Ştefan,
Feţeanu
Gheorghe, Morar Valer, locotenentul major
Biro Romulus-comandanţi de plutoane;
bateria a 4-a, căpitanul Rahoveanu
Constantin şi căpitanul Stan Dumitru,
175
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Marian Ioan, Pană Nicolae -comandanţi de
plutoane; compania topo-căpitanul Dochia
Lucian şi locotenenţii Csuka Carol Ştefan,
Diaconu Ştefan, respectiv căpitanul Băbuţ
Saul - comandanţi de plutoane176.
Începând cu anul 1948, când Direcţia
Superioară a Învăţământului Militar a fost
inclusă în Direcţia Superioară a Instrucţiei
şi Învăţământului, şcoala s-a subordonat
nemijlocit Comandamentului Artileriei, din
punct de vedere politic Regiunii a 3-a
Militare şi pe linie de învăţământ Direcţiei
Pregătire de Luptă, iar din 1957 şi Direcţiei
Învăţământului Militar, direct, pe linie de
învăţământ şi nemijlocit pe linie politică.
În anul 1970 Şcoala Militară de Ofiţeri
Activi „Nicolae Bălcescu” a fost
subordonată Comandamentului Infanteriei
şi Tancurilor.
Numărul absolvenţilor în promoţii a
diferit foarte mult de la an la an. Astfel, la
9 mai 1949 au absolvit şcoala 96 de
sublocotenenţi, din rândul cărora s-au
evidenţiat ulterior viitorii generali Popescu
I. Ion, Cheler Paul şi Drăghici Grigore; în
promoţia 30 decembrie 1949 au fost 371
absolvenţi, din rândul cărora s-au

evidenţiat în mod deosebit viitorii generali
Stănculescu Victor, Dândăreanu Ion, Ioniţă
Constantin, Fotescu Dumitru, Mitroescu
Tache, Popescu Stelian, Topliceanu Iulian;
în promoţia 23 august 1951 au fost 307
absolvenţi, în promoţia 23 august 1952 au
fost 705 absolvenţi, în promoţia 1 martie
1953 au fost 275 absolvenţi, în promoţia
23 august 1953 au fost 46 absolvenţi, în
promoţia 1 mai 1956 au fost 186
absolvenţi, în promoţia 2 octombrie 1958
au fost 59 absolvenţi, iar în promoţia
2 octombrie 1958 au fost 80 absolvenţi,
între care şi viitorii generali Costin
Grigore, Lulache Ion, Gavrilă Nicolae
(comandantul Clubului Steaua când echipa
de fotbal a cucerit Cupa Campionilor
Europeni-1986) şi Enache Dobre.
Menţionăm că în cei 10 ani cât a
constituit Secţie în cadrul Şcolii Militare
de Ofiţeri Activi „Nicolae Bălcescu”
artileria a dat trei şefi de promoţie, printre
care şi viitorul şef al Statului Major
General din vremea accederii României în
NATO,
generalul
Mihail
Popescu
(promoţia – 30 decembrie 1970).

Elevi la o şedinţă de cunoaştere a aruncătorului cal. 82 mm
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reapariţia şcolii şi ulterior dezvoltarea sub
toate aspectele a acesteia sunt într-un fel sau
altul legate de numele său. Prin hotărârea,
perseverenţa, grija şi exigenţa sa, generalul
maior Popescu Ion a contribuit decisiv la
redobândirea de către şcoală a renumelui
realizat de-a lungul anilor. A perceput în
permanenţă şcoala ca unul dintre cele mai
dragi proiecte profesionale ale sale, a cărui
devenire a îndrumat-o cu multă rigoare până
în anul 1984 când, odată cu pensionarea a
predat comanda comandamentului. Aşa cum
arătam, un merit deosebit în reînfiinţarea
şcolii îi revine generalului maior Ion Popescu
în primul rând pentru faptul că a identificat
corect momentul şi argumentaţia potrivită
pentru realizarea acestui deziderat. Astfel, în
momentul subordonării Şcolii Militare de
Ofiţeri „Nicolae Bălcescu”, în cadrul căreia se
asigura pregătirea viitorilor artilerişti,
Comandamentului Infanteriei şi Tancurilor, a
sesizat conducerea ministerului despre
eroarea acestei decizii, în sensul că acest
comandament nu avea expertiza necesară
conducerii învăţământului unei arme atât de
complexe în cadrul căreia un loc aparte îl
ocupă mai nou tehnica complexă de rachete.
Totodată, a relevat faptul că Şcoala Militară
de Ofiţeri „Nicolae Bălcescu” a devenit un
colos, destinat formării ofiţerilor pentru un
număr mult prea mare de specialităţi
(infanterie, grăniceri, trupe de securitate,
pompieri, artilerie, geniu, finanţe, intendenţă,
transmisiuni) în raport cu posibilităţile reale,
îndeosebi de logistică didactică şi personal
didactic înalt calificat. Argumentele sale,
susţinute cu perseverenţă şi persuasiune au
avut ca efect nu numai înfiinţarea Şcolii
Militare de Ofiţeri Activi de Artilerie în
anul 1970, ci şi a Şcolii Militare de Ofiţeri
Activi de Transmisiuni şi a Şcolii Militare de
Ofiţeri de Securitate în anul următor, precum
şi a Şcolii Militare de Ofiţeri Activi de Geniu
în anul 1973.
Reînfiinţarea şcolii a impus părăsirea
cazărmii în care se mutase de la Piteşti în
anul 1948, loc drag multor generaţii de
artilerişti, în altă cazarmă din Sibiu, dispusă
pe strada Avrig 2-4.
Noua locaţie a şcolii, în care astăzi
funcţionează Centrul de Instruire pentru
Artilerie Terestră şi Artilerie Antiaeriană,
continuatorul tradiţiilor sale, şi Şcoala de

Şcoala Militară de Ofiţeri Activi
de Artilerie, 1970-1990
Reînfiinţarea Şcolii Militare de Ofiţeri
Activi de Artilerie, la 1 decembrie 1970,
reprezintă unul din momentele extrem de
importante din istoria învăţământului de
artilerie. Acest eveniment a marcat renaşterea
uneia dintre cele mai vechi şi prestigioase
instituţii de învăţământ românesc, a
reprezentat un act de justeţe, de redobândire a
identităţii şcolii.
Reapariţia şcolii s-a produs în baza
Hotărârii Consiliului de Miniştri nr. 1500 din
26 octombrie 1970 şi a Ordinului Ministerului
Forţelor Armate nr. M69 din 10 noiembrie
1970. De remarcat faptul că acest ordin a fost
emis, fericită coincidenţă, în ziua în care
artileriştii aniversau 137 de ani de existenţă a
Artileriei Române Moderne. Reapariţia şcolii,
ca entitate distinctă în sistemul militar de
învăţământ s-a dovedit a fi benefică pentru
îmbunătăţirea procesului de formare a
viitorilor ofiţeri de artilerie. La fel de benefică
a fost măsura de subordonare nemijlocită a
şcolii Comandamentului Artileriei. În acest
sens, s-a asigurat o mai bună corelare a
procesului de învăţământ cu realităţile din
unităţile şi marile unităţi de artilerie, cu
tendinţele de evoluţie a acestei arme.
Totodată, prin această subordonare logică, s-a
imprimat caracter unitar şi coerent
învăţământului artileristic. Menţionăm că în
subordinea Comandamentului Artileriei se
găsea deja Centrul de Instrucţie pentru
Artilerie şi Rachete dislocat la Ploieşti,
destinat perfecţionării pregătirii artileriştilor.
Acesta era rezultatul comasării din acelaşi an
1970 a Centrului de Pregătire pentru Rachete
de la Ploieşti cu Centrul de Instrucţie al
Artileriei de la Făgăraş.
Aceste aspecte relevă fără putinţă de
tăgadă necesitatea şi justeţea reînfiinţării
şcolii şi subordonarea sa comandamentului de
armă. În perioada 1961-1970 şi cu precădere
în ultimii ani acesta a desfăşurat o constantă
activitate de convingere a factorilor decidenţi
ai vremii de necesitatea ineluctabilă de
reînfiinţare a şcolii. Un rol excepţional în
acest demers l-a avut generalul maior Ion
Popescu care, din anul 1969 se afla la
comanda
Comandamentului
Artileriei.
De fapt, fără a greşi, putem afirma că
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Aplicaţie pentru Unităţi Sprijin Luptă este o
monumentală clădire, inaugurată la data
de 24 octombrie 1906. Aceasta a găzduit
iniţial, până la realizarea României Mari,
Şcoala de Cadeţi de Infanterie a armatei
austro-ungare şi începând cu 1 iulie 1920
Şcoala Militară de Infanterie nr. 2, până în
anul 1953 când, aceasta s-a unificat cu Şcoala
Militară de Cavalerie. În perioada 1940-1944,
ca efect al Dictatului de la Viena din
anul 1940, clădirea a găzduit Clinicile
Universităţii „Regele Ferdinand I” din Cluj,
evacuată la Sibiu.
Monumentalitatea şi frumuseţea clădirii
au fost amplificate de inspirata iniţiativă a
comandantului Şcolii de Infanterie nr. 2,
col. Cristea Vasilescu, care a exercitat această
funcţie în perioada 1920-1928, de a ridica un
monument, la intersecţia Străzii Avrig cu
bulevardul ce astăzi poartă denumirea
Victoria, închinat celor 1658 de ofiţeri de
infanterie care s-au jertfit pentru ţară în
perioada Primului Război Mondial. Între
aceştia s-a aflat şi generalul erou Ion
Dragalina, decedat la data de 27 octombrie 1916,

fost coleg de şcoală cu colonelul Cristea
Vasilescu. Monumentul a fost construit sub
forma unui grup statuar reprezentând o zeiţă,
care alină un ofiţer rănit. Acesta are o înălţime
de 5 m şi a fost conceput şi construit de
arhitectul Teodorescu J. şi sculptorul
Iordănescu M.; fondurile necesare au fost
asigurate prin subscripţie ostăşească, în
principal de către personalul şcolii.
Dezvelirea monumentului a avut loc la data
de 1 iulie 1926 şi a prilejuit o adevărată
sărbătoare la care au participat regele
Ferdinand, o serie de oficiali ai ţării, precum
şi peste 10.000 de locuitori ai Sibiului şi ai
localităţilor învecinate acestuia.
Reînnodarea tradiţiilor învăţământului
artileristic a creat o puternică emulaţie în
mediul artileristic. Ceremonia reînfiinţării
şcolii, din data de 1 decembrie 1970, s-a
desfăşurat într-un cadru sărbătoresc de mare
bucurie. La festivităţi Ministerul Forţelor
Armate a fost reprezentat de adjunctul
ministrului,
generalul-colonel
Marin
Nicolescu. De asemenea, au participat şefi ai
unor direcţii centrale ale ministerului,

Clădirea principală a Şcolii de Ofiţeri Activi de Artilerie „Ioan Vodă”.
Fotografia există din perioada în care în clădire funcţionau Clinicile Universităţii
„Regele Ferdinand I”din Cluj, evacuate la Sibiu
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profesionalism şi moralitate. Profesionalismul
i-a fost imprimat de temeinica pregătire
militară şi de specialitate, dobândită în Liceul
Militar de la Chişinău, în Şcoala Militară de
Ofiţeri Activi de la Piteşti şi în Academia
Militară Generală şi de experienţa acumulată
la comanda eşaloanelor pluton, baterie,
divizion şi pe timpul exercitării unor funcţii în
domeniul învăţământului militar: şef catedră
artilerie în Centrul de Instrucţie al Artileriei
de la Făgăraş şi şef al secţiei învăţământ şi
locţiitor al comandantului pentru artilerie în
Şcoala Militară de Ofiţeri „Nicolae
Bălcescu”. Înainte de a fi numit comandant al
şcolii îndeplinise timp de aproximativ 2 ani
funcţia de şef de stat major al Gărzilor
Patriotice din judeţul Sibiu. În memoria a
numeroase generaţii de artilerişti colonelul
Nicolae Pavelescu a rămas şi datorită

comandanţi ai unor mari unităţi şi unităţi din
teritoriu, comandanţi ai unor instituţii de
învăţământ militar, numeroşi ofiţeri din
garnizoana Sibiu, precum şi reprezentanţi ai
organelor locale de partid şi de stat.
După Ceremonialul militar, desfăşurat
pe platoul şcolii, oficialităţile şi invitaţii
participanţi la activitate au vizitat şcoala
pentru a cunoaşte condiţiile de trai şi de
pregătire asigurate elevilor. Apoi au vizionat
un reuşit program artistic prezentat de elevi,
inspirat denumit „Artilerişti la datorie”.
Manifestările prilejuite de reînfiinţarea
şcolii s-au încheiat cu tradiţionalul „ospăţ
ostăşesc”, care a reamintit de cele similare
iniţiate de primul comandant al şcolii,
colonelul Eracle Arion. La acesta au participat
într-o atmosferă sărbătorească atât invitaţii,
cât şi cadrele şcolii şi elevii.

Festivitate de absolvire a unei promoţii de ofiţeri de artilerie în localul din strada Avrig.
De la stânga la dreapta: gl. Popescu Ion, col. Pavelescu Nicolae,…, gl. Petre Ilie,
col. Barac Gheorghe şi col. Comşa Vasile

Comandant al şcolii reînfiinţate a fost
numit colonelul Nicolae Pavelescu. Acesta a
condus destinele şcolii mai bine de un deceniu
până în anul 1981 când a fost pensionat.
Cunoscându-l personal, apreciem ca extrem
de inspirată numirea sa la conducerea şcolii,
datorită calităţilor de excepţie pe care le-a
posedat. Colonelul Nicolae Pavelescu a
reprezentat o perfectă îmbinare între

calităţilor sale morale de excepţie: principial,
politicos, ferm, demn, extrem de exigent.
Întreaga sa manifestare profesională şi
extraprofesională a fost una admirabilă şi l-a
aşezat definitiv în galeria marilor personalităţi
şi spirite alese ale artileriei. Din nefericire
calităţile sale au stârnit nu numai admiraţie şi
respect, ci şi probabil îngrijorare pentru unii
din şefii săi care l-au perceput ca pe un
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spaţioasă era clădirea comandamentului în
contracandidat la propria lor evoluţie
care au fost dispuse birourile personalului
profesională. Din această cauză colonelul
şcolii, sălile de clasă, dormitoarele, bucătăria
Nicolae Pavelescu, deşi a fost încadrat 11 ani
şi sălile de mese, baia şi o serie de magazii la
pe funcţie de comandant, prevăzută cu gradul
demisol. Se impune a menţiona şi existenţa în
de general nu a trăit bucuria înaintării la acest
cazarmă a unui frumos parc care conţinea şi o
onorant grad, nici măcar în momentul trecerii
interesantă fântână artizanală, realizată cu
în rezervă.
câteva decenii în urmă.
Eforturile susţinute ale colonelului
Dacă spaţiul total oferit de noua
Nicolae Pavelescu s-au îmbinat în mod fericit
cazarmă era generos, cel însumat al clădirilor
cu cele ale personalului mutat din Şcoala
existente era insuficient nevoilor de cazare şi
Militară de Ofiţeri „Nicolae Bălcescu”,
de desfăşurare a procesului de învăţământ.
îndeosebi coloneii Neamţiu Eugen, Dobrovici
Având
în
vedere
aceste
aspecte,
Emil şi Mităchescu Petru, precum şi cu ale
Comandamentul
Artileriei
a
iniţiat
celor încadraţi în şcoală odată cu reînfiinţarea
demersurile de ridicare de noi pavilioane,
sa. O preocupare constantă de-a lungul anilor
moderne, în măsură să asigure integral
a Comandamentului Artileriei a fost aceea de
cerinţele pentru o astfel de instituţie de
a selecţiona cu multă exigenţă personalul
învăţământ. Astfel, în anul 1973 a fost ridicat
destinat încadrării în şcoală. În acest sens
pavilionul înscris în cartea tehnică a cazărmii
trebuie amintit şi faptul că de regulă dintre
primii clasificaţi în promoţie erau selecţionaţi
sub indicativul „A 1”, destinat cazării elevilor.
cei ce urmau să încadreze funcţiile de
În acest pavilion, prevăzut cu parter şi 3 etaje
au fost amenajate dormitoare, grupuri
comandanţi de plutoane elevi. Între cadrele
santitare, spălătoare şi câteva magazii
didactice şi comandanţii de subunităţi care
destinate în principal depozitării lenjeriei.
s-au remarcat în mod deosebit în
Pentru artilerişti acest pavilion a fost şi încă a
perfecţionarea procesului de învăţământ şi
rămas „clădirea cu ceas” chiar dacă orologiul
dezvoltarea
logisticii
şcolii
amintim:
menţionat în sintagmă nu mai există.
colonelul Eugen Neamţiu – locţiitor al
comandantului
pentru
învăţământ, colonelul Petre
Mităchescu – locţiitor al
comandantului, colonelul Emil
Dobrovici – locţiitor tehnic al
comandantului, colonelul Petru
Manu, colonelul Vasile Raicu,
colonelul Alecsandru Cinteză –
şefi de catedră; colonelul
Eugeniu Sibianu, colonelul
Nicolae Scânteianu, colonelul
Dumitru Mihăilescu, colonelul
Apolinor Nazarie, colonelul
Mihai Porojan şi locotenentcolonelul Ionel Teodor –
lectori şefi. Aceştia ca şi mulţi
Festivitate de înaintare în grad a unei noi promoţii de ofiţeri de artilerie.
alţii, reprezintă nume de
În plan secund se poate observa „clădirea cu ceas”
rezonanţă în artilerie şi în
conştiinţa multor artilerişti, foşti elevi ai şcolii
Amplasarea lui pe clădire, pe centrul acesteia,
în acea perioadă.
în prelungirea axului bulevardului Victoriei, îl
Cazarma 700, cea în care şi-a reluat
făcea vizibil şi auzit de la mare distanţă de
activitatea şcoala în anul 1970, asigura
şcoală. Melodia emisă de orologiul muzical,
condiţii minimale pentru desfăşurarea
„Trage, trage brav tunar” a răsunat mulţi ani
procesului de învăţământ. Pe cele aproximativ
în această parte a Sibiului, întipărindu-se în
10,9 hectare ale sale se găseau doar 4 clădiri,
memoria auditivă nu numai a personalului şi
elevilor şcolii, ci şi a populaţiei din proxima
între care de departe cea mai importantă şi
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redus de artilerie şi pavilionul „magazii“,
vecinătate. Iniţiativa dotării şcolii cu acest
ridicat în regim parter şi etaj. În paralel cu
ceas a aparţinut aceluiaşi legendar general Ion
ridicarea de noi clădiri, conducerea şcolii s-a
Popescu. În niciuna dintre vizitele sale în
preocupat de reabilitarea clădirilor deja
şcoală acesta nu a ratat oportunitatea de a se
existente şi de adecvarea lor deplină cerinţelor
interesa de starea de funcţionare a ceasului.
procesului de învăţământ.
Preocuparea sa a generat de-a lungul timpului
Prima lună de existenţă a şcolii în noua
autentice „drame” pentru comandanţii şcolii,
cazarmă a fost marcată pe lângă festivitatea
în special pentru colonelul Eugeniu Sibianu,
în timpul căreia ceasul a dat cele mai dese şi
de redeschidere a şcolii de alte două
evenimente importante. Primul l-a reprezentat
profunde semne de oboseală. Având în vedere
desele defectări şi implicit posibilitatea opririi
acordarea drapelului de luptă. Acesta a fost
funcţionării ceasului chiar pe timpul vizitelor
înmânat comandantului şcolii, colonelului
din şcoală ale intransigentului general Ion
Nicolae Pavelescu, la data de 21 decembrie de
către
comandantul
Comandamentului
Popescu, preventiv, pe durata acestora pe
clădire în imediata vecinătate a orologiului s-a
Artileriei, generalul-maior Ion Popescu.
aflat de fiecare dată persoana responsabilă cu
Al doilea eveniment important l-a reprezentat
buna sa funcţionare, în măsură să intervină
festivitatea de absolvire de către o nouă
oportun în cazul unei defecţiuni. Odată cu
promoţie de ofiţeri la data de 30 decembrie,
defectarea
definitivă
a
ceasului,
a
prima după schimbarea duratei şcolii, în urma
imposibilităţii reparării acestuia, dar mai ales
evenimentelor din Cehoslovacia, de la 4 ani
a neacceptării acestei stări, „responsabilul cu
la 3 ani. Şeful promoţiei, locotenentul
ceasul” a primit o
altă sarcină, de-a
dreptul
comică,
anume de a acţiona
mecanic, continuu,
limbile acestuia şi a
da impresia pe timpul
şederii
generalului
Ion Popescu în şcoală
că
ceasul
funcţionează perfect.
„Drama funcţionării
ceasului” a luat
sfârşit
odată
cu
pensionarea
generalului
când,
eliberat de stresul
acestuia, colonelul
Eugeniu Sibianu a
dispus dezafectarea
ceasului, aflat în
stare de nereparat,
prin
„aducerea”
Echipa de comandă a şcolii. În primul rând de la stânga la dreapta:
acestuia de pe clădire
col.
Manta, col. Neamţiu, col. Pavelescu, col. Comşa şi col. Smaranda
pe sol prin simpla sa
supunere
legilor
gravitaţiei.
Nicolae Ungureanu, repartizat la Centrul de
În anul 1974 a fost dat în folosinţă un
Instrucţie al Artileriei de la Ploieşti, a devenit
alt pavilion, anume „A2”, proiectat cu
peste ani unul dintre cele mai apreciate cadre
demisol, parter şi 3 etaje. Ulterior au fost
didactice din învăţământul artileristic de după
ridicate şi alte construcţii între care amintim
cel de-al Doilea Război Mondial. Excepţional
centrala termică, laboratoarele, poligonul
instructor de trageri şi conducere a focului
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artileriei, a îndeplinit inclusiv funcţia de şef
de catedră la aceste discipline a contribuit
magistral la formarea ca specialişti a sute de
ofiţeri de artilerie. Din nefericire instituţia nu
i-a asigurat o evoluţie în carieră aşa cum ar fi
meritat, în deplin acord cu calităţile sale.
Această stare de fapt s-a datorat şi modului
său demn de a fi, uneori greu acceptabil

artilerie şi geodezie, a cunoscut o modificare
substanţială
prin
atribuirea
şi
a
responsabilităţii de formare a subofiţerilor şi a
maiştrilor militari de artilerie. Aceasta s-a produs
ca urmare a desfiinţării la 5 septembrie 1987 a
Şcolii Militare de Maiştri Militari şi
Subofiţeri şi includerii cadrelor militare şi

Comandantul şcolii - col. Pavelescu şi secretarul comitetului de partid-col. Comşa
felicită elevii cu rezultate foarte bune la învăţătură

elevilor, viitori artilerişti, în efectivele Şcolii
Militare de Ofiţeri Activi de Artilerie „Ioan
Vodă”.
Ca urmare a acestei modificări a
misiunii, la data de 05.09.1987, a intrat în
vigoare un nou stat, după cum urmează:
„Comandamentul:
- comandant – colonelul Eugeniu
Sibianu;
- şef stat major – maiorul Doru
Gheorghe Petrescu;
- secretar al comitetului de partid –
maiorul Valeriu Toma;
- şef catedră instruire muncă de
partid, organizare şi educaţie în armată –
colonelul Ştefan Ţăran;
- lector – căpitanul Gheorghe
Bichician;
- lector – căpitanul Vladimir Secoşan;
- lector – maiorul Cornel Rodeanu;
- lector – maior Dumitru Stavarache;

pentru şefi, îndeosebi pentru consecvenţa în a
rosti cu demnitate adevăruri incomode.
Între evenimentele de referinţă din istoria
şcolii din primii ani de după reînfiinţare,
amintim atribuirea la 21 octombrie 1974 a
denumirii de Şcoală Militară de Ofiţeri de
Artilerie „Ioan Vodă”. Această măsură s-a
datorat aprecierii meritelor domnitorului
moldav în utilizarea pe câmpul de luptă a
artileriei.
Atribuirea noii denumiri s-a făcut în
baza Deciziei Prezidenţiale nr. 28 din
21 octombrie 1974, în cadrul unui ceremonial
militar care a cuprins: citirea deciziei,
alocuţiunea comandantului Comandamentului
Artileriei, generalul-locotenent Ion Popescu,
intonarea imnului de stat, cuvântul
comandantului şcolii, colonelul Nicolae
Pavelescu şi defilarea personalului şcolii.
În anul 1987, misiunea fundamentală a
şcolii, care consta în formarea ofiţerilor de
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- lector – maiorul Ioan Şulea
- lector
–
locotenent-colonelul
Leonard Pistol;
- lector – maiorul Ioan Bodea;
- lector – maiorul Vasile Mânzat;
- lector
–
locotenent-colonelul
Constantin Medeleanu;
- lector – locotenent-colonelul Vasile
Drîmbe;
- lector – locotenent-colonelul Roman
Oprean;
- lector – locotenent-colonelul Marin
Voinilă;
- lector
–
locotenent-colonelul
Costache Maxim;
- lector – locotenent-colonelul Radu
Vieru;
- şef catedră filozofie, socialism
ştiinţific şi economie politică – colonelul
Dumitru Cărămidă;
- lector – locotenent-colonelul Mircea
Agabrian;
- lector – locotenent-colonelul Emil
Dragodă;
- lector – căpitanul Doru Mungoci;
- lector – maiorul Eugen Popescu;
- lector – căpitanul Nicolae Ivanciu;
- 3 Divizioane elevi artilerie, fiecare a
câte 3 baterii elevi;
- 1 Baterie elevi topografi;
- 1 Baterie militari cu termen redus;
- 1 Baterie Cercetare Instrumente de
artilerie (militari în termen);
- 1 Baterie Aprovizionare şi Transport
(militari în termen)”177.

- şef catedră pregătire tactică şi
cercetare – colonelul Ştefan Crăciun;
- lector şef – căpitanul Constantin
Postolache;
- lector - locotenent-colonelul Ioan
Misinger;
- lector – căpitanul Gheorghe Puiu;
- lector – maiorul Virgil Balteşiu;
- lector – locotenent-colonelul Iulian
Pană;
- lector – locotenent-colonelul Nicolae
Vlad;
- lector – căpitanul Emilian Badiu;
- lector – maiorul Ioan Jilip;
- lector – căpitanul Gheorghe
Cinteză;
- lector – maiorul Mihai Cristian;
- lector – locotenent-colonelul Petru
Andriţa;
- şef catedră tragerile artileriei –
maiorul Vartolomeiu David;
- lector – căpitanul Alexandru
Hampu;
- lector – maiorul Nicolae Munteanu;
- lector – căpitanul Luigi Dumitrescu;
- lector – căpitanul Gheorghe
Cotruţă;
- lector – maiorul Dănuţ Humeniuc;
- lector – căpitanul Radu Roman;
- lector – maiorul Octavian Maer;
- lector – căpitanul Gheorghe Oprea;
- şef catedră topogeodezie – colonelul
Alexandru Cinteză;
- lector – maiorul Toader Toderaş;
- lector – maiorul Vasile Enescu;
- lector – locotenent-colonelul Ioan
Dochia;
- lector – maiorul Costică Nechita;
- lector
–
locotenent-colonelul
Alexandru Predoiu;
- lector
–
locotenent-colonelul
Gheorghe Bercea;
- şef
catedră
armament,muniţii
şi auto – maiorul Eugen Lazăr;
- lector – căpitanul Nicolae Fectate;
- lector – locotenent-major Mihail
Porojan;
- lector
–
locotenentul
Aurel
Iacobescu;
- lector – locotenentul-major Octavian
Ghioe;
- lector
–
căpitanul
George
Pavelescu;

De menţionat că în cadrul şcolii au
funcţionat şi structurile comitetului de partid
şi ale Uniunii Tineretului Comunist.
La acea dată, efectivele personalului
care încadra şcoala au fost următoarele:
ofiţeri – 136, maiştri militari – 12, subofiţeri – 53,
personal civil – 76.
Un moment important în viaţa şcolii, în
partea finală a perioadei analizate l-a
reprezentat participarea la evenimentele din
decembrie 1989. Debutul acesteia s-a produs
în data de 17 decembrie 1989 orele 18.50,
odată cu punerea în aplicare a măsurilor
177

Registrul Istoric al Şcolii Militare de Ofiţeri de
Artilerie „Ioan Vodă”, 1985-2010.
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impuse de primirea indicativului ce semnifica
alarmă de luptă parţială. În zilele următoare
procesul de învăţământ s-a desfăşurat
conform planificării anterioare, cu menţinerea
unor măsuri de pază suplimentară a cazărmii
şi a obiectivelor din subordinea şcolii.
Personalul şcolii a participat şi la paza unor
obiective civile importante din Sibiu ca
urmare a ordinului locotenent-colonelului
Dragomir Aurel – comandantul garnizoanei,
primit în data de 21 decembrie, orele 10.45.
Ca urmare, câte două plutoane de elevi au
participat la apărarea sediilor consiliului
judeţean şi consiliului local, iar câte un pluton
de elevi a fost angajat în apărarea viaductului
din cartierul Vasile Aaron, întreprinderii Flaro
şi a trecerii, prin pasajul „blocului cu plombă”
de lângă hotelul Continental. Aceste
subunităţi au fost retrase în cazarmă a doua zi
(24 decembrie) ca urmare a notei telefonice
transmise în acest sens la ora 11.10 de către
Ministerul Apărării Naţionale. Ulterior, în
aceeaşi zi, începând cu ora 14.30 ca urmare a
solicitării noilor organe locale şi a aprobării
Comandamentului Artileriei câte un pluton de
elevi a fost angajat în paza consiliului
judeţean, consiliului municipal şi a spitalului
public. De asemenea, ca urmare a solicitării
noilor organe locale, colonelul Crăciun Ştefan
şi maiorul Bejenaru Petru au fost trimişi la
dispoziţia acestora pentru a sprijini
constituirea
„Consiliului
Judeţean
al
Frontului Salvării Naţionale Sibiu”.

În perioada de timp analizată, durata
studiilor în şcoală a fost de 3 ani, stabilită din
anul 1968. Între anii de studii elevii au
beneficiat, conform reglementărilor de o lună
de concediu. De asemenea, iarna mai
beneficiau de o săptămână de vacanţă.
Programul zilnic cuprindea, în principiu
6 ore de cursuri în clase, săli de specialitate,
laboratoare sau pe terenul de instrucţie şi
4 ore de studiu obligatoriu după-amiaza, de
luni până sâmbătă inclusiv. Elevii cei mai
meritoşi, recompensaţi într-un procentaj de
maximum 30% din efective beneficiau de
învoiri sâmbătă seara, de la orele 19 la 22 şi
duminica de la orele 14 la 21.
Planurile de învăţământ în această
perioadă cuprindeau trei mari categorii de
pregătire: militară generală, de specialitate,
pregătire culturală şi social-politică. Această
structură a fost menţinută din 1970 până în
anul 1991, cu unele variaţii anuale ale
procentelor celor trei categorii de pregătire.

Procesul de învăţământ
Admiterea în Şcoala Militară de Ofiţeri
Activi de Artilerie „Ioan Vodă” s-a făcut în
această perioadă prin examen, pentru
absolvenţii de liceu cu bacalaureat.
De menţionat faptul că în anumite perioade
absolvenţii liceelor militare erau admişi fără
examen în şcolile militare de ofiţeri, pe baza
mediilor de absolvire, iar în alte perioade au
susţinut examene de admitere alături de
absolvenţii liceelor civile. Conform politicii
vremii, de promovare în toate domeniile,
inclusiv în armată a elementului muncitoresc,
în fiecare an şcolar erau scoase şi un număr de
locuri pentru muncitorii absolvenţi de liceu cu
bacalaureat care erau ocupate prin concurs, la
care participau evident doar aceştia.

Structura planului de învăţământ cu cea
mai mare stabilitate a fost cea prezentată, pe
ani de studiu, în tabelul următor:
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Disciplinele din anul I de învăţământ
CATEGORII DE
PREGĂTIRE

PREGĂTIRE
MILITARĂ
GENERALĂ

PREGĂTIRE DE
SPECIALITATE

PREGĂTIRE
CULTURALĂ ŞI
SOCIAL-POLITICĂ

NUMĂR
DE ORE
Legislaţie, regulamente generale şi instrucţie sanitară
50
Instrucţie de front
50
Pregătire fizică
70
Tactică generală
100 510
Instrucţia tactică a celorlalte arme
70
Instrucţia tragerii cu armamentul de infanterie
130
Instrucţie de transmisiuni
40
Tactică şi cercetare de artilerie
50
Topogeodezie artileristică
50
Tragerile artileriei
40
330
Armament, muniţii, aparate şi instrucţia la material
100
Balistică
40
Matematică aplicată
50
Filozofie
90
Istoria poporului român
60
Psihologie şi pedagogie militară
20
330
Limbi străine
80
Autovehicule – militare şi circulaţie rutieră
40
Muncă de partid, organizatorică şi politico-educativă
40
TOTAL ORE 1170
DISCIPLINE

Disciplinele din anul II de învăţământ
CATEGORII DE
PREGĂTIRE

PREGĂTIRE
MILITARĂ
GENERALĂ

PREGĂTIRE DE
SPECIALITATE

PREGĂTIRE
CULTURALĂ ŞI
SOCIAL-POLITICĂ

DISCIPLINE

NUMĂR
DE ORE
10
10
60
30
234
44
40
40
150
100
130
100 560
20

Legislaţie, regulamente generale şi instrucţie sanitară
Instrucţie de front
Pregătire fizică
Tactică generală
Instrucţia tactică a celorlalte arme
Instrucţia tragerii cu armamentul de infanterie
Instrucţie de transmisiuni
Tactică şi cercetare de artilerie
Topogeodezie artileristică
Tragerile artileriei
Armament, muniţii, aparate şi instrucţia la material
Balistică
Pulberi, explozivi, organizarea muniţiilor şi rachetelor de
60
artilerie
Doctrina militară a R.S.R.
50
Istoria poporului român
70
Psihologie şi pedagogie militară
80
Limbi străine
80
Administraţie militară
30
Informatică militară
40
Muncă de partid, organizatorică şi politico-educativă
40
TOTAL ORE
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1184

Disciplinele din anul III de învăţământ
CATEGORII DE
PREGĂTIRE

PREGĂTIRE
MILITARĂ
GENERALĂ

PREGĂTIRE DE
SPECIALITATE

PREGĂTIRE
CULTURALĂ ŞI
SOCIAL-POLITICĂ

DISCIPLINE
Legislaţie, regulamente generale şi instrucţie sanitară
Instrucţie de front
Pregătire fizică
Tactică generală
Instrucţia tactică a celorlalte arme
Instrucţia tragerii cu armamentul de infanterie
Instrucţie de transmisiuni
Tactică şi cercetare de artilerie
Topogeodezie artileristică
Tragerile artileriei
Armament, muniţii, aparate şi instrucţia la material
Principii de construcţie a armamentului şi aparaturii de
artilerie
Asigurare tehnică cu armament şi muniţii
Socialism ştiinţific
Economie politică
Limbi străine
Administraţie militară
Muncă de partid, organizatorică şi politico-educativă

STAGIU

NUMĂR
DE ORE
10
10
30
20
170
40
40
20
150
130
130
598
88
60
40
90
90
80
30
70

360

384
TOTAL ORE 1510

Curs de cunoaştere a muniţiilor de artilerie
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debutului în carieră, cât şi cele de cultură
absolut
necesare
conturării
profilului
intelectual al ofiţerului de artilerie. Între
disciplinele care au contribuit la acest
deziderat amintim: „limbile străine” a câte
80 de ore în fiecare an de studiu, „istoria
poporului român”, curs parcurs în primii doi
ani de studiu, „psihologie şi pedagogie
militară” etc.
Desigur locul central în cadrul
procesului de învăţământ l-a ocupat
„pregătirea de specialitate”. Disciplinele
„tactică şi cercetare de artilerie”,
„topogeodezie artileristică”, „armament,
muniţii, aparate şi instrucţia la material” şi
„tragerile artileriei” au reprezentat în fiecare
an de studiu partea esenţială a pregătirii.
Fundamentul ştiinţific al pregătirii
de
specialitate a fost asigurat de o serie de
discipline între care menţionăm „matematica
aplicată”, în care un loc central l-au ocupat
logaritmii şi trigonometria, „balistica”,
interioară şi exterioară etc.
Pregătirea de specialitate s-a realizat pe
fondul unei temeinice pregătiri tactice
generale care s-a desfăşurat în toţi anii de
studiu. Mai mult decât atât, prin cursurile ce
vizau modul de întrebuinţare a celorlalte
arme, îndeosebi din perspectiva protecţiei
oferite de acestea, pregătirea ofiţerilor de
artilerie a căpătat o dimensiune completă.
Învăţământul a avut în întrega perioadă,
atât caracter teoretic, cât şi practic.
Cel practic s-a desfăşurat atât pe terenul
de instrucţie din cazarma 700, cât şi în
poligonul de tragere cu armamentul de
infanterie Poplaca. Un loc aparte în pregătirea
practică de specialitate l-au reprezentat
activităţile de tragere cu armamentul de
artilerie desfăşurate anual în Poligonul Cincu.
În acest poligon s-au desfăşurat, în
complementaritate cu şedinţele de tragere, şi
majoritatea campaniilor topografice, menite a
transpune în practică cunoştinţele topogeodezice acumulate în sălile de clasă. Un loc
important în cadrul activităţilor practice l-au
reprezentat taberele de munte, găzduite de
Poligonul Văleanu în judeţul Vâlcea,
destinate executării tragerilor speciale din
zona montană cu armamentul de artilerie.
De remarcat că în unii ani de
învăţământ, ca de exemplu 1981-1982 şi
1982-1983, elevii din ultimul an de studii au

Analiza
structurii
planurilor
de
învăţământ pe cei trei ani de studii relevă o
serie de concluzii extrem de sugestive pentru
perceperea
corectă
a
specificului
învăţământului de artilerie din acea perioadă.
O primă concluzie o reprezintă faptul că cele
3 categorii de pregătire au reprezentat o
constantă a conţinutului celor 3 ani de studii,
dar cu o pondere diferită în fiecare an şcolar.
Astfel „pregătirea militară generală” avea în
mod logic ponderea cea mai mare în anul I –
44% şi descreşterea continuu, reprezentând
20% în anul II şi numai 11% în ultimul an de
studiu. În mod firesc „pregătirea de
specialitate” era mai redusă ca pondere în
primul an de studii – 28% şi mult mai
consistentă ca pondere în ceilalţi ani de studii,
47% în anul II şi 40% în anul III. De reţinut
faptul că în anul terminal importanţa atribuită
pregătirii de specialitate nu era mai mică
decât în anul II de studii pentru că la cele 40%
se adăugau în mod logic cele 20%, cât
reprezentau numărul de ore de stagiu, evident
majoritatea acestora fiind tot ore de
specialitate.
Numărul orelor alocate „pregătirii
culturale şi social-politică” au reprezentat
între 1/4 şi 1/3 din numărul total de ore. Dacă
aprofundăm analiza în cadrul acestei ultime
categorii de pregătire, ajungând la discipline
de studiu, constatăm că în ceea ce priveşte
numărul disciplinelor expresie a ideologizării
învăţământului şi a orelor aferente acestora,
nu s-a exagerat, decât probabil în anul III.
Astfel în anul I, filosofia cu cele 90 de ore şi
„munca de partid, organizatorică şi politicoeconomică” cu cele 40 de ore au reprezentat
aproximativ 10% din totalul de 1170 de ore.
Ponderea disciplinelor cu conotaţie
ideologică a fost mai mare în ultimul an de
studiu, ajungând la 17% datorită numărului
însemnat de ore alocat următoarelor
discipline: „socialism ştiinţific” – 90 de ore,
„economie politică” – 90 de ore, „muncă de
partid, organizatorică şi politico-educativă” – 70.
De reţinut faptul că această ultimă disciplină a
reprezentat o prezenţă constantă în
conţinuturile planurilor de învăţământ din
fiecare an.
Cele 3 categorii de pregătire au
constituit un tot unitar asigurând atât
cunoştinţele militare indispensabile unui
ofiţer şi cele de specialitate necesare
503

informativ. Instrucţia la materialul de artilerie
s-a desfăşurat de asemenea, cu obuzierul
model 1938 cal. 122mm. Insuficienţa orelor
de cunoaştere a celorlalte guri de foc de
artilerie a fost suplinită parţial de existenţa
unei logistici didactice corespunzătoare,
materializată în laboratoarele artileristice
unde
se
găseau
majoritatea gurilor de
foc din dotarea armatei,
inclusiv planşe despre
acestea.
O
contribuţie
importantă la formarea
ca specialişti a elevilor
a avut-o poligonul
redus de câmp. Acesta,
temut de elevi, a permis
deopotrivă consolidarea
şi verificarea practică a
cunoştinţelor la disciplina
tragerile artileriei.
În şcoală a existat o
permanentă preocupare
Încheietorul şcolii rosteşte o alocuţiune cu ocazia depunerii jurământului
pentru
motivarea atât a
de către elevii anului I - 1981
personalului didactic,
cât şi a elevilor în realizarea unei temeinice
ales răcoarea nocturnă, prezentă şi vara în
Podişul Hârtibaciului.
pregătiri profesionale, reflectată inclusiv prin
Restricţiile economice impuse şi
atribuirea calităţii de elev, respectiv
instituţiei militare în ultimii ani ai perioadei
subunitate de frunte. Deţinerea titlului de
analizate, precum şi schimbarea începând cu
baterie de frunte constituia o certitudine a
anul 1983 a concepţiei de formare a ofiţerilor,
nivelului ridicat de pregătire profesională a
care prevedea pentru anul I de studii
elevilor şi a stării de disciplină din cadrul
parcurgerea unei programe axate în principal
subunităţii, care nu era uşor de obţinut.
pe pregătirea militară au impus o nouă
De aceea se impune a aprecia meritele
modalitate de desfăşurare a învăţământului
primului şi singurului de altfel divizion de
„pe platformă” în teren, de dimineaţa până
elevi, comandat de locotenent-colonelul
seara. Inclusiv masa de prânz era servită în
Ştefan Salomia, care a obţinut titlul de
teren. Dacă până atunci instrucţia la
divizion de frunte cu elevii din anul II de
materialul de artilerie se desfăşura prin
studii (promoţia 1982) în anul 1981.
scoaterea efectivă a acestuia în teren, cu
mijloacele de tracţiune aferente, perioada
Educaţia
următoare a fost marcată de o instrucţie
Procesul de învăţământ din şcoală a
improvizată, cu accent pe economisirea
vizat în mod logic nu numai formarea
resurselor, în care piese de artilerie erau
înlocuite cu goniometre-busolă, iar mijloacele
profesională a viitorilor ofiţeri de artilerie şi
de tracţiune lipseau cu desăvârşire.
topogeodezie, mai târziu şi a maiştrilor
Cunoaşterea materialului de artilerie în
militari şi a subofiţerilor de artilerie, ci şi
şcoală a fost axată în principal pe obuzierul
formarea lor cetăţenească. Demersurile
model 1938 calibru 122mm, ulterior
educative au vizat dezvoltarea calităţilor
modernizat. Orele alocate cunoaşterii
ostăşeşti, cetăţeneşti precum şi - conform
celorlalte mijloace de foc artileristice au fost
cerinţelor vremii - de devotament faţă de
puţine, insuficiente cunoaşterii aprofundate a
Partidul Comunist Român.
acestora, şedinţele având mai mult caracter

participat la aplicaţii complexe, în comun cu
alte şcoli militare de ofiţeri, în poligonul
Cincu. Aceste aplicaţii au rămas în amintirea
elevilor, inclusiv pentru caracterul lor extrem
de solicitant, participanţii nebeneficiind de
confortul cazării în clădiri pe întreaga durată
(7 zile) a aplicaţiilor, înfruntând ploile şi, mai
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organizare de vizite, ca formă plăcută de
educaţie. Dar în Sibiu nu numai muzeele au
constituit o destinaţie a vizitelor organizate cu
elevii şcolii, ci şi unităţile economice ale
acestuia. Respectul faţă de muncă al viitorilor
ofiţeri s-a realizat şi prin vizite organizate
periodic în marile unităţi economice ale urbei.
Dar şcoala a realizat nu numai educaţia pentru
muncă, ci şi prin muncă. În acest sens
amintim participările anuale ale elevilor la
campaniile agricole de toamnă.
Spre exemplificare menţionăm
că în perioada 5 octombrie5 noiembrie 1972 elevii şi
cadrele şcolii au participat la
strângerea recoltelor, în unităţi
agricole din judeţul Sibiu. În
cele 4708 zile om/muncă s-au
recoltat 123 tone de struguri,
1610 tone de sfeclă, 516 tone de
cartofi şi 21 de tone de
porumb178. Participarea la munci
agricole s-a desfăşurat într-o
perioadă de timp determinată,
prin recuperarea ulterioară a
orelor
din
perioada
de
participare
la
lucrări.
De
asemenea,
participarea
s-a
Generalul-maior Nuţă Constantin, adjunct al ministrului de interne
făcut
şi
prin
scoaterea
elevilor
şi alţi foşti plutonieri de baterii fac apelul promoţiei
după ore sau duminica la lucru
în unităţi agricole.
sens îl reprezintă ceremonialele militare de
O preocupare a conducerii şcolii a
depunere a jurământului militar, pline de
reprezentat-o educarea elevilor în spiritul
încărcătură afectivă, de patriotism. De altfel,
dragostei pentru artă. În acest sens amintim că
putem afirma ca toate ceremonialele militare
nu puţine formaţii artistice, profesioniste şi de
organizate în şcoală s-au constituit în
amatori au susţinut apreciate spectacole în
oportune prilejuri de realizare a educaţiei
şcoală. De asemenea, pentru elevi s-au creat
patriotice şi ostăşeşti. Între aceste ceremoniale
posibilităţi de a participa la diferite
le amintim pe cele organizate cu regularitate
manifestări artistice găzduite de oraşul de pe
cu prilejul deschiderii anului de învăţământ şi
Cibin. Mai mult, elevii au fost implicaţi activ
absolvirii şcolii. Cu prilejul desfăşurării
la manifestări artistice, unele dintre ele de
acestui din urmă eveniment au fost evidenţiaţi
în fiecare an elevii cu cele mai bune rezultate,
înaltă ţinută artistică. Menţionăm că în cadrul
începând cu şeful de promoţie. Întreg
şcolii a funcţionat sub îndrumarea locotenentceremonialul se transforma într-o autentică
colonelului Nicolae Duculescu un excelent
sărbătoare de cinstire a celor mai meritoşi şi
cor, constituit din elevi. Înalta calitate
constituia totodată un prilej de motivare a
interpretativă a acestuia a fost răsplătită cu
elevilor din ceilalţi ani de studii pentru a se
locul II al etapei a treia din cadrul concursului
situa şi ei la finalizarea şcolii între cei mai
naţional „Cântarea României” organizat de
apreciaţi.
Dezvoltarea calităţilor ostăşeşti, de
respect faţă de înaintaşi, faţă de şcoală, faţă de
tradiţiile armei, a reprezentat o constantă a
activităţilor din şcoală. Între măsurile
subscrise acestui deziderat amintim activităţile
de prezentare a drapelului de luptă pentru
fiecare promoţie de elevi la începerea anului I
de studiu şi pentru fiecare nouă serie de
militari cu termen redus şi militari în termen.
De asemenea, un elocvent exemplu în acest

Străvechiul oraş Sibiu, cu multitudinea
sa de muzee, de locuri încărcate de istorie a
constituit o permanentă oportunitate de

178

Constantin Petrovici, Şcoala Militară de Ofiţeri
activi de Artilerie „Ioan Vodă”, Bucureşti, Editura
Militară, 1976, p. 138.
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Televiziunea Română179. Corul a avut o
prestaţie de excepţie şi un an mai târziu, în
cadrul etapei finale a aceluiaşi concurs, despre
care s-a scris elogios în presa centrală şi
locală. Astfel, la 31 ianuarie 1974, în ziarul
„Tribuna Sibiului” s-a scris: „Participarea
corului şcolii militare de ofiţeri activi de
artilerie la o confruntare artistică atât de
prestigioasă, ridicarea lui pe treptele cele
mai exigente ale acestei confruntări
reprezintă o reală mândrie pentru judeţul
nostru … Prin cântecele lui pline de optimism
tineresc şi patriotic, corul ostaşilor sibieni
aduce în faţa întregii ţări mesajul unei tradiţii
corale care a bătut o efigie de renume în
istoria culturii naţionale”.
Între evenimentele cultural-educative ale
vremii se numără şi apariţia publicaţiei
„Traiectorii”, revistă a Şcolii Militare de
Ofiţeri de Artilerie „Ioan Vodă”. Colegiul de
redacţie al acesteia a fost constituit atât din
ofiţeri, cât şi din elevi ai şcolii. Ofiţerii care au
asigurat continuitate în cadrul colegiului de
redacţie au fost: colonelul Udrea Nicolae,
locotenent-colonelul Salomia Ştefan şi
căpitanul Toma Valeriu. Periodic, colectivul
redacţional a cooptat şi elevi cu înclinaţii
publicistice. Prin conţinutul diversificat şi
extrem de captivant, prin grafica sa interesantă,
revista s-a bucurat de o deosebită apreciere, atât
din partea personalului şcolii, cât şi a elevilor.
O altă manifestare artistică a elevilor au
reprezentat-o
concursurile
anuale
ale
brigăzilor artistice, constituite pe baterii.
Acestea au reprezentat o continuare peste
timp , sub altă denumire, a serbărilor de
„101 zile”. Desfăşurarea lor pe etape a
generat o permanentă emulaţie pentru elevi,
dornici de a-şi întrece camarazii cu un
program artistic cât mai reuşit. Un farmec
aparte în cadrul acestora l-au avut momentele
umoristice în care cu subtilitate, sau uneori
deschis, tranşant erau ironizate anumite
manifestări, trăsături de caracter ale
instructorilor, comandanţilor şi colegilor.
Educaţia
patriotică,
dezvoltarea
dragostei faţă de tot ceea ce înseamnă spiritul
179

românesc a fost omniprezentă în viaţa şcolii.
Dezvoltarea respectului faţă de eroi, faţă de
tradiţiile armei şi ale şcolii s-a realizat în
fiecare an, inclusiv cu prilejul aniversărilor la
25 octombrie a Zilei Forţelor Armate, la
10 noiembrie a Zilei Artileriei şi la 7 aprilie a
Zilei Şcolii de Artilerie.
Comandanţi, instructori, absolvenţi
Aşa cum am mai arătat în prezentul
subcapitol, Şcoala militară de Ofiţeri Activi
de Artilerie „Ioan Vodă” a fost încadrată de-a
lungul anilor cu personal atent selecţionat de
către Comandamentul Artileriei. Convingerea
comandanţilor acestuia din perioada 19701990, generalii Ion Popescu şi Constantin
Ioniţă era cea conform căreia nu poţi forma
artilerişti de valoare dacă dascălii lor nu sunt
specialişti desăvârşiţi şi posesori ai unei
moralităţi indiscutabile.

Moment de repaus pentru elevii Şcolii de Ofiţeri
Activi de Artilerie în Poligonul Văleanu - 1982

Cei doi comandanţi ai şcolii din această
perioadă, coloneii Nicolae Pavelescu şi
Eugeniu Sibianu a corespuns întrutotul acestei
cerinţe. Reuşitele lor în exercitarea conducerii
şcolii s-a datorat existenţei în şcoală a unor
ofiţeri de o legendară valoare. Între aceştia îi
amintim pe cei ce au constituit conducerea
instituţiei: maiorul (ulterior colonelul) Doru
Petrescu – şeful de stat major al şcolii,
colonelul Ştefan Crăciun – de asemenea, şef
de stat major, coloneii Vasile Comşa şi
Valeriu Toma – secretarii comitetului de
partid.
Şcoala a beneficiat în permanenţă de un
corp didactic de excepţie. Între cei rămaşi
definitiv în istoria şcolii pentru temeinica lor

Ibidem, p. 139.
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pregătire şi ineluctabilul lor har didactic îi
menţionăm pe: exigenţii colonei Nicolai
Scânteianu şi Vasile Raicu, pe maestrul
traiectoriilor artileristice, colonelul Manu, pe
neobosiţii comandanţi de divizioane elevi şi
instructori
locotenenţi-coloneii
Ştefan
Salomia şi Ioan Misinger, căpitanul (ajuns
colonel) Vartolomeiu David, pe locotenentcoloneii Mihail Porojan, Maxim Costache,
Leonard Pistol, Alexandru Predoiu, Mircea
Agabrian, Apolinor Nazarie, Virgil Presură,
Constantin Aldea etc. Aceştia şi-au îngemănat
în mod fericit eforturile cu comandanţii de
subunităţi, atent selecţionaţi şi mutaţi în
şcoală, adevărate modele pentru elevi. Între
aceştia amintim pe locotenentul (devenit
general) Alexandru Ciocan, locotenentul
(devenit
general)
Eugen
Popescu,
locotenentul-major (devenit de asemenea

general)
Iordache
Olaru,
locotenenţii
Constantin Scăeţeanu, Marin Ghinoiu,
Constantin Postolache, Nicolae Nica, Eugen
Lazăr, Dănuţ Humeniuc, Nicolae Sultănescu
(toţi promoţie 1972), locotenentul Luigi
Dumitrescu, locotenentul Florea Boştină,
locotenentul Emilia Badiu, locotenentul
Gheorghe Rus, locotenentul Constantin
Afrim, locotenentul Ioan Voina, locotenentul
Ovidiu
Tobomir,
locotenentul
Pavel
Manoranu, locotenentul Ovidiu Foamete,
locotenentul Alexandru Rizescu, locotenentul
Mircea Marcu, locotenentul Florin Ciocan şi
mulţi, mulţi alţii.
Profesionalismul lor, grija faţă de
calitatea actului de învăţământ şi de instrucţie
i-a fixat definitiv în memoria afectivă a
numeroase promoţii.

Pluton 11 – promoţia 23 august 1982
(comandant de pluton locotenentul Gheorghe Rus)
Se distinge eleganţa ţinutei de ceremonie
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Institutul Militar de Artilerie şi Geodezie
„Ioan Vodă”, 1991-1997

În baza Hotărârii Guvernului României
nr. 190 din 20 martie 1991, în data de 17 iulie
1991, Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de
Artilerie „Ioan Vodă” s-a transformat în
Institutul Militar de Artilerie şi Geodezie
„Ioan Vodă”. Comandant al instituţiei a fost
numit colonelul Constantin Ioniţă, cel care
mai bine de un an şi jumătate îndeplinise
funcţia de comandant al şcolii. Durata
studiilor s-a stabilit la 4 ani.
Prin transformarea şcolii în institut s-a
urmărit nu numai îmbunătăţirea procesului de
formare a viitorilor ofiţeri şi asigurarea unui
statut social pentru o eventuală carieră în viţa
civilă, conferit de drepturile corespunzătoare
studiilor universitare.

Statuia Domnitorului Ioan Vodă din incinta
instituţiei de învăţământ a artileriei

Procesul de învăţământ
Ca urmare a transformării şcolii în
institut, acesta a fost restructurat şi aşezat pe
baze noi, moderne, pentru a asigura o
temeinică bază ştiinţifică în pregătirea de
specialitate şi formarea viitorilor ofiţeri în
acord
cu
exigenţele
învăţământului
universitar.
Obiectivele generale ale pregătirii
studenţilor în cadrul institutului au vizat
formarea ofiţerilor activi de artilerie şi
topogeodezie cu o temeinică bază teoretică şi
cunoştinţele fundamentale necesare îndeplinirii
atribuţiilor funcţionale. Îndeplinirea acestor
obiective a presupus statuarea unui nou plan
de învăţământ prezentat în continuare pe ani
de studiu.
În anul I de studiu disciplinele de
învăţământ au fost cele prezentate în tabelul
următor:

Colonelul Constantin Ioniţă
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CATEGORII
DE PREGĂTIRE
PREGĂTIRE
MILITARĂ
GENERALĂ

PREGĂTIRE DE
SPECIALITATE

PREGĂTIRE
FUNDAMENTALĂ

DISCIPLINE

NUMĂR
DE ORE
20
40
92
312
80
20
60
40
40
50
250
40

Regulamente militare generale şi pregătire sanitară
Instrucţie de front
Pregătire fizică
Tactică generală
Instrucţie genistică
Trageri cu armament portativ
Tactică şi cercetare de artilerie
Tragerile artileriei
Topogeodezie artileristică
Aparate de artilerie
Pulberi, explozivi, organizarea muniţiilor şi rachetelor de
50
artilerie
Serviciu la materialul de artilerie
30
Analiză matematică
60
Ştiinţa materialelor
50
Informare şi programe calculator
80
Buget şi trezorerie
30
520
Psihologie
40
Filosofie
40
Istoria poporului român
60
Limbi străine
160
TOTAL ORE 1082

În cel de-al II-lea an de studiu, planul de învăţământ a cuprins următoarele discipline:
CATEGORII
DE PREGĂTIRE
PREGĂTIRE
MILITARĂ
GENERALĂ

PREGĂTIRE DE
SPECIALITATE

PREGĂTIRE
FUNDAMENTALĂ

NUMĂR
DE ORE
20
Regulamente militare generale şi pregătire sanitară
Instrucţie de front
40
Pregătire fizică
100
Tactică generală
62
342
Instrucţie genistică
10
Instrucţie de transmisiuni
50
Trageri cu armament portativ
60
Tactică şi cercetare de artilerie
100
Tragerile artileriei
130
Topogeodezie artileristică
70
570
Aparate de artilerie
100
Armament, muniţie de artilerie şi tehnică de rachete
70
Serviciu la armamentul de artilerie
100
Matematici speciale
60
Economie şi administraţie militară
30
Informare şi programare calculator
40
Psihologie şi pedagogie militară
80
Sociologie
40
530
Statistică
40
Marketing
20
Managementul general
40
Organizarea activităţilor de transport
20
Limbi străine
160
TOTAL ORE 1442
DISCIPLINE
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În anul III al Institutului Militar de Artilerie şi Geodezie, planul de învăţământ a avut
prevăzute disciplinele din tabelul următor:
CATEGORII DE
PREGĂTIRE
PREGĂTIRE
MILITARĂ
GENERALĂ

PREGĂTIRE DE
SPECIALITATE

PREGĂTIRE
FUNDAMENTALĂ

NUMĂR
DE ORE
Regulamente militare generale şi pregătire sanitară
20
Instrucţie de front
40
220
Pregătire fizică
90
Trageri cu armament portativ
70
Tactică şi cercetare de artilerie
110
Tragerile artileriei
130
Topogeodezie artileristică
80
540
Balistică
30
Armament, muniţie de artilerie şi tehnică de rachete
80
Serviciu la armamentul de artilerie
110
Logică
40
Drept umanitar
40
Istoria artei militare
50
Economie şi administraţie militară
30
280
Autovehicule şi circulaţie rutieră
60
Managementul asigurării de bunuri şi servicii
40
Pedagogie
20
TOTAL ORE 1040
DISCIPLINE

În ultimul an de studiu, planul de învăţământ s-a desfăşurat conform tabelului de mai jos:
CATEGORII DE
PREGĂTIRE
PREGĂTIRE
MILITARĂ
GENERALĂ
PREGĂTIRE DE
SPECIALITATE

PREGĂTIRE
FUNDAMENTALĂ

DISCIPLINE

NUMĂR
DE ORE
20
76
136
40
110
100
80
460
90
80
40
40
40
300
20

Regulamente militare generale şi pregătire sanitară
Pregătire fizică
Trageri cu armament portativ
Tactică şi cercetare de artilerie
Tragerile artileriei
Topogeodezie artileristică
Armament, muniţie de artilerie şi tehnică de rachete
Serviciu la armamentul de artilerie
Managementul asigurării de bunuri şi servicii
Analiză economico-financiară
Politologie şi doctrine militare
Metodica organizării şi desfăşurării activităţilor culturaleducative în subunităţi
Limbi străine
160
TOTAL ORE 1056
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Analiza planului de învăţământ relevă
în primul rând că în toţi cei 4 ani de studii
acesta a fost structurat pe aceleaşi 3 categorii
de pregătire – „militară generală”, „de
specialitate” şi „fundamentală” – cu o
pondere diferită în fiecare an de studiu, în
consonanţă cu competenţele ce trebuiau
realizate studenţilor. Menţionăm faptul că
prin conţinutul disciplinelor „pregătire
militară generală” şi „pregătire de
specialitate” s-a urmărit: în anul I formarea ca
luptători în trupele de uscat şi specialişti de
artilerie; în anul II perfecţionarea ca luptători
şi specialişti de artilerie şi formarea în calitate
de comandant de piesă şi grupă de specialişti
de artilerie; în anul III perfecţionarea
calităţilor dobândite în anul II şi formarea în
calitate de comandant pluton tragere, de
comandă, de cercetare şi topografie; în anul IV
perfecţionarea cunoştinţelor de comandant de
pluton şi iniţierea în îndeplinirea funcţiei de
comandant de baterie.
Ponderea pregătirii studenţilor pe
categorii de pregătire relevă următoarele
procente:
- în anul I, „pregătirea militară
generală” – 29% „pregătirea militară de
specialitate”
–
23%,
„pregătirea
fundamentală” – 48%.
- În anul II, „pregătirea militară
generală” – 24% „pregătirea militară de
specialitate”
–
40%,
„pregătirea
fundamentală” – 36%.
- În anul III, „pregătirea militară
generală” – 21% „pregătirea militară de
specialitate”
–
52%,
„pregătirea
fundamentală” – 27%.
- În anul IV, „pregătirea militară
generală” – 13% „pregătirea militară de
specialitate”
–
44%,
„pregătirea
fundamentală” – 28%, „stagiu” – 15%.
Analiza pregătirii studenţilor pe ani de
studiu relevă o descreştere din anul I până în
anul IV a ponderii „pregătirii militare
generale” şi de creştere a ponderii „pregătirii
de specialitate”. De asemenea, este evidentă
descreşterea ponderii „pregătirii fundamentale”
către finalul studiilor. Aceste dinamici de
pondere se înscriu în logica obiectivelor
stabilite pe ani de studii, mai sus prezentate.
Analiza disciplinelor din cadrul
categoriei „pregătire de specialitate” relevă

că acestea au rămas tot cele prevăzute în
trecut în planul de învăţământ al Şcolii
Militare de Ofiţeri Activi de Artilerie, cu
deosebirea că în planul de învăţământ al
institutului numărul total de ore 1010 era
relativ apropiat de cele 914 ore cât erau
alocate în planul de învăţământ anterior al
şcolii.
„Pregătirea de specialitate” din planul
de învăţământ al institutului prevedea un total
de 1820 de ore, cu mult mai mare decât cele
1488 de ore prevăzute în planul de învăţământ
din perioada existenţei şcolii. Aceasta relevă
că pe timpul funcţionării institutului,
pregătirea de specialitate a fost mai temeinică
decât înainte.
Analiza ultimei categorii de pregătire,
„pregătirea fundamentală” relevă un total de
1630 de ore cu mult mai mare decât numărul
total de ore 1080, alocate pregătirii similare
din şcoala militară. În concluzie putem afirma
că absolvenţii institutului au avut o
„pregătire de specialitate” şi o „pregătire
fundamentală” superioară absolvenţilor
fostei şcoli militare. De asemenea, este
evident că prin diversitatea disciplinelor
„pregătirii fundamentale” s-a asigurat o
pregătire universitară complexă, asigurând un
format intelectual multidisciplinar.
Planul de învăţământ a asigurat un
raport optim între şedinţele teoretice
desfăşurate în sălile de clasă, de specialitate şi
laboratoare cu cele practic-aplicative din
teren. Acestea din urmă nu au contravenit cu
nimic caracterului academic al învăţământului
din institut, ci au fost în deplină concordanţă
cu caracterul profund practic al fenomenului
militar. De menţionat că în fiecare an de
învăţământ au fost organizate tabere de
pregătire în teren, cu exerciţii complexe,
multidisciplinare, în condiţii variate de relief
şi anotimp180.
Un loc important în cadrul procesului
de formare a viitorilor ofiţeri, de cunoaştere a
vieţii ostăşeşti din unităţi l-a avut desfăşurarea
stagiului. Prima participare a studenţilor şi a
elevilor (viitori subofiţeri şi maiştri militare)
la stagiu după transformarea şcolii în institut a
avut loc în perioada 02-29 martie 1992.
Următoarea perioadă de efectuare a stagiului
180

Colectiv, 165 de ani de existenţă a Artileriei
Române Moderne, Bucureşti, Centrul Tehnic-Editorial
al Armatei, p. 260.
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şi a practicii în producţie de către elevii anului II
subofiţeri şi maiştri militari a avut loc în
perioada 03-27 mai 1993.
Un caracter aparte l-a avut participarea la
stagiu a studenţilor viitori ofiţeri topogeodezi.
Aceştia participau pentru perioade scurte de
timp la campaniile topogeodezice ale Direcţiei
Topografice Militare. Astfel, conform Planului
de Învăţământ al seriei 1993-1997, cei 21 de
studenţi topogeodezi au executat stagiu de
pregătire în cadrul U.M. 01762, angrenată la
efectuarea de măsurători în teren.
Anul de învăţământ era organizat pe
semestre, încheiate cu sesiuni de examene.
După finalizarea anului IV, se susţinea
examen de diplomă, în urma căruia
absolvenţii primeau licenţă în arma artilerie.
Programele analitice ale tuturor
cursurilor au fost întocmite pe principiile
învăţământului modern, practicat în ţările
dezvoltate, cu tradiţie în acest sens.
Studenţilor li se puneau la dispoziţie
obiectivele pregătirii, conţinuturile de însuşit
pentru realizarea acestora, bibliografia,
numărul de exersări, temele de rezolvat
împreună cu previziunile metodice şi
mijloacele didactice folosite. Fiind permanent
la dispoziţia studenţilor, programele analitice
le asigurau acestora o viziune de ansamblu
asupra conţinutului şi nivelului cunoştinţelor
de însuşit şi posibilitatea de autoverificare
prin testele de autoevaluare prevăzute în
conţinutul programelor.
Un element de noutate, specific
pregătirii
universitare
l-a
reprezentat
participarea în premieră a studenţilor la
sesiunile de comunicări ştiinţifice organizate
de diferite instituţii de învăţământ superior
civile şi militare. Personalul didactic şi
studenţii Institutului Militar de Artilerie şi
Geodezie „Ioan Vodă” au impresionat în mod
plăcut ceilalţi participanţi la aceste
manifestări ştiinţifice prin valoarea studiilor
prezentate. Principalele participări la sesiunile
de comunicări ştiinţifice organizate de
instituţii de învăţământ civile au fost în
arealul sibian şi limitrof acestora, îndeosebi la
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.
Prima participare la o astfel de manifestare
organizată de o instituţie militară similară a
avut loc în urma invitaţiei adresată de
Institutul Militar de Artilerie şi Rachete
Antiaeriene „Generalul Bungescu” din

Braşov, din perioada 03-04 iunie 1993. La
sesiune au participat 3 cadre didactice şi
7 studenţi. O altă participare prestigioasă a
12 studenţi a fost la sesiunea de comunicări
ştiinţifice desfăşurată în data de 28 ianuarie
1995 de către Institutul Militar de Intendenţă
şi Finanţe „Gheorghe Lazăr”.
O altă activitate extracurriculară, cu
caracter de noutate absolută în învăţământul
artileristic, a reprezentat-o funcţionarea unui
seminar pedagogic universitar în perioada
1991-1995. Acesta avea ca obiectiv
fundamentarea ştiinţifică a cunoştinţelor
pedagogice
necesare
studenţilor
din
perspectiva de viitori instructori. Activitatea
acestui seminar util şi inedit a fost condusă de
colonelul Mircea Agabrian.
Primul examen de admitere în
proaspătul institut s-a desfăşurat conform
prevederilor Ordinului General 21 din 1991 şi
ale Ordinului Inspectoratului General al
Artileriei nr. 4226 din 31 mai 1991, avându-l
preşedinte pe colonelul Ştefan Crăciun.
În data de 16 septembrie 1991, în
conformitate cu prevederile regulamentelor în
vigoare şi a planurilor de învăţământ s-a
desfăşurat ceremonialul de deschidere a
anului de învăţământ 1991-1992. La această
activitate a participat din partea Inspectorului
General al Artileriei, generalul-maior Grigore
Costin. Conform obiceiului statuat în şcoală
de la reînfiinţarea acesteia în anul 1970, la
începerea anului de învăţământ mai exact în
perioada 20-21 septembrie 1991, pentru
studenţii din anul I s-au executat în poligonul
Cincu, trageri demonstrative cu toate
categoriile de armament de artilerie din
dotare, de către elevii din anul III. Activitatea
din poligon a fost organizată şi condusă de
către locotenent-colonelul Octavian Maer. La
scurt timp după primirea „botezului
artileristic”, la data de 12 octombrie prima
serie de studenţi admişi în Institutul de
Artilerie şi Geodezie „Ioan Vodă” a depus
jurământul militar. La festivitate a participat
comandantul Inspectoratului General al
Artileriei, general-locotenent Constantin
Ioniţă.
Organigrama institutului la înfiinţarea
sa a fost următoarea:
„ – Comandant – colonelul Constantin
Ioniţă
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- Şef catedră matematică-informatică –
maiorul Alexandru Hampu
- Şef catedră tehnică – căpitanul
Eugen Ciorugă
- Şef secţie geodezie – locotenentcolonelul Teodor Toderaş

- Şef de stat major – colonelul Ştefan
Crăciun
- Locţiitor pentru învăţământ –
colonelul Ioan Lăpădat
- Şef catedră pregătire militară
generală – maiorul Dumitru Cohal
- Lector – maiorul Gheorghe Bodea
- Lector – locotenent-colonelul Iulian
Pană
- Lector – căpitanul Emil Paicu
- Asistent – maiorul Adrian Dăian
- Şef catedră cultură generală –
colonelul Mircea Agabrian
- Conferenţiar – maiorul Gheorghe
Bichicean
- Conferenţiar – maiorul Vladimir
Secoşan
- Asistent
–
locotenentul-major
Leontin Stanciu
- Şef facultate artilerie – locotenentcolonelul Vartolomeu David
- Şef catedră pregătire tactică şi
cercetare – locotenent-colonelul Constantin
Postolache
- Conferenţiar – maiorul Costică
Balica
- Conferenţiar – maiorul Gheorghe
Rus
- Şef catedră tragerile artilerie –
locotenent-colonelul Octavian Maer
- Conferenţiar - maiorul Constantin
Vrabie
- Conferenţiar - maiorul Dumitru
Bardan
- Lector
–
locotenent-colonelul
Nicolae Munteanu
- Lector – maiorul Luigi Dumitrescu
- Şef catedră topogeodezie şi aparate
de artilerie – locotenent-colonelul Costică
Nechita
- Lector – maiorul Vasile Enescu
- Lector şef – maiorul Vasile Duca
- Lector – locotenent-colonelul Vasile
Drîmbe
- Asistent – maiorul Simion Cinteză
- Şef catedră armament şi muniţii –
maiorul Aladar Ledrer
- Lector – maiorul Vasile Ilie
- Lector – locotenent-colonelul Dan
Şulea
- Şef catedră tehnologia construcţiilor
de maşini – maiorul Aurel Florea Iacobescu

Subunităţi:
- subunităţi elevi: - 2 divizioane elevi,
fiecare cu câte 3 baterii de elevi
- subunităţi militari în termen:
• 1 baterie cercetare instrumentală de
artilerie
• 1
baterie
aprovizionare
şi
181
transport” .
Efectivele institutului la începerea
primului an de învăţământ au fost următoarele:
ofiţeri – 124, maiştri militari – 11, subofiţeri – 53,
sergenţi angajaţi – 11 şi personal muncitor
civil – 127.
De reţinut faptul că organizarea
generală a institutului a rămas neschimbată pe
întreaga durată de funcţionare a acestuia.
Educaţia
O trăsătură definitorie a învăţământului
desfăşurat în institut, şi implicit a actului
educaţional a reprezentat-o şi depolitizarea
acestuia, atât a activităţilor curriculare cât şi a
celor extracurriculare. Obiectivul fundamental
al educaţiei l-a reprezentat dezvoltarea
dragostei de ţară, a ataşamentului faţă de
valorile democraţiei, a respectului faţă de
înaintaşi, faţă de istoria armatei şi a armei. În
acest sens amintim participarea constantă a
studenţilor la manifestările prilejuite de
aniversarea zilei naţionale, a zilei Armatei, a
zilei Artileriei şi a celei a eroilor. Studenţii au
luat parte în fiecare an la ceremonialele de
depuneri de coroane la Cimitirul Eroilor din
Pădurea Dumbrava şi la Monumentul Eroilor
Revoluţiei Române din faţa Casei Sindicatelor
din Sibiu.
De asemenea, personalul institutului şi
implicit studenţii au participat la toate
manifestările prilejuite de aniversarea zilei
Artileriei şi zilei Institutului (şcolii). În acest
sens menţionăm în continuare unele
dintre cele mai semnificative activităţi. Una
dintre acestea au reprezentat-o manifestările
181
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din 5 aprilie 1996, prilejuite de aniversarea a
115 ani de la înfiinţarea şcolii de artilerie. Cu
această ocazie s-au desfăşurat: un concurs de
istorie, un simpozion, depuneri de coroane la
statuia lui Ioan Vodă, concursuri sportive şi
vizitarea institutului de către invitaţi. Cu
prilejul zilei Artileriei la 10 noiembrie din
acelaşi an s-a desfăşurat un interesant
simpozion cu tema „Revoluţia postbelică a
artileriei”. În seara aceleiaşi zile comandantul
institutului a oferit un dineu cadrelor
institutului şi invitaţilor din garnizoană.
Un loc aparte în viaţa institutului l-au
avut manifestările organizate cu prilejul
împlinirii a 150 de ani de existenţă a artileriei
române. Cu această ocazie, în data de
4 noiembrie 1993 s-a organizat o interesantă
sesiune de comunicări ştiinţifice. Aceasta s-a
desfăşurat în plen şi pe secţiunile: pregătire de
specialitate, ştiinţe socio-umane, limbi străine,
matematică-informatică şi geodezie.
O manifestare subscrisă realizării
educaţiei, prin respectul faţă de înaintaşi l-a
reprezentat participarea în data de 12 ianuarie
1993 a întregului personal al institutului,
inclusiv a studenţilor la funeraliile colonelului
în rezervă Nicolae Pavelescu, fostul
comandant al şcolii, personalitate de excepţie
a artileriei.
Ca şi în perioada funcţionării Şcolii
Militare de Ofiţeri Activi de Artilerie „Ioan
Vodă”, educaţia studenţilor s-a realizat şi prin
muncă. Această formă de educaţie s-a realizat
prin desfăşurarea programului administrativ
zilnic şi săptămânal şi prin implicarea în
realizarea unor lucrări în Depozitul Răşinari.
Un exemplu de educaţie prin muncă, dar
şi de civism l-au reprezentat participările
personalului institutului la lucrări în folosul
comunităţii, la solicitarea administraţiei
locale. Una dintre cele mai reprezentative
activităţi de acest tip a reprezentat-o
participarea în data de 19 martie 1994 la
împădurirea organizată de Inspectoratul
Judeţean Silvic Sibiu cu 3 ofiţeri şi 121 de
studenţi.
Civismul personalului institutului a fost
relevat şi de participarea acestuia, ca de altfel
a întregii armate, la asigurarea pazei şi ordinii
la o serie de secţii de votare, pe parcursul mai
multor referendum-uri naţionale şi alegeri.
Astfel, institutul a asigurat în perioada
05-08 decembrie 1991, paza şi ordinea

la 20 de secţii de votare constituite pentru
desfăşurarea referendumului naţional asupra
constituţiei României. De asemenea la
alegerile din anul 1992, potrivit Ordinului
Inspectoratului General al Artileriei nr. 6692
din 14 septembrie 1992, Institutul Militar de
Artilerie şi Geodezie „Ioan Vodă” a asigurat
paza şi ordinea la un număr de 21 secţii de
votare. Pentru alegerile locale din 2 iunie
1996 şi pentru cel de-al doilea tur de scrutin,
în acelaşi scop al menţinerii ordinii şi liniştii
publice, institutul a asigurat paza la câte
10 secţii de votare cu câte un cadru militar şi
câte un student. Ultima participare a
personalului
institutului
înainte
de
transformare la buna desfăşurare a
activităţilor din secţiile de votare a fost cea
din data de 30 octombrie 1996. Cu ocazia
alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat,
institutul a asigurat paza la 20 de secţii de
votare.
O altă activitate ce relevă implicarea
activă a personalului institutului la viaţa socialeconomică a ţării a fost participarea unui
număr de 9 ofiţeri la aplicarea Legii fondului
funciar nr. 18 din 1991. Aceştia au fost
detaşaţi în perioada 26 iulie-31 decembrie
1993 la comisiile judeţene Hunedoara şi Sibiu,
în vederea executării măsurătorilor cadastrale
pentru aplicarea legii mai sus-menţionate.
Bunele relaţii ale institutului cu alte
organisme locale, inclusiv cu Biserica
Ortodoxă Română au fost concretizate prin
sprijinul acordat acestei instituţii la ridicarea
bisericii „Sfântul Ioan” de pe Calea Poplăcii,
din imediata vecinătate a şcolii. Prin
protocolul încheiat între cele două părţi, câte
4-6 militari în termen au participat o perioadă
de timp, în zilele de marţi, miercuri şi joi,
între orele 14-20.00, la lucrările de înălţare a
bisericii. La rândul său, parohul acesteia a
asigurat asistenţă religioasă personalului
instituţiei şi a participat la toate manifestările
organizate de institut, care presupuneau şi
desfăşurarea de ceremoniale religioase.
Controale, inspecţii, vizite
Activitatea Institutului de Artilerie şi
Geodezie „Ioan Vodă” a reprezentat un
interes constant al conducerii Ministerului
Apărării Naţionale şi îndeosebi a Inspectoratului
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ceremonialul din data de 12 aprilie 1996 de
acordare a gradului de ofiţer şi subofiţer în
rezervă a militarilor cu termen redus
încorporabili în luna octombrie 1995.
Preocuparea ministrului pentru Institutul de
Artilerie şi Geodezie „Ioan Vodă” a avut (şi)
o determinare subiectivă, dat fiind faptul că
fiul său s-a numărat printre militarii cu termen
redus mai sus menţionaţi ce şi-au efectuat
serviciul militar în institut.
În ceea ce priveşte primirile unor
oaspeţi, menţionăm faptul că datorită
deschiderilor de după anul 1989, a crescut
substanţial numărul delegaţiilor militare
străine, aproape în exclusivitate occidentale,
care au vizitat institutul. Prima vizită a unei
delegaţii militare occidentale a avut loc la
10 iunie 1993. La acea dată, în conformitate
cu planul de relaţii externe al ministerului, o
delegaţie germană, formată din 7 ofiţeri şi
condusă de comandantul Şcolii Militare a
Trupelor de Uscat, generalul Günther Freiher
von Steinaecker, a fost oaspetele institutului.
Programul activităţii a cuprins vizitarea
institutului şi o întâlnire a comandantului
acestuia, colonelul Constantin Ioniţă, la care
au mai participat 5 ofiţeri din cadrul acestuia.
O altă vizită a fost cea a maiorului de
artilerie Cheadle McKay Smith, participant
din partea ambasadei SUA la Bucureşti la
festivitatea de absolvire şi acordare a primului
grad de ofiţer promoţie 1993 „Marea Unire-75”.
În acelaşi an 1993, la 11 august, o delegaţie
militară din SUA a vizitat institutul. Aceasta a
purtat discuţii cu partea română, reprezentată
de colonelul Constantin Ioniţă, colonelul
Ştefan Crăciun, colonelul Ioan Lăpădat şi
profesoara Adriana Sălcer. O altă activitate
internaţională importantă din acest an a
reprezentat-o schimbul de experienţă din
Grecia din perioada 17-22 iunie la care a
participat delegaţia formată din colonelul Ioan
Lăpădat, maiorul Constantin Afrim şi maiorul
Puiu Mastraghin.
În cadrul relaţiilor internaţionale cu
partenerii occidentali trebuie menţionate şi
întâlnirea pe probleme de învăţământ cu o
delegaţie militară din Franţa, găzduită de
Cercul Militar din Sibiu şi vizita unei
delegaţii militare din S.U.A., formată din
4 cadre militare, din perioada 9-10 august
1996. Ultima activitate internaţională găzduită
de institut a reprezentat-o vizita efectuată în

General al Artileriei, eşalonul superior al
institutului. Din această cauză controalele,
inspecţiile şi vizitele efectuate de acestea au
fost numeroase.
Prima vizită după transformarea şcolii
în institut a aparţinut Inspectoratului General
al Artileriei, prin reprezentantul acestuia,
generalul-maior Grigore Costin participant la
ceremonialul deschiderii anului de învăţământ
1991-1992, din data de 16 septembrie 1991.
Primul control cu calificativ la care
institutul a fost supus a fost cel desfăşurat în
perioada 5-16 aprilie 1993, conform Planului
cu principalele activităţi al Ministerului
Apărării Naţionale. Controlul, extrem de
complex, s-a dorit o radiografiere exactă a
institutului din perspectiva tuturor domeniilor
de activitate şi a tuturor categoriilor de
personal. Temeinicia şi profunzimea acestuia
sunt reflectate de numărul mare de membri ai
comisiei de control, anume 42 de ofiţeri.
Preşedintele comisiei a fost colonelul, la acea
vreme, Cornel Paraniac. Calificativul atribuit
institutului de către Ministerul Apărării
Naţionale, pe baza propunerii preşedintelui de
comisie a fost „BINE”.
Principalele evenimente desfăşurate în
institut, deschiderea şi închiderea anului de
învăţământ, depunerea jurământului militar şi
festivitatea de absolvire de către fiecare
promoţie, au constituit tot atâtea prilejuri de
vizitare a acestuia de către o serie de
personalităţi militare. Între acestea amintim:
şeful artileriei din Statul Major al Forţelor
Terestre, colonelul Cornel Paraniac, care în
data de 3 octombrie 1994 a participat la
deschiderea anului de învăţământ, locţiitorul
şefului Statului Major al Forţelor Terestre,
generalul Constantin Gogă, care a participat la
31 iulie 1994 la festivitatea de avansare a
73 de subofiţeri, proaspeţi absolvenţi. Şeful
Statului Major al Forţelor Terestre, generalul
de divizie Nicolae Păştinică a fost de mai
multe ori oaspete în institut. Între acestea
amintim participarea sa la 31 iulie 1996 la
festivitatea de absolvire şi înaintarea în grad a
unei noi promoţii de ofiţeri, precum şi la
bilanţul institutului din data de 30 septembrie
din acelaşi an.
Persoana cu rangul cel mai înalt care a
vizitat institutul a fost ministrul apărării
naţionale, Gheorghe Tinca. Acesta a vizitat de
câteva ori institutul şi a participat la
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Reuşita procesului de învăţământ din
institut s-a datorat, atât celor doi ofiţeri aflaţi
la conducerea sa, cât şi personalului didactic,
în marea sa majoritate provenit din cadrele
fostei Şcoli de Ofiţeri Activi de Artilerie
„Ioan Vodă”. Între aceştia îi amintim pe
coloneii
Ştefan
Crăciun,
Constantin
Postolache, Octavian Maer, Costică Nichita,
Teodor Toderaş, locotenent-coloneii Vergil
Pintilie, Gheorghe Rus, Gheorghe Bichicean,
Vladimir Secoşan, Sorin Vinerean, Constantin
Vrabie, Dumitru Bardan, Aladar Ledrer,
Vasile Enescu, maiorii Ioan Voina, Emil
Paicu, Alexandru Hampu, Veronie Meşu etc.
La demersurile de formare a viitorilor
ofiţeri o contribuţie importantă au avut şi
comandanţii subunităţilor de elevi, între care
amintim: căpitanii Alexandru Rizescu, Mircea
Marcu, Gheorghe Bratu, Aurel Gîdea, Leontin
Ionescu, Ovidiu Foamete şi Constantin
Brădăţan.
Eforturile conjugate ale personalului
institutului au făcut din aceasta o instituţie de
învăţământ, modernă, prestigioasă, demnă
continuatoare a tradiţiei Şcolii Militare de
Artilerie. Plasarea institutului între instituţiile
de învăţământ militar emblematice este
relevată şi de filmele realizate despre acesta.
Astfel, în perioada 23-30 iunie 1992, o echipă
a Studioului Cinematografic al Armatei,
condusă de colonelul Octavian Covaci, a
executat filmări în institut, în scopul realizării
unui film publicitar pentru creşterea
atractivităţii învăţământului militar. Au fost
filmate
activităţi
didactice,
muzeul
institutului, laboratoarele, sălile de clasă,
laboratoarele, sălile de clasă, poligoanele şi
terenurile de instrucţie. Un an mai târziu, în
perioada 24-25 martie, ca urmare a iniţiativei
inspectorului general al artileriei, o echipă a
aceluiaşi studio cinematografic, condusă de
regizorul Ion Cuciureanu, a executat filmări în
institut. Acestea au vizat activitatea de
învăţământ şi baza materială aferentă acesteia.
În ceea ce priveşte produsul procesului
de învăţământ, apreciem că absolvenţii
institutului au avut un ridicat nivel de
pregătire militară generală şi de specialitate.
De asemenea, opinăm că nivelul de pregătire
fundamentală, generală a fost superior celui
realizat în trecutul apropiat de fosta Şcoală
Militară de Ofiţeri Activi de Artilerie „Ioan
Vodă”. Între cei mai valoroşi absolvenţi ai

perioada 17-18 martie 1997, de o delegaţie
militară din cadrul Academiei de Conducere a
Bundeswehrului compusă din 12 persoane.
Delegaţia germană a fost însoţită de colonelul
Dumitru Nicolaiciuc, şeful secţiei trupe de
uscat a Facultăţii Interarme din cadrul
Academiei de Înalte Studii Militare din
Bucureşti.
Activităţile cu parteneri străini s-au
desfăşurat nu numai prin primiri de delegaţii
în Sibiu, ci şi prin efectuarea de vizite ale
personalului institutului peste hotare. Prima
vizită în străinătate a avut loc în perioada
29 martie-5 aprilie 1992, în Franţa. Ca urmare
a invitaţiei armatei franceze, o delegaţie din
institut, condusă de colonelul Constantin
Ioniţă, a vizitat o serie de instituţii militare de
învăţământ din oraşele: Paris, Renes,
Saint-Cyr, Coetquidan şi Campiegne.
De asemenea, comandantul institutului,
în conformitate cu prevederile Consiliului de
Securitate şi Cooperare în Europa, a făcut
parte din delegaţia militară română care a
efectuat un curs de pregătire în cadrul
Colegiului de Apărare NATO cu sediul la
Roma, în perioada 25 aprilie-3 mai 1992.
Comandanţi,
cadre
didactice,
absolvenţi
În cei 6 ani de existenţă a institutului
(1991-1997), comanda acestuia a fost
exercitată de coloneii Constantin Ioniţă şi
Ioan Lăpădat. În data de 26 ianuarie 1996, în
funcţia de comandant a fost împuternicit
colonelul Ioan Lăpădat, care până la acea dată
îndeplinise funcţia de locţiitor pentru
învăţământ şi cercetare ştiinţifică. Predarea
comenzii între cei doi s-a datorat dorinţei
colonelului Constantin Ioniţă de a fi încadrat
într-o altă instituţie de învăţământ militar,
Academia Forţelor Terestre, din Sibiu, în
contextul prognozatei desfiinţări a Institutului
Militar de Artilerie şi Geodezie „Ioan Vodă”
şi înfiinţarea Şcolii de Aplicaţie pentru
Artilerie de la Ploieşti, în locul Centrului de
Pregătire pentru Artilerie. Neînfiinţarea în
anul 1997 a şcolii de aplicaţie la Ploieşti, aşa
cum stabilise în prealabil Consiliul Suprem de
Apărare a Ţării şi transformarea institutului în
şcoală de aplicaţie a relevat caracterul cel
puţin pripit al deciziei colonelului Constantin
Ioniţă în ceea ce a privit evoluţia carierei sale
profesionale.
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reînfiinţarea Şcolii de Aplicaţie a Artileriei
care îşi încetase activitatea în 1939.
Deosebirea între aceste două şcoli de aplicaţie
ale armei a constat în faptul că şcoala
reînfiinţată nu asigura doar perfecţionarea
pregătirii cadrelor – ca în cazul şcolii de
aplicaţie desfiinţată în anul 1939 – ci şi
specializarea pentru prima funcţie a ofiţerilor
absolvenţi ai Academiei Trupelor de Uscat.
În ceea ce priveşte proiectarea
transformării învăţământului de artilerie
exista o certitudine, creată de apariţia
Academiei Forţelor Terestre, anume încetarea
activităţii Institutului de Artilerie şi Geodezie
„Ioan Vodă” şi două opţiuni în ceea ce
priveşte transformarea în Şcoala de
Aplicaţie pentru Artilerie şi Rachete, fie a
institutului, fie a Centrului de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor de Artilerie de
la Ploieşti.
Opţiunea pentru una din aceste
posibilităţi
a
împărţit
comunitatea
artileriştilor, atât pe baza unor analize
raţionale, cât şi a unor considerente afective
personale.
Argumentele care au pledat pentru
transformarea institutului în şcoală de
aplicaţie au fost în principiu următoarele:
expertiza şi tradiţia în specializarea în armă,
apropierea mai mare de poligonul Cincu, unde
se executau tragerile de învăţământ şi
instrucţie, respectiv dispunerea garnizoanei
Sibiu, în centrul ţării.

institutului îi menţionăm pe următorii
locotenenţi: Nicolae Mara, Daniel Ionescu,
Ioan Nechita, Cristi Daniel Zăţea, Darie
Mircea Daşu şi Marius Bănuţă. Acesta din
urmă a fost şeful ultimei promoţii a
institutului
–
promoţia
iulie
1997,
„Independenţa 120”. Absolvenţii acestei
promoţii au primit gradul de locotenent în
cadrul ceremonialului militar desfăşurat în
data de 31 iulie, în Piaţa Mare. La ceremonial
a participat din partea Ministerului Apărării
Naţionale, generalul de divizie doctor Nicolae
Păştinică şi şeful Statului Major al Forţelor
Terestre.
Despre
desfiinţarea
institutului,
dorim să menţionăm faptul că aceasta nu a
fost consecinţa lipsei de calitate a
procesului de învăţământ practicat în
institut, ci rezultatul nevoii de comasare a
institutelor de învăţământ în unul singur –
Academia Trupelor de Uscat – din cauza
reducerii efectivelor şi implicit a
nejustificării menţinerii unor institute cu o
cifră de şcolarizare extrem de scăzută.
Şcoala de Aplicaţie pentru Artilerie
şi Rachete „Ioan Vodă”, 1997-2002
Procesul de reformă a învăţământului
militar, iniţiat în ultimul deceniu al secolului
trecut a avut două etape majore, distincte.
Prima etapă a reprezentat-o transformarea
şcolilor militare de ofiţeri activi în institute
militare de ofiţeri activi, cea de-a doua a
reprezentat-o constituirea a trei academii, câte
una la fiecare categorie de forţe ale armatei şi
preluarea de către acestea a rolului de formare
a ofiţerilor, îndeplinit până atunci de
institutele militare şi în înfiinţarea şcolilor de
aplicaţie ale armelor, destinate specializării şi
perfecţionării pregătirii cadrelor militare.
Astfel, la finele procesului de reformă
pregătirea viitorilor ofiţeri de artilerie se
realiza în cadrul Academiei Forţelor Terestre
din Sibiu care asigura pregătirea militară
generală şi iniţierea în armă a studenţilor, iar
specializarea acestora ca artilerişti şi
ulterior perfecţionarea pregătirii acestora
s-a realizat în cadrul Şcolii de Aplicaţie
pentru Artilerie şi Rachete „Ioan Vodă”.
Prin urmare noua concepţie de desfăşurare a
învăţământului militar, a generat între altele
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În ceea ce priveşte argumentele pentru
transformarea centrului de la Ploieşti în şcoală
de aplicaţie, menţionăm: expertiza în
formarea rachetiştilor, experienţa de câteva
decenii în perfecţionarea pregătirii cadrelor de
artilerie, nivelul superior de pregătire a
personalului centrului faţă de cel al şcolii, ca
urmare a politicii de personal desfăşurată de
Comandamentul Artileriei şi a existenţei
secţiei de Cercetări şi Reglementări în Armă
(laboratorul creaţiei intelectuale în armă),
existenţa unei foarte bune tipografii şi nu în
ultimul rând un confort mai bun în cazarea
cursanţilor, în încăperi cu un număr mic de
paturi.
Decizia privind instituţia care urma să
se transforme în şcoală de aplicaţie a fost
precedată de numeroase studii şi evaluări. În
urma evaluărilor făcute s-a redactat Concepţia
de Reformă a Învăţământului Militar care a
fost aprobată prin Hotărârea Consiliului
Suprem de Apărare a Ţării nr. 42 din
13 iunie 1995. Potrivit acesteia, Centrul de
Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor de la
Ploieşti urma să se transforme în Şcoala de
Aplicaţie pentru Artilerie şi Rachete.
Evident că această hotărâre a nemulţumit
personalul Institutului de Artilerie şi Geodezie
„Ioan Vodă”, care îşi vedea ameninţată
existenţa locului de muncă în garnizoana Sibiu.
Ca urmare, în contextul revendicativ şi
contestatar al acelor vremuri, personalul
institutului şi, în principal, comanda acestuia
au iniţiat demersuri de contestare a justeţei
hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a
Ţării şi de reiterare a propriilor argumente
pentru revizuirea acesteia.
Comisia constituită la nivelul Statului
Major General pentru reanalizarea locaţiei
viitoarei şcoli de aplicaţie, condusă de un
artilerist, generalul de armată Nicolae
Şchiopu, a conchis în şedinţa din data de
10 martie 1996 necesitatea de a propune
şefului Statului Major General şi ministrului
iniţierea demersurilor de modificare a
hotărârii mai sus-menţionată, în sensul
transformării institutului în şcoală de
aplicaţie. Un rol important în luarea acestei
decizii l-a avut poziţia generalului de brigadă
Mihail Popescu, inspectorul general al
artileriei, adept al transformării institutului în
şcoală.

Raportul
promovat
ministrului
apărării naţionale Gheorghe Tinca, de
intervenţie la Consiliul Suprem de Apărare
a Ţării, a găsit înţelegerea necesară din
partea acestuia, explicabilă de altfel prin
prisma faptului că sensibilitatea domniei
sale faţă de institut era evidentă în
condiţiile în care fiul său îşi îndeplinea
serviciul militar ca militar cu termen redus
în instituţia sibiană. Reanalizarea în
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării a
viitoarei locaţii de funcţionare a şcolii de
aplicaţie, prezentată de către Ministerul
Apărării Naţionale cu raportul nr. M 8957
din 21 noiembrie 1996, a avut ca efect
înfiinţarea Şcolii de Aplicaţie pentru
Artilerie şi Rachete la Sibiu. Această
măsură s-a luat prin Hotărârea Consiliului
Suprem de Apărare a Ţării nr. 137 din
21 noiembrie 1996, care menţiona
modificarea Hotărârii Consiliului Suprem de
Apărare a Ţării numărul 42 din 13 iunie 1995
privind înfiinţarea Şcolii de Aplicaţie
pentru Artilerie şi Rachete la Ploieşti.

General Mihail Popescu

Această măsură a fost comunicată
Institutului de Artilerie şi Geodezie „Ioan
Vodă” de către Statul Major al Trupelor de
Uscat printr-un extras din hotărâre: „Articol
unic:Aprobă (C.S.A.Ţ. n.a) propunerea
Ministerului Apărării Naţionale privind
înfiinţarea Şcolii de Aplicaţie de Artilerie şi
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civile: Maria Olteanu, lector de limbă rusă la
catedra de cultură generală, Adriana Sălcer,
lector de limbă engleză la aceeaşi catedră şi
lector universitar asociat la Universitatea
„Lucian Blaga”.
Evidenţierea numai a acestor nume din
cadrul institutului relevă ce valori a pierdut
învăţământul artileristic în acea perioadă. De
altfel, această indecizie în ceea ce priveşte

Rachete în garnizoana Sibiu, prezentată
cu raportul cu numărul M 8957 din
21 noiembrie 1996 care face parte integrantă
din hotărâre. Hotărârea a fost aprobată în
şedinţa din 26 noiembrie 1996 a Consiliului
Suprem de Apărare a Ţării”.
Perioada lungă de timp dintre momentul
adoptării primei hotărâri a Consiliului de
Apărare a Ţării, 13 iunie 1995, şi al celei de-a
doua hotărâri a acestuia, 21 noiembrie 1996,
referitoare la viitoarea locaţie a Şcolii de
Aplicaţie pentru Artilerie şi Rachete a avut
influenţe
profund
negative
asupra
personalului institutului şi procesului de
învăţământ din cadrul acestuia. Perspectiva
desfiinţării institutului a determinat o parte
dintre cadrele de conducere şi didactice să-l
părăsească. Între cei ce au fost încadraţi în
această perioadă în alte structuri ale
ministerului, cel mai reprezentativ este însuşi
comandantul institutului, mutat la Academia
Trupelor de Uscat „Nicolae Bălcescu”. Dar
cel mai mult a suferit învăţământul ca urmare
a plecării unor cadre didactice, extrem de
valoroase, emblematice pentru învăţământ.
Între aceştia îi amintim pe: locotenent
colonelul Luigi Dumitrescu, şeful promoţiei
1976, posesor al titlului ştiinţific de doctor în
marketing care în urma demisiei şi-a
continuat activitatea universitară în cadrul
Universităţii „Lucian Blaga” şi a Universităţii
„Româno-germană”;
locotenent-colonelul
Alexandru Hampu, şeful promoţiei 1979,
şeful catedrei de matematică-informatică a
institutului, doctorand în matematică, care s-a
mutat ca lector universitar la catedra de
discipline tehnice a Academiei Trupelor de
Uscat din Sibiu; colonelul Agabrian Mircea,
doctor în sociologie, care în urma trecerii în
rezervă şi-a continuat activitatea didactică –
conferenţiar universitar – la Universitatea
„1 Decembrie” din Alba Iulia; maiorul inginer
Aurel Iacobescu, lector în institut, care s-a
mutat ca lector universitar la Academia
Trupelor de Uscat; maiorul Leontin Stanciu,
asistent la Catedra de cultură generală s-a
mutat în funcţia de asistent la Academia
Trupelor de Uscat; maiorul Laurenţiu
Grigore, doctorand în Ştiinţe Militare, care s-a
mutat de asemenea la Academia Trupelor de
Uscat. Între cei ce au părăsit institutul şi s-au
mutat la Academia Trupelor de Uscat, din
aceeaşi cauză s-au numărat şi cadre didactice

General de brigadă
Neculai ROTARU

locaţia viitoarei şcoli de aplicaţie a produs
pierderi pentru armă nu numai în institut, ci şi
în cadrul Centrului de Perfecţionare a
Pregătirii Cadrelor de Artilerie. Ca urmare a
timpului scurt la dispoziţie între momentul
apariţiei Hotărârii Consiliului Suprem de
Apărare a Ţării şi cel al desfiinţării efective a
centrului, personalul astfel disponibilizat, în
fapt o parte substanţială a elitei artileriei, a
fost încadrat pe funcţiile neocupate la acel
moment, unele dintre acestea nevalorificând
excelentul potenţial profesional şi expertiza
acumulată. Spre exemplificare amintim că
unul dintre cei mai buni specialişti în
domeniul tragerilor şi conducerii focului,
colonelul Nicolae Ungureanu, şeful catedrei
de profil, şeful promoţiei 1970, a fost numit
şef al artileriei şi locţiitor al comandantului
Regimentului 7 Infanterie de la Negoeşti.
Locotenent-coloneii Mircea Buşilă şi Aurel
Filip, excelenţi instructori de trageri şi
conducere a focului au fost mutaţi în structuri
de logistică. Locotenent-coloneii Mihai
Irimia, şeful promoţiei 1978, absolvent al
Facultăţii de Cibernetică, Planificare şi
Statistică Economică din cadrul Academiei de
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Studii Economice, doctor în economie, a fost
nevoit şi el să părăsească învăţământul de
artilerie şi nu peste mult timp instituţia
militară.
Desfiinţarea
Centrului
de
Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor de Artilerie
a adus cu sine şi încetarea activităţii
Sectorului de Studii şi Cercetări al acestuia.
Încadrat cu personal temeinic pregătit, cu
experienţă la comanda unităţilor şi marilor
unităţi de artilerie, sectorul a reprezentat cea
mai importantă structură de concepţie a
artileriei române.
Şcoala de Aplicaţie s-a reînfiinţat în
vara anului 1997, în garnizoana Sibiu, în
cazarma fostului Institut de Artilerie şi
Rachete „Ioan Vodă” sub denumirea de
Şcoală de Aplicaţie pentru Artilerie şi
Rachete „Ioan Vodă”. Noul stat de
organizare a intrat în funcţiune începând cu
data de 01 iunie 1997 în baza Dispoziţiei
Statului Major General nr. S/B3/1552 din
6 mai 1997. Pentru continuarea procesului de
învăţământ cu studenţii din ultimul an de
studiu, a intrat în vigoare începând cu aceeaşi
dată de 1 iunie 1997 statul de Organizare al
Institutului Militar de Artilerie şi Geodezie
„Ioan Vodă”, ca anexă la Academia Trupelor
de Uscat, instituţie înfiinţată în anul 1995182.
Comandant al Şcolii de Aplicaţie pentru
Artilerie şi Rachete a fost numit colonelul
Neculai Rotaru, care anterior a deţinut funcţia
de comandant al Brigăzii 17 Artilerie, ofiţer
temeinic pregătit, excelent instructor de
trageri şi conducere a focului artileriei.
Excelenţa sa profesională a fost anticipată
încă de pe băncile Liceului Militar „Ştefan cel
Mare” şi Şcolii Militare de Artilerie, de
rezultatele remarcabile la învăţătură. De altfel
însăşi admiterea sa în liceul militar s-a făcut
pe baza mediei de 9,83 cu care absolvise clasa
a X-a. Şcoala militară a absolvit-o al treilea în
promoţie cu media 9,45. Aceleaşi rezultate de
excepţie le-a avut şi în Academia Militară din
Bucureşti pe care a absolvit-o al doilea în
promoţie cu media 9,55. În perioada 19781982 a urmat cursurile Facultăţii de
matematică-informatică pe care a absolvit-o
de asemenea cu rezultate foarte bune183.
Pregătirea sa în domeniile ştiinţe militare şi

matematică a fost întregită cu o serie de
cursuri postuniversitare şi cu absolvirea în
anul 1992 a primei serii a Colegiului Naţional
de Apărare.
Odată cu numirea comandantului şcolii
s-a constituit şi echipa de conducere a acesteia
prin
următoarele
încadrări:
colonelul
Vartolomeiu
David
–
locţiitor
al
comandantului pentru probleme de stat major;
colonelul Ioan Lăpădat – locţiitor al
comandantului pentru învăţământ, colonelul
Costică Nechita – şef secţie studii şi cercetare
aplicativă în armă; colonelul Valeriu Toma –
locţiitor al comandantului pentru logistică.
Echipa de conducere a fost întregită prin
eliberarea din funcţia de comandant al
Dn. 445 Artilerie A.T. al Brigăzii 85
Infanterie a locotenent-colonelului Florea
Boştină şi numirea în funcţia de şef al biroului
învăţământ.
Pe lângă aceste măsuri specifice
domeniului personal, până la începerea anului
de învăţământ, ca urmare a necesităţii
reorganizării gestiunilor a avut loc o amplă
operaţiune pe linia resortului logistic de
predare-primire a gestiunilor, de stabilire de
noi atribuţii în gestionarea patrimoniului
şcolii. De asemenea, s-a desfăşurat un intens
proces pentru preluarea bazei logistice de la
fostul Centru de Perfecţionare a Pregătirii
Cadrelor de Artilerie de la Ploieşti.
Un moment important în istoria şcolii
de aplicaţie l-a reprezentat schimbarea în luna
iulie 1999 a comandantului acesteia. Prin
Ordinul numărul SG 244 din 16 iulie 1999
colonelul Neculai Rotaru a fost eliberat din
funcţia de comandant al Şcolii de Artilerie şi
Rachete „Ioan Vodă” şi numit în funcţia de
comandant al Brigăzii 17 Artilerie, iar
colonelul Eugen Popescu a fost eliberat din
funcţia de comandant al acestei brigăzi şi
numit comandant al şcolii. De menţionat
faptul că acesta preluase funcţia de
comandant al Brigăzii 17 Artilerie în urmă cu
aproximativ 2 ani ca urmare a numirii
colonelului Neculai Rotaru la comanda
reînfiinţatei şcoli de aplicaţie. Festivitatea de
predare-primire a şcolii între cei doi, a avut
loc în data de 29 iulie 1999, iar a brigăzii în
data de 31 iulie 1999. La festivitatea de la
Sibiu a participat din partea eşalonului
superior şeful Statului Major al Trupelor de
Uscat, generalul-locotenent Nicolae Păştinică.
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Registrul istoric al Şcolii de Aplicaţie pentru
Artilerie şi Rachete „Ioan Vodă”, 1997, p. 29.
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Gheorghe Bichicean, Istoria Şcolii de Aplicaţie
pentru Artilerie şi Rachete „Ioan Vodă”, Editura
Tribuna, Sibiu 2000, p. 213.
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Cel de-al doilea comandant al şcolii a
fost colonelul Eugen Popescu, devenit
general, absolvent al promoţiei de ofiţeri de

prilejul zilei de 1 decembrie, ziua naţională a
României, preşedintele României a decretat
înaintarea la gradul de general de brigadă a
colonelului Eugen Popescu.
Între evenimentele din viaţa Şcolii de
Aplicaţie pentru Artilerie şi Rachete „Ioan
Vodă” ce trebuie menţionate, ca urmare a
importanţei lor, amintim luarea în subordine
de către aceasta, în vara anului 2001, a
bazelor de instrucţie pentru artilerie din
garnizoanele Brăila şi Lugoj, şi a celei pentru
rachete şi artilerie antiaeriană de la Târgu Jiu.
În baza telefaxului Statului Major al Trupelor
de Uscat nr. I 1878 din 1 iunie 2001, începând
cu data de 7 iunie 2001, Baza 9 de Instrucţie
pentru Artilerie şi Rachete de la Brăila a
trecut în subordinea şcolii. Activitatea de
luare în primire a bazei s-a făcut de către o
comisie a şcolii în perioada 4-7 iunie 2001. În
baza aceluiaşi telefax, Baza 10 Instrucţie
pentru Artilerie şi Rachete din garnizoana
Lugoj a intrat începând cu data de 14 iunie
2001 în subordinea şcolii. Activitatea de luare
în primire a acesteia s-a desfăşurat în perioada
11-14 iunie 2001. În aceeaşi dată, 14 iunie
2001, în subordinea şcolii a intrat şi Baza 11
Instrucţie pentru Rachete şi Artilerie
Antiaeriană din garnizoana Târgu Jiu. Luarea
în primire a acesteia s-a desfăşurat în perioada
20-23 iunie 2001.
Luarea în subordine a celor 3 baze de
instrucţie a generat o nouă misiune a şcolii, pe
lângă cele deja existente, anume realizarea
instrucţiei individuale a militarilor în termen
din armele artilerie şi artilerie şi rachete
antiaeriene. De asemenea, luarea în subordine
a bazei de instrucţie de la Târgu Jiu, destinată
instruirii militarilor din arma artilerie şi
rachete antiaeriene a constituit o măsură
logică în condiţiile transformării Şcolii de
Aplicaţie pentru Artilerie şi Rachete „Ioan
Vodă” în Şcoala de Aplicaţie pentru
Artilerie Terestră şi Artilerie Antiaeriană
„Ioan Vodă”.
Intrarea în subordinea şcolii a acestor
baze i-a sporit substanţial acesteia volumul
activităţilor şi aşa mult prea mare. Şcoala a
gestionat cu responsabilitate întregul spectru
de misiuni de formare şi perfecţionare a
pregătirii de specialitate a tuturor categoriilor
de personal (ofiţeri, maiştri militari şi
subofiţeri de artilerie) atât pe filiera directă,
cât şi indirectă.

Generalul-maior (r)
Eugen Popescu.

artilerie în 1972. Acesta şi-a mai desfăşurat
activitatea în fosta şcoală Militară de Ofiţeri
Activi de Artilerie „Ioan Vodă”, ca lector în
cadrul Catedrei de Ştiinţe Sociale, în perioada
1974-1988. Din anul 1988 până în anul 1997,
când a fost numit comandant al Brigăzii 17
Artilerie din garnizoana Bârlad, şi-a
desfăşurat activitatea în garnizoana Bucureşti,
îndeplinind diferite funcţii în cadrul
Comandamentului Artileriei, Inspectoratului
Artileriei şi mai apoi, al Statului Major al
Trupelor de Uscat. Competenţa sa
profesională a fost asigurată, printre altele, de
absolvirea în anul 1979 a Academiei Militare
din Bucureşti, şi a cursurilor Facultăţii de
Arme a aceleiaşi instituţii, în anul 1993, a
Colegiului de Comandă şi de Stat Major în
anul 1998. Desăvârşirea pregătirii sale a
reprezentat-o obţinerea titlului ştiinţific de
doctor în Ştiinţe Militare. De asemenea,
trebuie menţionat faptul că în anul 1993 a
absolvit şi Facultatea de Drept a Universităţii
Bucureşti.
Colonelul Eugen Popescu a dobândit şi
titlurile universitare de conferenţiar şi
profesor, ceea ce i-a permis să desfăşoare o
intensă activitate didactică după pensionare,
în cadrul unei instituţii de învăţământ
universitar din Sibiu.
În data de 1 decembrie 2001, în baza
Decretului nr. 990 din 29 noiembrie 2001, la
propunerea ministrului apărării naţionale, cu
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De asemenea, pe lângă activităţile de
învăţământ şi instrucţie, şcoala a desfăşurat o
intensă activitate în domeniul actelor
normative în armă prin secţia Studii şi
Cercetare Aplicativă în Armă.
Fără a reprezenta o misiune a şcolii,
participarea la misiuni în teatrele de
operaţii unde armata română a fost prezentă,
a reprezentat o constantă pentru personalul
Şcolii de Aplicaţie pentru Artilerie Terestră şi
Artilerie Antiaeriană „Ioan Vodă” şi a
structurilor subordonate acesteia. Între
participările acestuia în teatrele de operaţii
amintim: căpitanul (infanterie) Ovidiu Marian
Pastramă, în perioada 10 mai-15 noiembrie
2002 în misiunea S.F.O.R. în Bosnia;
plutonierul Cristian Mihai Dughiri, în anul
2002, în cadrul Detaşamentului Naţional
„Bosnia”; plutonierul major Gheorghiţă
Apostol, plutonierul Victor Duţă şi
plutonierul major Ionel Călmătuianu, în
perioada 7 mai-10 iulie 2002, la misiunea
I.S.A.F. din Afganistan etc.

elaborarea reglementărilor şi lucrărilor de
specialitate;
- conservarea şi dezvoltarea tradiţiilor
armei artilerie şi rachete.
Enumerarea misiunilor didactice relevă
faptul că şcoala asigura pregătirea iniţială,
prin specializarea şi perfecţionarea ulterioară
a pregătirii tuturor categoriilor de cadre
militare de artilerie, printr-o diversitate de
cursuri.
Cursurile organizate şi desfăşurate în
şcoală au fost:
- pentru ofiţerii în activitate:
o cursuri de carieră:
 cursul de bază, cu durata de 11 luni,
după absolvirea Academiei Trupelor de
Uscat, destinat pregătirii pentru prima funcţie;
 cursul avansat, cu durata de 4 luni,
destinat pregătirii comandanţilor de baterie;
 cursul de stat major, cu durata de
4 luni, destinat asigurării competenţelor
pentru lucrul în statele majore de artilerie;
 curs premergător numirii în
funcţie, cu durata de 1 lună.
o cursuri de nivel, destinate
specializării în armă, cu o durată de până la
3 luni;
- pentru subofiţerii specialişti şi
maiştri militari în activitate:
o cursuri de carieră:
 cursul de bază, cu durata de 11 luni,
după 1 an în Şcoala Militară de Maiştri
Militari şi Subofiţeri a Trupelor de Uscat;
 curs de comandanţi de plutoane,
cu durata de 2 luni;
 curs de instructori, cu durata de
3 luni;
 curs de stat major, cu durata de
2 luni.
o cursuri de nivel, destinate
specializării în armă, cu o durată de până la
3 luni.
- pentru subofiţerii luptători în
activitate:
o cursuri de carieră:
 cursul de bază, cu durata de 11 luni,
după 1 an în Şcoala Militară de Maiştri
Militari şi Subofiţeri a Trupelor de Uscat,
 curs de instructori, de până la
3 luni.
o cursuri de nivel, destinate
specializării în armă, cu o durată de până la
3 luni;

Procesul de învăţământ
Obiectivul fundamental al şcolii l-au
constituit iniţial formarea, perfecţionarea
şi specializarea cadrelor de artilerie active
şi de rezervă, ulterior şi a celor de artilerie
şi rachete antiaeriene.
Procesul de învăţământ din şcoală, de
formare şi specializare a artileriştilor, a fost
subscris următoarelor misiuni derivate din
obiectivul său fundamental:
- specializarea iniţială şi pregătirea
pentru prima funcţie a ofiţerilor, maiştrilor
militari şi subofiţerilor;
- perfecţionarea ulterioară a pregătirii
ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor de
artilerie;
- formarea ofiţerilor şi subofiţerilor în
rezervă;
- organizarea şi desfăşurarea examenelor
de grad;
- organizarea şi desfăşurarea examenului
de admitere la cursul de formare a ofiţerilor,
filiera indirectă.
Pe lângă aceste misiuni din domeniul
învăţământului, şcolii i-au mai fost stabilite
următoarele responsabilităţi:
- realizarea
cercetării ştiinţificoaplicative în arma artilerie şi rachete şi
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locotenent-colonelul Mihai Nicu – instructorşef, maiorul inginer Octavian Ghioc –
instructor şef, maiorul Valeriu Păţan –
instructor, locotenent-colonelul Vasile Mânzat –
instructor, maiorul Emil Paicu – instructor;
- Catedra management: colonelul
doctor Gheorghe Bichiceanu – şef de catedră,
locotenent-colonelul Vladimir Secoşan –
instructor-şef, maiorul Mihai Burlă –
instructor-şef, căpitanul Gheorghe Ciubotaru –
instructor, căpitanul Marius Faur – instructor,
căpitanul Florian Creţu – instructor.
Activitatea
organizatorică
pentru
soluţionarea problemelor administrative ale
cursurilor a fost gestionată de colonelul Petru
Bejenaru, şeful cursurilor.
Efectivele şcolii, la debutul primului an
de învăţământ după reînfiinţare au fost pe
categorii de personal, următoarele: ofiţeri – 80,
maiştri militari – 10, subofiţeri – 36, personal
muncitor civil – 92.
Pentru realizarea unei viziuni complete
asupra structurii de ansamblu a şcolii de
aplicaţie, menţionăm că în cadrul acesteia au
fost constituite următoarele subunităţi: o
baterie elevi maiştri militari şi subofiţeri, o
baterie militari cu termen redus, o baterie de
artilerie destinată deservirii procesului de
învăţământ şi o baterie logistică.
Fără a minimiza importanţa celorlalte
cursuri organizate în şcoală, enumerate
anterior, considerăm că un plus de atenţie se
impune a fi atribuit cursului de bază pentru
ofiţeri (filiera directă). Acesta, destinat
formării ca artilerişti, a absolvenţilor
Academiei Trupelor de Uscat ce au optat
pentru arma artilerie avea o durată de 11 luni
şi era structurat pe două module de pregătire.
Primul modul, prin disciplinele conţinute, era
comun tuturor cursanţilor, iar ce de-al doilea
era diferit ca şi conţinut, în funcţie de cele
două specializări pe care le realiza, de
comandanţi plutoane de tragere, respectiv
comandanţi plutoane cercetare (comandă).
Planul de învăţământ, detaliat în
programa analitică aferentă, cuprindea două
modele de pregătire ale căror discipline de
studiu sunt prezentate în tabelele următoare:

- pentru cadrele militare în rezervă:
o cursuri pentru ofiţeri:
 curs de bază, cu durata de până la
6 luni;
 curs de specializare, cu durata de
până la 1 lună.
o cursuri pentru subofiţeri:
 curs de bază, cu durata de până la
6 luni;
 curs de specializare, cu durata de
până la 1 lună.
Multitudinea şi diversitatea acestor
cursuri, precum şi specificitatea obiectivelor
acestora, a impus o atentă organizare a
structurilor didactice. Astfel, Statul de
organizare al Şcolii prevedea catedrele:
„pregătire tactică”, „tragere şi conducerea
focului”, „topografie şi instrucţie la aparatele
de artilerie”, „pregătire tehnică şi formare
mecanici conductori”, „management”.
Personalul didactic cu care şcoala de
aplicaţie şi-a început activitatea în anul 1997 a
fost următorul:
- Catedra pregătire tactică: colonelul
Constantin Postolache – şef de catedră,
locotenent-colonelul Veronie Meşu –
instructor-şef, maiorul Ovidiu Foamete –
instructor-şef, maiorul Alexandru Rizescu –
instructor-şef, maiorul Leontin Ionescu –
instructor,
locotenent-colonelul
Costică
Iftimoaie – instructor;
- Catedra trageri şi conducerea
focului: colonelul Octavian Maer – şef de
catedră, locotenent-colonelul Gheorghe Rus –
instructor superior, locotenent-colonelul
Dumitru Bardan – instructor-şef, locotenentcolonelul Constantin Vrabie – instructor-şef,
locotenent-colonelul Gheorghe Cotruţă –
instructor, maiorul Viorel Orţan – instructor;
- Catedra topografie şi instrucţie la
aparatele de artilerie: colonelul Dănuţ
Humeniuc – şef de catedră, maiorul Ioan
Voinea – instructor-şef, locotenent-colonelul
Viorel Iordache – instructor, locotenentcolonelul Vasile Ilie – instructor, maiorul
Emilian Badiu – instructor, maiorul Nicolae
Iliuţ – instructor;
- Catedra pregătire tehnică şi
formare mecanici conductori: maiorul
inginer Eugen Ciorugă – şef de catedră,
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Modulul „A”:
DISCIPLINE
Tactică şi cercetare de artilerie
Topogeodezie artileristică
Tragerile artileriei
Cunoaşterea şi lucrul cu aparatele de artilerie
Armament, muniţii de artilerie şi tehnică de rachete
Cunoaştere şi instrucţie la armamentul de artilerie
Pregătire pe linia asigurării pentru luptă
Cunoaşterea procesului pregătirii pentru luptă şi automatizarea conducerii trupelor
Educaţie fizică militară
Instrucţia tragerii cu armament portativ
Istoria artileriei
TOTAL

NUMĂR
DE ORE
158
112
106
46
60
92
100
66
134
20
30
924

Modulul „B”:
Comandanţi plutoane de tragere
DISCIPLINE
Tactică şi cercetare de artilerie
Tragerile artileriei
Cunoaştere şi instrucţie la armamentul de artilerie
Educaţie fizică
TOTAL

NUMĂR
DE ORE
140
62
66
47
315

Comandanţi plutoane cercetare (comandă)
DISCIPLINE
Tactică şi Cercetare de Artilerie
Topogeodezie artileristică
Cunoaşterea şi lucrul cu aparatele de artilerie
Educaţie fizică militară
TOTAL
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NUMĂR
DE ORE
140
62
66
47
315

Analiza programei analitice relevă
Cincu au fost planificate aplicaţii tactice cu
câteva aspecte importante. Numărul total de
trageri de luptă şi instrucţie cu armamentul de
ore al celor două module de pregătire era de
artilerie.
1239, din care, 1008 aparţineau pregătirii de
Baza logistică a şcolii a fost cea care a
specialitate. Comparând cu cele 1820 de ore
aparţinut înainte vreme fostului institut.
alocate pregătirii de specialitate pe durata
Evident că aceasta a fost îmbunătăţită şi
studiilor în fostul Institut de Artilerie şi
modernizată în raport cu noile cerinţe ale
Geodezie „Ioan Vodă” (250 ore în anul I,
învăţământului. Între realizările notabile în
570 de ore în anul II, 540 ore în anul III şi 460
domeniu menţionăm darea în folosinţă în
ore în anul IV) cu aceste 1008 ore, observăm
toamna anului 1997 a unui modern laborator
că din punctul de vedere al pregătirii de
de informatică, destinat desfăşurării şedinţelor
specialitate pentru prima funcţie de ofiţer,
practice de cunoaştere a unor aplicaţii
preluarea atribuţiilor de către şcoala de
informatice în cadrul altor discipline de
aplicaţie şi într-o mică măsură de către
studiu.
Academia Trupelor de Uscat care asigura
O prezenţă constantă la cursurile
aşa-zisa „iniţiere în armă”, nu a fost una
organizate de şcoală a fost cea a românilor de
benefică.
dincolo de Prut, din Republica Moldova. De
Diferenţierea pregătirii în modulul „B”
fapt, prezenţa acestora în învăţământul de
a celor două specializări era dată de
artilerie a început încă din timpul existenţei
disciplinele „Cunoaştere şi instrucţie la
fostului Institut pentru Artilerie şi Rachete
armamentul
de
artilerie”,
respectiv
„Ioan Vodă”.
„Cunoaşterea şi lucrul cu
aparatele de artilerie” şi
de disciplina cu denumire
comună
„Tactică
şi
cercetare de artilerie”,
dar cu conţinut diferit
pentru viitori comandanţi
de plutoane tragere pe deo parte şi comandanţii
plutoanelor
cercetare
(comandă) pe de altă
parte.
O atenţie sporită
s-a acordat şi dezvoltării
calităţilor
fizice
ale
cursanţilor prin cele 181
de
ore
atribuite
„Educaţiei
fizice
militare” în cele două
Trageri antitanc în poligonul Cârţişoara
module,
reprezentând
aproximativ 15% din
Controale, vizite, inspecţii
totalul orelor de pregătire. De altfel,
„Educaţia fizică militară” a avut alocat un
Prima vizită în recent reînfiinţata Şcoală
număr însemnat de ore şi în programele
de Aplicaţie pentru Artilerie şi Rachete „Ioan
şcolare ale altor cursuri, respectiv în
Vodă” a unei personalităţi militare i-a
pregătirea viitorilor maiştri militari şi
aparţinut generalului-locotenent Nicolae
subofiţeri.
Păştinică, şeful Statului Major al Trupelor de
Disciplinele de specialitate au avut un
Uscat, în data de 12 iunie 1997. Aceasta i-a
pronunţat caracter practic-aplicativ. Acestea
fost prilejuită de participarea sa la activitatea
s-au desfăşurat pe terenul de instrucţie din
de predare-primire a funcţiei de comandant,
între colonelul Ioan Lăpădat, împuternicit la
cazarmă, dar mai ales pe cel de la Poplaca.
comanda şcolii şi colonelul Neculai Rotaru.
În poligoanele de la Cârţişoara şi mai ales
525

Şi în această perioadă, ca în întreaga sa
istorie, şcoala s-a bucurat de interesul şi
sprijinul permanent al liderului armei, la acea
vreme generalul de divizie doctor Mihail
Popescu, devenit între timp şef al Statului
Major al Trupelor de Uscat. Pentru cei mai
puţin cunoscători ai personalităţilor militare
menţionăm că generalul doctor Mihail
Popescu, frate cu generalul maior doctor
Eugen Popescu, unul din comandanţii şcolii,
strălucit artilerist, a îndeplinit cu cinste cea
mai înaltă demnitate pentru un militar, cea de
şef al Statului Major General.
În perioada 16-18 mai 1998 şcoala a
primit vizita unei delegaţii militare olandeze,
compusă din 5 persoane, condusă de colonelul
Robert Bertholet. Delegaţia olandeză a fost
însoţită din partea Statului Major al Trupelor
de Uscat de colonelul Ovidiu Tatomir şi
căpitanul Constantin Dobre. Vizita s-a
constituit într-un util schimb de experienţă
atât pentru partea olandeză, cât şi română.
În luna iunie a aceluiaşi an, şcoala a
primit vizitele a două delegaţii străine. Prima
a fost din Germania, condusă de locotenent
colonelul Goricke, iar a doua a fost din Statele
Unite ale Americii. Aceasta din urmă a fost
constituită din 6 ofiţeri şi 1 subofiţer. Ambele
vizite s-au constituit în utile schimburi de
experienţă pentru personalul şcolii.
Cu certitudine, anul 1998 a fost unul din
anii cu cele mai multe schimburi de
experienţă, prilejuite de vizita unor delegaţii
străine. Pe lângă cele menţionate mai sus, în
perioada 21-22 august o delegaţie germană,
formată din 4 persoane, a desfăşurat un
schimb de experienţă pe linia învăţământului
militar cu cadre didactice din şcoală. În data
de 9 septembrie s-a desfăşurat un alt util
schimb de experienţă, de această dată
împreună cu o delegaţie militară din Franţa,
condusă de generalul Paul Brutin.
La rândul său, personalul şcolii a
participat la activităţi internaţionale în
străinătate. Astfel, în perioada 22-26 septembrie
1998, colonelul Ioan Lăpădat şi maiorul
inginer Eugen Ciorugă au făcut parte din
delegaţia română, condusă de colonelul
Alexandru Ciocan, artilerist din Statul Major
General, care a efectuat o vizită în Turcia.
Scopul acesteia l-a reprezentat participarea la
un schimb de experienţă privind formarea
cadrelor de artilerie şi perfecţionarea
pregătirii acestora.

Activităţile internaţionale ale armatei
române cu armata Statelor Unite ale Americii,
din perioada premergătoare intrării în NATO
s-au desfăşurat cu efecte benefice în cadrul
relaţiei MIL-TO-MIL. În acest fel au fost
cunoscute şi parţial însuşite metodele de
instrucţie folosite de armata Statelor Unite ale
Americii, procedurile de lucru de stat major,
modalităţile de gestionare a crizelor etc.
În cadrul acestui program, în perioada
23-27 februarie 1999, în Şcoala de Aplicaţie
pentru Artilerie şi Rachete „Ioan Vodă” a
avut loc activitatea RO-1043, în scopul
familiarizării cadrelor militare din centrele de
instruire centralizate cu procedeele şi tehnicile
folosite de specialiştii americani în pregătirea
recruţilor. Următoarea vizită în şcoală a unei
delegaţii americane în cadrul programului
MIL-TO-MIL a avut loc în 14 decembrie
2001, când colonelul Leo Mercado şi
sergentul Richard Steuc au purtat discuţii
privind modul de sprijinire în domeniile
învăţământ şi instrucţie a eforturilor de
integrare a armatei noastre în structurile
NATO.
Bunele relaţii stabilite cu artileriştii din
armata olandeză au fost consolidate cu
prilejul vizitei pe care maiorii Euerte Jensen şi
Edwin De Ronde au efectuat-o în şcoală în
perioada 23-25 septembrie 1999.
În perioada 21-24 noiembrie 2000,
şcoala a găzduit vizita unei delegaţii militare
italiene care a avut ca scop cunoaşterea
modului în care partea română planifică,
organizează şi desfăşoară cursurile de formare
şi perfecţionare ale ofiţerilor de artilerie.
O
importanţă
deosebită
pentru
transformarea armatei României, în vederea
aderării la NATO, conform cerinţelor
Obiectivelor de Interoperabilitate şi mai apoi
ale Obiectivelor de Parteneriat, a reprezentato participarea specialiştilor români în cadrul
grupurilor de lucru constituite în cadrul
NATO. În acest sens, ofiţeri din şcoală au
făcut parte din diferite grupuri de lucru
constituite pe domeniul artilerie. Prima
participare la un astfel de grup de lucru a
artileriştilor din şcoala de aplicaţie s-a
desfăşurat în perioada 21-24 martie 2001,
când comandantul instituţiei, colonelul Eugen
Popescu, a participat la sediul NATO din
Bruxelles, la reuniunea LG 14 NATO.
O prezenţă constantă şi benefică la aceste
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naţională a avut loc şi ceremonia depunerii
jurământului militar de către militarii cu
termen redus şi militarii în termen din
garnizoana Sibiu. La acest eveniment au
participat personalul şcolii, reprezentanţi ai
celorlalte unităţi din garnizoană, ai primăriei
şi prefecturii, ai clerului sibian, precum şi
rude ale celor ce au depus jurământul militar.
O iniţiativă lăudabilă a conducerii
şcolii, îndeosebi a comandanţilor acesteia a
fost aceea de a se desfăşura anual, de Ziua
Naţională a României, omagierea înaintaşilor.
Astfel, în scopul consolidării spiritului de
corp dintre generaţii, pentru cinstirea
ofiţerilor, maiştrilor militari în rezervă şi
retragere, în data de 1 decembrie 2001 s-a
organizat în Şcoala de Aplicaţie pentru
Artilerie şi Rachete „Ioan Vodă” „Ziua
veteranilor şcolii”. La această primă
sărbătoare au participat 145 de foste cadre ale
şcolii şi întreg personalul instituţiei. Excelenta
iniţiativă s-a constituit în timp într-o frumoasă
tradiţie camaraderească intrată în conştiinţa
afectivă a personalului şcolii din trecut şi
prezent.
Şi în această perioadă, şcoala s-a
preocupat, ca întotdeauna de altfel, de
cultivarea tradiţiilor instituţiei şi ale artileriei.
În acest sens, menţionăm că în data de
7 aprilie 1998, cu prilejul aniversării a 117 ani
de la înfiinţarea Şcolii Speciale de Artilerie şi
Geniu, la Şcoala de Aplicaţie pentru Artilerie
şi Geniu „Ioan Vodă” au avut loc o serie de
activităţi cultural-artistice şi sportive, precum
şi simpozionul cu tema „Pagini din istoria
învăţământului
militar
românesc
de
artilerie”, organizat de Catedra management.
În acelaşi an, cu prilejul aniversării a 155 de
ani de existenţă a artileriei române moderne, a
avut loc o interesantă sesiune de comunicări
ştiinţifice care s-a desfăşurat la Cercul Militar
şi în şcoală. Legat de această aniversare
amintim că personalul şcolii a răspuns
afirmativ la solicitarea eşaloanelor superioare
pentru a susţine financiar modernizarea
„Monumentului Eroilor Artilerişti” din
Bucureşti, la a cărui ridicare contribuise
financiar cu 5 ani în urmă.
Manifestările dedicate Zilei Artileriei
din anul 1999 au cuprins între altele o
atractivă expunere cu tema „File din tradiţiile
de luptă ale artileriştilor”, susţinută de
colonelul doctor Gheorghe Bichiceanu, un

reuniuni a avut-o, timp de mai mulţi ani,
locotenent-colonelul Florin Ciocan.
Un eveniment important în cadrul
relaţiilor internaţionale ale şcolii l-a
reprezentat vizita din data de 13 iulie 2001 a
generalului de brigadă Richard Smith,
consilier militar britanic al şefului Statului
Major General. Pe lângă întâlnirea oficială cu
conducerea şcolii şi vizitarea acesteia,
generalului i-a fost prezentat un exerciţiu
demonstrativ în poligonul Daia, din imediata
vecinătate a Sibiului.
Anul 2001 a reprezentat şi momentul
debutului colaborării personalului şcolii cu
reprezentanţii echipei CUBIC, structură
americană de consiliere şi de sprijin în
procesul transformării armatei române care a
funcţionat şi funcţionează încă pe lângă Statul
Major General. În data de 16 iulie 2001, şeful
acestei echipe, generalul în rezervă Bill Reno
a vizitat Şcoala de Aplicaţie pentru Artilerie şi
Rachete „Ioan Vodă”.
Bunele relaţii stabilite cu artileriştii
germani s-au concretizat în invitarea de către
aceştia a unei delegaţii din şcoală pentru a
vizita unităţi de artilerie din Germania. Vizita
a avut loc în perioada 16-18 octombrie 2001,
iar delegaţia română a fost constituită din
comandantul şcolii, colonelul Eugen Popescu
şi locotenent-colonelul Ovidel Florea.
Educaţia
În perioada funcţionării Şcolii de
Aplicaţie pentru Artilerie şi Rachete „Ioan
Vodă”, 1997-2002, educaţia desfăşurată, prin
programa de învăţământ şi activităţile extracurriculare a fost diferenţiată în funcţie de
statutul subiecţilor procesului de pregătire
(ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri, militari cu
termen redus şi militari în termen) şi de
pregătirea anterioară a acestora. În principal,
educaţia a urmărit cultivarea şi respectul
idealurilor naţionale, dragostea faţă de patrie
şi armată, respectul faţă de tradiţiile oştirii şi
eroii acesteia.
Sărbătorirea Zilei Naţionale a României
a fost marcată în fiecare an printr-o serie de
manifestări subscrise dragostei de ţară şi
cinstirii eroilor săi. Acestea s-au desfăşurat în
cadrul activităţilor organizate la nivel
garnizoană şi în cadrul şcolii. De regulă, au
constat în ceremoniale de depuneri de coroane
de flori şi jerbe. În anul 1999, de ziua
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foarte bun cunoscător al istoriei artileriei
române şi implicit, a învăţământului militar de
artilerie. De altfel, acesta este autorul lucrării
„Istoria Şcolii de Aplicaţie pentru Artilerie şi
Rachete – Ioan Vodă”, apărută la Casa de
Presă şi Editura Tribuna în anul 2000, care
împreună cu „Şcoala militară de ofiţeri activi
de artilerie – Ioan Vodă” a colonelului
Constantin Petrovici, apărută la Editura
Militară în anul 1976, reprezintă singurele
lucrări importante despre învăţământul de
artilerie.
În întâmpinarea Zilei Şcolii, în data de
23 martie 2001, la Cercul Militar din Sibiu a
avut loc Sesiunea de Comunicări ştiinţifice cu
tema „120 de ani de la înfiinţarea primei şcoli
de artilerie din Armata României”.
Activitatea s-a desfăşurat atât în plen, cât şi pe
5 secţiuni, şi a fost onorată cu prezenţa a peste
100 de personalităţi militare şi civile. În
cadrul acesteia au fost prezentate 80 de lucrări
cu un ridicat conţinut ştiinţific, unele dintre
ele inedite prin conţinut.
La sesiune au participat între alţii
generalul de brigadă doctor Constantin
Balaban, şeful Colegiului Superior de Stat
Major din Academia de Înalte Studii Militare,
colonelul Valentin Silvestru, şeful Serviciului
Doctrină şi Instrucţie din Statul Major al
Forţelor Terestre, precum şi reprezentanţii
unor instituţii de învăţământ superior militar
şi civil din garnizoana Sibiu, comandanţi de
mari unităţi şi unităţi de artilerie. Cu această
ocazie a fost lansată şi o ediţie festivă a
revistei şcolii. De asemenea, au fost acordate
diplome de excelenţă şi onoare, precum şi
insigna jubiliară a şcolii.
Educaţia patriotică a cursanţilor,
elevilor, militarilor cu termen redus şi a
militarilor în termen, dar şi a personalului
şcolii s-a realizat şi prin participarea constantă
la toate manifestările aniversare organizate la
nivelul garnizoanei Sibiu. Una din
manifestările cu cel mai profund mesaj
patriotic, de respect faţă de înaintaşi, a fost
cea din data de 20 mai 2000 prilejuită de
sărbătorirea a 400 de ani de la prima unire a
tuturor românilor, sub domnia lui Mihai
Viteazul. Festivitatea a avut loc la
monumentul din comuna Şelimbăr, ridicat
pentru cinstirea victoriei, repurtată de marele
voievod român în acest loc, cu 4 secole în
urmă.

Centrul de Pregătire pentru Artilerie
Terestră „Ioan Vodă”, 2005-2008

Anul 2005 a consemnat o nouă
transformare a învăţământului militar. Pentru
Forţele Terestre, esenţa acesteia, de natură
structurală, a reprezentat-o desfiinţarea
şcolilor de aplicaţie ale armelor şi apariţia a
3 şcoli de aplicaţie:
- Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de
Luptă, cu sediul la Piteşti;
- Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de
Sprijin de Luptă, cu sediul la Sibiu;
- Şcoala de Aplicaţie pentru Forţe
Operaţii Speciale, cu sediul la Buzău.
Această transformare s-a produs în baza
Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare al
Ţării nr. 225 din 27 octombrie 2004, prin
„Planul cadru pentru continuarea procesului
de restructurare şi modernizare a armatei
României în anul 2005” şi a Ordinului
ministrului apărării naţionale nr. M.S. 179 din
14 decembrie 2004. În baza acestora, la data
de 1 august 2005 Şcoala de Aplicaţie pentru
Artilerie Terestră şi Artilerie Antiaeriană
„Ioan Vodă” s-a reorganizat în Şcoala de
Aplicaţie pentru Unităţi de Sprijin de
Luptă cu următoarele structuri subordonate:
- Centrul de Pregătire pentru Artilerie
Terestră, la Sibiu;
- Centrul de Pregătire pentru Artilerie
Antiaeriană, la Sibiu;
- Centrul de Pregătire pentru Comunicaţii
şi Informatică, la Sibiu;
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trei domenii de activitate specifică mai sus
- Centrul de Pregătire pentru Apărare
menţionate. Nu trebuie să fii expert în
N.B.C., la Câmpulung Muscel;
management ca să înţelegi că introducerea
- Centru de Pregătire pentru Geniu şi
unei verigi suplimentare într-o ierarhie
E.O.D., la Râmnicu Vâlcea.
organizaţională nu face altceva decât să
Centrul de Pregătire pentru Artilerie
micşoreze viteza în actul de conducere, de la
Terestră şi Centrul de Pregătire pentru
structura conducătoare, în cazul de faţă Statul
Artilerie Antiaeriană au funcţionat „în
Major al Forţelor Terestre, la structura
compunerea” Şcolii de Aplicaţie pentru
executantă, centrele de instrucţie ale armelor
Unităţi Sprijin de Luptă, fără a dispune de
şi implicit, viteza de răspuns (execuţie) a
structură de stat major, spre deosebire de
acestora.
celelalte 3 centre de pregătire care erau „în
Apariţia şolilor de aplicaţii pentru
subordinea” şcolii şi beneficiau în structura
categorii de forţe nu a fost justificată nici de
organizatorică de stat major.
realitatea din armatele moderne, invocate de
Prin această transformare, Centrul
regulă ca model de transformare, nici de
de Pregătire pentru Artilerie a devenit
tradiţia învăţământului militar românesc. În
continuatorul
tradiţiilor
întregului
acest sens menţionăm că în armatele statelor
învăţământ militar de artilerie, atât de
membre NATO funcţionează instituţii de
formare, cât şi de perfecţionare a pregătirii
învăţământ ale armelor, nu pentru categorii de
cadrelor de artilerie.
forţe, sub denumirea de şcoală de aplicaţie,
Deşi această transformare s-a dovedit a
şcoală militară sau centru de pregătire. În ceea
fi subscrisă modernizării învăţământului
militar, efectele sale au probat contrariul.
ce priveşte tradiţia autohtonă, aşa cum am
Între efectele negative care au fost generate,
relevat şi în această lucrare, perfecţionarea
amintim faptul că prin desfiinţarea şcolilor de
pregătirii cadrelor militare, şi mai târziu
formarea acestora, s-a desfăşurat numai în
aplicaţie ale armelor, funcţia de inspector în
şcoli de aplicaţie ale armelor.
armă (exercitată prin cumul de comandanţii
Odată cu desfiinţarea şcolilor de
şcolilor de aplicaţii) nu mai era prevăzută cu
aplicaţie ale armelor, funcţiile de inspector în
gradul de general de brigadă. Funcţia de
armă, deţinute prin cumul de comandanţii
comandant al centrelor de pregătire a armelor,
acestora (ce aveau funcţiile prevăzute cu
care prin cumul erau şi inspectori ai armelor
gradul de general) au fost atribuite, tot prin
respective a fost prevăzută cu gradul de
cumul comandanţilor noilor centre de
colonel.
Acest
proces
de
transformare a învăţământului
militar a încetat activitatea
şcolilor de aplicaţie ale
armelor,
care
desfăşurau
efectiv activităţi de învăţământ,
instrucţie şi cercetare-dezvoltare
în armă şi a creat şcoli de
aplicaţie pe categorii de forţe –
luptătoare, de sprijin şi
speciale – care nu aveau ca
misiune nici învăţământul, nici
instrucţia, nici elaborarea de
acte normative. Noile şcoli de
aplicaţie au constituit în fapt o
verigă birocratică inutilă între
Statul Major al Forţelor
Terestre şi centrele de
pregătire ale armelor, structuri
Centrul de Pregătire pentru Artilerie Terestră „Ioan Vodă”
destinate prin misiune să
desfăşoare activităţile din cele
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Şcolii Militare de Ofiţeri Activi de Artilerie.
Ca urmare a aprobării Ministrului Apărării
Naţionale pe raportul nr. DR 1539 din 25
aprilie 2006 s-a instituit însemnul heraldic al
centrului.
Centrul de Pregătire pentru Artilerie
Terestră „Ioan Vodă” a funcţionat împreună
cu Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi Sprijin
de Luptă, în cazarma 700 de pe strada Avrig
numărul 2-4. Şcoala şi-a desfăşurat activitatea
în pavilionul „A”, monumentală construcţie
de la începutul secolului XX. Centrul de
Pregătire pentru Artilerie Terestră „Ioan
Vodă” a funcţionat în pavilionul „A1”, având
dispuse la demisol sălile de specialitate, la
parter săli de clasă şi biblioteca, la etajele 1 şi
2 birouri, săli de clasă şi editura Revistei
Artileria Română, iar la etajul 3, sala de
festivităţi. De asemenea, centrul a mai
beneficiat de pavilionul „B”, aşa-zisa „clădire
cu ceas” destinată cazării cursanţilor şi
militarilor cu termen redus, militarilor în
termen şi mai târziu a soldaţilor voluntari,
precum şi de încăperile de la ultimul etaj al
pavilionului „A”, destinate cazării cursanţilor
şi militarilor în termen/voluntari.
În luna mai a anului 2006, ca urmare a
eforturilor conducerii centrului şi a sprijinului
şcolii de aplicaţie, împreună cu S.C. Aerostar
S.A. s-au realizat sălile de antrenament pentru
operatori la sistemul automatizat de
conducere a focului – A.C.C.S.-COMBAT.

pregătire ale armelor, ale căror funcţii erau
prevăzute cu gradul de colonel. Aceasta a fost
una din consecinţele nebenefice indirecte, ale
procesului de transformare, referitoare la
modul
de
funcţionare
a
instituţiei
inspectorului în armă, din perspectiva
autorităţii generată de grad şi funcţie. Oare
cum
se
puteau
exercita
atribuţiile
inspectorului de armă, liderul armei, atâta
vreme cât în arma respectivă erau comandanţi
de mari unităţi, cu grad şi funcţie superioare
acestuia? Cum se puteau executa activităţile
control în aceste mari unităţi? Cum se puteau
elabora direcţiile de dezvoltare ale armei, de
către un inspector atâta vreme cât el nu era
numărul 1 în armă? De bună seamă că
artizanii transformării au intuit aceste
inadvertenţe, dar unul din scopuri – nedeclarat
dar dedus – a fost tocmai de a diminua
numărul funcţiilor prevăzute cu gradul de
general pentru arme
şi „transferarea”
acestora către alte structuri şi evident
persoane.
O altă consecinţă a noii arhitecturi a
învăţământului militar a reprezentat-o crearea
unor centre de pregătire ale unor arme, între
care şi artileria, aflate în aşa-zisa
„compunere” a şcolilor de aplicaţie, lipsite de
stat major. În condiţiile date, comandanţii
acestor centre de pregătire au fost lipsiţi în
fapt de instrumentele necesare exercitării
actului de conducere, care s-au resimţit din
greu, îndeosebi în domeniile financiar şi
logistic.
Comandant al Centrului de Pregătire
pentru Artilerie şi Inspector pentru artileria
terestră a fost numit colonelul doctor Adrian
Stroea, în data de 1 august 2005. Anterior
numirii în funcţia de comandant al centrului,
acesta a îndeplinit funcţia de comandant al
Batalionului 96 LAROM din garnizoana
Ploieşti.
În conformitate cu aprobarea ministrului
apărării naţionale pe raportul cu nr. DR-5087
din 24 noiembrie 2005, Centrului i-a fost
acordată denumirea onorifică de Centru de
Pregătire pentru Artilerie Terestră „Ioan
Vodă”. Atribuirea acestei denumiri confirmă
o dată în plus faptul că centrul a devenit
continuatorul tradiţiilor învăţământului militar
de artilerie, inclusiv al instituţiilor de
învăţământ ce au purtat această denumire
onorifică atribuită în premieră în anul 1974

Colonel dr. Adrian Stroea,
comandant al centrului în perioada 2005-2007
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Acestea au constituit o contribuţie
substanţială la dezvoltarea şi mai ales
la
modernizarea
bazei
logistice
a
învăţământului. O reuşită în modernizarea
învăţământului a constituit-o şi realizarea în
cadrul centrului a unui punct de documentare
informatizat, în domeniul ştiinţelor militare,
cu accent pe subdomeniul artileristic.
Conectarea acestuia la internet a reprezentat
de asemenea o altă măsură în sprijinul
dezvoltării învăţământului şi înscrierii sale în
noile tendinţe de modernizare. În cadrul
punctului de documentare s-au realizat şi
stocat în format electronic prelegerile de la
toate cursurile desfăşurate în centru, precum
şi diferite aplicaţii informatice aferente
acestora. De asemenea, au fost realizate teste
pentru autoevaluarea nivelului de pregătire a
cursanţilor şi elevilor la anumite discipline.
Toate aceste aspecte relevă că
preocuparea fundamentală a personalului a
constituit-o modernizarea învăţământului atât
din perspectiva metodicilor didactice, cât şi
din cea a suportului logistic, în cadrul căruia
computerele, videoproiectoarele şi simulatoarele
au ocupat un loc central.
Pe lângă activităţile specifice învăţământului şi instrucţiei, un loc aparte
l-au ocupat cele subscrise îndeplinirii
atribuţiilor inspectorului pentru artilerie
terestră. Structura abilitată pentru îndeplinirea
unei părţi substanţiale din atribuţiile
inspectorului pentru artilerie terestră a fost,
îndeosebi, în ceea ce priveşte normativele
armei şi dezvoltarea acestuia, Secţia
cercetare-dezvoltare şi reglementare în armă.
În cadrul acesteia, o contribuţie importantă la
reuşita tuturor activităţilor iniţiate au avut
locotenent-colonelul Georgel Oprean, şeful
secţiei şi locotenent-colonelul Florin Ciocan,
înlocuitorul primului în perioada în care acesta
a urmat cursurile Colegiului Intercategorii de
Forţe de Apărare – Forţe Terestre, organizate
la Paris în perioada 29 ianuarie 200728 iulie 2008. Între realizările secţiei le
menţionăm în principal pe cele din domeniile
standardizării
şi
interoperabilităţii
cu
structurile de artilerie ale armatelor statelor
membre NATO. Materializarea acestora s-a
concretizat în câteva normative care stau la
baza instrucţiei subunităţilor de artilerie:
„F.T./A.-31, Manualul pentru luptă al
bateriei de artilerie”, „F.T./A.-2.1, Manualul

pentru luptă al batalionului de artilerie” şi
„F.T./A. 1-2, Manualul Sprijinului prin foc
al grupării de forţe”.
Secţia a elaborat şi o serie de studii,
între care şi unul realizat sub coordonarea
nemijlocită a comandantului centrului,
solicitat de şeful Statului Major General,
amiralul doctor Gheorghe Marin, cu tema

Colonelul Constantin Afrim,
Comandant al centrului în perioada 2007-2008

„Participarea artileriei terestre la realizarea
protecţiei forţelor în teatrele de operaţii”.
În data de 1 ianuarie 2007 comandantul
Centrului de Pregătire pentru Artilerie
Terestră „Ioan Vodă” şi inspector pentru
artilerie, colonelul doctor Adrian Stroea, a
fost eliberat din funcţie şi numit locţiitor al
şefului Instrucţiei şi Doctrinei din Statul
Major al Forţelor Terestre. Atribuţiile funcţiei
de comandant al centrului au fost preluate de
locţiitorul comandantului centrului, locotenentcolonelul Ioan Voina, până la data de 15 aprilie
2007, când colonelul Constantin Afrim a
fost eliberat din funcţia de şef al logisticii la
Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi Sprijin de
Luptă „General Eremia Grigorescu” şi numit
în funcţia de comandant al centrului
şi inspector pentru artilerie terestră.
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Din nefericire, colonelul Constantin Afrim a
exercitat această funcţie până în data de
31 august 2008, când, îndeplinind condiţiile
prevăzute la articolul 6 din Ordonanţa de
Guvern 7 din 1998 a fost trecut în rezervă.
Cauza a reprezentat-o o altă transformare a
învăţământului militar care a avut între altele
ca efect fuzionarea Centrului de Pregătire
pentru Artilerie Terestră „Ioan Vodă” cu
Centrul de Pregătire pentru Artilerie
Antiaeriană „General Gheorghe Popescu” şi
apariţia Centrului de Pregătire pentru Artilerie
Terestră şi Artilerie Antiaeriană „Ioan Vodă”,
care avea funcţia de comandant prevăzută cu
gradul de locotenent-colonel.
Exercitarea funcţiei de inspector pentru
artileria terestră, atât de către colonelul doctor
Adrian Stroea, cât şi de către colonelul
Constantin Afrim, a impus desfăşurarea a
numeroase şi diverse activităţi cum ar fi
inspectarea nivelului de instrucţie din unităţi
de artilerie, participare la şedinţe ale Comisiei
de Manuale, Regulamente şi Acte Normative
a Statului Major al Forţelor Terestre, la
şedinţele Comisiei de Standardizare şi
Interoperabilitate a aceleiaşi structuri,
participarea la testarea şi evaluarea
operaţională a sistemului LAROM etc.
De asemenea, inspectorul pentru artilerie şi
parte din personalul centrului au participat la
activităţile de evaluare în vederea certificării
unor structuri de artilerie propuse pentru
„apărarea colectivă” în cadrul NATO.
Şi în această perioadă, ofiţeri şi
subofiţeri din cadrul centrului de pregătire
şi-au continuat perfecţionarea pregătirii
profesionale în instituţii de învăţământ din
străinătate. Pe lângă participarea la studii în
Franţa a locotenent-colonelului Georgică
Oprean, menţionată anterior, mai amintim
participarea locotenentului Daniel David,
comandant de pluton aruncătoare calibru
120 mm din bateria instrucţie şi asigurare
învăţământ a centrului de pregătire, la studii
în Statele Unite ale Americii la Fort Hill,
Oklahoma.
De asemenea, în perioada 2 ianuarie23 martie 2007, sergentul major Marius Sima,
şef post 3 în plutonul tehnică de cercetare

sunet al Centrului de Pregătire, a participat la
cursul pentru subofiţeri – drill instructor,
organizat în Carolina de Sud.
De asemenea, ofiţeri ai Centrului de
pregătire au continuat participările la misiuni
în teatrele de operaţii pentru îndeplinirea
angajamentelor internaţionale ale României.
Între acestea amintim participarea în teatrul
de operaţii din Balcani a căpitanului Marius
Corobană şi a căpitanului Ştefan Olaru şi în
teatrul de operaţii Irak a locotenentcolonelului inginer Aurel Iacobescu.
Procesul de învăţământ
Obiectivul fundamental al Centrului de
Pregătire pentru Artilerie Terestră „Ioan
Vodă”
l-a
reprezentat
formarea
şi
specializarea cadrelor de artilerie în activitate
şi în rezervă, şi instruirea soldaţilor voluntari.
Această nouă misiune a fost atribuită
centrului după încetarea serviciului militar
obligatoriu.
Prin misiunile sale centrul a asigurat
perfecţionarea tuturor categoriilor de personal
de artilerie şi formarea ofiţerilor şi parţial, aşa
cum am arătat şi în capitolul anterior, a
maiştrilor militari şi subofiţerilor.
Activitatea de învăţământ s-a desfăşurat
cu un număr redus de instructori, din
compunerea a două catedre: catedra cursuri
de nivel formată din locotenent-colonelul Ion
Stroe – instructor superior, căpitanul Daniel
Gheondea, plutonierul major Dorinel Şofâlcă –
instructor, plutonierul major Sandu Rada –
instructor şi catedra curs formare carieră
încadrată cu maiorul Ion Olănescu –
instructor superior, maiorul Sorin Solomon –
instructor-şef, maiorul Sandu Petre –
instructor-şef, maiorul Dumitru Mitrache –
instructor-şef şi căpitanul Claudiu Muntean –
instructor.
Aşa cum se poate observa, din corpul
instructorilor au făcut parte şi subofiţeri.
Evident, aceştia au desfăşurat activităţi
didactice în cadrul cursurilor destinate
subofiţerilor.
Necorelarea prin statul de organizare a
numărului de instructori şi volumul mare de
ore a făcut ca norma didactică a acestora să
fie în medie de 1,5-2 ori mai mare decât cea
normală.
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în termen şi trageri de instrucţie şi apreciere
Aşa cum se poate observa, în centru au
cu ofiţerii de la cursul de bază şi trageri de
funcţionat două colective constituite pe tipuri
instrucţie cu ofiţerii cursanţi de la cursul de
de cursuri, de nivel, respectiv de carieră, ceea
ce a impus ca un număr restrâns de instructori
formare comandanţi subunităţi de rachete
antitanc dirijate.
să susţină o gamă numeroasă de discipline:
Aceste exemple de mai sus de cuplare
tactică şi cercetare de artilerie, topogeodezie
artileristică,
tragerile
artileriei, cunoaştere şi
lucrul cu aparatele de
artilerie, cunoaştere şi
instrucţie la armamentul
de artilerie, pregătire pe
linia asigurării pentru
luptă,
managementul
instrucţiei pentru luptă.
Este evident că în
pofida unei foarte bune
pregătiri de specialitate,
instructorii nu aveau cum
să manifeste excelenţă
în actul didactic la toate
disciplinele de învăţământ.
Tradiţia învăţământului
Trageri ale cursanţilor în poligonul Cincu
artileristic arată că toţi
marii profesori/ instructori
s-au afirmat la o
în poligoane a activităţilor practice de la mai
disciplină, maximum două. De aceea, opinăm
multe cursuri nu a reprezentat o excepţie, ci
că normal ar fi fost să se constituie catedre pe
un principiu constant în planificarea şi
discipline sau grupuri de discipline înrudite şi
desfăşurarea învăţământului. Astfel, în
nu pe tipuri de cursuri.
perioada 25 mai-2 iulie 2006, în Poligonul
Numărul mare de cursuri şi diversitatea
Cincu s-au desfăşurat trageri de instrucţie şi
acestora au impus identificarea de soluţii
apreciere, precum şi un exerciţiu tactic
pentru desfăşurarea lor cu eficienţă didactică
complex cu ofiţerii de la cursul de stat major
şi costuri reduse. În acest sens, activităţile
şi subofiţeri de la cursul avansat.
practice din poligoane s-au
desfăşurat în comun cu
participanţii la mai multe cursuri.
Spre exemplificare, amintim că
în perioada 23 ianuarie2 februarie 2006, în Poligonul
Cincu, cursul de bază pentru
ofiţeri şi cursul avansat pentru
subofiţeri au executat trageri de
instrucţie şi apreciere, exerciţii
tactice cu bateria, iar militarii în
termen exerciţii cu piesa. Pentru
a releva volumul mare al
activităţilor, unele desfăşurate
simultan, menţionăm că în
Poligonul Cârţişoara s-au
desfăşurat exerciţii tactice cu
Sală de cunoaştere a armamentului de artilerie
trageri de luptă cu piesa de
artilerie antitanc cu militarii
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Structura programei de învăţământ la cursul de bază a fost cea prezentată în tabelul următor:

DISCIPLINE

TOTAL
ORE

Curs

Seminar

Laborator
Exerciţii în Forma de
(şedinţă
teren
valorificare
practică)

MODULUL 1 – Pregătire militară şi tactică
Tactică generală
20
6
12
V=2
Instrucţia
tragerii
cu
20
18
V=2
armamentul de infanterie
Asigurarea operaţiilor şi
26
6
18
V=2
protecţia forţelor
Managementul instrucţiei
20
6
2
10
V=2
pentru luptă
Educaţia fizică militară
12
12
TOTAL ORE MODUL 1
98
12
8
70
8
MODULUL 2 – Pregătire metodică şi psihopedagogică, pregătire legislativă privind D.I.U.,
administraţia militară şi relaţiile publice
Pregătire legislativă privind
40
10
4
24
V=2
D.I.U.,
administraţia
militară şi relaţiile publice
Pregătire
metodică
şi
40
8
4
26
V=2
psihologică
Educaţie fizică militară
12
10
V=2
TOTAL ORE MODUL 2
92
18
8
60
6
MODULUL 3 – Pregătire de specialitate
Tactică şi cercetare de
86
16
6
34
24
V=6
artilerie
Topogeodezie artileristică
52
8
2
18
24
E
Tragerile artileriei
80
18
6
32
24
E
Cunoaşterea şi lucrul cu
50
46
V=4
aparatele
Educaţie fizică militară
24
22
V=2
TOTAL ORE MODUL 3
292
42
14
152
72
12
MODULUL 4 – Pregătire în domeniul tehnologiei informaţiei şi pentru dezvoltarea/menţinerea
competenţelor lingvistice
Limba
engleză
–
60
10
4
44
V=2
terminologie de specialitate
Aplicaţii informatice de
20
4
14
V=2
specialitate
Educaţie fizică militară
12
10
V=2
TOTAL ORE MODUL 4
92
14
4
68
6
TOTAL ORE CURSURI
574
86
34
350
72
32
STAGIU/PRACTICĂ
160
160
EXAMEN ABSOLVIRE
40
40
TOTAL GENERAL
774
86
34
510
72
72
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Structura cursului relevă că din cele
4 module, numai modulul 3 era destinat
transmiterii cunoştinţelor de specialitate. Deşi
acesta avea alocat cel mai mare număr de ore –
292, în raport cu celelalte module, acesta nu
reprezenta decât aproximativ 36% din totalul
orelor afectate cursului – 774. Dacă
comparăm numărul de ore alocate pregătirii
de specialitate din acest curs – 268 de ore (din
cele 292 de ore s-au dedus cele 24 de ore
alocate pregătirii fizice militare), constatăm
că acesta este net inferior celor 788 de ore
alocate pregătirii de specialitate pentru acest
tip de curs în timpul funcţionării Şcolii de
Aplicaţie pentru Artilerie Terestră şi Artilerie
Antiaeriană „Ioan Vodă”.
Această
comparaţie
relevă
că
transformarea învăţământului militar, ce a
avut între altele ca efect reducerea duratei
cursului de bază de la 11 luni la 26 de
săptămâni nu putea să nu aibă consecinţe în
ceea ce priveşte temeinicia pregătirii ofiţerilor
de artilerie pentru prima funcţie în carieră.
De asemenea, trebuie remarcat şi numărul mic
de ore pentru o serie de discipline
fundamentale pentru profilul profesional al
ofiţerului de artilerie. Astfel, remarcăm cele
doar 52 de ore alocate „topogeodeziei
artileristice” şi 50 de ore „cunoaşterii şi
lucrului cu aparatele”. Situaţia devine şi mai
greu de înţeles dacă avem în vedere că pentru
studierea limbii engleze s-au alocat în cadrul
cursului 60 de ore, peste numărul orelor
aferente celor două discipline menţionate.

Controale, vizite, evenimente
Prima activitate cu personalităţi din
conducerea Ministerului Apărării Naţionale la
care personalul Centrului de Pregătire pentru
Artilerie Terestră „Ioan Vodă” a participat a
fost prilejuită de analiza stării Şcolii de
Aplicaţie pentru Unităţi Sprijin Luptă.
La această activitate a participat Şeful Statului
Major al Forţelor Terestre, generalullocotenent dr. Ioan Sorin. În timpul
dezbaterilor
desfăşurate,
comandantul
centrului de Pregătire, colonelul dr. Adrian
Stroea, i-a adus la cunoştinţă şefului Statului
Major al Forţelor Terestre, că structura pe
care o comandă, rezultat al transformării
învăţământului militar, este „o structură
militară atipică”, ca urmare a lipsei statului
major şi implicit, a instrumentelor de
exercitare a unei conduceri normale.
De asemenea, a evidenţiat formulările
confuze şi incorecte ale ordinului de înfiinţare
a şcolii de aplicaţie şi a centrelor de pregătire
ale armelor, referitoare la statutul centrelor de
pregătire, unele aflate în „compunere”
(centrele de pregătire pentru artilerie terestră,
respectiv antiaeriană), iar celelalte în
„subordine”, în condiţiile în care toate acestea
se aflau în compunerea şcolii, într-o relaţie
ierarhică de subordonare. O altă eroare pe
care comandantul centrului a evidenţiat-o a
fost formularea incorectă a obiectivului Şcolii
de Aplicaţie pentru Unităţi Sprijin de Luptă,
conform căreia aceasta avea misiunea de a
desfăşura învăţământul şi instrucţia în armele
artilerie terestră şi artilerie antiaeriană.
Formularea obiectivului era eronată
pentru
că
şcoala
nu
desfăşura
învăţământul şi instrucţia pentru cele două
arme, ci îl coordona şi era limitativă pentru
că nu făcea referire la activităţile similare
ale centrelor pentru armele geniu şi
apărare CBRN, respectiv comunicaţii şi
informatică.
Un eveniment important, la care a fost
implicat şi personalul centrului de pregătire
l-a reprezentat festivitatea de predare-primire
a comenzii Şcolii de Aplicaţie pentru Unităţi
Sprijin de Luptă „General Eremia
Grigorescu” din data de 8 iunie 2006, la care
a participat din partea Statului Major al
Forţelor Terestre generalul-maior Neculai

Sala de antrenament pentru ochitorii RAD
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fost în permanenţă preocupată de corecta
mediatizare a activităţilor sale. În acest sens,
pentru promovarea imaginii instituţiei militare
în general şi a centrului de pregătire în
special, de mai multe ori s-au organizat
„momente ale presei” în cadrul activităţilor
practice desfăşurate de Centrul de Pregătire
pentru Artilerie Terestră „Ioan Vodă” în
poligonul Cincu. O altă
activitate de
mediatizare a centrului de pregătire a fost
realizată în anul 2007 de Revista Burda, o
revistă mondenă pentru sexul frumos care a
publicat un interesant reportaj despre inedita
opţiune a unor domnişoare de a deveni ofiţeri
de artilerie.
Cea mai importantă vizită găzduită de
Centrul de Pregătire pentru Artilerie „Ioan
Vodă” şi de Şcoala de Aplicaţie, din
perspectiva
importanţei
persoanelor
participante, dar şi a numărului ridicat al
reprezentanţilor media ce le-au însoţit, a fost
cea din data de 15 februarie 2007. La acea
dată, ministrul apărării Sorin Frunzăverde,
însoţit de şeful Statului Major General,
amiralul doctor Gheorghe Marin, de şeful
Statului Major al Forţelor Terestre, generalullocotenent dr. Teodor Frunzeti şi alţi ofiţeri
din conducerea armatei au efectuat o vizită de
lucru în câteva instituţii de învăţământ militar
din Sibiu. Pentru mediatizarea realităţii din
aceste instituţii aceştia au fost însoţiţi de
purtătorul de cuvânt al ministerului, şeful
Direcţiei Relaţii Publice şi ziarişti de la ziarul
„Adevărul”, ziarul „Gândul”, Rompres, Radio
România, precum şi de la Trustul de Presă al
Armatei.
În
ceea
ce
priveşte
relaţiile
internaţionale, un eveniment important nu
numai pentru Centrul de Pregătire şi Şcoala
de Aplicaţie, ci şi pentru forţele terestre l-a
reprezentat vizita de informare din data de
14 martie 2007 a delegaţiei americane,
condusă de generalul David McKiernan,
comandantul USAREUR şi al Armatei a 7-a a
Statelor Unite ale Americii. Ceilalţi membri ai
delegaţiei au fost plutonierul adjutant
principal Savusa, consilierul generalului şi
colonelul Barbara Kuenneekc, ataşatul
Statelor Unite ale Americii la Bucureşti.
Delegaţia americană a fost însoţită de
generalul-locotenent doctor Teodor Frunzeti,
şeful Statului Major al Forţelor Terestre,
generalul de brigadă doctor Nicolae Roman,

Băhnăreanu. Menţionăm că în funcţia de
comandant al şcolii a fost numit colonelul
Mircea Vladu, fostul comandant al Centrului
de Pregătire pentru Geniu „Panait Donici” de
la Râmnicu Vâlcea, care a preluat funcţia de
la colonelul Dumitru Chiorăscu. De asemenea,
precizăm că acesta a asigurat funcţia de
comandant al Şcolii din data de 27 aprilie
2006, ca urmare a trecerii în rezervă a fostului
comandant, generalul de brigadă doctor
Eugen Popescu.
O activitate inedită a reprezentat-o cea
găzduită în zilele de 17 şi 18 noiembrie 2006
de centrul de pregătire şi de şcoala de
aplicaţie şi realizată împreună cu Postul de
televiziune PRO-TV. În cadrul emisiunii
„Te vezi la ştirile PRO-TV”, realizatorul
acesteia şi echipa sa au prezentat aspecte
privind programul de primire şi instruire a
ultimei generaţii de recruţi, ca urmare a
încetării serviciului militar obligatoriu.
De altfel, conducerea centrului de pregătire a

Imagine de la festivitatea de aniversare
a 125 de ani de existenţă a învăţământului militar
de artilerie. De la stânga la dreapta:
gl.mr. Băhnăreanu Neculai, col. Stroea Adrian,
gl.bg. Popescu Eugen, gl.lt.Bădălan Eugen
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şeful Instrucţiei şi Doctrinei din Forţele
Terestre şi plutonierul adjutant Ion Marin,
consilierul şefului Statului Major al Forţelor
Terestre pentru problemele maiştrilor militari
şi subofiţeri.
O
altă
activitate
internaţională
importantă a reprezentat-o vizita efectuată în
perioada 2-8 august 2006 de o delegaţie
militară din Iordania, condusă de generalul
de brigadă Adar Alshanobleh. Delegaţia
iordaniană a avut întâlniri cu comandantul
şcolii de aplicaţie colonelul dr. Mircea Vladu
şi cu omologul său comandantul Centrului de
Pregătire pentru Artilerie Terestră „Ioan
Vodă”, colonelul doctor Adrian Stroea.
Această vizită a reprezentat un util schimb de
experienţă cu privire la modul de desfăşurare
a învăţământului de artilerie din cele două
state. Delegaţia iordaniană a fost plăcut
impresionată de baza didactică a centrului de
pregătire şi de profesionalismul artileriştilor
români probată pe timpul exerciţiului
demonstrativ organizat în poligonul Daia.
Vizita
delegaţiei
iordaniene
în
România i-a oferit ocazia de a cunoaşte nu
numai Centrul de Pregătire pentru Artilerie
Terestră „Ioan Vodă”, ci şi alte instituţii de
învăţământ militar sibian. De asemenea, a
avut oportunitatea de a cunoaşte frumuseţea
Sibiului şi a împrejurimilor acestuia.
Între activităţile internaţionale ale
centrului de pregătire mai amintim misiunea
executată în perioada 11-17 martie 2007, la
Comandantul NATO de la Bruxelles a
locotenent-colonelului Florin Ciocan şi a
locotenent-colonelului dr. ing. Aurel
Iacobescu.
Un eveniment cu o semnificaţie aparte
în viaţa Centrului de Pregătire pentru
Artilerie Terestră „Ioan Vodă” l-a
reprezentat
ansamblul
manifestărilor
prilejuite de împlinirea la 7 aprilie 2006 a
125 de ani de la înfiinţarea Şcolii Speciale de
Artilerie şi Geniu. Manifestările aniversare
au fost organizate de centrul de pregătire cu
sprijinul şcolii de aplicaţie şi s-au desfăşurat
pe parcursul a două zile. În data de 6 aprilie
a avut loc un interesant simpozion cu tema
„Artileria română, trecut, prezent şi viitor”,
la Cercul Militar din Sibiu. La activitate au
participat personalităţi militare, reprezentanţi

ai autorităţilor locale, ai comunităţii
academice sibiene, numeroşi ofiţeri şi
subofiţeri în activitate şi în rezervă. Cu acest
prilej s-a lansat numărul festiv al revistei
„Artileria Modernă Română” şi s-au acordat
diplome de excelenţă şi jubiliare unor
personalităţi cu contribuţii însemnate în
dezvoltarea învăţământului militar de
artilerie. În aceeaşi seară a avut loc şi dineul
oferit de organizatori invitaţilor.
În data de 7 aprilie, pe platoul centrului
s-a desfăşurat ceremonialul militar la care au
participat pe lângă personalul centrului de
pregătire şi al şcolii de aplicaţie, numeroşi
invitaţi. Între aceştia îi menţionăm pe şeful
Statului Major General, generalul doctor
Eugen Bădălan, pe prefectul judeţului şi pe
preşedintele Consiliului General Sibiu, pe
mitropolitul Ardealului, I.P.S. Laurenţiu
Streza, pe actorul Ion Besoiu, cetăţean de
onoare al Sibiului, reprezentanţi ai partidelor
politice, între care şi senatorul Antonie
Iorgovan şi mulţi alţii. Ceremonialul militar
a fost urmat de dezvelirea unei plăci
comemorative şi de sfinţirea acesteia de către
un sobor de preoţi, condus de mitropolitul
Ardealului. Manifestările au continuat cu
vizitarea centrului de pregătire şi a şcolii de
aplicaţie, invitaţii acordând o atenţie
deosebită muzeului instituţiei şi sălii
„General Eremia Grigorescu”. În final,
ultima activitate a reprezentat-o masa
ostăşească la care au participat deopotrivă
invitaţii şi personalul centrului de pregătire şi
al şcolii de aplicaţie.
Personalul centrului de pregătire
Cele trei misiuni principale ale
Centrului de Pregătire pentru Artilerie
Terestră
„Ioan
Vodă”,
învăţământ,
instrucţie, respectiv cercetare şi dezvoltare în
armă au fost îndeplinite cu brio de un
personal cu o competenţă profesională
remarcabilă. Cei doi comandanţi ai centrului
au avut şansa de a avea colaboratori de foarte
bună calitate. Între aceştia îl amintim pe
locotenent-colonelul Ioan Voina, locţiitorul
comandantului, un excelent profesionist şi un
desăvârşit camarad. Colegialitatea sa
exemplară, calmul imperturbabil au adus
aminte în permanenţă camarazilor săi de un
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Activitatea de învăţământ a fost marcată în
mod evident de profesionalismul locotenentcolonelului Ion Stroe, maiorilor Ion
Olărescu, Dumitru Mitrache, Ioan Teca,
Sandu Petre, căpitanii Claudiu Munteanu şi
Daniel Gheondea. Eforturile acestora au fost
susţinute cu succes de plutonierul major
Dorinel Şofâlcă şi plutonierul major Sandu
Radu. Reuşita procesului de învăţământ din
centrul de pregătire se datorează şi activităţii
personalului civil contractual Carmen Duca –
bibliotecara centrului, Roxana Băcilă –
profesoară de engleză şi Cristina Rădulescu –
referent.

alt camarad de excepţie, colonelul în rezervă
Gheorghe Rus. Între cei merituoşi
locotenent-colonelul Mircea Marcu a
reprezentat întotdeauna specialistul de bază
al centrului de pregătire, practicianul ideal al
acestuia, „prietenul poligoanelor de tragere
cu armamentul de artilerie”.
Planificarea activităţilor de învăţământ
şi instrucţie a fost realizată impecabil de
locotenent-colonelul Aurel Gâdea. Spiritul
de iniţiativă şi rigoarea matematică în tot
ceea ce a întreprins i-au asigurat stima şefilor
şi a colegilor.
Îndeplinirea atribuţiilor inspectorului în
armă au fost îndeplinite oportun şi de calitate
şi datorită locotenent-coloneilor Georgică
Oprean şi Florin Ciocan. Primul, un stilat şi
rafinat ofiţer de artilerie a ajuns în anul 2008
comandant al Centrului de Pregătire pentru
Artilerie Terestră şi Artilerie Antiaeriană.
Cel de-al doilea, un foarte bun specialist de
artilerie, cu o contribuţie substanţială la
elaborarea de calitate a normativelor
specifice armei artilerie. Ca urmare a
excelentelor calităţi profesionale a fost
cooptat într-o structură de conducere a
NATO.

Simpozion organizat cu prilejul împlinirii a 125 de ani de existenţă a învăţământului militar de artilerie
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Centrul de Instruire pentru Artilerie
Terestră şi Artilerie Antiaeriană
„Ioan Vodă”, 2008-2011
Centrul de Pregătire pentru Artilerie
Terestră „Ioan Vodă” a funcţionat numai
3 ani, deoarece, în anul 2008, în urma unei
noi transformări a învăţământului militar, a
fuzionat cu Centrul de Instruire pentru
Artilerie Antiaeriană „General Gheorghe
Popescu”, rezultând o nouă instituţie de
învăţământ, Centrul de Pregătire pentru
Artilerie Terestră şi Artilerie Antiaeriană
„Ioan Vodă”.
Deşi
o
nouă
transformare
a
învăţământului militar era dorită şi imperios
necesară, din perspectiva disfuncţiilor
generate de transformarea anterioară,
menţionate în subcapitolul precedent, această
reorganizare nu numai că nu le-a soluţionat,
dar le-a amplificat şi a generat şi altele noi.
Înainte de a le evidenţia, menţionăm că
această transformare a fost exclusiv
structurală, subscrisă reducerii numărului de
personal din învăţământul militar. În acest
sens menţionăm că în esenţă transformarea în
cadrul forţelor terestre a constat în:
- reducerea numărului de şcoli de
aplicaţie de la 3 la 2, prin transformarea Şcolii
de Aplicaţie pentru Operaţii Speciale în
Centrul de Instruire pentru Operaţii Speciale;
- transformarea a două centre de
pregătire, pentru vânători de munte şi
protecţie CBRN în baze de instruire;
- fuzionarea celor două centre de
pregătire, mai sus prezentate;
- diminuarea funcţiilor de comandant
al şcolilor de aplicaţie, de la gradul de general
de brigadă la gradul de colonel şi a funcţiilor
de comandant de centru de instruire de la
gradul de colonel la gradul de locotenentcolonel;
- desfiinţarea instituţiei inspectorului
în armă.
Pentru învăţământul militar de artilerie
efectele acestei transformări au amplificat
disfuncţiile anterioare, nu i-au adus identitatea
de structură militară distinctă, rămânând în
continuare fără stat major, în compunerea
şcolii de aplicaţie. Dimensiunea caracterului
insuficient de logic al transformării este dată

şi de faptul că în condiţiile în care misiunile
centrului s-au dublat, ca urmare a fuziunii
Centrului de Pregătire pentru Artilerie
Antiaeriană „General Gheorghe Popescu”,
nivelul funcţiei comandantului a fost coborât
la gradul de locotenent-colonel. Prevederea
funcţiei de comandant cu gradul de locotenentcolonel a reprezentat o altă măsură greu de
înţeles în condiţiile clamării necesităţii
ierarhizării „piramidale” a funcţiilor. Este
greu de înţeles cum s-a crezut că se realizează
acest principiu, în condiţiile în care
comandantul centrului deţinea acelaşi grad ca
şi un număr foarte mare de subordonaţi.
Repararea acestei erori, parţial, s-a produs doi
ani mai târziu, când funcţia de comandant a
redevenit de colonel, ca urmare a Ordinului
ministrului apărării naţionale nr. M. 109 din
2010, care prevedea creşterea nivelului
gradelor pentru numeroase funcţii.
Dispariţia
instituţiei
inspectorului
pentru artilerie terestră, instituţie cu tradiţie de
peste un secol la români, existentă şi în
armatele moderne ale statelor membre NATO
a reprezentat o altă măsură nebenefică pentru
artilerie.
Aceste nereuşite în transformarea
învăţământului militar relevă o serie de
deficienţe manageriale indubitabile între care
menţionăm: incapacitatea celor însărcinaţi cu
reorganizarea învăţământului, dar mai ales a
decidenţilor de a înţelege specificul forţelor
terestre
şi
disfuncţiile
generate
de
transformarea
anterioară,
voluntarism
decizional şi intoleranţă apriorică la feedback.
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Pe
lângă
efectele
instituţionale
nebenefice ale transformării au fost afectate şi
carierele profesionale ale unor ofiţeri temeinic
pregătiţi, reprezentativi pentru armele cărora
le aparţineau, din compunerea celor 3 şcoli de
aplicaţie ale forţelor terestre supuse
remodelării structurale. Astfel, din cei 28 de
colonei ce-şi desfăşurau activitatea în cadrul
acestora, absolvenţi ai Academiei de Înalte
Studii Militare, ai altor facultăţi şi ai unor
cursuri postuniversitare, numai 4 colonei au
rămas în noile structuri ale celor două şcoli de
aplicaţie şi ale centrelor şi bazelor de
instrucţie subordonate. Cei mai mulţi dintre
ceilalţi 24 au trecut în rezervă, constituind o
pierdere importantă atât pentru instituţie, în
ceea ce priveşte resursa umană, cât şi pentru
ei ca persoane. Între cei ce şi-au încheiat cu
acest prilej, prematur, cariera militară, a fost
şi colonelul Constantin Afrim, comandantul
Centrului de Pregătire pentru Artilerie
Terestră „Ioan Vodă”, trecut în rezervă în
data de 31 august 2008.
Dacă
în
urma
transformării
învăţământului militar din anul 2005 funcţia
de inspector în armă a fost „diminuată” de la
gradul de general la gradul de colonel,
generând o serie de disfuncţii, această ultimă
transformare a adus cea mai simplă soluţie,
anume desfiinţarea funcţiei. Câtă deosebire în
modul de a percepe locul, rolul şi importanţa
instituţiei în armă între specialişti şi decidenţi!
Dacă primii au evidenţiat necesitatea de a-i
asigura acesteia pârghiile necesare, inclusiv
prin realizarea autorităţii funcţiei printr-un
grad corespunzător, anume de general,
decidenţii au apreciat că inspectorul în armă
nu este necesar. Dar în pofida desfiinţării
funcţiei de inspector s-a menţinut structura
prin care acesta îşi exercita atribuţiile în
domeniul elaborării normativelor, al stabilirii
direcţiilor de dezvoltare a armei, anume
Secţia cercetare-dezvoltare şi reglementări în
Armă.
Nou constituit, Centrul de Instruire
pentru Artilerie Terestră şi Artilerie
Antiaeriană „Ioan Vodă” a adus în atenţie
menţinerea
erorii
de
proiecţie
a
învăţământului militar cu privire la artileria
antiaeriană, al cărei personal se formează şi
perfecţionează, caz unic, în două instituţii de
învăţământ ale armatei, în cadrul Şcolii de

Aplicaţie pentru Forţele Aeriene, respectiv în
cadrul Centrului de instruire anterior
menţionat.
Prin constituirea acestui centru în fapt
s-a realizat o instituţie de învăţământ cu
obiectiv fundamental şi misiuni identice cu
cele ale fostei Şcoli de Aplicaţie pentru
Artilerie Terestră şi Antiaeriană „Ioan Vodă”,
din perioada 2002-2005.
Centrul de Instruire pentru Artilerie
Terestră şi Artilerie Antiaeriană „Ioan Vodă”
funcţionează în cazarma 700 din Sibiu, strada
Avrig numărul 2-4, cu majoritatea
componentelor sale şi în cazarma 562, din
Calea Dumbrăvii nr. 28-32, cu sălile de
specialitate şi de clasă pentru artileria
antiaeriană şi parte din spaţiile de cazare. Menţionăm că în cazarma 700 funcţionează şi
Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de Sprijin
de Luptă „General Eremia Grigorescu”.
Centrul dispune în cele două cazărmi de
o logistică didactică complexă, diversificată,
constituită din: o aulă, un amfiteatru, 17 săli
de specialitate, 11 laboratoare, 1 poligon
redus, o sală de forţă, o sală de sport
multifuncţională, un teren de volei, un teren
de fotbal, un poligon de aruncare cu grenadele
de mână. De asemenea, beneficiază de o
editură şi o foarte valoroasă bibliotecă
constituită din 4 încăperi, dispuse pe 200 mp,
conţine aproximativ 11.000 de titluri de carte,
concretizate în aproximativ 30.000 de
volume.
Procesul de învăţământ
Activitatea didactică este organizată şi
se desfăşoară în deplină concordanţă cu
reglementările privind învăţământul naţional
şi cel militar. Planurile de învăţământ ale
tuturor cursurilor sunt discutate şi avizate cu
regularitate în comisiile de asigurare şi
evaluare a calităţii.
Întocmirea noilor programe analitice şi
aplicarea acestora în procesul de învăţământ
are ca scop transpunerea fidelă în practică a
„modelului absolventului”, a planurilor de
învăţământ.
O preocupare constantă a conducerii
centrului de instruire o reprezintă adecvarea
continuă a conţinutului programelor de
învăţământ cu priorităţile nevoilor de
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ultimul curs de bază, organizat de centrul de
instruire în anul de învăţământ 2010-2011.
Misiunea acestuia o reprezintă în
continuare pregătirea pentru îndeplinirea
atribuţiilor primei funcţii a absolvenţilor
Academiei Forţelor Terestre, care urmează să
conducă structuri militare de tip pluton în
arma artilerie şi rachete. În principal, cursul a
fost subscris următoarelor obiective: formarea
şi
dezvoltarea
deprinderilor
necesare
exercitării atribuţiilor funcţiei de comandant
de pluton în timp de pace, în situaţii de criză
şi război; dobândirea cunoştinţelor necesare
înţelegerii locului şi rolului subunităţilor de
artilerie în cadrul acţiunilor militare interarme
şi menţinerea capacităţilor de luptător,
rezistent la eforturi fizice şi psihice
prelungite; dezvoltarea competenţelor şi a
motivaţiei evaluative de autoinstruire.
Finalitatea cursului a urmărit realizarea
competenţelor profesionale pentru ipostazele
de specialist militar, educator, conducător de
organizaţie, şi nu în ultimul rând de cetăţean.
Desigur, aceste competenţe au fost proiectate
pe triada de capacităţi consacrată în
învăţământul militar: cognitive („să ştie”),
psihomotorii („să facă”) şi psihomorale
(„să fie”).
Cu durata de 26 de săptămâni, acesta a
fost structurat pe două module, primul fiind
destinat pregătirii militare generale, iar cel de-al
doilea pregătirii de specialitate şi metodice.

pregătire din cele două arme, pe de o parte şi
evoluţia tehnicii specifice, pe de altă parte.
Un accent permanent s-a pus în cadrul
centrului de instruire pe calitatea actului
didactic. Un rol primordial în acest sens a
revenit pregătirii metodice a personalului
didactic, care s-a realizat atât prin participarea
la cursuri şi activităţi psiho-pedagogice şi
metodice organizate de alte instituţii de
învăţământ militar, Universitatea Naţională de
Apărare şi Academia Forţelor Terestre, cât şi
prin desfăşurarea convocării metodice anuale
a cadrelor didactice. Un rol important în
motivarea personalului didactic pentru o cât
mai temeinică pregătire metodică l-a avut şi îl
are în continuare activitatea de evaluare
periodică a calităţii acestora.
Centrul de Instruire pentru Artilerie
Terestră şi Artilerie Antiaeriană „Ioan Vodă”
asigură formarea şi perfecţionarea pregătirii
ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor
din cele două arme printr-o diversitate de
cursuri, ceea ce impune o riguroasă
concentrare a eforturilor personalului
acestuia.
Fără a minimiza importanţa celorlalte
cursuri, pentru a ne înscrie în tematica
prezentei lucrări, formarea ofiţerilor de
artilerie de-a lungul timpului, vom prezenta
aspecte definitorii privind organizarea şi
desfăşurarea cursului de bază. Pentru o
relevanţă cât mai bună a acestuia vom aborda

Instrucţie la materialul de artilerie
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Configuraţia cursului, pe discipline şi număr de ore, este cea din tabelul următor:
Discipline

Total
ore

Curs

Seminar

MODULUL 1 – Pregătire militară generală
Tactică generală
38
8
4
Pregătire
militară
46
14
4
generală
Educaţia fizică militară
16
TOTAL ORE MODUL 1
100
22
8
MODULUL 2 – Pregătire de specialitate şi metodică
Tactică de specialitate
88
10
10
Tragerile artileriei
74
10
6
Topogeodezie artileristică
49
6
4
şi lucrul cu aparatele
Cunoaştere şi instrucţie la
132
2
armamentul de artilerie
Metodica
instrucţiei
40
8
2
plutonului
Educaţie fizică militară
51
TOTAL ORE MODUL 2
434
36
22
STAGIU/PRACTICĂ
160
EXAMENE
DE
40
ABSOLVIRE
TOTAL GENERAL ORE
734
58
30

Şedinţe
practice/
laborator

Aplicaţii
în teren

Forma de
verificare

24
26

-

V=2
V=2

14
64

-

V=2
6

36
38
33

20
20
-

V=2
E
V=6

100

30

E

28

-

V=2

49
284
-

80
-

V=2
12
40

508

80

58

Analiza comparativă a structurii acestui curs cu cea a cursului similar, desfăşurat în perioada
funcţionării Centrului de Pregătire pentru Artilerie Terestră „Ioan Vodă”, menţionat în subcapitolul
anterior prezintă o serie de similitudini, dar şi câteva deosebiri. Similitudinea cea mai importantă
este reprezentată de durata similară a acestora, de 26 de săptămâni (insuficiente în raport cu
„modelul absolventului”). De asemenea, se poate menţiona numărul aproximativ egal de ore alocate
modulului de pregătire militară generală, de 100, respectiv 98 de ore şi timpul egal alocat
desfăşurării stagiului la unităţi, anume 160 de ore.
În ceea ce priveşte deosebirea între cursurile analizate, menţionăm structura diferită a acestora
pe module de studiu, 2 respectiv 4 module. S-a renunţat aşa cum se poate observa la două module
de pregătire, menţionându-se cursul de pregătire militară generală, respectiv de specialitate.
Implicit, această modificare de structură de curs a diminuat în mod just numărul disciplinelor de
studiu, menţinându-le evident pe cele ce concură fundamental la asigurarea profilului impus de
„modelul absolventului”. Această măsură de diminuare a numărului de discipline, altele decât cele
de specialitate, a determinat creşterea numărului de ore alocate modulului de specialitate, de
la 292 la 434 de ore. Cea mai consistentă creştere a numărului de ore a fost de 48, reprezentând
61% la disciplina „cunoaştere şi instrucţie la armamentul de artilerie”.
Numărul de ore alocat exerciţiilor tactice cu trageri de luptă în teren a crescut şi el sensibil de
la 72 la 80 de ore, în schimb a scăzut numărul de ore alocat verificărilor şi examenelor de la 72 la
52 de ore, nu ca urmare a scăderii importanţei evaluării nivelului de pregătire a cursanţilor, ci a
reducerii numărului de discipline prevăzute cu timp pentru evaluare. Formele de evaluare a
cunoştinţelor cursanţilor au rămas aceleaşi, verificările, respectiv examenele parţiale şi de absolvire
a cursurilor. Cu toate acestea, durata cursului rămâne în continuare insuficientă pentru temeinica
pregătire a ofiţerilor pentru prima funcţie în carieră.
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În ceea ce priveşte conţinutul
cursurilor de perfecţionare a ofiţerilor,
acestea au fost proiectate astfel încât
să fie non-repetitive în raport cu
cursul de bază şi deplin adecvate
competenţelor profesionale pe care
trebuiau să le asigure. Astfel, cursul
avansat pentru ofiţeri, cu durata de
12 săptămâni, trebuie să asigure
competenţele de comandant de
baterie, respectiv de ofiţer de stat
major cu gradul de căpitan.
Obiectivele
acestuia
sunt
următoarele: aprofundarea cunoştinţelor, dezvoltarea şi perfecţionarea
deprinderilor
practice
necesare
Vizita unei delegaţii militare din S.U.A.
conducerii bateriei la pace, în situaţii
de la Field Artillery School
de criză sau la război; aprofundarea
cunoştinţelor, dezvoltarea şi perfecţionarea deprinderilor practice necesare ofiţerului de stat major
cu gradul de căpitan; aprofundarea cunoştinţelor şi deprinderilor în proiectarea, conducerea şi
evaluarea instrucţiei subunităţilor de artilerie şi conducerii focului acestora; înţelegerea locului şi
rolului unităţilor de artilerie în cadrul operaţiilor militare interarme; însuşirea terminologiei militare
de specialitate în limba engleză; menţinerea calităţilor motrice de bază şi a capacităţii de a rezista la
efort fizic prelungit.
Şi la acest curs, competenţele profesionale au fost proiectate din perspectiva de specialist
militar, educator, conducător de organizaţie, cetăţean şi a triadei de competenţe amintită în cadrul
prezentării cursului de bază (să ştie, să facă, să fie).
Conţinutul învăţământului pe discipline şi număr de ore aferente este prezentat sintetic în
tabelul următor:
Şedinţe
Total
Aplicaţii Forma de
Discipline
Curs Seminar
practice/
ore
în teren
verificare
laborator
MODULUL 1 – Pregătire militară generală şi tactică
Tactică generală
34
10
4
18
V=2
Pregătire
militară
28
6
2
18
V=2
generală
Educaţia fizică militară
10
10
TOTAL ORE MODUL 1
72
16
6
46
4
MODULUL 2 – Pregătire de specialitate şi metodică
Tactică de specialitate
114
14
8
54
38
E
Trageri şi conducerea
54
10
4
28
12
E
focului
Proceduri de planificare,
32
10
4
16
organizare şi conducere a
instrucţiei
Educaţie fizică militară
24
120
50
V=2
TOTAL ORE MODUL 2
224
34
16
120
50
4
TOTAL ORE CURSURI
296
50
22
166
50
8
EXAMENE
DE
32
32
ABSOLVIRE
TOTAL GENERAL ORE
328
50
22
166
50
40
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Analizând conţinutul învăţământului
acestui curs constatăm multe similitudini cu
cursul de bază. Astfel, ponderea principală,
¾ din curs o are pregătirea de specialitate; în
cadrul pregătirii de specialitate disciplinele
sunt aceleaşi cu deosebirea nivelului superior
al abordărilor. De asemenea, formele de
verificare sunt aceleaşi, „verificarea” şi
„examenul” desfăşurate atât în scris, în sala de
clasă, cât şi practic în Poligonul Cincu.
Caracterul
practic-aplicativ
al
învăţământului din centrul de instruire
reprezintă în continuare o caracteristică
definitorie pentru toate tipurile de cursuri
organizate. Locotenent-colonelul Georgică
Oprean, devenit între timp colonel,
comandantul centrului, continuă modalitatea
de organizare şi desfăşurare simultană în
Poligoanele Cârţişoara şi Cincu a exerciţiilor
tactice cu mai multe tipuri de cursuri, pentru
reducerea cheltuielilor de deplasare a tehnicii
şi a personalului de deservire a acestor
activităţi. În acest sens, menţionăm că în
Poligonul
Cârţişoara,
din
perioada
17-21 noiembrie 2008, s-a desfăşurat un
exerciţiu tactic cu trageri de luptă la care au
fost implicaţi participanţii la „cursul de
formare a ofiţerilor în activitate pe filiera
indirectă artilerie terestră” şi soldaţii
voluntari aflaţi la pregătire în cadrul
Batalionului
Instrucţie
şi
Asigurare
Învăţământ. Şi mai reprezentativ pentru
numărul cursurilor angrenate simultan într-un
exerciţiu tactic cu trageri de luptă, este
activitatea din Poligonul Cincu, din perioada
12-17 iunie 2009, la care au participat: cursul
de stat major ofiţeri, cursul avansat subofiţeri
şi cursul pentru plutonieri majori.
Tradiţiile învăţământului artileristic sunt
asumate în prezent de o serie de tineri
ambiţioşi, temeinic pregătiţi profesional, între
care amintim pe: maiorul Olaru Ştefan,
căpitanul Iordache Mădălin, căpitanul
Bucăţea George, căpitanul Maxim Iosif,
căpitanul Pătru Lucian, locotenentul David
Daniel, locotenentul Geangu Alexandru,
locotenentul Rus Călin.

Colonelul Georgică Oprean,
comandantul centrului

internaţionale,
respectiv
manifestările
organizate cu prilejul împlinirii a 130 de ani
de existenţă a învăţământului militar de
artilerie.
Cele două activităţi de relaţii
internaţionale au fost desfăşurate în ţară, cu
reprezentanţi ai armatei Statelor Unite ale
Americii. Prima a avut loc în data de
29 ianuarie 2009, cu prilejul vizitei unei
delegaţii condusă de ataşatul militar al
Statelor Unite ale Americii la Bucureşti,
locotenent-colonelul Taft Blackburn.
Cea de-a doua activitate a reprezentat-o
schimbul de experienţă între personalul
centrului şi delegaţia americană de la Field
Artillery School. Vizita s-a constituit nu numai
într-un reuşit schimb de experienţă, dar şi într-o
bună oportunitate de stabilire de legături între
cele două instituţii de învăţământ.
Fără îndoială, evenimentul cel mai
important din activitatea Centrului de
Instruire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie
Antiaeriană „Ioan Vodă” l-a reprezentat
ansamblul de manifestări prilejuite de
împlinirea a 130 de ani de la înfiinţarea Şcolii
Speciale de Artilerie şi Geniu. Personalul
centrului de instruire, în frunte cu
comandantul său, colonelul Georgică Oprean,
sprijinit de şcoala de aplicaţie, în mod
deosebit de noul său comandant, colonelul
doctor Alexandru Rizescu, a reuşit să

Evenimente importante
Între evenimentele importante din viaţa
actualului Centru de Instruire pentru Artilerie
Terestră şi Artilerie Antiaeriană „Ioan Vodă”
menţionăm două activităţi de relaţii
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organizeze ireproşabil întregul ansamblu de
manifestări. Acestea, desfăşurate pe parcursul
a două zile, au debutat în după-amiaza zilei de
vineri, 1 aprilie 2011, cu simpozionul cu tema
„130 de ani de învăţământ militar de
artilerie”, desfăşurat la Sala de conferinţe a
Cercului Militar din Sibiu. La simpozion au
participat personalităţi ale instituţiei militare,
în activitate şi rezervă, între care-i amintim pe
şeful Statului Major al Forţelor Terestre,
generalul de brigadă Ariton Ioniţă,
reprezentanţi ai administraţiei locale, în frunte
cu prefectul judeţului Sibiu, Horaţiu Răcuciu,
reprezentanţi ai mediului universitar sibian,
foştii comandanţi ai instituţiei, numeroşi
cursanţi etc.
Riguros organizat de către comitetul
format din locotenent-colonelul Mircea Marcu,
locotenent-colonelul Florin Ciocan, locotenentcolonelul Sandu Petre şi maiorul Ştefan Olaru,
simpozionul a realizat un autentic arc peste timp,
de la Şcoala Specială de Artilerie şi Geniu la
Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi
Artilerie Antiaeriană „Ioan Vodă”. S-au trecut în
revistă instituţiile prin care s-a realizat
învăţământul militar de artilerie românesc, s-au
evocat personalităţile cele mai reprezentative
aflate la conducerea acestora în „ecartul”
general Eracle Arion – colonel Georgică Oprean.

Lucrările
prezentate
au
fost
următoarele:
- „Începuturile instituţionalizării învăţământului militar românesc” – generalmaior (r) prof. univ. dr. Neculai Stoina;
- „Învăţământul militar de artilerie în
perioada 1881-1918” – colonel (r) Marin
Ghinoiu;
- „Învăţământul militar de artilerie în
perioada 1921-1948” – colonel conf. univ.
dr. Adrian Stroea;
- „Învăţământul militar de artilerie în
perioada 1948-1997” – colonel prof. univ. dr.
Alexandru Rizescu;
- „De la Şcoala de Aplicaţie pentru
Artilerie şi Rachete la Şcoala de Aplicaţie
pentru Unităţi Sprijin Luptă” – general-maior
(r) prof. univ. dr. Eugen Popescu;
- „Învăţământul militar de artilerie la
ceas aniversar” – colonel Georgică Oprean;
- „Sistemul artileriei terestre din
Armata României – sistem de sisteme integrat
în NATO” – general de brigadă dr. Florinel
Damian;
- „Personalităţi de artilerie care ne-au
marcat cariera” – general-maior (r) Iordache
Olaru.

Simpozion cu prilejul împlinirii a 130 de ani de existenţă
a învăţământului militar de artilerie
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doctor Silviu Popescu. Ca şi în ziua
anterioară, prefectul Sibiului Horaţiu Răcuciu
a onorat cu prezenţa invitaţia gazdelor. O
prezenţă demnă de menţionat, între
personalităţile participante la manifestări a
fost cea a I.P.S. Mitropolitul Ardealului,
Laurenţiu Streza. De asemenea, au participat
numeroşi reprezentanţi ai vieţii economice,
culturale şi universitare sibiene.

În continuare, colonelul doctor Adrian
Stroea a lansat, de această dată în spaţiul
sibian, cartea scrisă împreună cu colonelul
Gheorghe Băjenaru „Artileria Română în
date şi imagini”, prima lucrare-monografie
care prezintă în integritatea lor gurile de foc
de artilerie aflate în dotarea armatei române
de la înfiinţarea la 10 noiembrie 1843 a
artileriei moderne române până în prezent.

Comandanţi ai şcolii/centrului împreună cu comandantul Şcolii de Aplicaţie
Unităţi de Sprijin de Luptă (col. Rizescu).
De la stânga la dreapta: col.Oprean, gl.mr.(r) Popescu, gl.bg. (r) Rotaru,
col.dr. Stroea, col.dr. Rizescu, col. Constantin Afrim

Activitatea s-a încheiat cu lansarea
numărului aniversar al revistei „Artileria
Modernă Română”. Prezentarea succintă a
istoriei revistei, fondată în anul 1887 sub
denumirea „Revista Artileriei” şi a
conţinutului ultimului număr editat cu prilejul
împlinirii a 130 de ani de la înfiinţarea Şcolii
Speciale de Artilerie şi Geniu a fost făcută de
comandantul Centrului de Instruire pentru
Artilerie Terestră şi Artilerie Antiaeriană
„Ioan Vodă”, colonelul Georgică Oprean.
Manifestările din data de 20 aprilie au
constat în: desfăşurarea unui ceremonial
militar şi religios, dezvelirea unei plăci
comemorative, vizitarea centrului de instruire
şi a şcolii de aplicaţie. La manifestările din
această zi, Statul Major al Forţelor Terestre a
fost reprezentat de generalul de brigadă

Vizitarea centrului de instruire şi a
şcolii de aplicaţie a relevat o dată în plus
rigoarea modului de organizare şi desfăşurare
a învăţământului de artilerie, soliditatea şi
diversitatea bazei didactice logistice a
acestuia. Un interes major a trezit oaspeţilor
muzeul, cel care relevă cu forţă şi persuasiune
minunata istorie atât a artileriei, cât şi a
principalei sale instituţii de învăţământ.
Activităţile aniversare s-au încheiat cu
masa festivă, desfăşurată în monumentala
„Sală Nicolae Pavelescu” (consacrată sub
denumirea „Sala mică”) la care au participat
deopotrivă invitaţii şi personalul şcolii de
aplicaţie şi al centrului de instruire.
De asemenea, cu prilejul împlinirii a 130 de
ani de existenţă a învâţământului militar de
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Ceremonialul militar de dezvelire a
plăcii s-a desfăşurat în cadrul manifestărilor
din 23 mai 2012, prilejuite de ziua Forţelor
Terestre. Persoana desemnată de Statul Major
al Forţelor Terestre, pentru a-l reprezenta a
fost colonelul dr. Stroea Adrian. Onorul a fost
dat de o gardă de onoare asigurată de Divizia
1 Infanterie. La activitate au participat
numeroase cadre militare din Statul Major al
Forţelor Terestre, printre care numeroşi
artilerişti. Au participat şi mulţi ofiţeri în
rezervă, între care îi amintim pe coloneii în
rezervă Ghinoiu Marin, Gherasim Constantin
şi Perju Ion, constant participanţi la
manifestările artileriştilor. De asemenea, a
participat şi un numeros public, între care şi
numeroase cadre didactice de la Universitatea
Naţională de Arte Plastice.
Ceremonia a început cu intonarea
imnului naţional şi a continuat cu dezvelirea
plăcii de către colonelul dr. Stroea Adrian. A
urmat momentul religios al sfinţirii plăcii. La
finalul ceremoniei, colonelul dr. Stroea
Adrian a rostit o alocuţiune prin care a evocat
începuturile învăţământului de artilerie în
localul din Calea Griviţei nr. 28.

artilerie, din iniţiativa colonelului dr. Stroea
Adrian, locţiitor al şefului structurii Instrucţie
şi Doctrină din Statul Major al Forţelor
Terestre, s-a montat o placă comemorativă pe
clădirea din Calea Griviţei nr. 28 în care a fost
înfiinţată, la 7 aprilie 1881, Şcoala Specială
de Artilerie şi Geniu. În prezent, în vechiul
local al şcolii funcţionează Universitatea
Naţională de Arte Plastice din Bucureşti.
Obţinerea aprobărilor pentru montarea plăcii a
fost extrem de anevoioasă, motiv pentru care
acest lucru s-a produs cu întârziere de aproape
un an de zile. Montarea a fost precedată de
obţinerea avizelor şi aprobărilor instituţiilor
abilitate, în condiţiile în care clădirea este
declarată monument istoric, fapt ce a generat
rigori suplimentare. Între documentele emise
în scopul obţinerii aprobărilor de montare a
plăcii amintim:
- Contractul nr. 13 din 07.04.2011 şi
Actul adiţional nr. 1 din 13.04.2013 prin care
Academia Naţională de Arte Plastice şi-a
exprimat acordul pentru montarea plăcii;
- Avizul favorabil nr. 112 /E/ A8 din
28.02.2012 al Primăriei Sectorului 1
Bucureşti;
- Avizul Direcţiei pentru Cultură şi
Patrimoniu a Municipiului Bucureşti,
nr. 117/ M/23.02.2012;
- Clasificarea Notificării de către
Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, nr. 19348 din 10.11.2011;
- Certificatul
de
urbanism
nr.15781027918 din 27.10 2011, eliberat de
Primăria Municipiului Bucureşti;
- Avizul
Direcţiei
Generale
de
Dezvoltare şi investiţii, nr. 2899 din
16.01.2012;
- Autorizaţia
de
construcţie
nr. 2381065666 din 20.04.2022.
Pe placă a fost inscripţionat următorul
text: „În această clădire a funcţionat în
perioadele 1881-1916 şi 1919-1921 prima
instituţie de învăţământ de artilerie şi geniu,
denumită iniţial – Şcoala Specială de
Artilerie şi Geniu. Dezvelită de Ziua Artileriei
10 noiembrie 2011 ”. Întrucât certificatul de
construcţie nu a fost emis până la ziua şcolii,
7 aprilie 2011, placa a fost prezentată
(dezvelită) la 10 noiembrie 2011, la Statul
Major al Forţelor Terestre, cu ocazia
aniversării Zilei Artileriei.

10.3. Centrul de Instrucţie al Artileriei
Un rol important în dezvoltarea pregătirii
de specialitate a artileriştilor l-a avut, timp de
aproape un secol, instituţia denumită de noi
generic, Centrul de Instrucţie al Artileriei.
Folosim această denumire unanim acceptată
de artilerişti, întrucât, de-a lungul anilor,
instituţia de învăţământ destinată perfecţionării pregătirii de specialitate a tunarilor a
purtat numeroase denumiri, între care
amintim: „Centrul de Instrucţie al Artileriei”,
„Şcoala de Tragere a Artileriei”, „Şcoala de
Tragere şi Perfecţionare a Artileriei”,
„Centrul de perfecţionare a Pregătirii
cadrelor de Artilerie”, „Şcoala de Aplicaţie
pentru Artilerie şi Rachete”, „Centrul de
Pregătire pentru Artilerie - Ioan Vodă”,
„Centrul de Instruire pentru Artilerie,
Artilerie şi Rachete Antiaeriene”. Indiferent
de denumire, instituţia a reprezentat
„laboratorul” artileriei, locul în care s-a
desăvârşit pregătirea de specialitate a
tunarilor. Activitatea acestei instituţii de
învăţământ
s-a
desfăşurat
în
complementaritate cu cea a Şcolii Militare de
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Artilerie. Ceea ce generic denumim
„Centrul de Instrucţie al Artileriei” a apărut
între instituţiile de învăţământ militar în
anul 1901, sub denumirea de „Şcoala de
tragere a artileriei”, în localitatea Mihai
Bravu. Aceasta avea rolul de a asigura
perfecţionarea de specialitate a artileriştilor cu
precădere în executarea tragerilor cu
armamentul de artilerie al vremii. Restul
pregătirii de specialitate se realiza în întreaga
sa complexitate în Şcoala Specială de
Artilerie. Generalul de divizie Alexandru
Rizeanu menţiona în articolul „Centenarul
renaşterii artileriei româneşti 1843-1943”,
apărut în numărul festiv al Revistei Artileriei
din 1943, că „Şcoala de Tragere a
Artileriei”, a luat fiinţă „din nevoia de a
desăvârşi studiul regulamentelor de tragere,
alături de cunoaşterea aparatelor noi, pe
măsura apariţiei lor, urmărindu-se astfel
unitatea de doctrină în tehnica tragerilor”.
Până la Primul Război Mondial, activitatea
şcolii a fost circumscrisă exclusiv cunoaşterii
mecanismelor de tragere. După război
activitatea şcolii a cuprins cunoaşterea întregii
acţiuni a artileriei, inclusiv dimensiunea
tactică a acesteia, nu numai cunoaşterea
mecanismelor de tragere.

ocupat activitatea de cunoaştere şi utilizare a
noilor aparate, îndeosebi a „lunetei de
baterie”. În această perioadă, ofiţerii trimişi
la pregătire în şcoală au devenit abili
mânuitori ai „corectorului”, buni cunoscători
„ai tragerii mascate dinapoia pantei sau din
contrapantă cu ochire indirectă, ai tragerii
executată prin ochire indirectă cu alidada şi
cu ajutorul jaloanelor”.
Cea mai intensă şi prolifică activitate
din „Şcoala de Tragere a Artileriei” s-a
desfăşurat în vara anului 1910, sub comanda
colonelului Nicolae Popovici.
Perioada 1911-1915
Această perioadă a fost premergătoare
participării la Primul Război Mondial. A
reprezentat primul pas temeinic pentru
realizarea „Centrului de Instrucţie al
Artileriei”. Pentru prima dată activitatea
de pregătire din „Şcoala de tragere a
artileriei” a căpătat caracter de permanenţă,
cursurile nemaidesfăşurându-se numai în
perioada 1 iulie-1 octombrie.
Perioada 1911-1915 este legată de
numele viitorului general Rudeanu Vasile (în
acea perioadă maior şi locotenent-colonel),
comandant al şcolii în perioada 01.04.191001.04.1913. Acesta a fost ajutat de căpitanii
Dumitrescu şi Petrescu, şi de locotenentul
Paraschiv.
Şi în această perioadă, cursurile erau
deservite de unităţi de artilerie, detaşate la
şcoală, timp de câte 4-5 luni.
În această perioadă premergătoare
Primului Război Mondial au fost organizate
următoarele cursuri:
- pentru ofiţeri „subalterni activi şi de
rezervă”(comandanţi secţie şi baterii de
tragere, ofiţeri de legătură cu infanteria,
cercetaşi, ofiţeri orientatori etc.);
- pentru căpitani şi maiori.
Scopul cursurilor consta în principal în
însuşirea:
-noului material de artilerie intrat în
dotare;
- regulilor „tirului fuzant cu încadrări
de la 400-500 metri”, ale „tragerilor pe
zone” şi ale „tragerilor percutante pentru
distrugerea obiectivelor”;
- noţiunilor de densitate a tragerilor;

Perioada iniţială, 1901-1910
În această perioadă „Şcoala de Tragere
a Artileriei” a funcţionat, numai pe timpul
verii, sub conducerea comandanţilor „Şcoalii
Speciale de
Artilerie şi Geniu”
din
Bucureşti. Bateriile de artilerie ce deserveau
activitatea de învăţământ erau puse la
dispoziţie de regimentele de artilerie din
garnizoanele învecinate.
Scopul activităţii din şcoală, în această
perioadă de început, l-a reprezentat
desăvârşirea cunoaşterii regulamentelor de
tragere cu materialul de artilerie aflat în
serviciu, iar din anul 1906 a tunului „Krupp”,
calibru 75 mm, model 1904, primul „tun cu
tragere repede” intrat în dotarea artileriei
române.
La început, cursurile s-au desfăşurat cu
ofiţeri din Şcoala de Aplicaţie, apoi cu ofiţeri
„subalterni activi şi de rezervă” trimişi de
„corpurile de trupă”. Dinamica cursurilor a
crescut după adoptarea „tunurilor cu tragere
repede” şi după intrarea în uz a noului
regulament de tragere. Un loc aparte l-a
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- modalităţilor de transmitere a „comenzii
de la distanţă” cu ajutorul transmisiunilor;
- modului de întrebuinţare a „artileriei
avangardei”, după intrarea în vigoare a
Regulamentului luptei diviziei, în anul 1913.
Ca urmare a calităţii procesului de
perfecţionare a pregătirii desfăşurat de
„Şcoala de Tragere a Artileriei”, aceasta a
fost vizitată de mareşalul japonez Naghi,
prilej cu care s-au executat şi trageri
demonstrative. Aceasta a reprezentat prima
vizită în instituţia ce avea să devină
„Centrul de Instrucţie al Artileriei”.
În acelaşi an 1911, „Şcoala de Tragere
a Artileriei” s-a deplasat pentru o lună,
împreună cu 4 baterii de artilerie la
Câmpulung Muscel pentru a testa noul
material de artilerie, intrat în dotarea armatei,
şi pentru a executa trageri cu acesta în teren
muntos.
În perioada 1913-1915, după maiorul
Rudeanu, şcoala a fost condusă de locotenentcolonelul Constantinide şi apoi de maiorul
Negrei Gabriel.
În continuare, activităţile didactice erau
deservite de unităţi de artilerie de la
„corpurile de trupă”.

De asemenea, au sporit substanţial
capacităţile de observare ale artileriei şi
numărul mijloacelor de transmisiuni.
Pe lângă cursurile consacrate până
atunci, s-a introdus şi „cursul de perfecţionare
pentru ofiţeri subalterni, în chestiuni de
topografie artileristică, observare şi tragere”.
Perioada 1920-1940
În anul 1920, „Şcolile de tragere ale
artileriei” s-au transformat în „Centrul de
Instrucţie al Artileriei” şi a funcţionat în
localitatea Râşnov, până în anul 1926. În
perioada în care a funcţionat la Râşnov, un rol
important l-au avut generalul Popană,
generalul Marţian, colonelul Voinescu Traian,
colonelul Protopopescu Grigore şi locotenentcolonelul Popescu Gheorghe.
De reţinut faptul că, în anul 1920, s-au
reluat şi cursurile Şcolii Speciale de Artilerie,
instituţie aflată în raport de complementaritate
cu Centrul de Instruţie al Artileriei, ambele
contribuind la perfecţionarea pregătirii
ofiţerilor de artilerie. Şcoala Specială de
Artilerie a fost mutată la Timişoara, prin
Ordinul ministrului nr. 3044 din 20 iulie 1921.
În perioada 1920-1926, la Centrul de
Instrucţie al Artileriei de la Râşnov s-au
organizat următoarele forme de pregătire:
cursul de tragere pentru căpitani şi maiori;
cursuri de ofiţeri orientatori, observatori
şi/sau cu transmisiunile; cursuri pentru ofiţerii
subalterni; cursuri de informare pentru maiori;
cursuri de informare pentru locotenenţicolonei; cursuri de informare pentru colonei şi
generali; cursuri pentru elevii Şcolii Speciale
de Artilerie; cursuri pentru observatorii
aerieni; cursuri pentru şcolile de subofiţeri de
artilerie activi şi/sau în rezervă.
Din anul 1927, Centrul de Instrucţie al
Artileriei a revenit la Mihai Bravu – Dadilov,
unde şi-a desfăşurat activitatea iniţial şi a
funcţionat până la data de 12 februarie 1940,
când şi-a încetat temporar activitatea. Au fost
folosite în continuare programele de
învăţământ elaborate la Râşnov. Începând cu
anul 1927, centrul a dispus de propriul său
regiment de artilerie denumit „Regimentul
Centrului de Instrucţie al Artileriei”,
constituit din 2 divizioane. Regimentul
dispunea de material de artilerie variat,
corespunzător nevoilor didactice: material
uşor şi greu, tunuri şi obuziere. În perioada
1933-1937, „Regimentul Centrului de
Instrucţie al Artileriei” a funcţionat tot în
garnizoana Mihai Bravu, pentru deservirea
centrului, sub denumirea „Regimentul 2
Artilerie Grea”. La 01 aprilie 1937,

Perioada 1916-1918
În timpul Primului Război Mondial,
Şcoala de Tragere a Artileriei de la Mihai
Bravu şi-a încetat activitatea ca şi Şcoală
Specială de Artilerie. În această perioadă,
pregătirea artileriştilor a continuat în „Şcolile
de Tragere ale Artileriei”, organizate la
Bârlad, începând cu 15 martie 1917, sub
îndrumarea misiunii franceze. Un rol
important în buna funcţionare a şcolilor în
această perioadă l-au avut generalii Glodeanu
şi Paplica. În compunerea celor două şcoli au
funcţionat în fapt mai multe entităţi: „Şcoala
de tragere a artileriei de câmp şi de munte”,
„Şcoala de tragere a artileriei grele”,
„Şcoala de tragere a artileriei antiaeriene”,
„Şcoala de specialişti pentru artilerie”.
Durata cursurilor era diferită, relativ scurtă,
de 15, 20 sau 60 de zile.
Cursurile au reprezentat şi o adaptare a
principiilor şi mecanismelor de tragere la
concluziile desprinse din participarea la
război: tragerile de distrugere au luat locul
tragerilor de neutralizare, obuzul a luat locul
şrapnelului. A sporit rolul pregătirii
topografice a tragerilor, a celor executate prin
surprindere şi a transportului de foc.
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regimentul a revenit la vechea denumire, iar
în anul 1939 a fost reorganizat pe
3 divizioane: un divizion de tunuri uşoare de
câmp, un divizion obuziere uşoare, un
divizion greu, cu o baterie cal. 105 mm şi una
calibru 155 mm, SKODA model nou. Între
cei cu contribuţii substanţiale la buna
desfăşurare a activităţilor îi menţionăm pe
următorii: generalul Referendaru (comandant
în perioada 1 aprilie 1928-1 octombrie 1931),
colonelul Traian Voinescu,
maiorii Ion
Burnea, Constantin Ionaşcu, căpitanii August
Vlădescu, Constantin Lupescu şi Romulus
Costescu etc.
Toate regulamentele de artilerie apărute
în această perioadă au fost elaborate la
„Centrul de Instrucţie al Artileriei”.
În cazarma centrului s-au construit noi
clădiri pentru comandament, administraţie,
săli de clasă şi cămin pentru cursanţi.

Cincu Mare. Personalul, armamentul şi
tehnica pentru centru au fost asigurate de
Comandamentul Diviziei 19 Infanterie,
Regimentul 37 Artilerie şi Divizionul 60
Obuziere Independent184. Două luni mai
târziu, la 2 noiembrie 1945, Centrul de
Instrucţie al Artileriei a fost dislocat în
comuna Vidra, judeţul Ilfov. Ca urmare a
profundelor transformări structurale ale
armatei din acea perioadă, unele dintre ele
contradictorii, la 15 iulie 1946, „Centrul de
Instrucţie al Artileriei” a fost transformat în
„Subcentr de Instrucţie al Artileriei”.
Conform instrucţiunilor Marelui Stat Major,
acesta a intrat în compunerea Centrului de
Instrucţie Mixt, cu sediul în Sibiu.
Centrul de Instrucţie Mixt a funcţionat
până la 20 august 1947 când, potrivit
Instrucţiunilor Marelui Stat Major nr. 51804,
„Subcentrul de Instrucţie al Artileriei” s-a
transferat în „Şcoala de Trageri şi
Perfecţionare a Artileriei”, dislocată în
localitatea Vidra din judeţul Ilfov185.
La 1 noiembrie 1947, şcoala a fost
mutată în localitatea Mihai Bravu.
La 6 ianuarie 1949, în baza Ordinului
Marelui Stat Major nr. 45541, Şcoala de
Tragere şi Perfecţionare a Artileriei şi-a
schimbat denumirea în Centrul de Instrucţie al
Artileriei.
Organizarea acestuia era următoarea:
Comanda şcolii
- comandant – locotenent-colonel
Burlacu Ioan
- adjutant şi comisar special –
sublocotenent Dragomir Mariu

Perioada 1940-1944
În această perioadă, activitatea din
centru s-a desfăşurat în strânsă colaborare cu
misiunea militară germană din România şi a
fost influenţată de iminenţa războiului şi mai
apoi de izbucnirea acestuia. Au funcţionat
toate cursurile organizate tradiţional în centru.
Anul 1942 a adus o serie de
transformări în organizarea centrului. Între
acestea menţionăm:
- reducerea numărului de funcţii din
statul major;
- constituirea Detaşamentului administrativ al taberei Mihai Bravu;
- „Regimentul Centrului de Instrucţie al
Artileriei” a fost organizat pe 4 divizioane;
- s-a înfiinţat „Divizionul de reperaj”.
În acestă perioadă s-au experimentat:
- trageri anticar cu tunul de câmp
divizionar;
- procedee de determinare a poziţiilor
relative (observatoare, poziţii de tragere) prin
tragere;
- trageri cu diferite materiale anticar,
asupra carelor de luptă capturate.
De reţinut faptul că în garnizoana Mihai
Bravu a fost înfiinţat, în iunie 1943, şi un
„Centru de Instrucţie Antitanc al Artileriei”.

Direcţia de studii
- director de studii - locotenent-colonel
Tănăsescu Ioan
- ajutor - maior Bădescu Marin
- ajutor - maior Boldea Gheorghe
- ajutor - căpitan Grigorescu Haralambie
- ajutor - căpitan Marinescu Valeriu
- şef serviciu poligon - căpitan
Băiculescu Marin
- ajutor şef serviciu poligon - plutonier
major Teodor Dumitru

Perioada 1945-1961
Potrivit Instrucţiunilor Marelui Stat
Major nr. 56500 din 1945, la data de
1 septembrie a acelui an a fost reînfiinţat
Centrul de Instrucţie al Artileriei, în comuna

184

Centrul de Instrucţie al Artileriei, Registrul istoric
1949-1950, nr. 583, Dosar 959.
185
Centrul de Instrucţie al Artileriei, Registrul istoric
1949-1950, nr. 583, Dosar 959.

550

- ajutor şef serviciu poligon - plutonier
major Pascal Gheorghe
- ajutor director studii - căpitan Balac
Leopold
- ajutor la Direcţia de Studii - plutonier
Şoavă Cornel

- şef serviciu sanitar - maior doctor
Vasilescu Constantin
- ajutor şef serviciu sanitar - plutonier
Negru Ştefan
- şef serviciu veterinar - căpitan doctor
veterinar Chelemen Nicolae
- ajutor şef serviciu veterinar - plutonier
major Popescu Toma

Secţia Politică
- şeful secţiei politice şi comandant
secund - căpitan Popescu Vasile
- instructor tineret - plutonier major
Sincu Marin
- conferenţiar - locotenent Leoveanu
Constantin

Divizionul I
- comandant - maior Andrei Ioan
- adjutant superior şi şef grupă comandă
divizion - căpitan Mihăilă Constantin

Grup comandă divizion

Secţia Administrativă

- comandant grupă comandă - plutonier
Predescu Constantin
- subofiţer la Secţia Observaţii plutonier Surcel Ion
- subofiţer la Secţia Transmisiuni plutonier Câţu Nicolae
- subofiţer la Secţia Transmisiuni sergent major Muscă Teodor
- şef Grupă radio - sergent major
Popescu Dumitru
- şef Secţie Antiaeriană - plutonier
Biolan Constantin
- secund poliţie - sublocotenent Ilie
Ionel

- ajutor administrativ - maior Georgescu
Constantin
- şef birou organizare-mobilizare Chiriac Ilie
- ajutor - plutonier major Radu
Dragomir
- ajutor - plutonier Istrătescu Dumitru
- registratură - plutonier Linguriţă Călin
- serviciu casierie - sublocotenent
Dima Ion
- ajutor serviciu casierie - plutonier
major Săulescu Ioan
- şef serviciu aprovizionare - locotenent
Romanovski Ioan
- ajutor şef serviciu aprovizionare plutonier major Dragomir Ioan
- ajutor şef serviciu aprovizionare plutonier Neguţ Florea
- şef serviciu îmbrăcăminte - plutonier
major Bartoş Vasile
- comandant gardă depozit de muniţii plutonier major Mihalache Teodor
- şef serviciu auto - căpitan Anghel
Gheorghe
- ajutor şef serviciu auto - plutonier
major Tonca Stelian
- şef serviciu cazarmare - locotenent
Angelescu Gelu
- ajutor şef serviciu cazarmare plutonier major Georgescu Gheorghe

Bateria 1
- comandant - căpitan Popescu Mircea
- ofiţer
subaltern
locotenent
Ştefănache Gheorghe
- şef Grup Observare - plutonier
Gherman Marin
- şef Grup Transmisiuni - sergent major
Popescu Gheorghe
- subofiţer cu administraţia - plutonier
Grancea Anghel
Bateria a 2-a
- comandant - căpitan Dimitriu Victor
- ofiţer subaltern - sublocotenent
Vlădoianu Gheorghe
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- comandant
secţie
U.A.T.
sublocotenent Pârvan Stelian
- ajutor secţie A.T. - sergent major
Ploeşteanu Dumitru
- ajutor secţie U.A.T. - sergent major
Hristache Marin

- ofiţer subaltern - sublocotenent
Dumitru Gheorghe
- şef Grupă Observare - plutonier
Cârjan Mircea
- şef Grupă Transmisiuni - plutonier
Rădan Dumitru
- subofiţer cu administraţia - plutonier
Mălureanu Petre

Bateria Gospodărească
- comandant - căpitan Teodorescu Ioan
- subofiţer cu administraţia - plutonier
Cojocaru Florea
- subofiţer cu administraţia - plutonier
major Moldoveanu Voicu
- şef trompet - sergent major Mihai
Dumitru
- şef manutanţă - plutonier major Ristea
Ioan
- comandantul Taberei Vidra - plutonier
major Voicu Gheorghe
- şeful uzinei apă - plutonier Rusu
Grigore
- şeful uzinei electrice - maistru Jalbă
Gheorghe
- şef Atelier cizmărie - submaistru clasa
a 2-a Buzică Mihail
- şef Atelier croitorie - maestru (civil)
Moise Ilie
- şef Atelier Armurerie - maestru (civil)
Stoian Mihail
- şef Atelier Tâmplărie - submaestru
clasa 1 Nicolescu Gheorghe
- şef Atelier fierărie şi potcovărie funcţionar civil Stângă Largu
- şef brutărie - maestru brutar Basarab
Gheorghe
- şef Atelier auto - LL Alexe Constantin
- ajutor Atelier auto - submaestru clasa
1 Socol Florea
- ajutor atelier auto - submaestru clasa
a 2-a Vişan Ioan
- secţia Transport auto - plutonier major
Şerbănescu Alexandru
- secţia Transport auto - plutonier major
Arin Constantin
- secţia Transport auto - plutonier major
Lungu Ioan
- secţia Transport auto - sergent major
Stancu Marin
- secţia Transport auto - plutonier
Cazacu Gheorghe
- secţia Transport auto - sergent major
Ştefan Marin

Bateria a 3-a
- comandant - căpitan Doicescu Nicolae
- ofiţer subaltern - sublocotenent
Stoenescu Nicolae
- şef Grup Observare - plutonier Strătilă
Simion
- şef Grup Transmisiuni - sergent major
Breazu Ioan
- subofiţer cu administraţia - plutonier
Dinculescu Grigore
Divizionul II
- comandant – locotenent-colonel Popa
Ştefan
Bateria a 4-a
- comandant - locotenent Vasilache
Romulus
- ofiţer subaltern - sublocotenent
Cergău Liviu
- şeful Grupei Comandă - sergent major
Coroian Nicolae
- şef Grupă Transmisiuni - sergent
major Buzatu Gheorghe
- subofiţer cu administraţia - plutonier
Motoc Constantin
Bateria a 5-a
- comandant - căpitan Manu Mihail
- ofiţer subaltern - sublocotenent
Herescu Constantin
- şeful Grupei comandă - sergent major
Vasilescu Pantelimon
- şef Grupă Transmisiuni - sergent
major Buzatu Gheorghe
- subofiţer cu administraţia - plutonier
Cocârlescu Ioan
Bateria a 6-a
- comandant - căpitan Drăghicescu
Victor
- comandant secţie A.T. - locotenent
Bellu Victor
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Costescu Romulus şi generalul Paniutkin,
consilier sovietic în România. Aceştia au
inspectat în data de 11 şi 20 octombrie 1949
Centrul de Instrucţie al Artileriei, expresie a
importanţei atribuită cursului. În data de
20 octombrie 1949, cei doi generali, român şi
sovietic, au participat la primele trageri
demonstrative din România, executate cu
armament de artilerie sovietic.
Cu armamentul de artilerie sovietic adus
la Centrul de Instrucţie al Artileriei s-au
organizat o expoziţie şi trageri demonstrative
în data de 27 octombrie 1949. La aceste
activităţi au participat unele autorităţi ale
statului şi lideri ai armatei. Între aceştia s-au
numărat: Gheorghe Gheorghiu Dej, secretar
general al Comitetului Central al Partidului
Muncitoresc Român, Vasile Luca şi Teohari
Georgescu, secretari ai Comitetului Central al
Partidului Muncitoresc Român, generalulcolonel Emil Bodnăraş, ministrul apărării
naţionale,
generalul-locotenent
Zorilă,
ministru adjunct la Ministerul Apărării
Naţionale, comandanţi, locţiitori politici şi
şefi de stat major ai unor comandamente şi
mari unităţi. De asemenea, la eveniment au
participat şi generalii consilieri sovietici din
România, conduşi de generalul-colonel
Guşev.
A doua zi, în data de 28 octombrie
1949, expoziţia a fost vizitată şi de personalul
Academiei Militare. Cu această ocazie au fost
organizate şi trageri demonstrative cu
armamentul sovietic ce urma să intre în
dotarea armatei române.
Centrul de Instrucţie al Artileriei a fost
de multe ori locul care a găzduit importante
activităţi ale artileriştilor. Astfel, în perioada
9-11 noiembrie 1949, la centru s-a desfăşurat
convocarea organizată de Comandamentul
Artileriei Armatei. La această activitate,
condusă de generalul Costescu Romulus, au
participat generalul sovietic ce deţinea funcţia
de consilier al Comandamentului Artileriei
Armatei,
statul
major
al
acestui
comandament, comandantul Diviziei 17
Artilerie, comandanţii şi locţiitorii politici ai
structurilor subordonate Comandamentului

- secţia Transport auto - sergent major
Rusu Nicolae
- secţia Transport auto - plutonier
Basarabescu Petre
- subofiţer cu popota ofiţeri, subofiţeri plutonier Păcuraru Simion
- secund Poliţie la Bateria gospodărie sergent major Scarlat Listar.
La data de 7 ianuarie 1948, a fost
înfiinţată în cadrul centrului, Bateria Şcoală
Regimentală, sub comanda căpitanului Manu
Mihail. Prima serie de pregătire a cuprins
77 de „ostaşi-elevi”. Bateria şcoală a fost
constituită pe două secţii, având în compunere
următoarele 7 grupe: grupa tunuri cal. 75 mm;
grupa obuziere cal. 100 mm; grupa obuziere
cal. 150 mm; grupa tunuri cal. 105 mm; grupa
tunuri antitanc; grupa aruncătoare calibru
120 mm şi grupa vânători antitanc.
Ca în întreaga armată, şi în Centrul de
Instrucţie al Artileriei a început să funcţioneze,
în scopul diminuării analfabetismului, începând
cu 10 ianuarie 1949, „Şcoala de analfabeţi”.
Aceasta a asigurat şcolarizarea a 112 militari în
termen, analfabeţi186.
Se impune a se menţiona că pregătirea
cursanţilor din Centrul de Instrucţie al
Artileriei avea de regulă o durată relativ
scurtă: cursurile de „comandanţi de baterii”,
respectiv „comandanţi de divizioane” şi
cursul de specializare „siguranţa apropiată a
artileriei” aveau durata de 30 de zile.
Între cursurile găzduite în anul 1949 de
Centrul de Instrucţie al Artileriei s-a numărat
şi „Cursul de cunoaşterea materialului de
artilerie sovietic”, organizat de Ministerul
Apărării Naţionale, prin Direcţia Cadre şi
Comandamentul Artileriei, în perioada
1-31 octombrie 1949. Cursul a fost organizat
şi desfăşurat împreună cu 8 instructori
sovietici. La curs au luat parte 151 de ofiţeri
cursanţi de artilerie. La festivitatea de
deschidere a cursului din 1 octombrie 1949 au
participat, între alţii, generalul-locotenent
186
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Artileriei Armatei. Programul convocării a
cuprins:
- bilanţul pregătirii de luptă pe anul
1949
în
unităţile
din
subordinea
Comandamentului Artileriei Armatei;
- prezentarea măsurilor luate de
unităţile de artilerie pentru primirea recruţilor;
- stabilirea măsurilor pentru asigurarea
materială a pregătirii de luptă din
anul 1950;
- prezentarea
Dispoziţiunii
pentru
organizarea şi desfăşurarea pregătirii de luptă
în anul 1950;
- prezentarea materialelor de artilerie ce
urmează să intre în dotarea armatei.
Centrul de Instrucţie al Artileriei a
contribuit nu numai la pregătirea artileriştilor
ci uneori, prin diferite activităţi şi la
pregătirea militarilor aparţinând altor arme. În
acest sens, amintim aplicaţia demonstrativă şi
tragerile cu armamentul de artilerie
desfăşurate în perioada 13-16 decembrie 1949
pentru participanţii la Cursul de Perfecţionare,
pentru comandanţii de batalioane şi companii
ce funcţiona pe lângă Direcţia Pregătirii de
Luptă din cadrul Ministerului Apărării
Naţionale. Activităţile practice din teren ale
Centrului de Instrucţie, şedinţele de
topogeodezie – se desfăşurau în Tabăra
artileriei, în care erau dislocate unităţile de
artilerie subordonate centrului, dislocată, de
asemenea, în localitatea Mihai Bravu. Tabăra
găzduia şi o serie de activităţi practice în teren
ale Facultăţii de Artilerie din cadrul
Academiei Militare, îndeosebi a tragerilor de
instrucţie cu armamentul de artilerie, ce erau
deservite de subunităţi ale Centrului de
Instrucţie al Artileriei.
Se poate afirma cu toată convingerea că
Centrul de Instrucţie al Artileriei de la Mihai
Bravu s-a afirmat încă din primii ani de după
încheierea celui de-al Doilea Război Mondial
ca o importantă instituţie de învăţământ de
artilerie.
Anual, în cadrul acestuia se desfăşura
un număr apreciabil de cursuri. Spre
exemplificare, prezentăm cursurile desfăşurate
în centru, în anul 1950:
- Curs de comandanţi de artilerie
regimentară (16-31.01);
- Curs de ajutor comandant pentru
spate (22-31.01);
- Curs perfecţionare comandanţi de
baterii (15.02-15.05; 65 cursanţi);

- Curs specializare subofiţeri meteorologi (1-15.03; 33 cursanţi);
- Curs
perfecţionare
ofiţeri
cu
cercetarea de artilerie (1-20.03; 33 cursanţi);
- Curs vânători de tancuri (15.03-1.04;
35 cursanţi);
- Curs comandanţi baterii antitanc
(1-20.04; 37 cursanţi);
- Curs comandanţi divizioane de
artilerie (1.04-30.06; 27 cursanţi);
- Curs comandanţi divizion antitanc
(1-20.05; 18 cursanţi);
- Curs specializare ofiţeri topografi
(1-20.05; 34 cursanţi);
- Curs perfecţionare pentru comanda
de regiment (15-25.05; 21 ofiţeri);
- Curs
perfecţionare
ofiţeri
cu
cercetarea de la mari unităţi (20.06-10.07;
17 cursanţi);
- Curs de stagiu al Şcolilor Militare
Politice nr. 1 şi 2 (1.07-10.09; 547 elevi –
desfăşurat la centrele de armă, inclusiv la
Centrul de Instrucţie al Artileriei);
- Curs de stagiu al Academiei Militare
Politice (1.08-1.09; 32 elevi);
- Curs şefi de state majore din
regimentele
de
artilerie
(1.10.195028.02.1951; 23 cursanţi);
- Curs
comandanţi
divizioane
(1.11.1950- 8.02.1951; 32 cursanţi).
Centrul de Instrucţie al Artileriei s-a
impus ca un autentic laborator artileristic nu
numai ca urmare a activităţii sale didactice, ci
şi datorită contribuţiei la elaborarea
normativelor (regulamente, instrucţiuni etc.)
în armă. Spre exemplificare amintim că în
acelaşi an 1950 au fost elaborate în cadrul
centrului un număr însemnat de reglementări,
între care enumerăm: regulamentele E6 vol. II;
E1 vol. V; E3 vol. II; E6 vol. III; E1 vol. III;
E8 vol. I şi „Regulamentul tragerilor
artileriei şi cercetării artileristice”.
Realizările Centrului de Instrucţie al
Artileriei de la Mihai Bravu, din primii ani de
funcţionare în această garnizoană s-au datorat
în bună măsură şi contribuţiei comandanţilor
săi, locotenent-colonel Burlacu Ioan şi
locotenent-colonel Tănăsescu Ion.
De amintit faptul că centrului îi revine
meritul de a fi editat Revista Artileriei şi
Revista Cultura Militară, sub îndrumarea,
iniţial, a locotenent-colonelului Andrei Ion, şi
cea a maiorului Georgescu Cornel.
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V. CICLUL TRAGERILOR
ARTILERIEI

Centrul de Instrucţie al Artileriei a
cunoscut numeroase modificări ale statului de
organizare. În 1952, organizarea sa cuprindea:
I.
- şef centru;
- locţiitor politic şi şef secţie politică;
- locţiitor pentru învăţământ şi front;
- locţiitor
şef
centru
pentru
aprovizionare;
- şef birou cadre;
- instructor de partid;
- instructor cu evidenţa U.T.M.;
- ajutor pentru munca U.T.M.;
- şef club;
- mecanic şef - operator cinema şi
staţie radio;
- dactilograf al secţiei politice.

- şef ciclu trageri;
- profesor şef pentru tragerile artileriei;
- profesor pentru tragerile artileriei
terestre;
- profesor pentru tragerile artileriei
terestre;
- profesor pentru tragerile artileriei
terestre;
- profesor pentru tragerile artileriei
terestre;
- profesor pentru tragerile artileriei
antiaeriene;
- profesor pentru tragerile artileriei
antiaeriene;
- desenator la ciclul trageri;
- dactilograf la ciclul trageri.

II.SERVICIU CONTRAINFORMAŢII:
- şef serviciu;
- ajutor al ofiţerului cu contrainformaţiile.

VI. CICLUL TACTIC
- şef ciclu tactic;
- profesor şef pentru tactică generală şi
artilerie;
- profesor şef pentru tactică generală şi
artilerie;
- profesor pentru tactica artileriei;
- profesor pentru tactica artileriei;
- profesor pentru tactica artileriei;
- laborant ciclu tactic;
- desenator ciclu tactic;
- dactilograf ciclu tactic.

III. SECŢIA FRONT
- şeful secţiei;
- ajutor pentru mobilizare şi evidenţa
soldaţilor şi sergenţilor;
- plutonier furier al ajutorului pentru
mobilizare;
- şeful Biroului front;
- dactilograf al Biroului front;
- şef Birou D.S.;
- dactilograf al Biroului D.S.

VII. CICLUL CERCETARE ARTILERIE
- şef cercetare de artilerie;
- profesor pentru cercetare;
- profesor pentru topografie;
- laborant;
- dactilograf.

IV. DIRECŢIA PLANIFICARE ŞI
PREGĂTIRE DE LUPTĂ
- şef direcţie;
- ajutor cu planificarea la C.I.A.;
- ofiţer cu planificarea la cursul de
divizioane;
- ofiţer cu planificarea la cursul de
baterii;
- furier major la Biroul planificare;
- desenator;
- dactilograf;
- translator (limba rusă);
- mânuitor materiale didactice;
- maistru litograf;
- litograf;
- dactilograf la litografie.

VIII. CICLUL ARMAMENT ŞI MUNIŢII
- şef ciclu armament şi muniţii;
- profesor şef pentru armament;
- profesor pentru muniţii;
- laborant;
- maistru ajutor;
- profesor de pregătire pionieristică;
- profesor pentru transmisiuni;
- instructor cu pregătirea fizică şi sport.
IX. SERVICIUL POLIGON
- şef Serviciu poligon;
- ajutor şef Serviciu poligon;
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- ajutor şef Serviciu poligon;
- comandant pluton poligon;
- lemnar la serviciul poligon;

- maistru electromecanic la uzina de
apă;
- electrician la uzina electrică;
- comandant baterie transport şi
gospodărie;
- locţiitor politic al bateriei;
- comandant pluton pază;
- şef Depozit armament şi muniţii;
- maistru major al Depozitului de
armament;
- şef Atelier reparaţii armament;
- maistru şef al Atelierului reparaţii
armament;
- lemnar
la
Atelierul
reparaţii
armament;
- şeful infirmeriei;
- medic dentist;
- felcer;
- farmacist.
Începând cu anul 1952, Centrul de
Instrucţie al Artileriei a asigurat şi pregătirea
militară a studenţilor. Aceasta avea durata de
4 luni. Prima serie de pregătire s-a desfăşurat
în perioada 15 iunie - 15 noiembrie 1952. Au
fost instruiţi 158 de studenţi de către 11 ofiţeri
(1 comandant de divizion, 2 comandanţi de
baterii, 7 comandanţi de plutoane, 1 ofiţer
politic),
3
sergenţi
concentraţi
şi
14 instructori187. Pregătirea s-a desfăşurat pe
parcursul a 800 ore: 74 ore de pregătire
teoretică, 144 ore de pregătire practică,
500 ore de pregătire de specialitate şi 60 ore
destinate examenelor.
Echiparea
studenţilor,
conform
reglementărilor vremii, s-a făcut cu ţinută tip
şcoală militară.
Centrul de Instrucţie al Artileriei a
organizat şi desfăşurat în mai multe rânduri şi
convocări de pregătire cu instructorii pentru
studenţi, din cadrul catedrelor existente în
facultăţi.
Principala destinaţie a centrului, în
pofida numeroaselor activităţi desfăşurate a
reprezentat-o perfecţionarea pregătirii de
artilerie. Unul dintre cursurile importante
a fost „Cursul de perfecţionare pentru
comandanţii de baterii”. Programa analitică a
sa, cu durata de 4 luni şi jumătate (772 ore),
cuprindea:
- pregătire politică - 100 ore;
- pregătire tactică - 200 ore;

X. ŞEF CURS ALTE STRUCTURI
- locţiitor politic al statelor majore de
artilerie;
- şef curs perfecţionare regimente;
- locţiitor politic regiment;
- şef curs perfecţionare comandanţi
divizioane;
- locţiitor politic al şefului cursului de
perfecţionare comandanţi divizioane;
- şef curs comandanţi baterii;
- locţiitor politic al şefului cursului de
comandanţi baterii;
- şeful aprovizionării cu armament;
- şeful serviciului chimic;
- medic;
- veterinar;
- şef serviciu Financiar;
- curierul Centrului de Instrucţie al
Artileriei;
- şef aprovizionare cu alimente şi
furaje;
- şef depozit alimente;
- şef popotă ofiţeri;
- bucătar la popota ofiţerilor;
- bucătar la popota ofiţerilor;
- bucătar la popota ofiţerilor;
- bucătar la popota ofiţerilor;
- ospătar la popota ofiţerilor;
- ospătar la popota ofiţerilor;
- ospătar la popota ofiţerilor;
- ospătar la popota ofiţerilor;
- ospătar la popota ofiţerilor;
- ospătar la popota ofiţerilor;
- şef aprovizionare cu materiale de
echipament;
- croitor;
- spălătoreasă şefă;
- spălătoreasă;
- spălătoreasă;
- spălătoreasă;
- spălătoreasă;
- şef serviciu auto;
- şef atelier reparaţii auto;
- tehnic cazarmar;
- plutonier furier cămin;
- brigadier la serviciu fierărie;
- maistru mecanic-şef uzina de apă;
- instalator apă;
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- tragerile artileriei - 290 ore;
- material şi muniţii de artilerie 50 ore;
- topografie - 50 ore;
- cercetare de artilerie şi fotogrammetrie
- 15 ore;
- transmisiuni - 20 ore;
- meteorologie - 12 ore;
- instrucţia focului de infanterie 15 ore;
- administraţie militară - 20 ore.
Celălalt curs important, „Cursul de
perfecţionare comandanţi de divizioane”, cu
aceeaşi durată, avea următoarea programă
analitică;
- pregătire politică - 100 ore;
- pregătire tactică - 238 ore;
- tragerile artileriei - 245 ore;
- material şi muniţii de artilerie 42 ore;
- topografie - 40 ore;
- reperaj sunet - 20 ore;
- cercetare foto - 15 ore;
- transmisiuni - 28 ore;
- instrucţia focului de infanterie 12 ore;
- administraţie militară - 28 ore;
- metodologie - 12 ore188.

Aşa cum se poate observa, pregătirea
ofiţerilor se realiza atât prin şedinţe teoretice,
cât şi practice. Şedinţele practice de la
disciplina „tragerile artileriei” au beneficiat
de facilităţile oferite de „Poligonul Vârtop”,
care dispunea de trei poligoane reduse: unul
„cu arma pe tun”, altul „cu arma cu aer
condiţionat”, respectiv „cu arma montată pe
afetul de mitralieră”.
În viaţa centrului, începând cu anul
1947, un loc important l-au ocupat activităţile
de „muncă educativă şi politică” subscrise
noii ideologii a statului. În anii de început,
munca educativă şi politică a vizat patru domenii principale de activitate: „propaganda şi
agitaţia”, „colaborarea cu organizaţiile de
masă”, „activitatea A.R.L.U.S.” şi „lichidarea
analfabetismului”. Activităţile sectorului
„pro-pagandă şi agitaţie”, destinate însuşirii
noii ideologii în armată, au fost: „conferinţe
cu ofiţerii şi subofiţerii”, „şedinţe convorbiri
cu trupa”, vizionarea de filme diferite în
centru, audieri ale emisiunii „Ora ostaşului”,
prezentarea de programe artistice, realizarea
de gazete de perete.

Intrarea în Centrul de instrucţie al C.A.F.A. din Ploieşti
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B. CICLURI
- ciclul tactică şi cercetare rachete
operativ-tactice;
- ciclul tactică şi trageri rachete tactice
şi rachete antitanc;
- ciclul pregătire tehnică rachete
operativ tactice;
- ciclul pregătire tactică rachete tactice
şi rachete antitanc dirijate.
C. CURSURI
- cursul rachete operativ-tactice;
- cursul rachete tactice şi rachete
antitanc directe.
D. STRUCTURI DE DESERVIRE
- clubul centrului;
- punct medical;
- laborator experimental pentru crearea
bazei materiale de învăţământ;
- pluton pază;
- grupă pază C.I.;
- pluton transport şi gospodărire;
- tipografie189.
Efectivele centrului, de 197 de persoane,
erau constituite din:
- 60 ofiţeri;
- 20 subofiţeri;
- 14 gradaţi;
- 53 soldaţi;
- 50 angajaţi civili.
Primul şef al centrului a fost locotenentcolonelul Sandu Radu Vasile. Locţiitorul
politic a fost căpitanul Voicu Gheorghe Radu,
iar locţiitor al şefului centrului (şi şef al
Secţiei Învăţământ) a fost locotenentcolonelul Lup Gligor.
Prima serie şi-a început pregătirea în
Centrul de Instrucţie al Comandamentului
Artileriei Forţelor Armate la data de
1 octombrie 1962. Acest curs destinat
cunoaşterii rachetelor operativ-tactice a
asigurat pregătirea, în perioada 01.10.1962 31.05.1963, a 86 de ofiţeri şi 45 de subofiţeri.
Cursanţii au fost constituiţi în 10 grupe de
specialitate, cu durata de pregătire diferită,
astfel:
a) ofiţeri
- comandanţi de brigăzi şi ofiţeri din
statele majore ale brigăzii - 8 luni;

„Colaborarea cu organizaţiile de
masă” a vizat cu prioritate prezentarea de
către echipele artistice ale centrului a unor
spectacole în unităţi economice din Bucureşti
şi în localităţile din vecinătate. „Activitatea
A.R.L.U.S.”, subscrisă scopului de sporire a
numărului de membri ai asociaţiei, a constat
în desfăşurarea de conferinţe propagandistice.
În fine, activitatea de lichidare a
analfabetismului, dincolo de determinarea
ideologică a reprezentat o utilă contribuţie la
reducerea numărului neştiutorilor de carte.
În cadrul Centrului de Instrucţie al
Artileriei de la Mihai Bravu şi-au desfăşurat
activitatea multe personalităţi ale armatei,
cum ar fi: gl. d. Gheorghe Potopeanu, gl.c.a.
Gheorghe Rozin, gl.bg.Gheorghe Mosiu,
gl.c.a. Costin Ionaşcu, gl.d. Dumitru Carlaonţ,
gl.bg. Gheorghe Cosma, gl.d. Ioan Stănculescu,
gl. Victor Stănculescu etc.
Perioada 1962-1997
Introducerea în Armata Română, în
anul 1961 a trupelor de rachete a impus
înfiinţarea unei instituţii de învăţământ care să
continue formarea cadrelor din acest nou
domeniu, începută prin cursuri în U.R.S.S.
Astfel, conform Ordinului nr. C.L. 001008
din 29 mai 1962, al Marelui Stat Major, a luat
fiinţă la Ploieşti, Centrul de Instrucţie al
Comandamentului Artileriei Forţelor Armate
(indicativ - U.M. 01591). Centrul a funcţionat
în Cazarma nr. 816 în care îşi desfăşurau
activitatea şi Baza Tehnică Mobilă de Rachete
nr. 95 (rachete operativ tactice) şi Divizionul 113
Rachete Tactice.
Organizarea Centrului de instrucţie, la
înfiinţare, a fost următoarea:
A. COMANDA
- şeful centrului;
- locţiitorul şefului centrului;
- locţiitorul politic;
- Secţia învăţământ;
- Aparatul politic;
- ofiţerul cu evidenţa cadrelor şi a
militarilor în termen;
- şeful înzestrării artileristice;
- şeful serviciului auto-tractoare;
- ofiţerul cu regimul;
- spatele centrului;
- serviciul financiar.
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de la înfiinţare a apărut şi structura „subunităţi
de învăţământ”, care era alcătuită din: instalaţia
de lansare rachete operativ-tactice, maşina de
încercări şi grupa de deservire a tehnicii
rachetei antitanc dirijată. Efectivele centrului
au sporit de la 197 la 212 persoane.
Tehnica de luptă din dotarea centrului
era următoarea:
- 1 instalaţie de lansare 8-U-218 pe
şasiu J.S.U.-152;
- 1 aparat de ochire 8-S-18;
- 1 maşină de spălare neutralizare;
- 1 maşină de legare topografică pe
G.A.Z.-69;
- 1 grup electroconvertizor 8-N-042;
- 1 grup electrogen 8-N-01, pe remorcă;
- 1 maşină de încărcare 8-N-16 pe
Z.I.L.-157;
- 1 maşină de control şi verificări 2-V-39
pe Z.I.L.-157;
- 1 maşină de antrenament 9.F.61 – U
pe Z.I.L.-157;
- 2 maşini de luptă 2 P. 26;
- 1 tipografie de companie.
Centrul dispunea şi de următoarele
mijloace de transport auto:
- 1 autocamion pentru transport
personal;
- 2 maşini uşoare G.A.Z.-69A;
- 4 autocamioane de transport (S.R.);
- 1 autobuz.

- comandanţi de divizioane, ofiţeri din
statele majore de divizioane, comandanţi de
baterii şi locţiitorii lor - 8 luni;
- comandanţi plutoane lansare, şefi
grupe pregătirea motorului şi şefi grupe
pregătirea sistemului de dirijare - 8 luni;
- comandanţi plutoane comandă, şefi
grupe pregătirea datelor şi şefi grupe
topogeodezice - 8 luni;
- comandanţi plutoane asigurare tehnică
şi grupe alimentare, montaj şi transport 6 luni;
- şefi staţii meteorologice şi şefi grupe
radio sondaj - 6 luni;
b) subofiţeri
- calculatori şi topografi - 6 luni;
- ochitori, ventilişti şi motorişti - 6 luni;
- compresorişti, macaragii şi montatori 6 luni;
- alimentatori - 4 luni.
La data de 15 noiembrie 1962 a început
şi pregătirea primei serii de ofiţeri şi
subofiţeri pentru cunoaşterea rachetelor
tactice. În cadrul acestui curs s-au pregătit
19 ofiţeri şi 5 subofiţeri, constituiţi în 4 grupe
de specialităţi cu durata de pregătire diferită,
astfel:
a) ofiţeri
- comandanţi divizioane, ofiţeri din
statele majore de divizioane, comandanţi de
baterii şi comandanţi instalaţii de lansare 6 luni;
- şefi grupe topogeodezice şi şefi grupe
calculatori - 6 luni;
b) subofiţeri
- calculatori şi topograf - 4 luni;
- ajutori comandanţi instalaţii lansare 4 luni.
Instalaţiile de rachete şi tehnica aferentă
a acestora au fost păstrate în remize special
realizate, cu o înălţime ce permitea ridicarea
pe verticală a rachetei, în poziţie de lansare.
Remizele dispuneau de încălzire centrală şi
filtroventilaţie. Aceste remize permiteau
desfăşurarea atât a şedinţelor de cunoaştere a
tehnicii de rachete, cât şi a serviciului la
material, în condiţii de deplină mascare. Este
ştiut faptul că, multă vreme activitatea
rachetiştilor a fost desfăşurată cu respectarea
strictă a secretului cu privire la acest
domeniu. De altfel, pentru modul în care
respectau regulile de confidenţialitate,
rachetiştii erau numiţi „surdo-muţi”.
Prima modificare a statului de organizare
al centrului a avut loc în data de
15 iulie 1969. Pe lângă elementele structurale
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Pe lângă pregătirea rachetiştilor, centrul
a desfăşurat şi convocări de iniţiere în
domeniul rachetelor a ofiţerilor din alte arme,
inclusiv generali, ce deţineau funcţii
importante în armată. Astfel, în perioada
16 martie – 30 iunie 1964, la cursurile de
iniţiere în ceea ce priveşte rachetele, au
participat 191 de ofiţeri din care 11 generali,
constituiţi în serii de pregătire, astfel:
- ofiţerii din regimentele mecanizate
(3 serii a 8 zile);
- ofiţerii din diviziile mecanizate şi
diviziile de tancuri (3 serii a 14 zile);
- ofiţerii din comandamentele de armă,
direcţiile centrale şi statele majore ale
armatelor (2 serii a 20 zile).
Aceste convocări de iniţiere s-au
desfăşurat şi în anul 1965. La acestea au
participat în perioada 07 iunie - 11 iulie 1965,
97 de ofiţeri, dintre care 6 erau generali.
De asemenea, la cursurile din toamnă au
participat şi ofiţeri-elevi din cadrul Academiei
Militare Generale.
Un moment important în istoria
centrului l-a reprezentat numirea la
conducerea acestuia, la 30 septembrie 1966,

a locotenent-colonelului Barac Gheorghe,
după ce în perioada 1965-1966 funcţia de şef
a fost asigurată prin cumul de colonelul
Suliman Constantin.
La data de 1 iulie 1970, prin Ordinul
nr. C.L. 00536 din 28 aprilie 1970 al
ministrului Forţelor Armate, Centrul de
Instrucţie al Comandamentului Artileriei
Forţelor Armate s-a transformat în
Centrul de Instrucţie al Artileriei190.
Transformarea s-a realizat prin intrarea
în vigoare a noului stat de organizare ce
cuprinde în plus, faţă de vechiul stat, noi
sectoare de activitate şi subunităţi. Fostului
centru, destinat pregătirii în domeniul
rachetelor i-au fost alipite Catedra de artilerie
terestră şi bateria de deservire din cadrul
Centrului de Perfecţionare a Ofiţerilor de la
Făgăraş.
În urma transformării, efectivele
Centrului de Instrucţie al Artileriei au sporit la
314 persoane (102 ofiţeri, 10 maiştri militari,
28 subofiţeri, 34 gradaţi, 97 soldaţi şi 42 de
angajaţi civili. Organizarea centrului a fost
următoarea:

Ofiţerii Centrului de Instrucţie al Comandamentului Artileriei Forţelor Armate.
Pe rândul de jos, al doilea de la dreapta la stânga – comandantul centrului,
locotenent-colonelul BARAC Gheorghe
190
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COMANDANT

În alocuţiunea sa, generalul Popescu Ion
a menţionat meritele excepţionale ale
centrului care, de-a lungul timpului, a
reprezentat „laboratorul de creaţie a
majorităţii regulamentelor şi instrucţiunilor
de bază ale artileriei, locul unde s-au
experimentat continuu procedee şi mijloace
noi de pregătire şi conducere a tragerii...”191.
De asemenea, a arătat că centrul a fost un
„focar de cultură artileristică ce a devenit
pentru generaţii de tunari, întruchiparea ideii
de instituţie cu cea mai mare pondere în
rândul celor destinate a făuri prestigiul armei
şi a duce mai departe tradiţiile glorioase ale
artileriştilor”192.
Primele cursuri organizate în centru
după transformare au fost cele desfăşurate în
baza Ordinului comandantului Artileriei
Forţelor Armate, nr. 08366 din 1970, cu o
durată de numai 45 de zile. Acestea erau
cursuri de perfecţionare şi vizau pregătirea
ofiţerilor la „tragerile artileriei”, respectiv la
„cercetarea de artilerie”.
Principalele cursuri de perfecţionare
desfăşurate în centru au fost:
- Curs de perfecţionare comandanţi de
baterii, cu durata de 8 luni (1194 ore), şi
următorul conţinut:
- pregătire
politico-ideologică
250 ore;
- tactică - 116 ore;
- cercetare de artilerie - 50 ore;
- tragerile artileriei şi conducerea
focului - 400 ore;
- topografie - 100 ore;
- metodică şi planificare - 74 ore;
- examene, studiu individual şi
rezervă - 234 ore.
- Curs de perfecţionare comandanţi
divizioane de artilerie, cu durata de 8 luni
(1224 ore), şi următorul conţinut:
- pregătire
politico-ideologică
250 ore;
- tactică - 184 ore;
- cercetare de artilerie - 46 ore;
- tragerile artileriei şi conducerea
focului - 340 ore;
- topografie - 100 ore;
- metodică şi planificare - 70 ore;
- examene, studiu individual şi rezervă 234 ore.
- Curs de perfecţionare comandanţi
divizioane de rachete tactice, cu durata de
8 luni (1044 ore), cu următoarele discipline:
- pregătire politico-ideologică - 250 ore;
- tactică - 172 ore;

Fără a minimiza importanţa celorlalte
structuri, un rol important, în raport cu
misiunea
centrului,
revenea
Secţiei
învăţământ, condusă de locotenent-colonelul
Stănescu Constantin, care deţinea şi funcţia de
locţiitor al comandantului. Şefii catedrelor
subordonaţi acestuia erau: colonelul Necula
Dumitru - Catedra tactică; locotenentcolonelul Boboc Ioan - Catedra trageri
artilerie terestră; locotenent-colonelul Marian
Nicolae şi colonelul Popescu Dumitru Catedra cercetare şi topografie; maiorul ing.
Popa Ioan - Catedra de armament şi muniţii;
maiorul ing. Scarlat Stancu - Catedra tehnică
de rachete tactice şi rachete antitanc dirijate şi
locotenent-colonelul ing. Alexe Ioan Catedra tehnică de rachete operativ tactice.
De remarcat că încadrarea centrului s-a
făcut cu personal relativ tânăr. Aproximativ
61% din acesta avea vârsta sub 40 de ani.
Structura pe vârste şi pe categorii de personal
era următoarea:
- până la 25 de ani: 7 persoane
(1 ofiţer, 2 subofiţeri şi 4 salariaţi civili);
- 26 - 30 de ani: 21 persoane (3 ofiţeri,
4 maiştri militari, 4 subofiţeri, 10 salariaţi
civili);
- 31 - 35 de ani: 39 de persoane
(13 ofiţeri, 5 subofiţeri, 21 de salariaţi civili);
- 36 - 40 de ani: 24 de persoane
(11 ofiţeri, 2 subofiţeri, 11 salariaţi civili);
- 41 - 45 de ani: 45 de persoane
(38 de ofiţeri, 1 subofiţer, 6 salariaţi civili);
- 46 - 50 de ani: 10 persoane (7 ofiţeri,
1 subofiţer, 2 salariaţi civili);
- 51 - 55 de ani: 3 persoane (1 ofiţer,
2 subofiţeri, 3 salariaţi civili).
Festivitatea de transformare a Centrului
de Instrucţie al Comandamentului Artileriei
Forţelor Armate în Centrul de Instrucţie al
Artileriei a avut loc în data de 3 iulie 1970. La
aceasta
au
participat
din
partea
Comandamentului Artileriei Forţelor Armate,
comandantul
acestuia,
generalul-maior
Popescu Ion, şeful de stat major, generalul
Bărboi Vasile şi secretarul consiliului politic,
colonelul Petre Ilie. Acesta din urmă a dat
citire ordinului de transformare al centrului şi
a prezentat noua organigramă.
Ordinul
comandantului
Comandamentului Artileriei Forţelor Armate, nr. A
0020 din 20 iunie 1970 şi cel al şefului
Direcţiei Personal, nr. D.P. 00100 şi 00193
din 30 iunie 1970, referitoare la numirea în
funcţii a personalului centrului au fost citite
de colonelul Moise Ioan, şeful Serviciului
Personal al comandamentului.
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- cercetare de artilerie - 46 ore;
- tragerile cu rachetele şi conducerea
focului - 168 ore;
- topografie - 94 ore;
- meteorologie - 38 ore;
- metodică şi planificare - 68 ore;
- pregătire antitanc - 200 ore;
- examene, studiu individual şi rezervă 234 ore.
- Curs de pregătire ofiţeri şi subofiţeri
de rezervă de rachete, cu durata de 7 luni şi
2 săptămâni (1140 ore), cu următoarele
discipline:
- pregătire politică - 150 ore;
- instrucţie comună – 360 ore;
- instrucţie de specialitate – 400 ore;
- instrucţie tactică - 90 ore;
- examene, studiu individual şi rezervă 140 ore.
Începând cu anul 1971, durata cea mai
mare a unor cursuri desfăşurate în centru a
fost de 6 luni (cele cu durata anterioară de
8 luni). Între cursurile de perfecţionare şi
specialitate desfăşurate în anul de învăţământ
1971-1972 în centru, pe lângă cele mai sus
menţionate, amintim:

- Cursul
de
specializare
pentru
cunoaşterea tehnicii de rachete operativtactice (6 luni pentru ofiţeri, 4 luni pentru
subofiţeri);
- Cursul
de
specializare
pentru
cunoaşterea tehnicii de rachete antitanc
dirijate (4 luni pentru ofiţeri şi 3 luni pentru
subofiţeri);
- Cursul de perfecţionare a şefilor de
depozite şi a locţiitorilor tehnici de la depozite
(ofiţeri, 2 luni);
- Cursul de perfecţionare şefi înzestrare
artileristică din unităţi şi mari unităţi (ofiţeri,
6 săptămâni);
- Cursul de perecţionare şefi birouri
evidenţă contabilă de la depozite de muniţii
(ofiţeri, 1 lună);
- Cursul
de
perfecţionare
şef
transmisiuni divizioane de artilerie (ofiţeri,
1 lună);
- Cursul de perfecţionare comandanţi
plutoane de artilerie (pentru ofiţerii care nu au
absolvit şcoala militară, care au obţinut
această calitate după evenimentele din 1968
din Cehoslovacia);

Antrenarea operatorului la instalaţia
de rachete antitanc dirijate
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la centrala termică etc., valoarea totală a
pagubelor produse de seism a fost de 45.300
lei193. În perioada 5-11 martie 1977, întregul
efectiv al unităţii a fost angrenat în înlăturarea
consecinţelor produse de cutremur, atât în
cazarmă, cât şi în municipiul Ploieşti.
Comandamentul Artilerie s-a preocupat
totodată şi de încadrarea centrului cu personal
foarte bine pregătit profesional. De altfel,
conform politicii de personal statuat de
comandantul Comandamentului Artileriei,
generalul Popescu Ion, anual erau repartizaţi
în centru şefii promoţiilor Şcolii de Ofiţeri
Activi de Artilerie „Ioan Vodă”. În acest sens,

- Cursul de specializare pentru
cunoaşterea tehnicii de rachete antitanc
dirijate (ofiţeri, 3 luni; subofiţeri, 2 luni);
- Cursul de specializare pentru şefi
magazii de muniţii (subofiţeri, 2 luni).
Pe lângă această diversitate de cursuri în
centru s-au desfăşurat şi o serie de convocări
cu durata de până la o lună, pentru
perfecţionarea
pregătirii
ofiţerilor
la
„tragerile artileriei”, „cercetarea de
artilerie”, „topografie” şi transmisiuni”.
Comandantul Artileriei a situat în
permanenţă între priorităţile sale dezvoltarea,
sub toate aspectele, a Centrului de Instrucţie
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al Artileriei. S-au construit noi pavilioane
destinate găzduirii procesului de învăţământ,
cazării şi hrănirii cursanţilor, s-a dezvoltat
baza logistică a învăţământului etc.
Din nefericire, catastrofalul cutremur din
seara zilei de 4 martie 1977 a produs
însemnate pagube materiale centrului. Între
pagube amintim: producerea de fisuri la
4 pavilioane, prăbuşirea a 30 de coşuri de
fum, distrugerea a 300 mp de ţiglă, spargerea
a aproximativ 120 mp de geam, ruperea unei
conducte de gaze, fisurarea coşului de fum de

îi menţionăm pe: lt. Ungureanu Nicolae
(1970), lt. Paraniac Cornel (1972),
lt. Cojocaru Costică (1973), lt. Chiriţă Mihai
(1977), lt. Irimiea Mihai (1978), lt. Caraman
Nicolae (1988), lt. Cristea Dănuţ (1981),
lt. Stroea Adrian (1982), lt. Marchidanu
Marin (1988). Acestora li se adaugă
lt. Popescu Mihail, viitorul şef al Statului
Major General, şef al promoţiei 1969 a Şcolii
Militare de Ofiţeri „Nicolae Bălcescu”.
193
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Majoritatea acestora s-au remarcat
printr-o exprimare profesională de
înaltă ţinută, mulţi dintre ei devenind
personalităţi
recunoscute
pentru
profesionalism în artilerie şi în armată.
În Centrul de Instrucţie al
Artileriei au fost mutaţi ofiţeri
valoroşi din teritoriu cu experienţă la
comanda unităţilor de artilerie, care au
asigurat desfăşurarea procesului de
învăţământ de artilerie la un înalt nivel
calitativ, precum şi elaborarea unor
valoroase manuale, regulamente şi
instrucţiuni în cadrul Sectorului de
studii, experimentări şi reglementări.
Maistru militar Radu; operator la pupitrul de comandă
Acesta a realizat primul normativ în
cadrul Centrului de Instrucţie al
puşcă cu funcţionare automată” şi
Artileriei, „Instrucţiuni pentru cunoaşterea şi
Certificatul de inovator nr. 216 pentru
serviciul la material la autotunul de 76 mm
„Utilaje şi dispozitive de acţionare
(A-27, vol. IX)” la data de 20 iunie 1971.
Instrucţiunile au fost editate la Editura
electromagnetică pentru degrizarea exploMilitară.
zivului din ochiul ogivei proiectilului de la
Centrul de Instrucţie al Artileriei a avut
loviturile acuplate calibru 57 mm şi
un rol extrem de important nu numai în
85 mm”.
desfăşurarea procesului de învăţământ
Personalul centrului a participat nu de
propriu-zis, ci şi în dezvoltarea teoriei şi
puţine ori la activităţi de testare în poligoane a
practicii artileristice. De asemenea, personalul
gurilor de foc ale artileriei intrate în dotarea
centrului a fost implicat în desfăşurarea unor
Armatei şi la tragerile efectuate pentru
activităţi de cercetare ştiinţifică, concretizată
întocmirea tablelor de tragere ale acestora.
inclusiv în obţinerea unor certificate de
De menţionat faptul că toate regulamentele de
inovator. Astfel, colonelul inginer Leluţiu
cunoaştere şi exploatare a tehnicii de artilerie
Lemark a obţinut în anul 1979, Certificatul de
intrată în dotare au fost realizate de centru.
inovator nr. 149 pentru „Instalaţia electrică
Centrul de Instrucţie al Artileriei a
pentru curăţat cartuşele de pistol mitralieră şi
cooperat totodată cu întreprinderile ce
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realizau armament şi tehnică de artilerie.
învăţământ superior. Între aceştia, îi amintim
Spre exemplificare, menţionăm că în data de
pe: generalul Popescu Mihail, colonelul
5 decembrie 1970, Bateria de obuziere
Ungureanu Nicolae, generalul-locotenent
cal. 122 mm, din cadrul Divizionului de
Paraniac
Cornel,
colonelul
Cojocaru
asigurare a pregătirii de luptă, împreună cu un
Constantin, generalul-maior Chiriţă Mihai,
colectiv de specialişti din cadrul Sectorului
colonelul Irimiea Mihai, colonelul Cataman
Studii, experimentări şi reglementări au
Nicolae, colonelul Stroea Adrian.
participat la experimentarea Aparatului de
În data de 21 martie 1983, conform
Reglaj prin Observarea Tragerilor Artileriei
Ordinului ministrului Apărării Naţionale
Terestre (A.R.O.T.A.T.).
nr. 132 din 27 februarie 1989, în funcţia de
Bateria de observare din cadrul
comandant al Centrului de Instrucţie al
centrului, mai sus-menţionată, a fost cea mai
Artileriei a fost numit colonelul Bratu
instruită subunitate de artilerie din armata
Marin. Anterior numirii, acesta deţinuse
română.
Pentru
deservirea
cursurilor
funcţia de ofiţer 1 în Secţia Operaţii şi
organizate în centru, bateria desfăşura timp de
Cercetare a comandantului Artileriei.
3 săptămâni, o dată sau de două ori pe an,
După Revoluţia din Decembrie 1989,
exerciţii tactice cu trageri de luptă şi trageri
situaţia cu efectivele centrului (la 1 ianuarie
de apreciere a cursanţilor, prilej cu care se
1990) era următoarea: ofiţeri 80 (necesar 89);
trăgeau aproximativ 1,5 vagoane de muniţie.
maiştri militari 14 (necesar 16); subofiţeri 28
Bateria centrului prezenta periodic în
(necesar 29); personal muncitor civil 44
poligoanele Cincu, Smârdan şi Babadag
(necesar 66). De reţinut faptul că nivelul de
şedinţe demonstrative de serviciu la
pregătire profesională a cadrelor militare din
materialul de artilerie şi de trageri. Spre
centru era deosebit de ridicat; 66% dintre
exemplificare, amintim că, în perioada
ofiţeri şi 7% dintre maiştri militari erau
absolvenţi de instituţii de învăţământ superior.
13-28 iulie 1973, bateria a prezentat şedinţe
Unul dintre evenimentele importante
demonstrative de serviciu la material şi trageri
din
istoria
Centrului de Instrucţie al Artileriei
demonstrative pentru elevii Şcolii Militare de
după Revoluţia din Decembrie 1989, a fost
Ofiţeri Activi de Artilerie „Ioan Vodă” în
schimbarea denumirii acestuia, la 1 august
Poligonul Cincu. La activităţi a participat şi
1991, conform Ordinului Marelui Stat Major,
comandantul Comandamentului Artileriei,
nr. S/B3/1841 din 31 iulie 1991, în Centrul de
generalul-locotenent Popescu Ion. Aceste
Perfecţionare a Cadrelor de Artilerie.
activităţi au fost prezentate şi în anul următor,
La 1 mai 1992, la comanda centrului
în perioada 15 mai – 7 iunie 1974, în
a fost numit colonelul Rusu Ioan. Pe timpul
Poligonul Smârdan, ofiţerilor de artilerie din
exercitării funcţiei de comandant, colonelul
comandamentele armatelor şi diviziilor,
Rusu Ioan a dovedit nu numai alese calităţi
comandanţilor de regimente şi
divizioane de artilerie. De
asemenea, în acel an, bateria a
prezentat demonstrativ şedinţe de
serviciu la material în localităţile
Ploieşti şi Sibiu. De-a lungul
timpului, în această baterie şi-au
desfăşurat
activitatea
ofiţeri
temeinic pregătiţi, foşti şefi de
promoţie în şcoala militară, unii
dintre ei ocupând peste ani funcţii
de mare răspundere, şef al
Statului
Major
General,
comandanţi de armată şi brigadă,
inspectori ai artileriei, comandanţi
ai Centrului de Instrucţie al
Artileriei, profesori în Academia
Depunerea jurământului în Centrul de Instrucţie
al Artileriei - 1983
Militară şi în alte instituţii de
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profesionale, ci şi o probitate morală
colonel Cotoranu Ştefan, locotenent-colonel
ireproşabilă. În cei aproape doi ani cât a
David Mihai, colonel medic Nuţiu Octavian,
condus destinele Centrului de Perfecţionare a
locotenent-colonel Feraru Cornel, locotenentCadrelor de Artilerie a dovedit responsacolonel Codiţă Dumitru etc.
bilitate maximă, angajament deplin faţă de
Desigur, nu numai aceştia au contribuit
misiunea centrului şi camaraderie desăvârşită.
la dezvoltarea şi afirmarea centrului. De
După trecerea sa în rezervă, la limită de
aceea, gândul recunoştinţei se îndreaptă spre
vârstă, în funcţia de comandant al centrului
toţi cei care şi-au desfăşurat activitatea în
a fost numit locotenent-colonelul Chiriţă
centru de-a lungul anilor.
Mihai, unul dintre numeroşii şefi de promoţie
Începând cu 1 iunie 1997, Centrul de
care şi-au început cariera militară în această
Perfecţionare a Cadrelor de Artilerie şi-a
instituţie. Anterior numirii, locotenentîncetat activitatea în baza Ordinului
colonelul Chiriţă Mihai deţinuse funcţia de
ministrului apărării naţionale nr. M.12 din
şef al Biroului Pregătire de Luptă Artilerie în
21 martie 1997, punctul 2b. Contextul
Secţia Pregătire de Luptă Artilerie şi Rachete
din cadrul Statului Major al Trupelor de
nefericit în care s-a hotărât desfiinţarea
Uscat.
De-a lungul
timpului, Centrul
de Instrucţie al
Artilerie/Centrul
de Perfecţionare a
Cadrelor
de
Artilerie,
s-a
afirmat
ca
instituţie model
de
învăţământ
militar. Zeci de
delegaţii străine
au vizitat acest
autentic laborator
de perfecţionare
profesională
a
artileriştilor.
Între cei cu
merite deosebite
Aplicaţie tactică organizată de Centrul de Instrucţie al Artileriei
în
afirmarea
la Cincu - 1992
centrului
ca
instituţie de învăţământ de elită, în cei 35 de
centrului şi transformarea Institutului de
ani în garnizoana Ploieşti, în afară de
Artilerie şi Geodezie „Ioan Vodă” în Şcoala
comandanţii centrului, amintim: locotenentde Aplicaţie pentru Artilerie şi Rachete este
colonel Lup Gligor, colonel Stănescu
prezentat în această lucrare, la capitolul
Constantin, locotenent-colonel Popa Dumitru,
referitor la Şcoala Militară de Artilerie.
locotenent-colonel
Focşeneanu
Ştefan,
În perioada 01 iunie – 30 septembrie
locotenent-colonel Voinea Gheorghe, colonel
1997, în centru s-au desfăşurat activităţi de
Marian Nicolae, colonel Popescu D. Dumitru,
lichidare a gestiunilor, specifice desfiinţării
colonel ing. Popa Ioan, colonel ing. Florescu
unei unităţi militare.
Ion, colonel Stănescu Andrei, colonel Neagu
În această perioadă, personalul centrului
Nicu, maior Grigorescu Gabriel, colonel
a fost distribuit astfel:
Marinescu Gheorghe, colonel Radu Neculai,
- cei 67 de ofiţeri: 34 au fost încadraţi
colonel Popescu Dumitru, colonel Rotaru
în unităţi militare din garnizoana Ploieşti,
Neculai, colonel Guţu Grigore, colonel
18 în Bucureşti, 5 în Mihai Bravu, 4 în
Elecheş Gheorghe, locotenent-colonel ing.
Târgovişte şi 4 în alte garnizoane; 4 ofiţeri au
Wolf Sergiu, colonel Boloj Petru, colonel
fost trecuţi în rezervă (pensionaţi);
Sandu Temistocle, colonel Alexandru Preda,
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- cei 27 de maiştri militari şi
subofiţeri: 26 au fost mutaţi în unităţi militare
din garnizoana Ploieşti şi 1 în garnizoana Iaşi;
- cei 14 militari angajaţi pe bază de
contract au fost mutaţi în unităţi militare din
garnizoana Ploieşti;
- cei 65 de salariaţi civili: 51 au fost
reangajaţi în unităţi militare, 8 au fost trecuţi
în şomaj şi 5 au ieşit la pensie; în această
perioadă salariatul civil Băcanu Dumitru,
vechi angajat în centru, a decedat.
Tehnica militară a centrului a fost
distribuită de Statul Major al Trupelor de
Uscat la alte unităţi, iar baza materială a
învăţământului a fost transferată integral la
nou înfiinţata Şcoală de Aplicaţie pentru
Artilerie şi Rachete de la Sibiu.
Excelenta cazarmă a centrului şi
materialele de cazarmare au fost preluate de
Brigada 85 Artilerie.
Concluziile şi constatările desprinse din
activitatea de desfiinţare a centrului au fost
raportate şefului Statului Major al Trupelor de
Uscat, cu nr. S/A 313 din 22 septembrie 1997.
În acest fel şi-a încheiat activitatea
Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor
de Artilerie, unitate de elită a artileriei, atât
de dragă artileriştilor. Foarte sugestiv a
consemnat acest moment trist, comandantul
centrului, colonelul Chiriţă Mihai, în ultima
pagină a registrului istoric al centrului: „Astfel
se încheie activitatea uneia dintre cele mai
reprezentative instituţii de învăţământ a
Armatei Române. Trei decenii şi jumătate,
generaţiile de artilerişti s-au specializat şi
şi-au perfecţionat pregătirea de specialitate
în această unitate. Ca om şi artilerist trup şi
suflet, sunt mâhnit de faptul că nu a fost
valorificată pregătirea profesională a
extraordinarului corp de ofiţeri ai Centrului
de Perfecţionare a Cadrelor de Artilerie,
majoritatea
încadrărilor
fiind
de
conjunctură”194. Mâhnirea colonelului Chiriţă
a fost împărtăşită de majoritatea artileriştilor,
martori ai unei nedreptăţi făcută celor mai
valoroşi artilerişti, selecţionaţi cu rigoare de-a

lungul timpului pentru a-şi desfăşura
activitatea în cadrul centrului. Renumiţi
specialişti în trageri şi conducerea focului, în
tactică de artilerie, autori de manuale şi
instrucţiuni de specialitate au fost încadraţi pe
funcţii ce nu le-au valorificat pregătirea şi
experienţa profesională.
De remarcat faptul că aprecierea
profesionalismului personalului centrului a
fost făcută de-a lungul timpului nu numai de
către militari, ci şi de diferite personalităţi
politice. Astfel, în urma vizitării centrului, în
8 august 1995, cu numai doi ani înainte de
desfiinţare, premierul Petre Roman, menţiona
următoarele în Cartea de Onoare a acesteia:
„Vizitând Centrul de Pregătire pentru
Artilerie,
constatând
profesionalismul,
devotamentul, rigoarea şi pasiunea cu care se
execută şi îndeplinesc toate activităţile acestei
instituţii, suntem convinşi de necesitatea
continuării tradiţiilor şi a experienţei
acumulate pe linia transformării în instituţia
de pregătire a cadrelor pentru Arma
Artilerie. Nu zidurile şi echipamentele sunt
cele care asigură pregătirea, ci oamenii,
devotaţi şi în cunoştinţă de cauză, prin care
există şi are o bună reputaţie o şcoală.
Urez succes în toate eforturile depuse
înalţilor reprezentanţi ai şcolii militare
româneşti din centrul de la Ploieşti!”.
După anul 1997, tradiţia ,,Centrului de
Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor de
Artilerie’’ (a instituţiei de perfecţionare a
pregătirii artileriştilor) a fost preluată de
Şcoala de Aplicaţie pentru Artilerie şi
Rachete „Ioan Vodă“.

194

Registrul istoric al Centrului de Perfecţionare a
Pregătirii Cadrelor de Artilerie, RIJO-2, nr. 193, vol. I,
p. 81.
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stabilit compunerea direcţiei formată din
Pirotehnia, Arsenalul de construcţii şi
Fabrica de pulbere, director fiind maiorul
Henrich Herkt, iar subdirector căpitanul
Eracle Arion.
După înfiinţarea Arsenalului, Pirotehniei şi Pulberăriei, prin Înaltul Ordin
nr. 254/26 august 1861 s-a înfiinţat Direcţia
Stabilimentelor de materiale ale Artileriei,
a cărei structură organizatorică a fost
stabilită prin Înaltul Ordin de Zi nr. 344/
23 noiembrie 1861, şi care a intrat în vigoare
la 1 ianuarie 1862: Direcţia cuprindea:
Secţia I – Pirotehnia, Secţia a II-a –
Arsenalul de construcţii, Secţia a III-a –
Fabrica de pulbere Târgşor. Şef al acestei
direcţii a fost numit maiorul Henric Herkt3.

11.1. Structuri centrale de conducere
ale artileriei în perioada 1859 - 1947
În baza Înaltului Ordin de Zi nr. 85/
12 noiembrie 1859 al domnitorului
Alexandru Ioan Cuza s-a înfiinţat Corpul de
Stat Major General al Armatei Principatelor
Unite, iar prin Înaltul Ordin nr. 123/16
decembrie 1859 s-a stabilit structura
organizatorică a acestuia. Secţia a III-a din
noua structură centrală a armatei reunite,
compusă dintr-un căpitan, şef de secţie, şi doi
sublocotenenţi, avea ca sarcină organizarea,
îndrumarea şi conducerea instrucţiei în
unităţile de artilerie şi geniu.
Renaşterea artileriei române moderne,
la 10 Noiembrie 1843, ca armă de bază de
sine stătătoare în cadrul tinerei armate
române (re)înfiinţată în 1830, crearea
Armatei unite a Principatelor Române sub
Alexandru Ioan Cuza, făcută de inegalabilul
general Ion Emanoil Florescu, cel care
ostenise şi la renaşterea artileriei, a impus şi
crearea unor structuri de conducere în acord
cu rolul şi locul jucat de artilerie în
angrenajul militar. Căutările au început încă
de pe vremea Domnitorului Cuza. Prin Înalt
Ordin de Zi din 12 noiembrie 1859
s-a hotărât ca statul major al oştirii să aibă
„păstrarea sub a sa priveghere a depozitelor
de arme şi de altă muniţiune militară şi
aprovizionarea lor, inspectarea şi verificarea
stării armelor de tot felul, ce se află în
serviciu, precum şi a materialului artileriei:
reparaţia lor prin mijlocul unor ateliere
destinate pentru aceasta”1. La 26 august
1861, ministrul de război, colonelul Ion
Ghica constatând că „dezvoltarea ce va lua
printr-aceasta (organizarea unei capsulării
şi fonderii de proiectile – N.N.)
stabilimentele de artilerie nu mai permite a
le lăsa în starea în care se află”, printr-un
raport către Domnitor a propus înfiinţarea
Direcţiei stabilimentelor de material de
artilerie formată din „construcţia trăsurilor
artileriei, depozitele de arme şi atelierele ce
ţin de dânsele, fabricele de pulbere şi
depozitele ce sunt în diferitele părţi ale Ţării,
capsuleria şi fonderia de proiectile”2.
La 23 noiembrie, prin Înalt Ordin de Zi s-a

Prin Decretul nr. 202 din 9 octombrie
18624 prin care se aproba noua organizare a
Ministerului de Război, în cadrul Diviziunii
a 2-a din Direcţia 1 – Personal şi operaţii a
fost prevăzută Secţia a 2-a pentru
Gendarmerie, Artilerie, Geniu, Trupe
neregulate5, iar în 1-a diviziune din Direcţia a
2-a – Administraţie generală era Secţia a 2-a
materiale geniu şi artilerie.
Necesitatea cunoaşterii de către
Ministerul
de
Război
a
situaţiei
comandamentelor şi a trupelor a determinat
căutări şi adoptări de măsuri diverse, astfel
încât, pe baza cunoaşterii exacte a situaţiei să
se poată interveni oportun şi eficient. Primele
măsuri au vizat elaborarea de instrucţiuni de
inspecţii generale, urmate mai târziu de
înfiinţarea funcţiilor de inspectori de arme.
Astfel, la 5 mai 1862 au fost aprobate
„Instrucţii asupra inspecţiilor generale ale
diferitelor
corpuri”,
prin
Decretul
Domnitorului Alexandru Ioan Cuza (pe
baza Raportului nr. 2686/5 mai 1862).
Acestea prevedeau că „Atribuţiile esenţiale
ale inspectorilor generali sunt: d-a constata
starea corpurilor în tote părţile lor
constitutive şi organice; d-a da serviciului,
disciplinei, instrucţiei un mers activ şi
3

Stănculescu, V., Ucrain, C. - Istoria artileriei
române în date -, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1988, pp. 59-60.
4
*** - Monitorul Oastei nr. 54/11 octombrie 1862 - ,
pp. 977-980.
5
Ion Popovici – Organizarea Armatei Române, vol. I –
Roman, Tipografia Leon Friedman, 1900, p. 164.

1

General P. Vasiliu Năsturel – Contribuţiuni la istoria
artileriei române – Stabiliment de arte grafice
„UNIVERSALA”, Bucureşti, 1907, p. 38.
2
General P. Vasiliu Năsturel – Contribuţiuni la istoria
artileriei române – Stabiliment de arte grafice
„UNIVERSALA”, Bucureşti, 1907, p. 66.
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În aprilie 1863, în cadrul Ministerului
de Război a luat fiinţă „Diviziunea Artileriei
şi Geniului”9.
Prin Ordinul de Zi din 25 februarie 1866,
Locotenenţa
Domnească
a
schimbat
organizarea Ministerului de Război din 1863,
împărţindu-l în 4 divizii, între şi care Divizia
a IV-a „Direcţia Serviciului Artileriei şi
Geniului. Personal. Material. Contabilitatea pentru ambele”10.
La 2 martie 1866 prin Înaltul Decret
nr. 309 al Locotenenţei Domneşti care
abroga ordonanţa princiară din 26 august 1861,
stabilimentele artileriei au fost reorganizate
astfel: Direcţia Artileriei cu Arsenalul de
construcţii, Manufactura de arme, Fabrica
fiecare
cu
de
praf,
Pirotehnia11,
administraţie proprie şi subordonare directă
la minister.

regulat; d-a reforma tot ce ar fi contrar
legilor şi reglementelor; d-a aprecia
drepturile militarilor de resplătire; d-a
asculta cererile şi reclamaţiile şi d-a da
dreptate în cercul competenţei lor; d-a
înlocui într-un cuvânt acţia proprie a
ministerului în toate cazele în care ea pote fi
înlocuită”6.
Prin Ordinul de Zi pe toată Oastea
nr. 252 din 15 septembrie 1862 s-au emis
Instrucţii speciale asupra inspecţiilor
generale ale corpului de artilerie. În cadrul
acestora erau stabilite clar atribuţiile
inspectorului general: „…Fie care din ofiţerii
superiori şi din căpitani trebue să fie
pregătiţi a da semă dacă inspectorul general
va cere, de ceea ce au făcut în cursul anului
trecut, pentru propria sa învăţătură şi pentru
aceea a subalternilor săi, această dare de
semă se face în conferinţele ţinute pentru
acest sfârşit. Căpitanii respund în aceste
conferinţe la întrebările ce li se fac:
1. asupra serviciului artileriei în resbelul în
cămpie şi în acel de asediu; 2. asupra
fabricărei,
primirei
şi
întrebuinţărei
raţionată a tot ceea-ce compune materialul
artileriei; 3. asupra cunoştinţei reglementelor
şi a instrucţiilor coprinzând tote părţile
serviciului artileriei. Locotenenţii sunt
examinaţi înaintea inspectorului general
asupra aplicărei lor la ştiinţele fisice şi
matematice şi asupra tuturor ramurelor
serviciului de artilerie; … În stabilimente
precum fonderii, forge, pudriere, rafinerii de
salpetru etc. inspectorul general întreabă pe
ofiţerii de artilerie asupra naturei
mineralelor, metalelor şi materiilor brute ce
se întrebuinţează în aceste diferite serviciuri;
… Inspectorul general judecă de instrucţia
trupei prin ansamblul şi precisia în
esersiciurile şi în şcolele practice în poligon,
în manevrele de forţă şi în tragerea la ţintă”7.
În octombrie 1862 s-a înfiinţat
„Inspectoratul armelor speciale” care avea
ca sarcină conducerea instrucţiei în unităţile
de artilerie şi geniu şi supravegherea
activităţilor din întreprinderile de fabricat şi
atelierele de reparat armament şi muniţii8.

Inspectoratul Artileriei în perioada
regalităţii
În anul 1870, în Regulamentul
serviciului interior în Ministerul de Război,
elaborat conform Legii organizării armatei
din 1868 se prevedea existenţa Direcţiei a 4-a
(Materialele armelor speciale), în cadrul
căreia Biroul 1 avea atribuţii privind
„Materialele de resbel şi al stabilimentelor
artileriei, depozitul de praf şi muniţii de
resbel; controlul şi comptabilitatea lor;
controlul oamenilor şi al cailor armelor
speciale; guarzii de artilerie şi maiştri;
inspecţia armamentului trupelor şi serviciilor
speciale”12. De asemenea „în tabelele de
cadre ale legei din 1872 modificatoare a
legei de organizare a armatei din 1868 se
prevăd la statul major general încă doi
generali de brigadă, unul ca inspector al
Artileriei şi altul ca inspector al
Cavaleriei”13.
9

Stănculescu, V., Ucrain, C. - Istoria artileriei
române în date -, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1988, p. 61.
10
Ion Popovici – Organizarea Armatei Române, vol. I –
Roman, Tipografia Leon Friedman, 1900-1902,
pp. 165-166.
11
Ion Popovici – Organizarea Armatei Române, vol. I –
Roman, Tipografia Leon Friedman, 1900-1902,
pp. 185-186; Stănculescu, V., Ucrain, C. - Istoria
artileriei române în date -, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1988, p. 61.
12
Ion Popovici – Organizarea Armatei Române, vol. I –
Roman, Tipografia Leon Friedman, 1900-1902,
pp. 260-261.
13
Ion Popovici – Organizarea Armatei Române, vol. I –
Roman, Tipografia Leon Friedman, 1900-1902,
p. 263.

6

*** - Monitorul Oastei nr. 29/1 iunie 1862 -, p. 491.
*** - Monitorul Oastei nr. 50/21 septembrie 1862 -,
pp. 857-880.
8
Stănculescu, V., Ucrain, C. - Istoria artileriei
române în date -, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1988, p. 60.
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(Divizia 2), colonel Henrich Herkt (Divizia 3)
şi
locotenent-colonel
Nicolae
Dabija
17
(Divizia 4) .
În baza Înaltului Decret nr. 489 din
8 martie 1877 s-a stabilit comandanţii
unităţilor de artilerie, astfel: Regimentul 1
Artileriei – colonel Iulius Dunca, Regimentul
2 Artilerie – colonel Eracle Arion, Regimentul 3 Artilerie – colonel Henrich Herkt,
Regimentul 4 Artilerie – col. Alexandru
Angelescu, Arsenalul Armatei – locotenentcolonel Alexandru Koslinski, Pirotehnie –
maior Ioan Carp, Pulberărie – maior
Alexandru Robescu18.
După ce la 6 aprilie 1877, prin Înaltul
Decret nr. 787 a fost decretată mobilizarea
armatei19, prin Înaltul Decret nr. 952 din
27 aprilie 1877 privind noul cadru
organizatoric al armatei, pentru artilerie se
prevedeau următoarele: Secţia Artileriei din
Marele Cartier General era condusă de
colonelul Eracle Arion; comandanţii artileriei
Corpurilor de armată erau – colonel Iulius
Dunca (Corpul 1 Armată), colonel Henrich
Herkt (Corpul 2 Armată)20; comandanţi ai
artileriei diviziilor au fost numiţi: maior
Mihail Popescu apoi locotenent-colonel Ioan
Carp (Divizia 1 Infanterie), locotenentcolonel Alexandru Horbatsky (Divizia 2
Infanterie), colonel Nicolae Dabija (Divizia 3
Infanterie) şi locotenent-colonel Ştefan
Agarici (Divizia 4 Infanterie)21.
După trecerea Dunării de către Divizia
a 4-a comandată de general Gheorghe Manu

La 24 noiembrie 1874, prin Înaltul
Decret nr. 3062 s-a desfiinţat Direcţiunea
stabilimentelor de artilerie, cele trei secţii
devenind structuri de sine stătătoare14.
În septembrie 1875 s-a desfiinţat
„Inspectoratul armelor speciale” şi s-a
înfiinţat „Inspectoratul artileriei”15.
Cadrele şi efectivele bugetate în anul
1876, pentru statul major al artileriei erau:
1 locotenent-colonel, 2 maiori, 5 căpitani,
12 locotenenţi, 1 guard de artilerie cls. 1,
4 cls. 2 şi 7 cls. 3. Cele 2 regimente de
artilerie dispuneau de 80 de cadre şi 1584
trupă16.
Apropierea războiului, pregătirea
pentru acesta a determinat luarea unor măsuri
de întărire a capacităţii de apărare a tânărului
stat român, ce au vizat optimizarea structurii
forţelor armate, asigurarea cadrului optim de
conducere al acestora, înzestrarea cu
armament, muniţii şi alte materiale, numirea
celor mai bune cadre la conducerea unităţilor,
intensificarea pregătirii şi instruirii trupelor.
Acest amplu proces a cuprins şi artileria,
care, încet dar sigur, a capătat un loc tot mai
important în structura armatei române,
devenind în scurt timp, aşa cum va
recunoaşte şi cum sigur şi-a dorit însuşi
conducătorul statului Carol I, „podoaba
mândrei mele armate”. Astfel, pe lângă
creşterea numărului regimentelor de la 2 la 4,
şi, implicit, a numărului subunităţilor de
bază, bateriile, în numai un deceniu,
s-au
adoptat soluţii juste pentru asigurarea
conducerii unitare a artileriei, îmbunătăţirii
instrucţiei, înzestrării cu armament şi muniţii.
În acest sens, la 9 octombrie 1876, în
baza Înaltului Decret nr. 1945, prin noua
ordine de bătaie a armatei s-a stabilit că
artileria era coordonată de Secţia Artilerie din
Marele Cartier General, condusă de colonelul
Eracle Arion, ajutat de maiorul Dimitrie
Dimitrescu Maican. De asemenea, au fost
numiţi comandanţii artileriei diviziilor
următorii: maior Ioan Carp (Divizia 1),
locotenent-colonel
Alexandru
Koslinski

17

Stănculescu, V., Ucrain, C. - Istoria artileriei
române în date -, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1988, p. 64; (colectiv: Gl. mr. dr.Constantin
Olteanu, ş.a.) – Cronica participării Armatei Române
la Războiul pentru Independenţă 1877-1878 -, Editura
Militară, Bucureşti, 1977, pp. 26-34.
18
(colectiv: Gl. mr. dr.Constantin Olteanu, ş.a.) –
Cronica participării Armatei Române la Războiul
pentru Independenţă 1877-1878 -, Editura Militară,
Bucureşti, 1977, pp. 59-60.
19
*** - *** - Monitorul Oficial al României – nr. 78/8
(20) aprilie 1877, p. 2362.
20
(colectiv: Gl.mr. dr.Constantin Olteanu, ş.a.) –
Cronica participării Armatei Române la Războiul
pentru Independenţă 1877-1878 -, Editura Militară,
Bucureşti, 1977, pp. 97-99; *** - Istoria Statului
Major General Român. Documente 1859-1947 –
Editura Militară, 1994, pp. 84-85.
21
*** - Monitorul Oficial al României – nr. 96/28 aprilie/
10 mai 1877, pp. 2807-2809; General P. Vasiliu
Năsturel – Contribuţiuni la istoria artileriei române –
Stabiliment de arte grafice „UNIVERSALA”, Bucureşti,
1907, p. 178.
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Stănculescu, V., Ucrain, C. - Istoria artileriei
române în date -, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1988, p. 63.
15
Stănculescu, V., Ucrain, C. - Istoria artileriei
române în date -, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1988, p. 63.
16
*** - Monitorul Oastei, nr. 25/12 august 1875,
Supliment – pp. 74-79.
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şi angajarea armatei în război, la 23 iulie
1877, în baza Înaltului Ordin de Zi nr. 38,
armata a fost reorganizată în Armata de
Operaţii şi Armata de Observaţie. Cu această
ocazie generalul Gheorghe Manu a fost numit
comandant al artileriei Armatei de Operaţii22,
iar comandanţi ai artileriei diviziilor au fost
desemnaţi: locotenent-colonelul Ioan Carp
(Divizia 1 Infanterie), locotenent-colonelul
Alexandru Horbatsky (Divizia 2 Infanterie),
colonelul Nicolae Dabija (Divizia 3
Infanterie), colonelul Henrich Herkt (Divizia
4 Infanterie)23. Cu această conducere artileria
română a participat şi s-a acoperit de glorie în
marea bătălie de la Plevna.
Pentru bătălia de la Vidin, la
5 decembrie 1877, prin Înaltul Ordin de Zi
nr. 174 s-a dispus reorganizarea armatei
române. În noua structură, generalul
Gheorghe Manu a fost numit comandant
general al artileriei, iar colonelul Eracle
Arion, şef al Secţiei Artilerie în Marele Stat
Major. Comandant al artileriei Corpului de
Vest a fost numit colonelul Iulius Dunka, iar
comandanţi ai artileriei diviziilor: locotenentcolonelul Alexandru Horbatski (Divizia 1
Infanterie), locotenent-colonelul Dimitrie
Dimitrescu Maican (Divizia 4 Infanterie),
colonelul Alexandru Angelescu (Divizia de
Rezervă), colonelul Henrich Herkt (Divizia 2
Infanterie), colonelul Nicolae Dabija (Divizia
3 Infanterie)24.
După Războiul de Neatârnare, Ion
Brătianu, ministru de Război, „a creat:
pentru Arme, Inspectoratele generale de
arme, iar pentru armată, Statul Major al
Armatei. În spiritul acestor întocmiri din
1883, Inspectoratele generale de arme nu

sunt, cum deveniră numai dela un timp
încoace, nişte simple dependinţe de
Ministerul de Război, ci ele sunt „adevărate
direcţiuni – cum zice Generalul Lahovary, în
referatul regulamentărei din 1891 – în
putinţă de a constata trebuinţele armatei şi
de a asigura îndeplinirea lor”; iar Marele
Stat Major … posedă autoritatea încontestabilă şi incontestată, asupra tuturor
direcţiunilor Ministerului de Război… ”25.
La 31 mai 1883, prin Decizia
ministerială
nr.
20,
s-a
aprobat
Regulamentul provizoriu cu atribuţiile
Inspectorului
Artileriei26.
Conform
acestuia, Inspectorul Artileriei avea „sub
autoritatea sa: regimentele de artilerie,
bateriile de coste, de asediu şi întăriri,
companiile sau secsiunile lucrătorilor de
artilerie, colonele de muniţii, trenul
artileriei, parcurile, tote stabilimentele
serviciului artileriei şi în genere: tot
personalul civil şi militar afectat serviciului
artileriei în arsenale, fabrici, direcţiuni,
pudrării, pirotechnii ş.c.l.”.
Atribuţiile principale ale inspectorului
artileriei acopereau o paletă largă de domenii:
„Privighează tot serviciul de aprovisionare
în arme şi muniţiuni a întregei armate şi
aprovisionamentele speciale artileriei în
arme, trăsuri, projectile, harnaşament, cai
ş.c.l.”; „Are direcţia şi privigherea
instrucţiunei teoretice şi practice a tuturor
trupelor de artilerie, observă şi face a se
executa în totă întregimea lor reglementele
tactice ale armei, precum şi cele de
disciplină şi bună administraţiune în
corpurile puse sub inspecţiunea sa”;
„Vegheză la instrucţiunea tuturor gradelor
de artilerie la corpuri precum şi a şcolelor
regimentare pentru dobândirea cadrelor
necesare; este preşedinte de drept în
comisiunea examinătore pentru oficierii de
artilerie”; „Are privigherea generală asupra
modului cum se întreţine şi se conservă

22
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Editura Militară, Bucureşti, 1977, pp. 178-180.
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General P. Vasiliu Năsturel – Contribuţiuni la istoria
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Stănculescu, V., Ucrain, C. - Istoria artileriei
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Baer, 1906, pp. 35-36.
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1903, pp. 66-68; Stănculescu, V., Ucrain, C. - Istoria
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Enciclopedică, Bucureşti, 1988, p. 84.
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armamentului fiind mai cu osebire întâia
preocupaţiune a inspectorului artileriei”. „…
înspectorul artileriei conrespunde, dă ordine
şi primesce relaţii directe de la comandantul
artileriei corpurilor de armată, atât privitore
trupelor de artilerie, cât şi stabilimentelor,
depositelor, pirotichniilor etc., al fie-cărui
corp de armată. Aceştia sunt asemenea
obligaţi a-i transmite situaţii sau relaţiile de
tot felul ce le ar fi prescrise prin anume
ordine a inspectorului; sunt obligaţi însă a
ţine în curent de ori-ce este atingător
serviciului artileriei unui corp de armată şi
pe comandantul acestui corp”.
Inspectorul artileriei nu avea o structură
prestabilită, „Personalul inspectorului artileriei
se va fixa prin legea budgetară anuală
conform necesităţilor”.
Aşa se face că în bugetul Ministerului
de Război vom întâlni alocări pentru structuri
diferite. Spre exemplu, în 1882, până la
înfiinţarea Marelui Stat Major prin Înaltul
Decret nr. 2945/29 noiembrie 1892, în cadrul
Statului Major General (format din
8 generali) era prevăzută şi bugetată funcţia
de „inspector al artileriei”, dar şi „statmajorul de artilerie” cu 1 colonel - şef,
2 locotenent-colonei - directori şi 2 căpitani –
subdirectori la Arsenal şi Pirotehnie27. În
bugetul Ministerului de Război pe exerciţiul
1886-1887 au fost bugetate următoarele
funcţii la „stat-majorul artileriei: 1 general –
inspectorul artileriei, 1 colonel – ajutor,
1 căpitan – şef de stat major”28, iar în bugetul
pe exerciţiul 1891-1892 la „stat-majorul
artileriei: 1 general de brigadă – inspectorul
artileriei, 1 colonel – ajutor, 1 guard,
1 registrator copist”29.
La 19 iulie 1886, prin Înaltul Decret
nr. 2234 s-a desfiinţat Direcţia Armelor
Speciale, pentru artilerie înfiinţându-se
Direcţia Artileriei. Astfel, în articolele 2 şi 3
ale
Înaltului
Decret
se
prevedea:
„Organizarea actuală a direcţiunei armelor
speciale din administraţia resboiului se
modifică, înfiinţându-se uă nouă direcţiune a
geniului distinctă de aceea a artileriei.
Direcţiunea
de
artilerie
păstrează

armele şi muniţiunile în tote corpurile de
trupă”; „Tote stabilimentele artileriei depind
de asemenea de inspectorul artileriei, el se
asigură că tote lucrările lor se execut în
conformitate cu reglementele şi instrucţiunile
ministeriale”.
Inspectorul artileriei era considerat
membru al „ori-cărei comisiuni de apărare a
ţărei şi conduce părţile afectate serviciului
artileriei în ori-ce esecuţiuni de întăriri. El
este de drept delegatul ministerului pentru
inspecţiile anuale ale artileriei şi are atunci
tote drepturile şi îndatoririle inspectorilor
desemnaţi de minister. Afară de inspecţiile
anuale dânsul va face corpurilor de sub
autoritatea sa, inspecţii şi reviste parţiale cât
se va putea mai dese”. Privind învăţământul
militar, inspectorul pentru artilerie era
„consultant
asupra
programului
de
instrucţiune, a şcoalelor speciale de artilerie,
a modificaţiunelor şi programului de
introdus, precum şi a sciinţelor coprinse în
programul şcolei de resbel care ar fi în
legătură cu arma artileriei”. De asemenea,
conform regulamentului, „În timp de resbel,
inspectorul artileriei cu tot personalul său
constitue statul major special al artileriei la
marele cuartier şi în acestă calitate
coprinde: 1. Serviciul gurilor de foc şi a tot
ce depinde de acest serviciu. 2. Stabilirea şi
construcţia baterielor şi lucrărilor armei
artileriei. 3. Aprovisionarea generală a
armatei în arme şi muniţiuni şi a tot felul de
material de luptă. 4. Dirigiarea operaţiunile
întregei artilerii în marşuri şi lupte.
5. Coopereză cu direcţiunea geniului la
stabilirea apărărei şi atacului locurilor,
cetăţilor sau punctelor întărite, cu un cuvânt
îndeplinesce pe lângă întreaga armată
serviciul analog cu acel al unui şef de
artilerie într-un corp de armată”.
Prin regulament se stabilea şi locul
inspectorului artileriei în raport cu ceilalţi
comandanţi. „Cartierul inspectorului artileriei
fiind în Bucuresci, în casul unei inspecţii,
itinerariul inspectorului este supus aprobărei
ministerului de resbel, inspectorul este
asemenea obligat în acest cas a însciinţa şi
pe comandantul corpului de armată al
trupelor unde are a face inspecţie”.
„Serviciul inspectorului artileriei merge
alături de acel al comandamentelor, nici-l
jignesce, nici-i este sub-ordonat; asigurarea
instrucţiei în artilerie şi supravegherea

27

*** - Monitorul Oastei nr. 9/1882, Supliment -,
pp. 7, 54.
28
*** - Monitorul Oastei nr. 20/1886, Supliment -,
p. 38.
29
*** - Monitorul Oastei nr. 29/18 iulie 1891,
Supliment -, p. 936.
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(Direcţiunea III)”, iar inspectorul general
al artileriei a devenit şi director superior
al acestei direcţii. Din perspectiva artileriei,
Direcţia artileriei şi flotilei, avea în
compunere Secţia I Artilerie, cu 2 birouri:
„Biroul I. Arme, trăsuri, material, muniţii de
resboiu, trăsuri, material şi instrumente de
pompieri. Deposite de arme, muniţii şi
trăsuri de tot felul. Stabilimente de artilerie.
Colone de muniţii. Situaţii, inventare şi
registre speciale. Biroul II. Poligone şi
câmpuri de tragere a tuturor trupelor,
controlul şi inspectarea armelor. Controlele
tuturor amploiaţilor militari şi civili în
stabilimentele militare şi depositele armatei.
Regulamentele speciale armei. Instrucţia
specială a artileriei, pompierilor şi trenului.
Şcola specială de artilerie şi geniu”34.
Directorul superior şi inspector general al
artileriei avea ca atribuţie principală
„…direcţiunea generală a lucrărilor ce le
sunt privitore şi reguleză serviciul în acord
cu ministrul aşa în cât să determine
resolvarea tututor cestiunilor importante,
lăsând expedierea corespondenţei curente
ajutoarelor ce au”35, iar ajutoarele
directorilor superiori „Ţin registrul de
fondurile angagiate în limitele budgetare sau
creditelor extraordinare ce le sunt afectate
serviciului. … resolvă tote lucrările ce le-au
fost lăsate lor de directorii superiori, şi
pregătesc pe acelea ce ţin de resortul
birourilor respective, pe cari le supun
resoluţiunei directorilor superiori. … ajută
pe directorii superiori în tote ramurile
serviciului”36.
La 2 noiembrie 1894, conform Înaltului
Decret nr. 3550, pentru aprobarea
Regulamentului serviciului interior al
Ministerului de Război, în cadrul administraţiei centrale funcţiona Direcţia a III-a –
Artileria. Aceasta era constituită din:
„Biroul I Personal (Personalul oficierilor de
artilerie şi ai asimilaţilor ăn activitate,
disponibilitate, reservă şi miliţii. Stabilirea

atribuţiunile ce le are actualimente în
direcţia armelor speciale, cu privire la arma
artileriei”30.
La 14 aprilie 1888, prin Înaltul Decret
nr. 986, s-a înfiinţat Comitetul Consultativ
al Artileriei, care era compus din:
inspectorul artileriei, locţiitorul acestuia,
directorul arsenalului, comandantul Brigăzii 2
Artilerie directorul Pirotehniei, un ofiţer
superior de artilerie din garnizoana
Bucureşti31. În principal, comitetul avea
următoarele atribuţii: studierea problemelor
referitoare la constituirea, organizarea,
dotarea şi echiparea unităţilor de artilerie la
pace şi război, studierea modalităţilor de
aprovizionare a unităţilor şi de transport al
armamentului şi muniţiilor pentru întreaga
armată, studierea dotării armatei cu
armament şi muniţii, stabilirea necesarului de
regulamente de specialitate şi a poligoanelor
de trageri şi instrucţie, folosirea eficientă a
capacităţilor Arsenalului, Pirotehniei şi
Pulberăriei, instrucţia în Şcoala Specială de
Artilerie şi Geniu, stabilirea caietelor de
sarcini pentru gurile de foc. Primul comitet a
avut următoarea alcătuire: general Eracle
Arion, colonel Alexandru Horbatsky, colonel
Mihail Popescu, colonel Alexandru Tell,
locotenent-colonel Georgescu Bereşteanu
Ion, locotenent-colonel Ion Şomănescu32.
La 1 mai 1889, prin aprobarea
Regulamentului serviciului interior al
Ministerului de Război, direcţia a ieşit din
subordinea Inspectoratului şi a intrat în
subordinea Direcţiei 1 Generale a
ministerului33.
La 20 mai 1891, prin aprobarea
Regulamentului asupra serviciului interior
al Ministerului de Război, conform
Înaltului Decret nr. 1566, în cadrul
administraţiei
centrale
s-a
înfiinţat
„Direcţiunea
artileriei
şi
flotilei
30

*** - Monitorul Oastei nr. 27/9 august 1886-,
p. 413; vezi şi Ion Popovici – Organizarea Armatei
Române, vol. II – Roman, Tipografia Leon Friedman,
1903, p. 37.
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Stănculescu, V., Ucrain, C. - Istoria artileriei
române în date -, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
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Tipografia Leon Friedman, 1903, p. 59.
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*** Anuarul Oficial al Armatei Române pe
anul 1889, p. 27.
33
Ion Popovici – Organizarea Armatei Române, vol. II –
Roman, Tipografia Leon Friedman, 1903, p. 38.
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*** - Monitorul Oastei nr. 23/8 iunie 1891 -,
p. 507; vezi şi Ion Popovici – Organizarea Armatei
Române, vol. II – Roman, Tipografia Leon Friedman,
1903, p. 40.
35
*** - Monitorul Oastei nr. 23/8 iunie 1891 -,
p. 509.
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Organizarea depozitelor de material de
artilerie şi muniţii … Organizarea colonelor
de muniţii şi parcurilor. ...)39 Inspectorul
artileriei avea în „priveghere” Direcţia
Artilerie şi Comitetul Tehnic al Artileriei. În
bugetul Ministerului de Război pe exerciţiul
1899-1900 erau bugetate următoarele funcţii:
„la Direcţia Artileriei: 16 funcţii din care
1 colonel – director, 1 maior – ajutor,
3 căpitani, 1 locotenent …; la Comitetul
tehnic al artileriei: 19 funcţii, din care
1 colonel – director, 4 maiori – şefi secţii,
4 căpitani – şefi birouri, 4 locotenenţi; 1
general de brigadă – inspectorul general al
artileriei”40. Comitetul Artileriei era format
din: inspectorul general al artileriei, un
comandant de brigadă, comandantul artileriei
cetăţii Bucureşti, directorul artileriei din
Ministerul de Război, directorul Arsenalului,
directorul Pirotehniei, un comandant de
regiment41.
Legea asupra administraţiei armatei şi
organizarea Ministerului de război din anul
190042 stabilea la articolul 3 că, Serviciul
Artileriei era un serviciu administrativ care
cuprindea: „organizarea şi mobilizarea
artileriei; studiul şi aprovizionarea armelor
şi muniţiunilor de tot felul, trăsurilor şi
materialului de incendiu; organizarea şi
dirigiarea stabilimentelor de artilerie de tot
felul; câmpuri de tragere; şcoli speciale”.
Totodată, la articolul 10, se stabilea că
Direcţia 3 Artilerie „cuprinde cestiuni
speciale
privitore
armei;
stabilirea
efectivelor budgetare ale artileriei; şcoli
speciale. Remonta artileriei. Armamentul,
muniţiunile şi trăsurile armatei; aprovizionarea lor; studiul, experienţele şi
construcţia lor; Materialul de artilerie.
Stabilimentele speciale; inspecţii generale;
comitetul consultativ al artileriei”. Serviciile
şi direcţiile erau „puse sub priveghiarea

efectivelor budgetare ale artileriei. Înaintări,
mutări, decoraţii etc. …Inspecţii generale.
Şcola specială de artilerie şi geniu…);
Biroul II Material (Arme, trăsuri şi muniţii.
…Deposite de arme, muniţiuni şi trăsuri de
tot felul. …); Biroul III Technic (Organizarea
poligonelor şi câmpurilor de tragere a
tutulor trupelor. Controlul şi inspectarea
armelor. Regulamentele speciale armei.
Instrucţia specială a artileriei, pompierilor şi
trenului. …Experienţe diverse asupra
armelor, muniţiunilor, pulberilor etc.)”37
???? vezi buget 1895.
În anul 1898, pe lângă Direcţia a III-a
Artilerie s-a înfiinţat Comitetul Tehnic al
Artileriei38.
La 11 iunie 1899, conform Înaltului
Decret nr. 2601, relativ la organizarea şi
serviciul Ministerului de Război, se
menţiona că Direcţia a 3-a Artilerie era
compusă din două secţii: Secţia I
administrativă cu: Biroul 1 (Stabilirea
efectivelor bugetare ale artileriei. Şcolele
militare de artilerie şi geniu. … Inspecţiile
generale relative armei. …); Biroul 2
(Drapele şi stindarde de armată. Muzeu de
artilerie. Trofee. Pulberi, arme, muniţii şi
trăsuri. … Depozite de arme, muniţii şi
trăsuri. …); Secţia II-a technică, cu:
Biroul 1 (Lucrări teoretice. Regulamente
tactice şi instrucţii. Poligonele şi câmpurile
de tragere ale tutulor armelor. Şcolele de
tragere în artilerie. Tragerile la semn în
armată. Instrucţia trupelor de artilerie,
pompierilor şi trenului. Instrucţia în şcolele
ce depind de arilerie. Comitetul consultativ
al artileriei. Biblioteca direcţiei.); Biroul 2
(Studiul şi construcţia gurilor de foc, armelor
portative şi trăsurilor armatei … Controlul şi
recepţia gurilor de foc, armelor portative şi
trăsurilor. Experienţe. … Chestiuni technice
privitore la stabilimentele de artilerie …);
Biroul 3 (Muniţii şi explozibile. Studiul,
controlul şi recepţia lor. … Experienţe. …
Chestiuni de fabricaţie în arsenale,
pirotechnii şi pulberării.); Biroul 4
(Organizarea şi mobilizarea artileriei.
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*** - Monitorul Oastei nr. 28/21 iunie 1899, Partea
regulamentară nr. 12 -, pp. 61-62; vezi şi Ion Popovici
– Organizarea Armatei Române, vol. II – Roman,
Tipografia Leon Friedman, 1903, pp. 48-49.
40
*** - Monitorul Oastei nr. 13/18 martie 1899 -,
pp. 274-275.
41
*** - Monitorul Oastei nr. 28/21 iunie 1899, Partea
regulamentară nr. 12 -, p. 76.
42
Ministerul de Război - Legea asupra administraţiei
armatei şi organizarea Ministerului de Război
(promulgată prin Î.D.R. nr. 833 din 25 februarie 1900
şi publicată în Monitorul Oficial nr. 268 din
29 februarie 1900) – ediţie oficială – Bucureşti,
Imprimeria statului, 1900.
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*** - Monitorul Oastei nr. 69/9 noiembrie 1894,
Supliment -, p. 1235; vezi şi Ion Popovici –
Organizarea Armatei Române, vol. II – Roman,
Tipografia Leon Friedman, 1903, pp. 43-44.
38
Ion Popovici – Organizarea Armatei Române, vol. II –
Roman, Tipografia Leon Friedman, 1903, p. 47.
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ministerului, promulgată prin Înaltul Decret
nr. 1682 din 16 martie 1912. Conform Legii
şi a Regulamentului a fost înfiinţată Direcţia
a 8-a Armament, căreia i-au fost
subordonate Arsenalul, Pirotehnia, Pulberăria
şi Depozitele de armament şi muniţii43.
Inspector general al stabilimentelor de
artilerie şi director superior al armamentelor
a fost numit generalul Toma Ghenea,44 iar
director al Direcţiei 8 Armament colonelul
Vasile Rudeanu.
Prin Regulamentul de organizare şi
funcţionare au fost stabilite organizarea
Direcţiei III Artilerie şi atribuţiile birourilor,
astfel: „Secţia I. Biuroul I. – Şcoala de
tragere a artileriei; şcoala subofiţerilor de
artilerie, precum şi orice altă şcoală cu
caracter practic şi special tehnicei armei.
Inspecţiile
generale
relative
armei;
corespondenţa relativă la personalul
direcţiei; remonta artileriei şi a tuturor
cailor de ham şi de samar ai armatei, afară
de caii cavaleriei; … caii ofiţerilor de
artilerie; administrarea fondului remontei.
Biuroul II. – Registrul control general şi
situaţiile relative la materialul de artilerie,
armament, muniţiuni, trăsuri şi materiale de
incendiu date în seama corpurilor şi
serviciilor armatei; repararea şi întreţinerea
acestora; … stabilirea efectivelor bugetare
ale trupelor de artilerie; … organizarea
şi mobilizarea artileriei; … Secţia II.
Biuroul III. – Studiul caracterelor şi
prevederea gurilor de foc, armamentului
portativ, trăsurilor şi materialului de tot felul
necesar artileriei; … nomenclatura generală
a gurilor de foc, armamentului portativ,
trăsurilor
şi
harnaşamentului;
…
îndeplinirea formelor şi proceselor-verbale
pentru comitetul consultativ al artileriei; …
Biuroul IV. – Instrucţia la corpurile de
artilerie şi în şcoalele ce depind de
înspectoratul artileriei; regulamente tactice
şi tehnice ale armei; istoricul artileriei;
biblioteca”45. Direcţia era condusă de un
director superior, care era inspectorul general
al artileriei (art. 5, pag. 434), ajutat de un
director (art. 18).

directorilor superiori, care sunt: … pentru
direcţia 3: inspectorul general al artileriei”.
(articolul 16). La articolul 17 legea stabilea
atribuţiile directorilor superiori, astfel:
„Directorii superiori au direcţia generală a
lucrărilor serviciului sau direcţiei respective.
Ei iau ordinele ministrului pentru resolvirea
cestiunilor importante. Ei aprobă liberarea
din depozite a părţilor anuale de echipament,
materiale, subzistenţă etc., după alocaţiile
cuvenite şi tarifele stabilite. Directorii
superiori decid asupra cestiunilor relative la
serviciuri regulate sau prevăzute în legile şi
regulamentele în vigore cari, prin natura lor,
n-ar cere soluţionarea ministrului. Pregăteşte
tote lucrările de resortul direcţiei lor, pe cari
nu le-ar putea resolva singuri, şi le supun
ministrului pentru a hotărî. Vor putea
presida licitaţiunile după ordinele date de
ministru, supunând resultatele aprobării
sale”. Având în vedere că inspectorii
generali de armă aveau altă funcţie de bază
(inspectorul general al artileriei în anii 19001904, generalul de divizie Mihail Popescu
era comandantul Corpului 1 Armată
Craiova), la articolul 18 se prevedea că
„Directorii
superiori
contrasemnează
ordinele şi corespondenţa de ore-care
însemnătate, pe care o semnează ministrul.
Pentru tote cele-alte cestiuni, corespondenţa
se contrasemnează de către directori şi se
aduce secretarului general, care o supune
semnăturei ministrului sau o semnează
dânsul, după autorizaţia ce are”. De fapt
structura de conducere a artileriei a fost
Direcţia 3 Artilerie, condusă de un director,
ca ajutor al directorului superior, inspectorul
general al artileriei. La articolul 20 se
prevedea că „Fie-care director superior este
ajutat de un director, care conduce serviciul
direcţiei; aceştia resolvă tote lucrările ce
le-au fost lăsate de directorii superiori şi
pregătesc pe acelea cari ţin de resortul
direcţiei. Ei sunt răspunzători de mersul
regulat al lucrărilor privitore direcţiunei
respective, pe cari le resolvă potrivit legilor,
regulamentelor decisiilor şi hotorârilor
luate, precum ţi dupe ordinele şi instrucţiile
ce primesc de la directorii superiori
respectivi”.
Prin Înaltul Decret nr. 2926 din
25 mai 1912 s-a aprobat Regulamentul
asupra
organizării
şi
funcţionării
Ministerului de Război elaborat pe baza
Legii de modificare a legii de organizare a

43

*** - Monitorul Oficial nr. 14/30 martie 1912,
Partea regulamentară nr. 11 – p. 149; *** - Monitorul
oficial nr. 28/12 iunie 1912, Partea regulamentară
nr. 16 – p. 419; Stănculescu, V., Ucrain, C. - Istoria
artileriei române în date -, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1988, p. 94.
44
*** Anuarul Oficial al Armatei Române pe
anul 1912, p. 24.
45
*** - Monitorul Oficial nr. 28/12 iunie 1912, Partea
regulamentară nr. 16 – pp. 426-427.
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Legea pentru organizarea ministerelor
din anul 192947 a aşezat inspectoratele de
armă şi tehnice, printre care şi Inspectoratul
General al Artileriei, în cadrul organelor
tehnice şi administrative ale Ministerului
Armatei. Articolul 107 din această lege le
stabilea următoarele atribuţii: „organizarea,
pregătirea şi instrucţia unităţilor şi
serviciilor respective, cari nu intră în
ordinea de bătaie a diviziilor sau corpurilor
de armată; organizarea, pregătirea şi
instrucţia în şcoalele militare de toate
categoriile ce aparţin armatei şi a centrelor
de instrucţie; elaborarea regulamentelor
armei respective şi directive relativ la
instrucţia tehnică; dotarea cu tot felul de
materiale, întreţinerea, păstrarea şi controlul
întregului material aflat asupra trupelor;
administrarea fondului afectat”. Pentru
Inspectoratul General al Artileriei s-a stabilit
următoarea compunere (articolul 107):
„Serviciul de stat-major; Direcţia Artilerie;
Direcţia Armamentului cu stabilimentele sale
ca: arsenal, pirotehnie, pulberărie, precum şi
a depozitelor de muniţiuni şi de armament;
Comandamentul Şcoalelor militare cu
şcoalele pregătitoare şi speciale de ofiţeri şi
subofiţeri, şcoala de guarzi de artilerie;
Centrul de instrucţie al artileriei; Regimentul
de artilerie al Centrului de instrucţie;
Comandamentul pompierilor; Comitetul
consultativ al artileriei şi armamentului”.
Legea relativă la organizarea armatei
din anul 193048 stabilea la articolul 19
atribuţiile Inspectorilor generali de armă şi
tehnici, printre care şi Inspectorul General
al Artileriei, astfel: „a) organizarea,
pregătirea şi instrucţia unităţilor şi şcolilor
respective; b) elaborarea regulamentelor
armei sau serviciului respectiv; c) dotarea,
aprovizionarea şi controlul materialului
aflat asupra trupelor sau serviciilor;
d) încadrarea cu ofiţeri superiori şi inferiori
a trupelor, serviciilor şi stabilimentelor ce le
aparţin organic; e) administrarea fondurilor
afectate”.
Primăvara anului 1932 a fost marcată
de o intensă activitate legislativă pe linia
apărării naţionale, cu implicaţii şi asupra
structurilor de conducere ale artileriei, ca şi
pentru artilerie în general. Între legile
elaborate a fost şi Legea relativă la stabilirea

La 14 august 1916, şef al Serviciului
Artileriei/Marele Cartier General a fost numit
generalul de brigadă Radu Toroceanu, iar şef
al
Direcţiei 3 Artilerie şi Muniţii din
Ministerul de Război şi inspector general al
artileriei a rămas generalul de divizie Toma
Paraschivescu46.
La 15 august 1918 Inspectoratul
General al Artileriei şi-a schimbat denumirea
în Inspectoratul Tehnic al Artileriei, având
în fruntea sa pe generalul Alexandru
Referendaru. Inspectoratul avea următoarea
structură organizatorică: Secţia I (2 birouri) –
organizare, recrutare, mobilizare şi instrucţie,
regulamente; Secţia a II-a (2 birouri) – şcoli
şi adjutantură, inspecţii, comitetul consultativ
al artileriei; Direcţia Artileriei (2 secţii) –
material de artilerie, muniţii, harnaşament şi
remontă, întreţinerea, conservarea, repararea
materialului de artilerie. În perioada 19181919 inspectoratului i s-a subordonat şi
Direcţia de studii tehnice şi experienţe.
La 2 august 1929, prin Legea
organizării ministerelor (Monitorul Oficial
nr. 169), s-a revenit la vechea denumire de
Inspectorat General al Artileriei şi s-au
stabilit structurile subordonate şi principalele
atribuţii. Astfel, în subordinea inspectoratului
intrau: Direcţia Artileriei, Direcţia armament,
Şcolile militare de ofiţeri, subofiţeri şi guarzi
de artilerie, centrul de instrucţie al artileriei,
conducerea pompierilor militari, comitetul
consultativ al artileriei. Atribuţiile principale
erau: organizarea şi pregătirea unităţilor de
artilerie din compunerea diviziilor de
infanterie, a corpurilor de armată şi a celor
neîndivizionate, a şcolilor militare de artilerie
şi a centrului de instrucţie, elaborarea
regulamentelor de specialitate, dotarea
tuturor unităţilor armatei cu armament şi
muniţii.
Structura
Inspectoratului
cuprindea: Statul major (3 birouri) –
organizare,
mobilizare,
adjutantură;
informaţii, contrainformaţii, cifru; instrucţie
trupe, şcoli, centru de instrucţie, regulamente;
Direcţia Artilerie (2 birouri) – armament,
muniţie, trageri; material de artilerie, trăsuri,
harnaşament; Direcţia Armament (5 birouri) –
stabilimente de artilerie; armament, tunuri,
arme; muniţie, pulberi, explozivi; depozite;
control, devize; Serviciul administrativ
(3 birouri) – angajări; ordonanţări;
contabilitate.

47

*** - Monitorul Oficial nr. 169 din 2 august 1929 –
pp. 6114-6133.
48
*** - Monitorul Oficial nr. 103 din 13 mai 1930 –
pp. 3430-3435.
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M.Ap.N., M.St.M., Serviciul Istoric – România în
războiul mondial 1916–1918, vol. 1, Imprimeria
Naţională, 1934,- anexa nr. 42.
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cadrelor şi efectivelor armatei din mai
193249. Aceasta, la articolul 17, stipula:
„Artileria este formată din: 2 regimente de
artilerie de gardă a 3 divizioane;
42 regimente de artilerie de câmp a
3 divizioane; 7 regimente de artilerie grea a
3 divizioane; 22 divizioane de artilerie grea;
2 regimente de obuziere de munte a
3 divizioane;6 divizioane de tunuri de munte;
4 regimente de artilerie călăreaţă a
3 divizioane; 1 centru de instrucţie, cu un
regiment al centrului; şcoli pregătitoare de
ofiţeri de artilerie, guarzi de artilerie şi
subofiţeri; şcoala specială a artileriei şi
specială a guarzilor de artilerie”. De
asemenea, la articolul 23, se stipula
că „Stabilimentele şi depozitele de armament
şi muniţiuni sunt: Arsenalul armatei;
Pirotehnia armatei; Fabrici de pulberi,
fulmicoton şi explozibile; Depozite de
muniţiuni; Depozite de armătură; 8 ateliere
de reparaţii; Poligonul de experienţe al
armatei”.
Legea pentru modificarea organizării şi
funcţionării Ministerului Apărării Naţionale50
din iunie 1932 a statuat locul şi rolul
Inspectoratului General al Artileriei, ca
„organ
de
conducere
tehnică
şi
administrativă” (articolul 2), faptul că
inspectorul general al artileriei avea
„drepturile, atribuţiile şi rangul de
comandament, ca şi comandanţii de Corp de
Armată cu care sunt echivalaţi” (articolul 32).
În cadrul capitolului VI din lege erau
detaliate compunerea, atribuţiile inspectoratului şi ale structurilor componente, precum
şi ale Comitetului Consultativ al Artileriei.
Astfel, inspectoratul avea în compunerea sa
„Inspectorul General al Artileriei; Statul
major; Direcţia Artileriei cu serviciul
Harnaşamentului
armatei,
Direcţia
Armamentului, Comitetul Consultativ al
Artileriei şi Armamentului”. (articolul 47).
Atribuţiile Inspectoratului General al
Artileriei erau: „organizarea, pregătirea şi
instrucţia unităţilor de artilerie şi serviciilor
din subordine; pregătirea mobilizării
unităţilor şi formaţiunilor ce-i aparţin;
îndrumarea şi inspecţia instrucţiei tehnice a
unităţilor de artilerie din întreaga armată;
organizarea, pregătirea şi instrucţia în

şcoalele militare de artilerie de toate
categoriile şi în centrul de instrucţie;
controlul şi supravegherea activităţii în
stabilimentele militare, în scopul de a se
realiza maximum de producţiune; studiază şi
face propuneri asupra sistemului de artilerie
care convine mai bine armatei noastre;
elaborează regulamentele armei şi dă
directive relative la instrucţia tehnică; dă
avizul asupra încadrării unităţilor de
artilerie; îndrumează lucrările pentru
dotarea cu harnaşament a unităţilor
armatei; administrează fondurile afectate”.
(articolul 48). În subordinea Inspectoratului
General al Artileriei se găseau următoarele
structuri:
„Comandamentul
Şcoalelor
Militare, cu Şcoalele pregătitoare de ofiţeri
activi şi de rezervă, Şcoalele speciale de
ofiţeri de artilerie şi guarzi de artilerie;
Centrul de Instrucţie al Artileriei cu
Regimentul de Artilerie al Centrului şi
Şcoala de subofiţeri”. (articolul 49).
Direcţiei Artileriei i s-au stabilit următoarele
atribuţii: „studiul dotării unităţilor de
artilerie cu: guri de foc, armament portativ,
muniţiuni, transmisiuni, tractoare etc.;
studiul dotării unităţilor de artilerie cu: cai,
harnaşament, vehicule şi diferite alte
materiale;
supraveghează
întreţinerea,
conservarea
şi
depozitarea
tuturor
materialelor de artilerie; are controlul
permanent asupra tuturor materialelor de
artilerie ce depind direct de Inspectoratul
General al Artileriei; urmăreşte modul cum
se comportă la trageri materialul şi
muniţiunile de artilerie din întreaga armată;
studiază şi face propuneri pentru repararea
şi punerea în bună stare a materialelor de
artilerie aflate în serviciu sau depozite,
precum şi pentru completarea lor; ţine
evidenţa
tuturor
materialelor
de
recunoaştere,observare, transmisiuni, trăsuri
de artilerie de tot felul, armament şi
muniţiuni, aparţinând unităţilor de artilerie;
repartizează unităţilor de artilerie alocaţiile
de muniţii pentru tragerile anuale; studiază
şi propune modelele de harnaşament cu cari
trebuie dotate unităţile armatei, … ţine
evidenţa modelelor şi întregului harnaşament
din armată; urmăreşte dotarea cu
harnaşament a tuturor unităţilor”. (articolul 51).
Direcţia Armamentului, avea „atribuţiuni
de comandament similare cu ale unui
comandant de divizie” şi îndeplinea

49

*** - Monitorul Oficial nr. 106 din 9 mai 1932 –
pp. 3083-3086.
50
*** - Monitorul Oficial nr. 132 din 8 iunie 1932 –
pp. 3676-3692.
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53). se compunea din: „Inspectorul General
al Artileriei, preşedinte; comandantul
Şcoalelor militare de artilerie; comandantul
Centrului de instrucţie al artileriei;
comandantul artileriei de Corp de Armată
din garnizoană; comandantul artileriei
antiaeriene (dacă se discută chestiuni de
artilerie antiaeriană); un comandant de
regiment de artilerie din garnizoană;
Directorul Artileriei; Directorul Armamentului (pentru chestiuni de armament); un
delegat al Inspectoratului General Tehnic;
şeful de stat major al Inspectoratului General
al Artileriei; un ofiţer superior dela statul
major, ca secretar. Pentru chestiuni exclusiv
de armament, Comitetul Consultativ al
Artileriei se va compune din: „Inspectorul
General al Artileriei, preşedinte; Directorul
Armamentului; Subdirectorul Armamentului;
Directorul Artileriei; Directorii: Arsenalului,
Pirotehniei, Fabricilor de Pulberi şi
Explosivi; un inginer chimist; un inginer
mecanic, ambii dela Direcţia Armamentului);
un delegat al Inspectoratului General
Tehnic; şeful de stat major al Inspectoratului
General al Artileriei; un ofiţer superior dela
Direcţia
Armamentului,
ca
secretar.
Comitetul se poate completa pentru diferite
chestiuni, cu orice ofiţeri de specialitate, de
orice grad, dar numai cu vot consultativ”.
Legea pentru modificarea organizării şi
funcţionării Ministerului Apărării Naţionale
din 193351 a stabilit că Inspectoratul General
al Artileriei era un organ de conducere
tehnică şi administrativă al Ministerului
Apărării Naţionale, fiind compus din:
„Inspectorul General al Artileriei; Statul
major; Direcţia Artileriei cu serviciile:
Armament şi muniţiuni şi Harnaşamentul
armatei”. (articolul 47 devenit articolul 48).
Conform prevederilor noii legi (articolul 48
devenit articolul 49) Inspectoratul General al
Artileriei avea ca atribuţiuni: „organizarea,
pregătirea şi instrucţia unităţilor de artilerie
şi serviciilor din subordine; pregătirea
mobilizării unităţilor şi formaţiunilor ce-i
aparţin; îndrumarea şi inspecţia instrucţiei
tehnice a unităţilor de artilerie din întreaga
armată; organizarea, pregătirea şi instrucţia
în Şcoalele militare de artilerie de toate
categoriile şi în centrul de instrucţie;
studiază şi face propuneri asupra sistemului

următoarele
atribuţii
(articolul
52):
„experimentarea, fabricarea şi întreţinerea
materialelor de armament, guri de foc,
muniţiuni, trăsuri etc., necesare armatei;
propuneri pentru organizarea şi dotarea
stabilimentelor tehnice, şcoli şi depozite de
armament
în
subordine;
urmăreşte
activitatea atelierelor de reparaţii şi a
serviciilor de armament şi muniţiuni dela
comandamente; face propuneri pentru
aprovizionarea, depozitarea şi întreţinerea
armamentului, guri de foc, muniţii, trăsuri
etc.;
administrează
stabilimentele
şi
depozitele ce-i aparţin; face studii tehnice şi
experienţe pentru toate categoriile de
materiale, armament şi muniţiuni; întocmeşte
contracte pentru armamente, trăsuri şi
muniţiuni; verifică devize şi caete de sarcini;
stabileşte condiţiuni tehnice în legătură cu
comenzile ce se dau la stabilimentele militare
sau în industria privată din ţară şi
străinătate;
supraveghează
fabricarea
armamentului şi muniţiunilor la fabricile din
ţară şi străinătate; face studii şi propuneri
relative la condiţiile de recepţie a diferitelor
materiale de armament, muniţiuni etc.;
urmăreşte aplicarea legii de neştirbire a
fondurilor şi materialelor de război;
controlează executarea comenzilor de
armament, muniţiuni, pulberi etc., al
recontrolării şi punerii în bună stare a
muniţiunilor; ţine evidenţa tuturor categoriilor de armament, muniţiuni şi materiale
de război din serviciul armatei; face studii şi
propuneri relative la creditele necesare
pentru dotarea cu: armament şi muniţiuni de
toate categoriile a armatei; studiază şi
propune măsurile de luat pentru depozitarea
muniţiunilor şi armamamentului, precum şi
pentru crearea şi organizarea depozitelor de
muniţiuni şi armament, după avizul Marelui
Stat Major; inspectează depozitele de
armamente şi muniţiuni ce aparţin Direcţiei
Armamentului”. Direcţia Armamentului avea
în subordine „toate fabricile, stabilimentele
militare şi depozitele de armament şi
muniţiuni, afară de depozitele de Corp de
armată”. Comitetul Consultativ al Artileriei, era un organ auxiliar, ce avea
următoarele atribuţii: „studiază şi formulează
avizul asupra chestiunilor importante
privind: organizarea, instrucţia, elaborarea
de regulamente, dotarea şi înzestrarea
artileriei cu armamentul necesar”. (articolul

51

*** - Monitorul Oficial nr. 94 din 25 aprilie 1933 –
pp. 2900-2906.
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compunere „un Stat-major; Direcţia
Artileriei; Direcţia Chimică; Comitetul
Consultativ al Artileriei” (articolul 2).
Inspectoratul General al Artileriei, ca de
altfel toate inspectoratele de armă, avea
rangul de comandament de corp de armată,
inspectorul general era echivalat în drepturi şi
atribuţii cu comandanţii de corp de armată, şi
avea
următoarele
atribuţii
generale:
„inspectează şi îndrumează instrucţia
tehnică a armei în unităţile din întreaga
armată; organizează şi conduce instrucţia şi
pregăteşte
mobilizarea
unităţilor
şi
formaţiunilor
ce
depind
direct
de
inspectorat; elaborează regulamentele şi
directivele relative la instrucţia tehnică a
armei, care trebuie să se încadreze în
prescripţiunile stabilite de Marele Stat
Major; studiază şi face propuneri pentru
organizarea şi dotarea tuturor unităţilor şi
serviciilor aparţinând armei; urmăresc
progresele tehnice şi de întrebuinţare a
armei în armatele străine, utilizează
rezultatele, făcând studii şi propuneri;
experimentează, din punct de vedere al
întrebuinţării, toate materialele care intră în
dotarea armei, iar la experienţele ce se fac
de către alte autorităţi militare în acelaşi
scop, Inspectoratul este reprezentat prin
delegaţii săi; stabileşte, în acord cu Marele
Stat Major, cantităţile de muniţiuni, necesare
tragerilor anuale ale armei; controlează
depozitarea, întreţinerea şi conservarea
materialelor specifice ale armei, ce se află
asupra tuturor trupelor din întreaga armată;
studiază din timp şi face propuneri înaintea
epocilor de mutări, cu privire la încadrarea
cu ofiţeri din armă, a unităţilor şi serviciilor
din întreaga armată; are în subordine,
directă, Şcoalele Militare Pregătitoare ale
Artileriei: de ofiţeri activi şi de rezervă, de
subofiţeri activi şi de rezervă, precum şi
Centrul de Instrucţie al Artileriei cu
Regimentul Centrului de Instrucţie”.
(articolul 17). Ca specificitate pentru
Inspectoratul General al Artileriei sunt de
reţinut următoarele (articolele 29-33):
Direcţia Artileriei, cu rang de comandament
de brigadă, avea în compunere Serviciul de
Armament şi Muniţiuni al Armatei, Serviciul
Harnaşamentului, Serviciul de control al
armamentului,
muniţiunilor,
pulberilor,
explozivilor, harnaşamentului şi trăsurilor
hipomobile; direcţia îndeplinea următoarele
atribuţii: „îndrumează lucrările pentru
dotarea cu harnaşament a întregei armate,
asigură evidenţa, întreţinerea, păstrarea şi

de artilerie ce convine mai bine armatei
noastre; elaborează regulamentele armei şi
dă directive relative la instrucţia tehnică; dă
avizul asupra încadrării unităţilor de
artilerie; îndrumează lucrările pentru
dotarea cu harnaşament a unităţilor armatei;
administrează fondurile afectate; studiază,
face propuneri şi supraveghează dotarea
artileriei cu armament, muniţiuni şi
materiale de tot felul; asigură întreţinerea,
păstrarea şi controlul armamentului şi
muniţiunilor din întreaga armată; studiază,
face
propuneri
şi
supraveghează
recontrolarea şi punerea în bună stare a
muniţiilor armatei”. Inspectoratul General al
Artileriei constituia Comitetul consultativ al
artileriei, organ auxiliar, care studia şi
formula
„avizul
asupra
chestiunilor
importante privind: organizarea, instrucţia,
elaborarea de regulamente, dotarea şi
înzestrarea
artileriei
cu
armamentul
necesar”.
(articolul
53).
Comitetul
consultativ al artileriei se compunea din:
„Inspectorul
General
al
Artileriei,
preşedinte; comandantul Şcoalelor militare
de artilerie; comandantul Centrului de
instrucţie al artileriei; comandantul artileriei
de Corp de Armată din garnizoană;
comandantul artileriei antiaeriene (dacă se
discută chestiuni de artilerie antiaeriană); un
comandant de regiment de artilerie din
garnizoană; Directorul Artileriei; şeful
serviciului de armament şi muniţiuni; şeful
de stat major al Inspectoratului General al
Artileriei; un ofiţer superior dela statul
major, ca secretar. Comitetul se poate
completa pentru diferite chestiuni, cu orice
ofiţeri de specialitate, de orice grad, dar
numai cu vot consultativ”.
La 31 martie 1939 inspectoratului i
s-au mai subordonat: Centrul de Instrucţie al
Apărării Contra Gazelor de Luptă, Şcoala de
Aplicaţie Chimică, Şcoala de Ofiţeri de
Rezervă în arma chimică, iar la 20 septembrie
1939, în baza Înaltului Decret nr. 3491, pe
lângă inspectorat a luat fiinţă Direcţia
chimică şi Batalionul de apărare contra
gazelor de luptă.
Decretul-Lege pentru organizarea şi
funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
din 193952 a menţinut Inspectoratul General
al Artileriei în categoria organelor
ministerului de conducere tehnică şi
administrativă.
Inspectoratul
avea
în
52

*** - Monitorul Oficial nr. 234 din 9 octombrie
1939 – pp. 5725-5737.
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Artileriei (Ordinul ministrului de Război
nr. 13327), a cărui structură organizatorică a
fost următoarea: Statul major (5 birouri) adjutantură, organizare, mobilizare şi
informare, instrucţie, regulamente şi şcoli,
studii şi experienţe, dotare şi evidenţa
materialelor de artilerie, administrativ;
Serviciul armament, muniţii gaze de luptă
(5 birouri) – armament şi muniţii de război,
armament şi muniţii de instrucţie, control,
capturi, gaze de luptă; Serviciul harnaşament,
trăsuri de artilerie (2 birouri) –
harnaşament, trăsuri de artilerie şi material de
observare.
La 1 martie 1946, Inspectoratului
Artileriei i s-a subordonat şi Direcţia
Superioară Tehnică din Ministerul de Război
cu unităţile sale: Arsenalul Armatei Sibiu,
Fabrica de Pulbere cu atelierele de la Budieni
şi Bragadiru, Pirotehnia Armatei Valea
Sadului, Fabrica de Material de Protecţie
contra Gazelor de Luptă Bucureşti, Poligonul
de Tragere Sudiţi, Laboratorul de Studii şi
Experienţe Bucureşti.
La 30 iunie 1947, conform Legii de
organizare a Ministerului Apărării Naţionale,
Inspectoratul a fost desfiinţat, întregul
personal fiind transferat la Direcţia
Depozitelor, Materialelor şi Stabilimentelor
Armatei, nou înfiinţată.
În concluzie, din cele prezentate până
aici distingem următoarele:
- până la Războiul de Neatârnare, când
artileria era formată din 2 regimente găsim
Stabilimentele de artilerie, conduse de un
director/inspector, care vor continua a fiinţa
până în anul 1884;
- din 1877 a început să fiinţeze în
cadrul Ministerului de Război Direcţia
Arme Speciale (din 1886 Direcţia
Artilerie), care va fiinţa până la sfârşitul
Războiului de (Re)întregire;
- la 5 august 1878, generalul Gheorghe
Manu a fost numit Inspectorul Artileriei, el
făcând parte din Statul Major Greneral; el a
îndeplinit această funcţie în perioadele
5 august-19 decembrie 1878 şi 20 iulie 188111 martie 1883, fiind primul Inspector al
Artileriei;
- din mai 1883 până în 1891, când
inspectorul artileriei a fost generalul Eracle
Arion, a funcţionat o
structură pentru
Inspectorul
Artileriei,
neprestabilită,
„Personalul inspectorului artileriei se va fixa
prin legea budgetară anuală conform
necesităţilor”. Spre exemplu, pentru anii
1888-1890 găsim Inspectoratul de Artilerie

controlul
armamentului,
muniţiunilor,
pulberilor, explozivilor, harnaşamentului şi
trăsurilor din întreaga Armată şi face
propuneri pentru punerea lor în bună stare,
aprobă caii donaţi de trupa cu schimbul”;
Direcţia Chimică, de asemenea, cu rang de
comandament de brigadă, „ţine evidenţa,
asigură întreţinerea, controlează depozitarea, conservarea şi întreţinerea aparatelor,
materialelor şi substanţelor chimice dela
toate unităţile şi depozitele armatei”;
Inspectoratul General al Artileriei mai avea
în subordine Centrul de Instrucţie cu
Batalionul şi Şcoala de Rezervă Chimişti,
toate depozitele de muniţiuni ale Armatei,
toate depozitele de aparate, materiale şi
substanţe chimice ale Armatei.
La 27 ianuarie 1941 Inspectoratul
General al Artileriei şi-a schimbat din nou
denumirea în Direcţia Artileriei (Ordinul
Secretarului de stat al armatei de uscat
nr. 23631). Aceasta şi-a schimbat însă
numele, în acelaşi an, la 22 mai 1941, în
Direcţia Superioară a Artileriei (Ordinul
ministrului de Război nr. 50492). Direcţia a
avut în subordine: Centrul de Instrucţie al
Artileriei, Centrul de Instrucţie al Serviciului
de Informaţii al Artileriei, Centrul de
Instrucţie al Apărării Contra Gazelor de
Luptă, Şcoala de Ofiţeri Activi de Artilerie
„Carol I”, Şcoala de Subofiţeri de Artilerie,
Şcoala de Ofiţeri de Rezervă de Artilerie,
Depoţitele centrale de armament şi muniţii,
Depozitele de muniţii Vinţu, Ştefăneşti,
Fântânele, Bârlad, Târgovişte, Sibiu, Roman.
Structura
organizatorică
a
Direcţiei
cuprindea: Secţia I instrucţie, Secţia a II-a
tehnică şi material de artilerie, Serviciul de
armament şi muniţii, Serviciul apărare contra
gazelor de luptă, Serviciul administrativ.
La 16 septembrie 1943, structura
direcţiei cuprindea, conform Ordinului
ministrului de Război nr. 10848 din
10 septembrie 1943: Direcţia Artileriei, cu
2 secţii: instrucţie, Pregătire de Război şi
Tehnică, Material de Artilerie; Direcţia
Armament, Muniţii şi Harnaşament cu Secţia
Armament şi Muniţii, ce avea 4 birouri:
harnaşament, control armament, capturi,
administrativ; Serviciul Apărării contra
Gazelor de Luptă (4 birouri) – instrucţie şi
regulamente, studii şi experienţe, dotare
material, adjutantură.
La 7 iunie 1945, Direcţia Superioară a
Artileriei s-a transformat în Inspectoratul
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dispus în Calea Dorobanţilor 40, iar Serviciul
inspectoratului era format din: general Eracle
Arion,
inspector,
colonel
Alexandru
Horbatsky, ajutor, Nicolae Bolintineanu,
guard de artilerie, şef de birou, Alexandru
Theodorescu, registrator, Ion Vasilescu, elev
guard de artilerie, scriitor53. În anii 18911893 Inspectoratul de Artilerie era dispus în
Str. Fântânei nr. 10, iar Serviciul
inspectoratului era format din: general Eracle
Arion, inspector, colonel Alexandru Tell,
ajutor, maior Tănăsescu Gheorghe, Nicolae
Bolintineanu, guard de artilerie, Alexandru
Theodorescu, registrator arhivar54.
- din 1891 până la Războiul de
(Re)întregire au fost perioade când
inspectorul general al artileriei îndeplinea o
altă funcţie de bază (Generalul Mihail
Popescu – comandantul Corpului 1 Armată
Craiova), sau pe cea de Director Superior şi
Inspector General al Artileriei (generalul
Constantin Coandă). Spre exemplu, în 1904
Direcţia a III-a Artilerie era compusă din:
general Popescu Mihail, comandant al
corpului I armată şi inspectorul artileriei,
locotenent-colonel Burghele Constantin,
directorul artileriei, maior Haralambie
Nicolae, şef de secţie, 2 maiori, 4 căpitani,
5 locotenenţi, 3 guarzi de artilerie, 3 civili
(registrator arhivar, copist caligraf, copist)55.
- după Războiul de (Re)întregire,
Structura de conducere a artileriei a purtat
denumirea de Inspectoratul Tehnic (19181929)/General (1929-1941, 1944-1947) al
Artileriei sau Direcţia Superioară a
Artileriei (1941-1944).
În această perioadă de aproape 70 de
ani (5 august 1878-30 iunie 1947), funcţia de
Inspector al Artileriei a fost ocupată de
distinse personalităţi ale artileriei. Referitor
la această perioadă amintim:
- primul inspector al artileriei a fost
generalul Gheorghe Manu, primul general al
artileriei, ajuns ministru de Război şi primministru al României.

- cei mai longevivi inspectori ai
artileriei din această perioadă au fost
generalii Eracle Arion (peste 8 ani), Mihail
Popescu (peste 8 ani), Constantin Coandă (10
ani), toţi afirmaţi pe câmpul de bătălie al
Războiului de Neatârnare, Alexandru
Referendaru (8 ani), călit în Războiul de
(Re)întregire.
- un om de mare caracter, generalul
Dumitru (Sică) Popescu, care acuzat pe
nedrept de implicare în „Afacerea Skoda”
n-a precedat să-şi ia viaţa, lăsând şi un
cutremurător epitaf pe crucea de la
mormântul său: „Aici se odihneşte un om
corect dar care nu a putut trăi din cauza
invidioşilor şi mizerabililor”.
- inspectorii generali ai artileriei au
urcat în cariera militară, deţinând funcţii de
mare răspundere: comandant de armată:
generalii Petre Dumitrescu, cel mai înalt grad
după mareşalul Antonescu, Vasile Atanasiu;
şef al Marelui Stat Major: generalul Costin
Ionaşcu.
11.2. Comandamentul Artileriei
Forţelor Armate în perioada 1948-1972
La 24 august 1948, conform Ordinului
Marelui Stat Major nr. 51720, s-a hotărât
înfiinţarea Comandamentului Artileriei,
începând cu 1 septembrie 194856. Atribuţiile
stabilite Comandamentului Artileriei au fost
următoarele: organizarea şi îndrumarea
instrucţiei tehnico-tactice şi de specialitate în
unităţile de artilerie ale armatei, organizarea
şi conducerea instrucţiei şi pregătirii trupelor
pentru mobilizare, inspecţia instrucţiei de
specialitate din întreaga armată, stabilirea
doctrinei de întrebuinţare a artileriei în luptă,
elaborarea regulamentelor de specialitate,
experimentarea materialului de artilerie intrat
în dotare, asigurarea şi controlul depozitării,
întreţinerii şi conservării armamentului şi
muniţiilor din întreaga armată şi altele.
Comandamentului
Artileriei
i
s-au
subordonat: Brigăzile 1, 2, 3 Artilerie Grea,
Brigada 3 Aruncătoare Moto, Şcoala de
Ofiţeri de Artilerie, Centrul de Instrucţie al
Artileriei şi depozitele centrale de armament
şi muniţii. Ulterior, în compunerea sau
subordonarea comandamentului au mai
intrat: Direcţia Armament şi Muniţii şi
Direcţia Control din Ministerul Apărării

53

*** - Anuarul Bucurescilor pe anul 1888-89 –
Tipografia Carol Gobl, str. Doamnei 14, p. 61;
*** - Anuarul Bucurescilor pe anul 1889-90 –
Tipografia Carol Gobl, str. Doamnei, 14, p. 43.
54
*** - Anuarul Bucurescilor pe anul 1891-92 –
Tipografia Carol Gobl, str. Doamnei 14, p. 44;
*** - Anuarul Bucurescilor pe anul 1892-93 –
Tipografia Carol Gobl, str. Doamnei, 14, p. 46.
55
*** - Anuarul Bucurescilor (Carol Gobl) pe
anul 1904 – Inst. de Arte Grafice „Carol Gobl”, Sr. I.
St. Rasidescu, p. 97.
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Vezi Victor Stănculescu, Constantin Ucrain –
Istoria artileriei române în date – Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1988, pp. 236-237.
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Naţionale, Brigada 4 Artilerie Artilerie
Terestră, Şcoala de Tehnici Armament şi
Muniţii, Şcoala de Ofiţeri Artilerie
Antiaeriană, Divizia 1 Artilerie Antiaeriană,
Arsenalul Armatei, Fabrica de Pulberi,
Pirotehnia, Fabrica de material de protecţie
împotriva gazelor de luptă, Poligonul de
Tragere al Artileriei, Laboratorul de Studii,
Divizia de Artilerie Rupere.
Primul comandant al artileriei, după
reînfiinţarea comandamentului a fost
generalul Romulus Costescu (1948-1953),
ofiţer din promoţia 1 octombrie 1916, fiind
urmat de generalul Constantin Smirnov
(1953-1961), ofiţer din promoţia 1 iulie 1922.
În perioada 13 octombrie 1961-8 iulie 1969
comandant al artileriei a fost generalul Marin
Nicolescu, iar în perioada 1969-1984
generalul Ion Popescu. Din 1984-1992
comandantul artileriei a fost
generalul
Constantin Ioniţă (până în 1990 când a fost
titularizat pe funcţie a asigurat funcţia de
comandant).
Deşi în perioada 1948-1989 a cunoscut
mai multe reorganizări, structura şi atribuţiile
comandamentului, au rămas, în principal,
aceleaşi. Spre exemplu, în 195657, echipa de
conducere se compunea din: comandant
(general-locotenent Smirnov Constantin); şef
de stat major (colonel Nicolescu Marin);
ajutorul comandantului pentru pregătirea de
luptă şi şef secţie pregătire de luptă (colonel
Alexandrescu Mircea); ajutorul comandantului pentru artilerie antiaeriană şi şef al
secţiei artilerie antiaeriană (locotenentcolonel Vasile Bărboi); locţiitor al
comandantului pentru înzestrare şi şef al
Direcţiei Înzestrării Artileristice (colonel
Alboteanu
Titus);
locţiitor
politic
(locotenent-colonel Rădoiaş Aurel), iar
structura
comandamentului
cuprindea:
secţiile operaţii şi cercetare, regulamente,
pregătire de luptă, artilerie antiaeriană (a
trupelor), cadre, planificare mobilizare,
armament, muniţii, depozite, reparaţiiexploatare, tehnică, financiară, grupa de
control (auditul de azi); biroul documente
secrete; ajutorii şefului de stat major pentru
transmisiuni, respectiv organizare, evidenţă şi
state; laboratorul artileristic.
Tot în anul 1956, în subordinea
comandamentului se aflau: şcolile militare de
artilerie şi tehnică de artilerie (ambele la
Sibiu), Cursul Superior de Perfecţionare
Ofiţeri de Artilerie,
Şcoala de Cercetare
Instrumentală de Artilerie, Poligonul de

Tragere al Artileriei (toate la Mihai Bravu),
Poligonul Central de Artilerie Cincu,
Poligonul de Experienţe al Armatei Sudiţi,
Compania Pază Transport Bucureşti,
Depozitul Central de Armament Târgovişte,
23 depozite centrale de muniţii, Plutonul
Cercetare Radio Mihai Bravu.
Vom cosemna în continuare, pe ani,
sintetic, câteva aspecte mai deosebite, unele
inedite, altele în premieră, din activitatea
comandamentului:
1956: A continuat desfăşurarea
cursurilor cu ofiţerii de artilerie care nu
aveau şcoala militară de doi ani (se vor
desfăşura până în anul 1960); s-a participat la
aplicaţia de stat major pe hartă condusă de
Marele Stat Major cu tema: „Operaţia
ofensivă a armatei cu forţarea din mişcare a
unui curs de apă lat, noaptea, în condiţiile
întrebuinţării armei atomice şi chimice”;
s-au primit din import 72 tunuri divizionare
cal. 85 mm, 28 obuziere cal. 122 mm, 2 staţii
autofotolaborator PAAF, 2 staţii reperaj prin
sunet SCIZ-6, diferite cantităţi de muniţii;
s-au
alocat
pentru
investiţii
circa
485 milioane lei; s-a participat la parada de la
23 august cu o divizie de artilerie moto
(3 regimente) şi o divizie de artilerie
antiaeriană (2 regimente); Secţia fabricaţie şi
comenzi din Direcţia Tehnică a Ministerului
Forţelor Armate şi comisiile militare de pe
lângă fabrici şi uzine (16) au trecut în
subordinea Comandamentului Artileriei
Forţelor Armate; s-a constituit colegiul de
redacţie şi a început să apară Buletinul
Artileriei (până în anul 1972); în organizaţia
PCR erau 37 de membri şi 12 candidaţi58.
1957: S-a elaborat şi difuzat lucrarea
„Acţiunile de luptă ale artileriei în operaţia
ofensivă a armatei din eşalonul doi al
frontului, dusă în cooperare cu aviaţia şi
desantul aerian în scopul încercuirii şi
nimicirii
inamicului,
în
condiţiile
întrebuinţării armei atomice şi chimice”;
s-au alocat pentru investiţii circa 680
milioane lei şi 100000 ruble; s-a participat la
parada de la 23 august cu o divizie de
artilerie moto (3 regimente) şi o divizie de
artilerie
antiaeriană
(2
regimente)59,
comandant fiind colonelul Negulescu
Nicolae.
1958: Parte din personalul comandamentului a participat, constituind statul
major al artileriei frontului, la aplicaţia
58 *** - Registrul istoric al Comandamentului Artileriei
Forţelor Armate pe anii 1956-1975 – ff. 2-11.
59 *** - Registrul istoric al Comandamentului Artileriei
Forţelor Armate pe anii 1956-1975 – ff. 12-20.
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*** - Registrul istoric al Comandamentului Artileriei
Forţelor Armate pe anii 1956-1975 – ff. 2-3.
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ministrul forţelor armate, cu tema „Operaţia
de apărare a Frontului cu trecerea la
contraofensivă în perioada iniţială a
războiului în condiţiile întrebuinţării
mijloacelor de luptă moderne”; s-a realizat
şi difuzat studiul „Gruparea şi manevra
artileriei în luptă şi operaţie în perioada
iniţială a războiului”; s-a desfăşurat prima
sesiune de comunicări tehnico-ştiinţifice pe
CAFA61.
1960: S-a desfiinţat Poligonul de
Tragere al Artileriei Mihai Bravu; s-a
redislocat Regimentul 65 Artilerie Antitanc
la Slatina şi Şcoala de Ofiţeri Superiori de
Artilerie la Sibiu pe lângă Şcoala de
Artilerie; Poligonul Central de Artilerie
Cincu s-a subordonat Armatei a 3-a; s-a
organizat, pentru prima dată, concursul la
tragerile artileriei şi conducerea focului cu
participarea divizioanelor, pentru faza finală
clasându-se 5 divizioane; s-au elaborat
regulamentele de luptă ale arileriei diviziei
(A-1)
şi
divizionului-bateriei
(A-2),
instrucţiunile asupra aprecierii conducerii
focului, regulamentul pentru cunoaşterea şi
pregătirea de luptă a obuzierului cal. 122 mm
(A-27 vol. 2) şi altele; comandamentul a
participat, constituind statul major al artileriei
frontului, la aplicaţia de comandament şi stat
major pe hartă, pe un eşalon, cu dublă
acţiune, condusă de ministrul forţelor armate,
cu tema „Operaţia ofensivă a Frontului în
perioada iniţială a războiului în condiţiile
întrebuinţării mijloacelor de luptă moderne”;
s-au realizat şi difuzat „Metodica organizării
şi desfăşurării aplicaţiilor tactice cu
divizionul şi gruparea de artilerie” şi
„Metodica organizării şi desfăşurării
exerciţiilor şi aplicaţiilor tactice cu piesa,
plutonul şi bateria” şi altele; s-a participat la
experimentarea unor proiectile cal. 100120 mm pentru provocarea artificială a ploii
şi combaterea grindinii62.
1961: Şcolile de ofiţeri şi subofiţeri
de artilerie au trecut în subordinea Direcţiei
Învăţământului Militar; s-au înfiinţat
Divizionul 151 Artilerie Ploieşti şi Brigada
32 Artilerie Tecuci; s-a primit din import
tehnică pentru prima brigadă de rachete
operativ-tactice, precum şi un divizion de

de comandament şi stat major pe hartă, pe un
eşalon, cu dublă acţiune, condusă de
ministrul forţelor armate, cu tema „Operaţia
de apărare în perioada iniţială a războiului
cu trecerea ulterioară la ofensivă, în
condiţiile întrebuinţării armelor moderne de
luptă”; s-au elaborat instrucţiuni pentru
conducerea focului artileriei terestre (A-14)
şi asupra recunoaşterilor artileriei terestre
(A-41); s-au primit din import 8 tunuri
cal. 85 mm SD-44, 12 aruncătoare
cal. 240 mm, 48 tunuri antiaeriene
cal. 100 mm, 24 tunuri antiaeriene
cal. 130 mm, 35 tunuri antiaeriene
cal. 57 mm, aparate de dirijarea focului
artileriei antiaeriene, 1 staţie de radiolocaţie
SNAR-2, diferite cantităţi de muniţii; în
cadrul reducerii efectivelor forţelor armate
ale ţărilor socialiste, s-au contopit şcolile de
artilerie şi tehnică de artilerie în Şcoala
Militară de Artilerie (UM 01512) pe lângă
care a funcţionat şi Secţia de Topografie; la
Cursul Superior de Perfecţionare a Ofiţerilor
de Artilerie Mihai Bravu s-a ridicat bustul lui
Mihai Viteazul; mai mulţi elevi din Şcoala
Militară de Artilerie, fruntaşi la învăţătură au
fost premiaţi de comandantul artileriei cu
truse de stilou „Pelikan” şi „Kaveko”; au
fost premiaţi câştigătorii concursului la
tragerile artileriei, printre care maiorii
Vlădoianu Dragoş şi Purcărea Horia cu câte
un ceas „Universal Geneve” şi locotenentcoloneii Tuţă Steluţă şi Stoichiţoiu Mircea cu
câte un ceas „Bossinger”60.
1959: S-a desfiinţat Secţia regulamente
şi s-a înfiinţat Secţia cercetări ştiinţifice;
Secţia artilerie antiaeriană a trecut în
subordonarea nemijlocită a adjunctului
Ministrului Forţelor Armate; în cadrul
Direcţiei Înzestrare s-a înfiinţat Secţia studii,
experimentări şi proiectări; s-a desfiinţat
Şcoala de Cercetare Instrumentală de
Artilerie; s-a înfiinţat Şcoala de Subofiţeri de
Artilerie Sibiu pe lângă Şcoala de Artilerie;
s-a luat în subordine Arsenalul Artileriei
Sibiu şi R. 65 Artilerie Antitanc Mihai
Bravu; parte din personalul comandamentului
a participat, constituind statul major al
artileriei
frontului,
la
aplicaţia
de
comandament şi stat major pe hartă, pe două
eşaloane, cu dublă acţiune, condusă de
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*** - Registrul istoric al Comandamentului Artileriei
Forţelor Armate pe anii 1956-1975 – ff. 32-43.
62
*** - Registrul istoric al Comandamentului Artileriei
Forţelor Armate pe anii 1956-1975 – ff. 44-55.
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*** - Registrul istoric al Comandamentului Artileriei
Forţelor Armate pe anii 1956-1975 – ff. 21-31.
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rachete tactice; s-a organizat convocarea de
pregătire operativă a comandantului artileriei
cu tema „Organizarea acţiunilor de luptă ale
artileriei şi rachetelor în operaţia de apărare
a armatei în perioada iniţială a războiului
pentru sprijinul contraloviturii în scopul
nimicirii inamicului pătruns şi crearea
condiţiilor pentru trecerea la ofensivă”; s-au
realizat şi difuzat lucrările „Durata şi
structura pregătirii de artilerie”, „Calculul
posibilităţilor de foc ale artileriei în
pregătirea şi sprijinul de artilerie al
ofensivei” şi altele; Depozitul de armament
Târgovişte a predat în circuitul economic
peste 2600 tone deşeuri metalice rezultate din
delaborări de armament şi aparatură de
artilerie; au avut loc schimbări în echipa de
conducere a comandamentului: comandant –
general-maior Marin Nicolescu, şef de stat
major – colonel Ion Popescu, locţiitor al
comandantului (pentru rachete) – colonel
Costea Gheorghe, locţiitor pentru înzestrare –
colonel Nicolae Negulescu63.
1962: Secţia Artilerie Antiaeriană (a
trupelor) a revenit în structura Comandamentului
Artileriei
Forţelor
Armate,
colonelul Vasile Bărboi fiind numit locţiitor
pentru artileria antiaeriană; s-a înfiinţat secţia
politică a comandamentului, şef fiind numit
colonelul Ilie Petre (şi locţiitor politic al
comandantului), care avea atribuţii de
conducere a muncii de partid în
comandament şi unităţile subordonate; s-a
înfiinţat Secţia traduceri; s-au livrat la export
mai multe materiale, printre care 240 tunuri
antiaeriene cal. 85 mm md. 1939; s-au
înfiinţat mai multe unităţi de rachete:
Brigada 37 Artilerie Ineu, atelierele mobile
de reparaţii Mârşa şi Ploieşti (viitoarele Baze
tehnice mobile de rachete), depozitele de
materiale tehnice Mârşa şi Mija, Divizionul
113 Ploieşti şi 180 Craiova, precum şi
Centrul de Instrucţie al Artileriei de la
Ploieşti; a continuat primirea de tehnică de
rachete din U.R.S.S; la convocarea
comandantului artileriei s-a prezentat în
Poligonul Mălina aplicaţia tactică cu trageri
de luptă (ziua şi noaptea) cu tema „Acţiunile
divizionului de artilerie în sprijinul
infanteriei şi tancurilor în lupta ofensivă
pregătită în scurt timp şi pe timpul ducerii
ofensivei în adâncimea apărării inamicului”64.

1963: A continuat înfiinţarea de
subunităţi pentru rachete: bateria parc şi
plutonul transport combustibili special
Tecuci;
au
intrat
în
subordinea
comandamentului Brigada 17 Artilerie
Rupere şi Brigada 8 Artilerie Tunuri; a intrat
în vigoare un nou stat al Comandamentului
Artileriei Forţelor Armate, fără comisiile
reprezentanţilor militari care au trecut în
subordinea Direcţiei Generale de Înzestrare;
convocarea comandantului artileriei a avut ca
temă „ Operaţia ofensivă a armatei de arme
întrunite în perioada iniţială a războiului”;
s-a primit din import tehnică de rachete:
24 rachete operativ-tactice, 27 rachete
tactice, 192 Rachete Antitanc Dirijate, 7
instalaţii de lansare Rachete Tactice, 25
instalaţii de lansare Rachete Antitanc Dirijate
şi alte tipuri de tehnică de rachete65.
1964: Regimentul 65 Artilerie Antitanc
a fost dislocat în garnizoana Brăila;
Brigada 32 Artilerie a trecut în subordinea
Armatei a 2-a iar Brigada 37 Artilerie în
subordinea Armatei a 3-a; s-a înfiinţat
Baza 135 Reparat Armament Târgovişte; s-a
creat Secţia Organizare Mobilizare; s-a
înfiinţat consiliul politic al Comandamentului
Artileriei Forţelor Armate cu atribuţii de
conducere a muncii de partid în
comandament şi unităţile subordonate; prin
noul stat de organizare s-au unit secţiile
operaţii şi pregătire de luptă; Brigăzile 32, 37
Artilerie şi Atelierul Mobil de Reparaţii
Ploieşti au executat câte o aplicaţie tactică cu
trageri de luptă (prima cu lansări de rachete)
în URSS; personalul comandamentului a
participat, constituind statul major al artileriei
frontului, la aplicaţia de comandament şi stat
major, în teren, pe două eşaloane (front,
armată), condusă de ministrul forţelor
armate, cu tema „Operaţia ofensivă a
frontului în condiţiile întrebuinţării armelor
de nimicire în masă”; a continuat primirea
din import a tehnicii de rachete; a fost
omologată staţia de trageri festive cu bateria
tunuri cal. 76 mm66.
1965: Grupa de control rachete din
cadrul Centrului de Instrucţie al Artileriei a
trecut în statul Comandamentului Artileriei
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*** - Registrul istoric al Comandamentului Artileriei
Forţelor Armate pe anii 1956-1975 – ff. 56-69.
64
*** - Registrul istoric al Comandamentului Artileriei
Forţelor Armate pe anii 1956-1975 – ff. 70-79.

*** - Registrul istoric al Comandamentului Artileriei
Forţelor Armate pe anii 1956-1975 – ff. 80-92.
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*** - Registrul istoric al Comandamentului Artileriei
Forţelor Armate pe anii 1956-1975 – ff. 93-103.
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Forţelor Armate; Divizioanele 113 şi 151
Artilerie au executat aplicaţii tactice cu
trageri de luptă în Poligonul Mălina, lansând
câte o rachetă tactică (primele lansări); s-a
organizat convocarea de pregătire operativă a
comandantului artileriei cu tema „Operaţia
de apărare a armatei de arme întrunite dusă
în teren muntos în condiţiile întrebuinţării
armei nucleare” (a fost prima activitate cu
temă de apărare – N.N.); s-a participat,
constituind statul major al artileriei frontului,
la aplicaţia de comandament şi stat major, în
teren, pe două eşaloane (front, armată),
condusă de ministrul forţelor armate, cu tema
„Operaţia ofensivă a frontului în perioada
iniţială a războiului fără întrebuinţarea armei
nucleare cu trecerea ulterioară la folosirea
acesteia”; personalul comandamentului a
desfăşurat aplicaţia de cooperare românosovietică cu tema „Asigurarea cu rachete şi
componente de luptă a M.U. (U.) de rachete
în operaţia ofensivă a armatei”67.
1966: S-a înfiinţat Centrul de Cercetări
Ştiinţifice al Artileriei; prin noul stat de
organizare s-a revenit la secţiile operaţii şi
cercetate, respectiv pregătire de luptă;
personalul comandamentului a participat,
constituind statul major al artileriei frontului,
la aplicaţia operativ-strategică pe hartă, pe
două eşaloane (front, armată), condusă de
ministrul forţelor armate, cu tema
„Organizarea şi executarea deplasării
trupelor frontului (armatei) pe distanţe mari
cu trecerea unor obstacole naturale
importante, concomitent cu respingerea
agresiunii inamicului şi pregătirea operaţiei
ofensive, regruparea trupelor şi ducerea
operaţiei ofensive cu şi fără întrebuinţarea
armelor de nimicire în masă”68.
1967: S-au organizat festivităţi pentru
sărbătorirea a 50 de ani de la „răsunătoarea
izbândă a armatei române de la Mărăşeşti1917”; în Poligonul Mălina s-au organizat
trageri demonstrative şi aplicaţii tactice
prezentate conducerii de partid şi de stat:
trageri cu rachete tactice, trageri antitanc
(tunuri, Rachete Antitanc Dirijate, tancuri),
Aruncătoare Proiectile Reactive Grindina şi

altele; personalul comandamentului a
participat, constituind statul major al artileriei
frontului, la aplicaţia operativ-strategică pe
hartă, pe două eşaloane (front, armată),
condusă de ministrul forţelor armate, cu tema
„Operaţia de apărare a frontului cu trecerea
la ofensivă, cu şi fără întrebuinţarea a.n.m.”;
la parada de la 23 august au participat şi
21 instalaţii Rachete Antitanc Dirijate şi
5 instalaţii Rachete Tactice; s-au livrat la
export 2500 automate 7,62 mm md. 1963,
700 aruncătoare AG-7, muniţii de infanterie
şi altele69.
1968: S-a înfiinţat Baza 183 Reparat
Armament Sibiu; Centrul ce Cercetări
Ştiinţifice al Artileriei a fost inclus ca secţie
în Institutul de Cercetări Ştiinţifice şi
Proiectări al Ministerului Forţelor Armate70.
1969: S-au produs unele schimbări în
echipa de conducere a Comandamentului
Artileriei Forţelor Armate, fiind numiţi
generalul Popescu Ion – comandant
(8 iulie), generalul Fotescu Dumitru – şef de
stat major şi colonelul Ioniţă Gheorghe –
locţiitor pentru pregătirea de luptă; s-a creat
funcţia de consilier pentru tehnica de artilerie
în care a fost încadrat generalul Valerian
Nestorescu, chemat din rezervă; s-a
desfăşurat, în perioada 21-24 octombrie,
convocarea de pregătire operativă cu tema
„Conducerea acţiunilor trupelor de rachete
şi artileriei frontului în operaţia de apărare
dusă cu o parte din forţe, în cooperare cu
gărzile patriotice, trupele de grăniceri şi de
securitate, concomitent cu concentrarea
rezervelor operative în adâncime şi
pregătirea
operaţiei
ofensive
pentru
nimicirea inamicului pătruns pe teritoriul
patriei, în condiţiile neîntrebuinţării armei
nucleare, dar şi a pericolului folosirii acesteia
de către inamic”; la parada militară de la 23
august din Bucureşti şi Cluj au participat 20
instalaţii de lansare Rachete Antitanc Dirijate şi
7 Rachete Tactice, respectiv 4 instalaţii
Rachete Antitanc Dirijate şi 5 Rachete
Tactice;
s-a
expediat
în
Vietnam,
ca ajutor, 50 aruncătoare cal. 120 mm,
50 mitraliere AA cal. 12,7 mm,
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*** - Registrul istoric al Comandamentului
Artileriei Forţelor Armate pe anii 1956-1975 – ff. 104113.
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*** - Registrul istoric al Comandamentului
Artileriei Forţelor Armate pe anii 1956-1975 – ff. 114122.

*** - Registrul istoric al Comandamentului
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10000 pistoale mitralieră cal. 7,62 mm md.
1963, 5000 pistoale mitralieră cal. 7,62 mm
md. 41 PPS, 2000 pistoale Steyer cal. 9 mm,
1300 aruncătoare AG-7, muniţie de infanterie
şi altele71.
1970: Generalul Vasile Bărboi a fost
numit şef de stat major (29 ianuarie, deţinând
funcţia până la pensionare în 1983), iar
colonelul Mocanu Mircea locţiitor pentru
artileria antiaeriană (21 iulie); cadre şi
militari în termen din unităţile subordonate
Comandamentului Artileriei Forţelor Armate
au participat la prevenirea şi înlăturarea
efectelor inundaţiilor din lunile mai-iunie, iar
personalul comandamentului a donat pentru
sinistraţi suma de 322420 lei; s-au primit din
import 24 Aruncătoare Proiectile Reactive
cal. 122 mm (pe maşina de luptă BM-21
GRAD); la Centrul de Instrucţie al Artileriei
au început cursuri de perfecţionare
comandanţi de divizioane şi baterii de
artilerie şi comandanţi de divizioane Rachete
Tactice (toate de 8 luni); la 1 decembrie s-a
desfăşurat festivitatea de reînfiinţare a Şcolii
de Ofiţeri Activi de Artilerie Sibiu; s-au
primit de la Uzina de Mecanică Fină
Bucureşti 200 aparate de conducerea focului,
realizate după concepţia Comandamentului
Artileriei Forţelor Armate, renunţându-se la
aparatul PUO-9, importat din URSS72.
1971: A fost omologat şi s-au primit
30 aparate de reglaj şi observarea tragerii
AROTAT, de producţie românească; în
perioada 06-15.05 o comisie a Ministerului
Forţelor Armate, condusă de adjunctul
ministrului generalul Marin Nicolescu, a
efectuat un control de ajutor şi îndrumare la
Comandamentul Artileriei Forţelor Armate;
la concursul pe armată privind cea mai bună
bază şi activitate sportivă de masă, cupa
„Apărarea patriei” Baza 62 Tehnică Mobilă
de Rachete Mârşa a ocupat locul II; cursurile
de comandanţi de divizioane şi baterii de
artilerie şi comandanţi de divizioane rachete
organizate în Centrul de Instrucţie al
Artileriei s-au redus la 6 luni; s-a constituit
Consiliul militar al Comandamentului
Artileriei Forţelor Armate, organ de

conducere colectivă; o grupă de ofiţeri din
comandament a efectuat o călătorie de studii
pentru cunoaşterea teritoriului din zona
Munţilor Apuseni; a intrat în înzestrare staţia
de cercetare prin sunet SCIZ-6M; la expoziţia
privind baza materială a instrucţiei din
Polonia s-a prezentat, printre altele, aparatul
AROTAT73.
1972: S-au importat din Yugoslavia
6 tunuri de munte cal. 76 mm şi lovituri
explozive şi fumigene; la convocarea de
pregătire a ofiţerilor care încadrează
comandamentul artileriei frontului s-a
rezolvat exerciţiul tactic-operativ cu tema
„Operaţia de apărare a frontului în perioada
iniţială a războiului, fără întrebuinţarea
a.n.m., pentru respingerea inamicului pe
două direcţii operative şi nimicirea
inamicului pătruns pe teritoriul patriei, în
cooperare cu trupele de grăniceri, M.A.I.,
securitare şi gărzile patriotice”; au intrat în
înzestrare telemetrul stereoscopic DS-1,
maşina de legare topografică UAZ-452 T
(ambele import URSS) şi goniometrul busolă
GB-2A (producţie IOR Bucureşti); s-a
schimbat
denumirea
Comandamentului
Artileriei Forţelor Armate în Comandamentul
Artileriei; la sfârşitul anului ponderea
membrilor PCR în comandament era de 95 %
din ofiţeri, 40% din subofiţeri şi 30% din
salariaţii civili; a continuat livrarea de
armament şi muniţii „în cadrul ajutorului
internaţionalist pe care R.S. România îl
acordă ţărilor care luptă pentru eliberarea
naţională şi socială”74.
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*** - Registrul istoric al
Artileriei Forţelor Armate pe
ff. 141-150.
72
*** - Registrul istoric al
Artileriei Forţelor Armate pe
ff. 152-157, 168-200.

Comandamentul
Artileriei
în
perioada 1972-1990
1973: A fost omologat aruncătorul
cal. 82 mm pe TAB-71; unităţi din
subordinea comandamentului au intervenit
pentru deszăpezirea unor staţii şi triaje de căi
ferate (Mărăşeşti, Brăila Focşani, Brazi),
precum şi a depozitelor de muniţii Sihlea,
Ţăndărei, Hanu Conachi, Bârlad, unde stratul
de zăpadă a atins valori mari (Sihlea 1,5-3 m);
a intrat în vigoare un nou stat de organizare
al
comandamentului
care
prevedea

Comandamentului
anii 1956-1975 –

*** - Registrul istoric al Comandamentului
Artileriei Forţelor Armate pe anii 1956-1975 – ff. 201253.
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*** - Registrul istoric al Comandamentului
Artileriei Forţelor Armate pe anii 1956-1975 – ff. 254310.
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şi retribuţiei salariaţilor civili; generalul
Mircea Mocanu a fost promovat comandant
al Comandamentului Apărării Antiaeriene a
Teritoriului, iar generalul Laurenţiu Cupşa a
fost numit locţiitor pentru apărarea
antiaeriană a trupelor de uscat76.
1975: S-au primit din import staţii de
cercetare radiotehnică RPS-6; la convocarea
comandantului artileriei s-au dezbătut
probleme privind organizarea acţiunilor
artileriei şi trupelor de rachete ale armatei de
arme întrunite pentru limitarea pătrunderii
inamicului pe teritoriul naţional, în condiţiile
războiului dus de către întregul popor,
precum şi pentru ducerea operaţiei de
apărare, concomitent cu regruparea unei părţi
din forţe şi mijloace şi trecerea la nimicirea
pe părţi a inamicului pătruns în adâncime; cu
ocazia şedinţei consiliului militar şi a
consfătuirii cadrelor de conducere a
armatelor Tratatului de la Varşovia
desfăşurate la Bucureşti în perioada 2730 octombrie, Comandamentul Artileriei a
prezentat în Poligonul Mihai Bravu, aplicaţia
tactică cu trageri de luptă cu tema „Acţiunile
bateriei de aruncătoare 82 mm pe TAB (de
producţie românească – N.N.) în sprijinul
companiei de infanterie în lupta ofensivă” şi
exerciţiul demonstrativ „Executarea reglajului
şi transportului de foc cu bateria de obuziere
122 mm folosind aparatul AROTAT (de
producţie românească – N.N.)”; în perioada
8-18 decembrie Comandamentul Artileriei a
fost inspectat de o comisie a Ministerului
Apărării Naţionale, condusă de adjunctul
ministrului, generalul Marin Nicolescu77.
1976: S-au recepţionat din import şi au
fost introduse în înzestrare complexele Strela 1
şi Strela 2 M; în cadrul compartimentului
apărare antiaeriană s-a înfiinţat biroul
pregătire de luptă şi control rachete
antiaeriene; Brigada. 32 Rachete Operativ
Tactice a lansat în poligonul din URSS o
rachetă la distanţa de 144,4 km obţinând
calificativul Foarte Bine; s-a finalizat
„Concursul ofiţerilor la tragerile artileriei”
fiind
declaraţi
câştigători:
grupa
comandanţilor de baterii din Brigada

următoarea structură: comandant; şef de stat
major cu secţiile operaţii şi cercetare,
organizare-mobilizare
şi
planificareînzestrare, ofiţer cu transmisiunile şi birou
documente secrete; locţiitor politic cu
consiliul politic; secretar comitet de partid;
locţiitor pentru pregătirea de luptă cu secţiile
pregătire de luptă artilerie, pregătire de luptă
şi control rachete, birou traduceri; locţiitor şi
şef al apărării antiaeriene a trupelor de uscat
cu secţia artilerie antiaeriană; locţiitor şi şef
al Direcţiei înzestrării artileristice cu secţiile
armament,
aparatură
artileristică
şi
radiolocaţie, muniţii şi depozite, evidenţă şi
înzestrare armament, aparatură şi muniţii,
înzestrare rachete şi materiale tehnice, ofiţer
cu planul economic; şef de proiect; secţia
cadre şi învăţământ; birou servicii; birou
financiar; birou secretariat; medic şef.
Necesarul de personal era: 10 generali,
135 de ofiţeri, 2 maiştri
militari,
11 subofiţeri, 32 de salariaţi civili; la
expoziţia de tehnică militară nou intrată în
înzestrare, organizată de M.Ap.N. la Alexeni,
vizitată şi de comandantul suprem al forţelor
armate Nicolae Ceauşescu, Comandamentul
Artileriei a prezentat, printre altele,
Aruncătorul Proiectile Reactive cal. 122 mm,
Aruncătorul cal. 82 mm autopropulsat,
mitraliera antiaeriană cu 2 ţevi cal. 14,5 mm,
toate de producţie românească; corul
artileriştilor „Milcovul”, format din 81 de
militari
din
unităţile
subordonate
comandamentului a participat la concursul
coral „Cântare patriei”, organizat de
Radioteleviziunea română, ocupând locul I;
s-au primit din import Rachete Antitanc
Dirijate „Maliutka”75.
1974: La convocarea comandantului
artileriei s-au dezbătut probleme privind
ducerea operaţiei de apărare strategică în
adâncimea teritoriului naţional, în condiţiile
războiului dus de către întregul popor şi
executarea acţiunilor ofensive pentru
eliberarea treptată a teritoriului vremelnic
ocupat de inamic; în adunarea întregului
personal al comandamentului din 23 iulie s-a
adresat o telegramă de mulţumire conducerii
superioare de partid şi de stat pentru
majorarea substanţială a soldelor militarilor
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*** - Registrul istoric al Comandamentului
Artileriei Forţelor Armate pe anii 1956-1975 –
ff. 353-389.
77
*** - Registrul istoric al Comandamentului
Artileriei Forţelor Armate pe anii 1956-1975 – ff. 389401; *** - Registrul istoric al Comandamentului
Artileriei pe anii 1975-1987 – ff. 2-19.

75

*** - Registrul istoric al Comandamentului
Artileriei Forţelor Armate pe anii 1956-1975 – ff. 310352.
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17 Artilerie, căpitan Galbenu Nicolae (grupa
comandanţi de divizioane), locotenent major
Paraniac Cornel (grupa comandanţi de
baterii) şi locotenent Cojocaru Costică (grupa
comandanţi de plutoane); au început să
sosească din import URSS complexele de
rachete antiaeriene „KUB” şi antitanc
„FAGOT”78.
1977: S-a recepţionat, din import
URSS, prima staţie de radiolocaţie SNAR-10
pentru cercetarea şi conducerea focului
artileriei terestre; la cutremurul din 4 martie a
decedat sub dărâmăturile blocului din str. Al.
Sahia locotenent-colonelul Antoniu Paul
(secţia organizare-mobilizare) cu întreaga
familie (soţia şi fiica, studentă în ultimul an);
au început să sosească din import URSS
complexele Rachete Operativ Tactice tip 9
K-72; s-a desfăşurat în garnizoana Focşani
consfătuirea pe Comandamentul Artileriei
privind îmbunătăţirea metodologiei de
organizare şi desfăşurare a procesului
instructiv-educativ pe baza concepţiei PCR
privind apărarea patriei de către întregul
popor79.
1978: 98% din ofiţerii comandamentului erau membri PCR; pentru planul de
înzestrare
din
intern
s-au
alocat
1787,4 milioane lei, iar pentru planul de
înzestrare din import 288,2 milioane lei; la
campania
agricolă
de
toamnă
din
Comandamentul Artileriei au participat 47 de
ofiţeri, 48 M.m. şi subofiţeri, 1354 militari în
termen, 130 de autovehicule; au trecut în
subordinea
Comandamentului
Apărării
Antiaeriene
a
Teritoriului:
locţiitorul
comandantului artileriei pentru apărarea
antiaeriană a trupelor, Secţia pregătire de
luptă apărare antiaeriană a trupelor,
personalul din Direcţia înzestrării cu atribuţii
pe linie de artilerie şi rachete antiaeriene,
Bateria 236 Comandă, Batalionul 122 Radio
Tehnic, Depozitul 126 Armament Călăraşi80.
1979: Au fost recepţionate din import
URSS şi au intrat în înzestrarea Brigăzii 32
Rachete Operativ-Tactice o staţie de
radiolocaţie RMS-1, 7 autostaţii meteorologice ARMS-3, 2 staţii radiolocaţie SNAR10, 350 rachete de luptă 9M111-2
„FAGOT”, 2 rachete de luptă „LUNA M”,
37
instalaţii
de
lansare
9P133;
Comandamentul Artileriei a organizat standul

de artilerie din cadrul expoziţiei permanente
de tehnică militară de la Clinceni, care a fost
vizitat de Comandantul suprem al armatei,
Nicolae Ceauşescu; în poligonul din URSS,
Brigada 32 Rachete Operativ Tactice a lansat
o rachetă 8 K 14 la distanţa de 246,176 km,
cu rezultate foarte bune (scurt 100 m, dreapta
600 m faţă de obiectiv); Consiliul de
Înzestrare a avizat introducerea în înzestrare
a Aruncătorului Proiectile Reactive cal. 122
mm cu 40 tuburi de ghidare81.
1980: Comandantul artileriei, generalul
Ion Popescu, a participat în Ungaria la
consfătuirea armatelor Tratatului de la
Varşovia pe probleme privind conducerea
trupelor de rachete ale frontului cu
compunerea de coaliţie; a început primirea
din import URSS şi intrarea în înzestrare a
instalaţiilor de lansare pe transportor BRDM
pentru complexul antitanc „MALIUTKA P“;
s-a înfiinţat Divizionul 42 Artilerie Antitanc
la Sighişoara; a început primirea din import a
staţiilor de cercetare prin sunet PKZ-1B-1982.
1981: S-a desfiinţat comitetul de partid
al Comandamentului, organizaţiile de bază
PCR fiind subordonate direct consiliului
politic; au fost trecuţi în rezervă generalii
Bărboi Vasile, şeful de stat major, şi
Negulescu Nicolae, locţiitorul pentru
înzestrare83.
1982: La Baza 183 Reparaţii Armament
Sibiu a fost realizat prototipul tunului de
munte cal. 76 mm; s-au primit din import 6
instalaţii de lansare 9P117M1 pentru
complexul Rachete Operativ Tactice 8K14;
la Brigada 8 Artilerie Tunuri Focşani s-a
desfăşurat convocarea de iniţiere privind
cunoaşterea şi exploatarea sistemului automat
de conducerea focului divizionului de
artilerie terestră C-400, de fabricaţie
românească; a fost trecut în rezervă generalul
Gheorghe Ioniţă, locţiitor pentru pregătirea
de luptă84.
1983: A fost numit şef de stat major
generalul Constantin Ioniţă, comandantul
Brigăzii 32 Rachete Operativ Tactice, iar
locţiitor pentru înzestrare colonel ing. Marin
Florea, comandantul Bazei 135 Reparaţii
armament Târgovişte85.
81

*** - Registrul istoric al Comandamentului Artileriei
pe anii 1975-1987 – ff. 106-141.
82
*** - Registrul istoric al Comandamentului Artileriei
pe anii 1975-1987 – ff. 142-163.
83
*** - Registrul istoric al Comandamentului Artileriei
pe anii 1975-1987 – ff. 164-178.
84
*** - Registrul istoric al Comandamentului Artileriei
pe anii 1975-1987 – ff. 179-194.
85
*** - Registrul istoric al Comandamentului Artileriei
pe anii 1975-1987 – ff. 194-205.

78

*** - Registrul istoric al Comandamentului Artileriei
pe anii 1975-1987 – ff. 20-45.
79
*** - Registrul istoric al Comandamentului Artileriei
pe anii 1975-1987 – ff. 46-76.
80
*** - Registrul istoric al Comandamentului Artileriei
pe anii 1975-1987 – ff. 77-106.
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Aruncătorul Proiectile Reactive cu 40 de
tuburi de ghidare, modernizat, cal. 122;
Şcoala Militară de Ofiţeri de Artilerie „Ioan
Vodă” a preluat pregătirea subofiţerilor şi
M.m. de la Şcoala militară de M.m. şi
subofiţeri „Gheorghe Lazăr”, care s-a
desfiinţat89.

1984: La 27 aprilie a fost trecut în
rezervă comandantul artileriei, generalulcolonel Ion Popescu; funcţia de comandant al
artileriei a fost preluată, prin cumul, de
generalul Constantin Ioniţă (a început
perioada ducerii prin cumul a principalelor
funcţii de conducere până la evenimentele
din decembrie 1989 – N.A., fost ofiţer în
comandament 1977-1987); s-au primit din
import URSS 6 obuziere 122 mm
autopropulsate „GVOZDIKA”; la parada de la
23 August au defilat primele 20 de tunuri de
munte cal. 76 mm, fabricate la Baza 183
Reparaţii Armament; generalul Ilie Petre,
secretarul consiliului politic a fost mutat
preşedinte al colegiului de partid al Consiliul
Poloitic Superior al Armatei; Brigada 8
Artilerie. Tunuri a fost dotată cu un divizion
de tunuri cal. 130 mm, de producţie
românească86.
1985: Cu prilejul zilei de 23 August,
prin grija Comandamentului Artileriei, s-au
executat 21 de salve de artilerie din parcurile
Herăstrău, Tei şi Tineretului; s-a înfiinţat
compartimentul
cercetări,
studii
şi
experimentări; pe întreaga perioadă a
Directivei comandantului suprem 1981-1985,
Comandamentul artileriei, marile unităţi,
instituţiile de învăţământ şi unităţile de
artilerie direct subordonate au fost apreciate
cu calificativul „Foarte Bine”; s-a încheiat
omologarea şi a intrat în fabricaţie la Baza
135 Reparaţii Armament pistolul mitraliera
cal. 7,62 mm87.
1986:
A apărut „Culegerea de
probleme de teoria tragerilor artileriei
terestre” realizată de mr. Rotaru Neculai,
şeful de stat major al Centrului de Instrucţie
al Artiletiei88.
1987: S-au primit din import din
URSS 50 de instalaţii RAD 9M113
„KONKURS”; s-a desfăşurat, la Mangalia,
aplicaţia operativ-strategică de comandament
şi stat major pe hartă „OLIMP 87”, cu
participare româno-bulgaro-sovietică, cu
tema „Ducerea operaţiei de apărare
concomitent cu nimicirea desantului aerian
şi maritim, executarea contraloviturilor
împotriva agresorului pătruns şi eliberarea
teritoriului R.P. Bulgaria, trecerea la
ofensivă cu ruperea aliniamentelor şi
raioanelor fortificate”; a fost omologat

În decembrie 1989, Comandamentul
artileriei avea următoarea structură: secţiile
organizare-mobilizare, operaţii, pregătire de
luptă artilerie, pregătire de luptă şi control
rachete, servicii, birourile cercetare de
artilerie, învăţământ, informatică, financiar,
planificare bugetară, personal, Direcţia
tehnică de înzestrare cu armament şi muniţii
(secţiile muniţii, armament, rachete, evidenţă
armament şi muniţii), secţia C.F.I., consiliul
politic, birou D.S., biroul multiplicare, biroul
C.I.. În subordine erau: Brigăzile 8 şi 17
Artilerie (Focşani, respectiv Bârlad),
Regimentul 65 Artilerie Aantitanc (Brăila),
Bazele 95, 62 Tehnice Mobile de Rachete
(Ploieşti şi Mârşa), Divizinul 42 Artilerie
Antitanc (Sighişoara), Şcoala Militară de
Ofiţeri Activi de Artilerie „Ioan Vodă”
(Sibiu), Centrul de Instrucţie al Artileriei
(Ploieşti), Bz. Reparat Armament (Sibiu şi
Târgovişte), Laboratorul Fotogrammetric,
Depozitele de materiale tehnice (Mârşa şi I.L.
Caragiale),
Depozitul
de
armament
(Târgovişte), Depozitele centrale de muniţii
(Sihlea, Muncelu, Argestru, Petreşti-Alba,
Filiaşi, Strejeşti, Apaţa), Poligonul de
Experienţe al Armatei (Jegălia), Laboratorul
artileristic, Compania pază transporturi
militare.
În
anul
1990,
Comandamentul
Artileriei şi-a schimbat denumirea în
Inspectoratul General al Artileriei, rămânând
cu aceleaşi atribuţii şi structură, şi a trecut în
subordinea Comandamentului Trupelor de
Uscat.
La 10 Noiembrie 1993, cu puţin timp
înainte de desfiinţarea Inspectoratului
General al Artileriei, artileriştii Armatei
României au sărbătorit 150 de ani de la
înfiinţarea Artileriei Române Moderne,
programul manifestărilor cuprinzând o
sesiune de comunicări, prezentarea filmului
documentar-artistic „Tunete prin veacuri”,
expoziţia de carte, uniforme şi fotografii,
dezvelirea Monumentului Eroilor Artilerişti –
punctul culminant – şi „Ospăţul Artileriei” –
în varianta modernă.
La sesiunea de comunicări, după citirea
Mesajului primului ministru şi a Ordinului de
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*** - Registrul istoric al Comandamentului Artileriei
pe anii 1975-1987 – ff. 206-223.
87
*** - Registrul istoric al Comandamentului Artileriei
pe anii 1975-1987 – ff. 224-247.
88
*** - Registrul istoric al Comandamentului Artileriei
pe anii 1975-1987 – ff. 248-274.

89

*** - Registrul istoric al Comandamentului Artileriei
pe anii 1975-1987 – ff. 275-296.
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zi al ministrului apărării naţionale privind
sărbătorirea Zilei Artileriei, s-au prezentat
comunicările: „Artileriştii armatei române –
păstrători ai bogatelor tradiţii de luptă
făurite de tunarii lui Iancu de Hunedoara,
Ştefan cel Mare şi Mihai Viteazul“ (ministrul
apărării naţionale generalul Nicolae Spiroiu),
„Artileria română în anul marelui jubileu“
(inspectorul general al artileriei generalul
Mihail Popescu), „Artilerişti români de seamă –
membri ai Academiei române“ (academician
Dan Berindei), „Generalii Constantin
Christescu şi Alexandru Ioaniţiu – doi bravi
artilerişti, comandanţi ai Şcolii Superioare
de Război“ (comandantul Academiei de
Inalte Studii Militare, generalul Mircea
Agapie), „Tradiţii şi perspective în
asigurarea şi exploatarea armamentului,
muniţiei şi aparaturii artileristice în armata
română“ (locţiitorul inspectorului general al
artileriei generalul Marin Florea), „Eroismul
ofiţerilor de artilerie în luptele duse pentru
eliberarea
Bucovinei,
Basarabiei
şi
Transilvaniei de Nord în timpul celui de-al
Doilea Război Mondial“ (şeful de stat major
al inspectoratului colonelul Cornel Paraniac),
Artilerişti români – cavaleri ai Ordinului
„Mihai Viteazul” (Colonel (r) dr. Constantin
Ucrain).
În Parcul Eroilor, în prezenţa
preşedintelui Ion Iliescu, a premierului
Nicolae Văcăroiu, a ministrului apărării
generalul Nicolae Spiroiu, a primarului
general
al
capitalei
Crin
Halaicu,
personalului Inspectoratului General al
Artileriei a unor generali şi ofiţeri activi, în
rezervă şi în retragere, veterani de război şi a
unui numeros public a avut loc dezvelirea
Monumentului
Artileriştilor
Români.
Inspectorul general al Artileriei, generalul
Mihail Popescu, a rostit o vibrantă
alocuţiune90: „Stimate Domnule Preşedinte,
Onorată asistenţă, În urmă cu 150 de ani, în
apropiata vecinătate a locului unde ne aflăm,
la Cotroceni, Gheorghe Bibescu, domnitor
iubitor de neam şi ţară semna la
10 noiembrie „Porunca Domnească nr. 198”,
legalizând astfel înfiinţarea primei baterii de
artilerie a Ţării Româneşti. Această zi a
intrat în istoria artileriei, ca zi a armei, ea
marcând punctul iniţial al procesului său

evolutiv, ca armă modernă, de sine
stătătoare în cadrul oştirii române, deşi
începuturile ei se pierd în negura vremurilor,
de la balistele şi catapultele dacilor, până la
tunurile domnitorilor noştri din evul mediu,
ale căror prototipuri străjuiesc intrarea spre
acest monument. Sărbătorim astăzi deci
ZIUA ARTILERIEI ediţia 150. Printr-o
fericită coincidenţă, anul acesta ZIUA
ARTILERIEI se încadrează între două
sărbători cu mare rezonanţă istorică pentru
ţara noastră – 400 de ani de la urcarea pe
tron a primului domn al unirii, Mihai
Viteazul, el însuşi un mare strateg în
folosirea artileriei şi 75 de ani de la Marea
Unire din 1 Decembrie 1918 care a consfinţit
făurirea României Mari, Visul, dar şi
Golgota dintotdeauna a românilor. Slujindu-şi
cu dragoste, credinţă şi eroism ţara, purtând
cu cinste însemnele nobile ale armei, în cele
15 decenii de existenţă modernă, artileriştii
au făurit frumoase tradiţii de luptă ce se
înscriu în bogatul hronic al armatei române.
Începând cu prima probă de foc – războiul
pentru independenţă – în marile bătălii ale
neamului care au urmat: războiul pentru
reîntregire, războiul pentru dezrobirea
teritoriilor răpite – Basarabia, Bucovina de
Nord, ţinutul Herţei, partea de nord a
Transilvaniei, artileriştii României au
săvârşit nenumărate fapte de vitejie şi acte
de eroism. Rog să fiu iertat că nu pomenesc
acum nume şi fapte, pentru că nu aş dori ca
la acest moment aniversar să comit
sacrilegiul de a omite ceva sau pe cineva.
Dealtfel, oameni ai cifrelor şi ai analizelor
exacte, modeşti şi cu frica lui Dumnezeu aşa
cum spune românul, nu ştim dacă înaintaşii
noştri ar privi cu ochi buni orice încercare
de patetism în a le lăuda numele sau faptele.
Dar, indiferent ce s-ar spune, aceste nume şi
fapte constituie fala noastră şi fac cinste şi
onoare întregii armate. Unele dintre acestea
au fost consemnate în cărţile tipărite în
cinstea acestui eveniment. Cele care sunt
ştiute, dar, mai multe fapte şi nume au rămas
neştiute. De aceea, noi, artileriştii de astăzi
am considerat că este de datoria noastră să
ridicăm spre pioasă amintire şi aleasă
cinstire a eroilor şi înaintaşilor noştri, dar, şi
spre pildă, luare aminte şi îndemn pentru
generaţia de azi şi viitoare, acest modest
monument. Operă a domnului colonel
Theodor Zamfirescu de la Studioul de Arte

90

Alocuţiunea a fost păstrată de col. (r) Marin
Ghinoiu, participant la acest eveniment.
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tunurile şi rachetele moderne de azi,
artileriştii, ce şi-au probat calităţile şi la
recentele aplicaţii şi trageri demonstrative
din poligonul Cincu, au fost iscusiţi
mânuitori ai traiectoriilor precise, au
săvârşit nenumărate jertfe, având un rol
hotărâtor în marile bătălii ale neamului
pentru independenţa şi suveranitatea patriei.
Fie ca artileria să strălucească mereu, la
„traiectorii” cât mai înalte şi precise, să
rămână tânără şi dinamică în concepţie şi
acţiune, să-şi sporească puterea de foc şi
eficienţa tragerilor, să fie un scut de nădejde
al patriei. Urez artileriştilor României noi
împliniri şi realizări, ani mulţi şi rodnici,
spre gloria armatei şi a ţării”.
În decembrie 1993, Inspectoratul
General al Artileriei a fost desfiinţat şi s-a
constituit structura „Inspectorului pentru
artilerie” (cu un birou) în cadrul
Inspectoratului General al Statului Major
General. Personalul şi unităţile subordonate
au trecut în compunerea sau subordinea
Statului Major al Trupelor de Uscat.
De-a lungul timpului Comandamentul
Artileriei a avut un rol important în
dezvoltarea generală a artileriei. Pentru
îndeplinirea atribuţiilor a desfăşurat o paletă
largă de activităţi, printre care amintim:
- în domeniul pregătirii pentru luptă:
elaborarea programelor de pregătire de luptă
a artileriei (celebrele PPLA); conducerea şi
îndrumarea pregătirii de luptă în unităţile
subordonate nemijlocit comandamentului şi
în unităţile de artilerie şi rachete terestre şi de
artilerie antiaeriană din întreaga armată;
organizarea şi conducerea aplicaţiilor tactice
cu şi fără trageri de luptă cu unităţile
subordonate nemijlocit, precum şi a unor
aplicaţii cu unităţile din subordinea regiunilor
militare (armatelor); executarea inspecţiilor
de specialitate în toate unităţile de profil;
organizarea de activităţi demonstrative,
convocări metodice şi de specialitate,
prezentarea de tehnică nou intrată în dotare;
pregătirea de specialitate a cadrelor active şi
de rezervă; organizarea concursurilor la
tragerile artileriei;
- în domeniul pregătirii tacticoperative: pregătirea cadrelor care încadrau
statul major al artileriei frontului şi
participarea la aplicaţiile organizate cu
frontul (armata) conduse de minister;
organizarea şi desfăşurarea convocărilor

Plastice al Armatei, acesta esenţializează şi
stilizează tunul – cu trecutul, prezentul şi
viitorul său – temuta unealtă de muncă şi
luptă a artileristului, fie el servant, specialist
de artilerie, inginer sau tactician, soldat sau
general. Vă mulţumim domnule colonel! Este
de datoria mea să mulţumesc tuturor
artileriştilor de azi ai României: veterani, în
rezervă sau retragere şi în activitate, care
deşi confruntaţi, ca dealtfel întreaga
societate, cu neajunsurile perioadei de
tranziţie, au sprijinit iniţiativa noastră cu
modestele lor economii, lucrarea realizându-se
discret, fără mare publicitate şi declaraţii
patetice, ceea ce evidenţiază şi mai mult
nobleţea gestului lor. Din aceleaşi
considerente se cuvin mulţumiri celor care
au reuşit să construiască monumentul într-un
timp record, precum şi sponsorilor noştri
care trăind şi simţind
româneşte şi
creştineşte, preţuind armata română, ne-au
ajutat material, spiritual şi moral în acţiunea
noastră. Demersul nostru nu ar fi căpătat
consistenţă practică fără sprijinul conducerii
Ministerului Apărării Naţionale, personal al
domnului ministru, pentru care le aducem
respectuoase mulţumiri şi fără înţelegerea de
care au dat dovadă noile structuri de
conducere culturale şi de artă ale municipiului Bucureşti şi primăria capitalei care
ne-a pus la dispoziţie acest loc. Eroii noştri
sunt omagiaţi nicăieri altundeva decât în
Parcul Eroilor. Vă mulţumim tuturor.
Stimate Domnule Preşedinte, vă mulţumim
pentru onoarea pe care ne-o faceţi prin
prezenţa
dumneavoastră
la
această
sărbătoare şi vă adresez respectuos
rugămintea să binevoiţi a dezveli MONUMENTUL ARTILERIŞTILOR ROMÂNIEI” .
Primul ministru al României, Nicolae
Văcăroiu, a adresat artileriei armatei române
următorul mesaj: „Domnilor artilerişti, Ziua
Artileriei – armă de elită a armatei noastre –
îmi oferă plăcutul prilej să vă adresez
sincere felicitări şi să vă urez noi succese în
nobila profesie de apărători ai scumpei
noastre patrii – ROMÂNIA. ARTILERIA,
prin oamenii ei de ieri şi de azi, întruchipând
rigoare matematică, inteligenţă creatoare,
pasiune, competiţie cu secunda şi miimea, a
fost şi rămâne o componentă de bază a
armatei, un scut de nădejde în apărarea gliei
strămoşeşti. Dintotdeauna, de la bombardele
şi catapultele strămoşilor noştri, până la
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tactic-operative ale grupelor comandantului,
şefului de stat major şi locţiitorului pentru
înzestrare, cu participarea cadrelor cu funcţii
de răspundere pe linie de artilerie din
întreaga armată;
- în domeniul învăţământului militar:
conducerea
şi
îndrumarea
activităţii
instituţiilor de învăţământ subordonate
nemijlocit, precum şi a catedrelor de
specialitate
din
academiile
militare;
organizarea examenelor de absolvire a
şcolilor şi cursurilor;
- în domeniul înzestrării artileristice:
coordonarea planurilor de investiţii în
domeniul înzestrării artileristice, inclusiv a
importului şi exportului
de armament,
muniţii, aparatură artileristică; coordonarea
activităţii de recondiţionări-transformări şi
omologări
de
material
artileristic;
coordonarea activităţilor din depozitele de
armament, muniţii şi tehnică specială;
coordonarea pregătirii de specialitate a
cadrelor tehnice; coordonarea, în unele
perioade, a producţiei militare din
întreprinderi de stat;

- antrenarea şi verificarea capacităţii de
luptă a unităţilor direct subordonate prin
scoaterea la alarmă;
- participarea la activităţi deosebite:
parada militară de la 23 august; participarea
la munci agricole şi în economia naţională;
înlăturarea
efectelor
unor
fenomene
meteorologice extreme: inundaţii, înzăpeziri
sau cutremure;
- organizarea şi conducerea muncii de
partid, iniţial în comandament, iar din 1962 şi
în unităţile subordonate nemijlocit;
Un colonel mai hâtru, cu state vechi în
Comandamentul Artileriei, prin anii ’80,
caracteriza etapele conducerii comandamentului astfel: generalul Romulus Costescu –
„domnie, la dolce vita”, generalul Constantin
Smirnov – „activism, dinamism”, generalul
Marin Nicolescu – „intelectualism”,
generalul Ion Popescu – „căprărism”, şi, am
adăuga noi, generalul Constantin Ioniţă –
„cu calm, tot înainte!”.

Din presa vremii
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zi al ministrului apărării naĠionale privind
sărbătorirea Zilei Artileriei, s-au prezentat
comunicările: „Artileriútii armatei române –
păstrători ai bogatelor tradiĠii de luptă
făurite de tunarii lui Iancu de Hunedoara,
ùtefan cel Mare úi Mihai Viteazul“ (ministrul
apărării naĠionale generalul Nicolae Spiroiu),
„Artileria română în anul marelui jubileu“
(inspectorul general al artileriei generalul
Mihail Popescu), „Artileriúti români de seamă –
membri ai Academiei române“ (academician
Dan Berindei), „Generalii Constantin
Christescu úi Alexandru IoaniĠiu – doi bravi
artileriúti, comandanĠi ai ùcolii Superioare
de Război“ (comandantul Academiei de
Inalte Studii Militare, generalul Mircea
Agapie), „TradiĠii úi perspective în
asigurarea úi exploatarea armamentului,
muniĠiei úi aparaturii artileristice în armata
română“ (locĠiitorul inspectorului general al
artileriei generalul Marin Florea), „Eroismul
ofiĠerilor de artilerie în luptele duse pentru
eliberarea
Bucovinei,
Basarabiei
úi
Transilvaniei de Nord în timpul celui de-al
Doilea Război Mondial“ (úeful de stat major
al inspectoratului colonelul Cornel Paraniac),
Artileriúti români – cavaleri ai Ordinului
„Mihai Viteazul” (Colonel (r) dr. Constantin
Ucrain).
În Parcul Eroilor, în prezenĠa
preúedintelui Ion Iliescu, a premierului
Nicolae Văcăroiu, a ministrului apărării
generalul Nicolae Spiroiu, a primarului
general
al
capitalei
Crin
Halaicu,
personalului Inspectoratului General al
Artileriei a unor generali úi ofiĠeri activi, în
rezervă úi în retragere, veterani de război úi a
unui numeros public a avut loc dezvelirea
Monumentului
Artileriútilor
Români.
Inspectorul general al Artileriei, generalul
Mihail Popescu, a rostit o vibrantă
alocuĠiune90: „Stimate Domnule Preúedinte,
Onorată asistenĠă, În urmă cu 150 de ani, în
apropiata vecinătate a locului unde ne aflăm,
la Cotroceni, Gheorghe Bibescu, domnitor
iubitor de neam úi Ġară semna la
10 noiembrie „Porunca Domnească nr. 198”,
legalizând astfel înfiinĠarea primei baterii de
artilerie a ğării Româneúti. Această zi a
intrat în istoria artileriei, ca zi a armei, ea
marcând punctul iniĠial al procesului său

evolutiv, ca armă modernă, de sine
stătătoare în cadrul oútirii române, deúi
începuturile ei se pierd în negura vremurilor,
de la balistele úi catapultele dacilor, până la
tunurile domnitorilor noútri din evul mediu,
ale căror prototipuri străjuiesc intrarea spre
acest monument. Sărbătorim astăzi deci
ZIUA ARTILERIEI ediĠia 150. Printr-o
fericită coincidenĠă, anul acesta ZIUA
ARTILERIEI se încadrează între două
sărbători cu mare rezonanĠă istorică pentru
Ġara noastră – 400 de ani de la urcarea pe
tron a primului domn al unirii, Mihai
Viteazul, el însuúi un mare strateg în
folosirea artileriei úi 75 de ani de la Marea
Unire din 1 Decembrie 1918 care a consfinĠit
făurirea României Mari, Visul, dar úi
Golgota dintotdeauna a românilor. Slujindu-úi
cu dragoste, credinĠă úi eroism Ġara, purtând
cu cinste însemnele nobile ale armei, în cele
15 decenii de existenĠă modernă, artileriútii
au făurit frumoase tradiĠii de luptă ce se
înscriu în bogatul hronic al armatei române.
Începând cu prima probă de foc – războiul
pentru independenĠă – în marile bătălii ale
neamului care au urmat: războiul pentru
reîntregire, războiul pentru dezrobirea
teritoriilor răpite – Basarabia, Bucovina de
Nord, Ġinutul HerĠei, partea de nord a
Transilvaniei, artileriútii României au
săvârúit nenumărate fapte de vitejie úi acte
de eroism. Rog să fiu iertat că nu pomenesc
acum nume úi fapte, pentru că nu aú dori ca
la acest moment aniversar să comit
sacrilegiul de a omite ceva sau pe cineva.
Dealtfel, oameni ai cifrelor úi ai analizelor
exacte, modeúti úi cu frica lui Dumnezeu aúa
cum spune românul, nu útim dacă înaintaúii
noútri ar privi cu ochi buni orice încercare
de patetism în a le lăuda numele sau faptele.
Dar, indiferent ce s-ar spune, aceste nume úi
fapte constituie fala noastră úi fac cinste úi
onoare întregii armate. Unele dintre acestea
au fost consemnate în cărĠile tipărite în
cinstea acestui eveniment. Cele care sunt
útiute, dar, mai multe fapte úi nume au rămas
neútiute. De aceea, noi, artileriútii de astăzi
am considerat că este de datoria noastră să
ridicăm spre pioasă amintire úi aleasă
cinstire a eroilor úi înaintaúilor noútri, dar, úi
spre pildă, luare aminte úi îndemn pentru
generaĠia de azi úi viitoare, acest modest
monument. Operă a domnului colonel
Theodor Zamfirescu de la Studioul de Arte

90

AlocuĠiunea a fost păstrată de col. (r) Marin
Ghinoiu, participant la acest eveniment.
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Plastice al Armatei, acesta esenĠializează úi
stilizează tunul – cu trecutul, prezentul úi
viitorul său – temuta unealtă de muncă úi
luptă a artileristului, fie el servant, specialist
de artilerie, inginer sau tactician, soldat sau
general. Vă mulĠumim domnule colonel! Este
de datoria mea să mulĠumesc tuturor
artileriútilor de azi ai României: veterani, în
rezervă sau retragere úi în activitate, care
deúi confruntaĠi, ca dealtfel întreaga
societate, cu neajunsurile perioadei de
tranziĠie, au sprijinit iniĠiativa noastră cu
modestele lor economii, lucrarea realizându-se
discret, fără mare publicitate úi declaraĠii
patetice, ceea ce evidenĠiază úi mai mult
nobleĠea gestului lor. Din aceleaúi
considerente se cuvin mulĠumiri celor care
au reuúit să construiască monumentul într-un
timp record, precum úi sponsorilor noútri
care trăind úi simĠind
româneúte úi
creútineúte, preĠuind armata română, ne-au
ajutat material, spiritual úi moral în acĠiunea
noastră. Demersul nostru nu ar fi căpătat
consistenĠă practică fără sprijinul conducerii
Ministerului Apărării NaĠionale, personal al
domnului ministru, pentru care le aducem
respectuoase mulĠumiri úi fără înĠelegerea de
care au dat dovadă noile structuri de
conducere culturale úi de artă ale municipiului Bucureúti úi primăria capitalei care
ne-a pus la dispoziĠie acest loc. Eroii noútri
sunt omagiaĠi nicăieri altundeva decât în
Parcul Eroilor. Vă mulĠumim tuturor.
Stimate Domnule Preúedinte, vă mulĠumim
pentru onoarea pe care ne-o faceĠi prin
prezenĠa
dumneavoastră
la
această
sărbătoare úi vă adresez respectuos
rugămintea să binevoiĠi a dezveli MONUMENTUL ARTILERIùTILOR ROMÂNIEI” .
Primul ministru al României, Nicolae
Văcăroiu, a adresat artileriei armatei române
următorul mesaj: „Domnilor artileriúti, Ziua
Artileriei – armă de elită a armatei noastre –
îmi oferă plăcutul prilej să vă adresez
sincere felicitări úi să vă urez noi succese în
nobila profesie de apărători ai scumpei
noastre patrii – ROMÂNIA. ARTILERIA,
prin oamenii ei de ieri úi de azi, întruchipând
rigoare matematică, inteligenĠă creatoare,
pasiune, competiĠie cu secunda úi miimea, a
fost úi rămâne o componentă de bază a
armatei, un scut de nădejde în apărarea gliei
strămoúeúti. Dintotdeauna, de la bombardele
úi catapultele strămoúilor noútri, până la

tunurile úi rachetele moderne de azi,
artileriútii, ce úi-au probat calităĠile úi la
recentele aplicaĠii úi trageri demonstrative
din poligonul Cincu, au fost iscusiĠi
mânuitori ai traiectoriilor precise, au
săvârúit nenumărate jertfe, având un rol
hotărâtor în marile bătălii ale neamului
pentru independenĠa úi suveranitatea patriei.
Fie ca artileria să strălucească mereu, la
„traiectorii” cât mai înalte úi precise, să
rămână tânără úi dinamică în concepĠie úi
acĠiune, să-úi sporească puterea de foc úi
eficienĠa tragerilor, să fie un scut de nădejde
al patriei. Urez artileriútilor României noi
împliniri úi realizări, ani mulĠi úi rodnici,
spre gloria armatei úi a Ġării”.
În decembrie 1993, Inspectoratul
General al Artileriei a fost desfiinĠat úi s-a
constituit structura „Inspectorului pentru
artilerie” (cu un birou) în cadrul
Inspectoratului General al Statului Major
General. Personalul úi unităĠile subordonate
au trecut în compunerea sau subordinea
Statului Major al Trupelor de Uscat.
De-a lungul timpului Comandamentul
Artileriei a avut un rol important în
dezvoltarea generală a artileriei. Pentru
îndeplinirea atribuĠiilor a desfăúurat o paletă
largă de activităĠi, printre care amintim:
- în domeniul pregătirii pentru luptă:
elaborarea programelor de pregătire de luptă
a artileriei (celebrele PPLA); conducerea úi
îndrumarea pregătirii de luptă în unităĠile
subordonate nemijlocit comandamentului úi
în unităĠile de artilerie úi rachete terestre úi de
artilerie antiaeriană din întreaga armată;
organizarea úi conducerea aplicaĠiilor tactice
cu úi fără trageri de luptă cu unităĠile
subordonate nemijlocit, precum úi a unor
aplicaĠii cu unităĠile din subordinea regiunilor
militare (armatelor); executarea inspecĠiilor
de specialitate în toate unităĠile de profil;
organizarea de activităĠi demonstrative,
convocări metodice úi de specialitate,
prezentarea de tehnică nou intrată în dotare;
pregătirea de specialitate a cadrelor active úi
de rezervă; organizarea concursurilor la
tragerile artileriei;
- în domeniul pregătirii tacticoperative: pregătirea cadrelor care încadrau
statul major al artileriei frontului úi
participarea la aplicaĠiile organizate cu
frontul (armata) conduse de minister;
organizarea úi desfăúurarea convocărilor
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săraci în inspiraĠia de a găsi cele mai
frumoase úi potrivite cuvinte, pe măsura
meritelor celor în cauză ce au făurit istoria
artileriei, unii contribuind substanĠial la
„scrierea“ istoriei neamului românesc.
În acest sens menĠionăm că artileria a dat
Ġării un membru al locotenenĠei domneúti
din anul 1866 (colonelul Nicolae
Haralambie), 2 preúedinĠi ai Consiliului de
Miniútri (generalul Gheorghe Manu úi
Constantin Coandă), numeroúi miniútri,
între care 11 au deĠinut această funcĠie la
Ministerul de Război/Ministerul Apărării
(generali Nicolae Haralambie, Tobias
Gherghely, Gheorghe Manu, Nicolae
Dabija, Alexandru Anghelescu, Iacob
Lahovary,
Eremia
Grigorescu,
Ion
Răúeanu, Paul Angelescu, Emil Botnăraú,
Victor Stănculescu. Alături de aceútia îi
amintim pe alĠi 11 artileriúti care au avut
privilegiu de a îndeplini onoranta funcĠie
de úef al Marelui Stat Major/Statul Major
General (generalii Iacob Lahovary,
Conatantin Christescu, Alexandru Lupescu,
Ioan Sichitiu, Florea ğenescu, Alexandru
IoaniĠiu, Costin Ionaúcu, Constantin
Popescu, Vasile Ionel úi Mihail Eugeniu
Popescu). De asemenea, reamintim că
19 artileriúti au îndeplinit funcĠia de
secretar al ministerului, alĠi 12 au
comandat ùcoala Superioară de Război/
Academia Militară, iar alte zeci de
artileriúti au fost úefi ai Statului Major al
ForĠelor Terestre, comandanĠi de armată,
corp de armată úi divizie etc. mulĠi dintre ei
fiind părtaúi la scrierea celor mai glorioase
pagini de istorie pentru armata română,
pe câmpurile de luptă.
Pe lângă cei ce au performat la cel mai
înalt nivel în instituĠia militară, un număr
mare de artileriúti au deĠinut funcĠii
importante în viaĠa civilă ca miniútri, senatori
úi deputaĠi, prefecĠi, primari, ambasadori etc.
Galeria spiritelor alese ale artileriei este
întregită în mod onorant cu o pleiadă de
eminenĠi oameni de útiinĠă, academicieni,
profesori universitari, cercetători, inventatori,
literaĠi úi artiúti, cu o contribuĠie remarcabilă
la dezvoltarea culturii úi spiritualităĠii
româneúti.
Biografiile acestora am încercat să fie
esenĠializate, să fie mai degrabă schiĠe

12.1. ConsideraĠii generale
De-a lungul timpului, artileriútii s-au
afirmat ca o entitate profesională de elită a
armatei
române.
Temeinic
pregătiĠi
profesional, intelectuali rafinaĠi, artileriútii au
asigurat afirmarea úi dezvoltarea artileriei ca
armă modernă, ca principal mijloc de foc al
armatei. Artileriútii au meritul nu numai de a
fi realizat istoria acestei arme, ci úi de a fi
contribuit substanĠial la apariĠia úi dezvoltarea
altor arme tehnice: atrileria antiaeriană,
tancurile. ApariĠia úi afirmarea acestor arme
sunt legate în mod ineluctabil de numele
colonelului Pandele Predescu, generalului de
divizie Nicolae Scarlat Stoenescu, respectiv al
generalilor de divizie ùtefan Burileanu,
Popescu I. Gheorghe, Marinescu Gheorghe,
Pârvulescu Gheorghe, a generalilor de brigadă
Ion Bungescu, Nicolae Zăgănescu úi
Gheorghe Vasilescu, pentru a exemplifica
foarte succint acest aspect, cu câteva nume de
referinĠă. De asemenea, dorim să relevăm
faptul că datorită pregătirii tehnice temeinice
úi a cunoútinĠelor topogeodezice, artileriútii
au reprezentat în perioada de început a
aviaĠiei militare o importantă úi valoroasă
pepinieră pentru selecĠia úi formarea
piloĠilor militari. MenĠionăm faptul că în
perioada de început a artileriei moderne,
artileriútii din trupele teritoriale îúi desfăúurau
activitatea, în timp de pace, în structuri de
pompieri. De asemenea, pentru o perioadă de
9 ani (05.01.1867-01.01.1876),din marea
familie a artileriei au făcut parte úi
pontonierii. De aceea, în filele acestei cărĠi am
cuprins úi bibliografiile unor artileriúti ce s-au
afirmat úi au dobândit notorietate în alte arme
sau domenii de activitate extra-militare.
Între aspectele importante pe care dorim
să le aducem la cunoútinĠa cititorilor este úi
acela că în demersul nostru de reunire în
paginile prezentei lucrări a celor mai
valoroase personalităĠi ale artileriei, am
prezentat numai biografiile a acelor
minunaĠi camarazi de armă aflaĠi în
împărăĠia cerului.
De asemenea, dorim să-i informăm pe
cititori că epitetele pe care le-am folosit
adesea pentru relevarea corectă úi deplină a
personalităĠii celor prezentaĠi în carte nu sunt
gratuite. Apreciem că uneori am fost prea
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biografice, pentru a putea reuni úi prezenta cât
mai multe dintre personalităĠile artileriei, deúi
opinăm că meritele excepĠionale úi
notorietatea celor prezenĠi în lucrare impunea,
pentru cei mai mulĠi dintre ei, nu o schiĠă
biografică, ci cel puĠin o carte pentru fiecare
în parte.Deúi prin structura fiecărei biografii
am fost consecvenĠi principiului de abordare
unitară a acestora, dezvoltarea lor din
perspectiva conĠinutului este diferită. Acest
aspect se datorează unor determinări multiple:
poziĠia diferită a subiecĠilor lucrării în ierarhia
militară, contribuĠia specifică a acestora în
dezvoltarea anumitor domenii, nevoia de

relevare a unor merite insuficient cunoscute
până în prezent etc.
Am urmărit ca această însumare de
biografii să fie cât mai cuprinzătoare în ceea
ce priveúte reunirea între coperĠile sale a celor
cu adevărat reprezentativi prin activitatea,
creaĠia úi opera lor. Am fost convinúi de la
început că acest lucru nu va fi posibil, dar ne-am
dat toată strădania să fim cât mai aproape cu
putinĠă de acest deziderat. Nerealizarea sa
integrală s-a datorat atât limitelor noastre
cognitive, pe care ni le asumăm, cât úi
imposibilităĠii intrării în posesia tuturor
surselor documentare necesare.

Regimentul 12 Artilerie – Botoúani – 1902
Regimentul de Artilerie al Diviziei 8 Infanterie
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General al Teritoriului (1944-1945). A fost
trecut în rezervă la 21 iulie 1941, rechemat în
armată la 23 august 1944 úi trecut din nou în
rezervă la 25 martie 1945.
A fost ministru de interne în anul 1944.
Reîntors în Ġară în anul 1912, după
studiile efectuate în Germania, locotenentul
Aurel Aldea a participat în anul următor la cel
de-al Doilea Război Balcanic.
În timpul Primului Război Mondial, în
calitate de comandant de baterie, în cadrul
Regimentului 14 Artilerie, a participat la
luptele din Dobrogea, de pe văile Neajlovului
úi Argeúului.După încheierea războiului úi-a
desfăúurat activitatea timp de 4 ani în Marele
Stat Major, în cadrul SecĠiei Transporturi,
respectiv Serviciului Istoric. Ulterior a avut o
continuă ascensiune în carieră, îndeplinind o
serie de funcĠii de conducere extrem de
importante, menĠionate detaliat mai sus, care
l-au impus în prim-planul evenimentelor
militare úi politice din perioada 1940-1945.
Pentru calităĠile sale de excepĠie a fost
numit úeful delegaĠiei României pentru
reglementarea cu Uniunea Sovietică a
problemelor generate de ocuparea de către
aceasta, în anul 1940 a Basarabiei úi a
nordului Bucovinei. În această calitate, a
obĠinut prelungirea cu 24 de ore a termenului
de evacuare úi încheierea unei convenĠii cu
sovieticii, referitoare la repatrierea militarilor
români úi a familiilor acestora, a
funcĠionarilor statului úi a altor români ce au
dorit acest lucru. În acest fel a contribuit la
repatrierea a 13750 de persoane, între care
majoritatea militari úi persoane din
administraĠie, precum úi la aducerea în Ġară a
echipamentelor militare ale Armatei Române,
estimate la 1,5 miliarde de lei.
AutorităĠile
statului,
apreciind
probitatea sa morală, i-a încredinĠat în
primăvara anului 1941 misiunea de a cerceta
„acĠiunile nelegale” ale foútilor miniútri
legionari. Ancheta generalului Aurel Aldea s-a
soldat cu un fundamentat material de trimitere
în judecată a celor vinovaĠi úi cu un raport
confidenĠial, adresat lui Ion Antonescu, în
care, în esenĠă îl învinovăĠea pentru
slăbiciunea manifestată în timpul derulării
rebeliunii legionare úi în acceptarea
ascensiunii la putere a legionarilor.

12.2. PersonalităĠi ale artileriei

General de corp de armată
Aurel ALDEA
Născut: 28 martie
1887,
în
Slatina,
judeĠul Olt.
Decedat:
17
octombrie 1949, în
penitenciarul Aiud.
Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi
Marină (1906-1907),
ùcoala Pregătitoare de OfiĠeri-Hanovra úi
Academia Militară Tehnică-Charlottenburg,
Germania (1907-1912), ùcoala Superioară de
Război (1913-1914).
Grade militare: sublocotenent-1907,
locotenent-1911, căpitan-1916, maior-1917,
locotenent-colonel-1923,
colonel-1928,
general de brigadă-1936, general de divizie1940, general de corp de armată-1944.
FuncĠii militare: comandant de secĠie
úi baterie în Regimentul 14 Artilerie (19081916); ajutor al comandantului Corpului
Apărării Antiaeriene (1917); funcĠii în Marele
Stat Major (1918-1922); úef de stat major al
Diviziei 11 Infanterie (1922-1926, 1928-1930);
locĠiitor al comandantului Regimentului 21
Artilerie
(1926-1928);
comandant
al
Regimentului 21 Artilerie (1930-1932); úef de
stat major al Corpului 1 Armată (1932-1935);
comandant al Brigăzii 3 Artilerie (19351938); secretar general al Ministerului
Apărării NaĠionale (1938); comandant al
Diviziilor 11 Infanterie (1938) úi 4 Infanterie
(1939); comandant al Corpului 2 Armată
(1940); comandant al Comandamentului
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úi condamnat la muncă silnică pe viaĠă. În
ultimul cuvânt înaintea pronunĠării sentinĠei,
generalul Aldea rămânând drept, vertical, a
spus: „O viaĠă întreagă am trăit modest. ... nu
am nici un fel de vină, că între cămaúa verde
úi steagul roúu úi cel românesc am preferat
tricolorul úi, consecvent cu ceea ce afirm,
daĠi-mi voie să afirm că-mi iubesc Ġara,
neamul úi doresc să înflorească úi să capete
aureola la care are dreptul în viitor”.
Pedeapsa a executat-o în penitenciarele
Văcăreúti úi Aiud în condiĠii extrem de dure,
denunĠate de altfel de general în 12 iunie 1947
úi 29 octombrie 1947 în impresionantele
memorii adresate inspectorului general al
DirecĠiei Generale a Penitenciarelor. Coleg de
celulă úi de suferinĠă la penitenciarul Aiud l-a
avut pe amiralul Măcellariu. Ca urmare a
rapidei degradări a stării de sănătate a încetat
din viaĠă în penitenciarul Aiud la
17 decembrie 1949.
Generalul de corp de armată Aurel
Aldea a fost un remarcabil militar român,
care pentru implicarea în evenimentele
politice din anii 1944-1946 a plătit, în mod
nedrept, cu viaĠa.

Adevărurile incomode relevate de
generalul Aurel Aldea au determinat trecerea
sa în rezervă la data de 21 iulie 1941, ceea ce
i-a amplificat aversiunea faĠă de generalul Ion
Antonescu. După trecerea în rezervă, deúi
interesat de viaĠa politică a Ġării nu a luat parte
la aceasta, până la sfârúitul lunii iulie 1944,
când a fost contactat de colonelul Emilian
Ionescu, aghiotantul regelui Mihai, pentru a
reveni în capitală úi a se implica în ieúirea
României din războiul dus alături de
Germania. Ca urmare a făcut parte din grupul
care a organizat úi desfăúurat arestarea
mareúalului Ion Antonescu. Ulterior, la
solicitarea regelui a acceptat funcĠia de
ministru de interne, hotărât să asigure liniútea
cetăĠenilor, ordinea úi autoritatea statului. Ca
urmare a formării noului guvern, la începutul
lunii noiembrie 1944, a fost eliberat din
funcĠia de ministru de interne úi numit
comandant al Comandamentului General al
Teritoriului. Trecerea în rezervă, în anul 1945
l-a nemulĠumit profund. Extrem de relevantă
în acest sens este aprecierea sa: „N-am
urmărit măriri, ascensiuni politice sau
recompense naĠionale, ci numai binele Patriei
úi al Coroanei. Dovada este că astăzi, în iunie
1946, nu posed o decoraĠie, fotografie sau
autograf din partea regelui Mihai pentru
acĠiunea de la 23 august 1944. Ca situaĠie
politică sunt aruncat la coú, iar regimul de la
6 martie 1945 a găsit cu cale să mă scoată
definitiv din cadrele armatei”1. În urma crizei
produse în august 1945 de refuzul doctorului
Petru Groza de a răspunde solicitării regelui
de a demisiona, generalul Aurel Aldea a
apreciat că se impun măsuri de organizare a
unei miúcări de rezistenĠă. În acest scop
generalul a colaborat cu o serie de lideri
militari între care îi amintim pe generalii
Constantin Eftimiu, Ion Mihăescu úi amiralul
Horia Măcellariu, cu reprezentanĠi
ai
organizaĠiei „Haiducii lui Avram Iancu”, ai
partidelor politice promonarhiste úi nu în
ultimul rând cu regele Mihai.
AcĠiunile sale nu au rămas necunoscute
noii conduceri a statului, conducând la
arestarea sa la data de 27 mai 1946 sub
acuzaĠia de complotare la distrugerea unităĠii
statului. La 16 noiembrie 1946 a fost judecat

General de divizie
Nicolae ALEVRA
Născut: 21 ianuarie 1871.
Decedat: în anul 1936.
Studii militare: ùcoala Militară de
Artilerie úi Geniu (1890-1892), ùcoala
Superioară de Război (1904-1906).
Grade militare: sublocotenent 15 iulie 1892, locotenent - 10 iulie 1895,
căpitan – 7 aprilie 1902, maior – 10 mai 1910,
locotenent-colonel – 1 aprilie 1914, colonel –
1 aprilie 1916, general de brigadă –
1 septembrie 1917, general de divizie –
1 ianuarie 1932.
FuncĠii militare: comandant subunitate
de artilerie; úef secĠie mobilizare úi úef secĠie
de stat major în Marele Stat Major; profesor
la ùcoala Superioară de Război (1912-1914,
1919); subúef al Marelui Stat Major
(1916-1918).

1

DuĠu, Al., dr., Dobre, F. – Drama generalilor români
(1944-1964) –, Editura Enciclopedică, Bucureúti, 1997,
p. 29.
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Generalul Alevra Nicolae a fost o
persoanalitate complexă, excelent militar úi
distins om politic. Ca om politic a deĠinut
portofoliul de ministru al comunicaĠiilor în
guvernul
Iuliu
Maniu,
în
perioada
10 noiembrie 1928 -15 octombrie 1929.
Ca militar s-a remarcat nu numai ca un
foarte bun comandant úi renumit cadru
didactic, ci úi ca unul dintre marii teoreticieni
militari români din prima jumătate a
secolului XX. Între lucrările sale de referinĠă
amintim:
- „Câteva cuvinte asupra legii de
înaintare” – 1908;
- „Necesitatea unei noi legi de
recrutare” – 1912;
- „Armata de rezervă” – 1913;
- „Caracteristicile generale ale unora
dintre instituĠiile noastre militare” – 1913;
- „Noi probleme de organizare” – 1913;
- „Modificarea constituĠiei úi Armata” –
1914;
- „Câteva observaĠiuni asupra unora
dintre regulamentele noastre” – 1915;
- „Stabilirea răspunderilor asupra
pregătirii armatei pentru război” – 1918;
- „MinorităĠile úi serviciul militar” –
1924;
- „Opera generalului Mărdărescu” –
1925;
- „BirocraĠia în armată” – 1927;
- „Legile militare” – 1928;
- „Reducerea serviciului militar” –
1928;
- „Organizarea armatei” – 1930;
- „Oamenii politici úi apărarea
naĠională” – 1931;
- „Noi concepte de organizare militară” –
1934;
- „Omogenitatea armatei” – 1936;
- „Problema efectivelor armatei” –
1934;
- „Imponderabili la război. Studiu
social militar” – 1936.
În viziunea sa doctrinară armata era
considerată, în mod just, elementul principal
al menĠinerii statalităĠii. JudecăĠile de valoare
ale generalului Nicolae Alevra, contribuĠia sa
substanĠială la dezvoltarea gândirii úi practicii
militare româneúti au fost apreciate corect de
societatea românească. Recunoaúterea meritelor
sale a fost încununată de acordarea titlului
de membru titular al Academiei de ùtiinĠe
a României la data de 21 decembrie 1935.

General de divizie
Paul ALEXIU

Născut: 8 aprilie 1893,
la Bucureúti.
Decedat: 30 septembrie 1963, la Bucureúti.
Studii militare: ùcoala
de OfiĠeri de Artilerie,
Geniu
úi
Marină
(1911-1913),
ùcoala
Superioară de Război
(1920-1922).
Grade militare: sublocotenent-1913,
locotenent-1916, căpitan-1917, maior-1923,
locotenent-colonel-1933, colonel-1938, general
de brigadă-1943, general de divizie-1945.
FuncĠii militare: (…); comandant al
Regimentului 3 Artilerie (1941-1942);
comandant al artileriei Diviziei 10 Infanterie
(1942-1943), al artileriei Armatei 1 (19441945); comandant al Diviziei 18 Infanterie
(1945-1946); inspector al artileriei (19461947); comandant al Regiunii 2 Militare
(1947-1949);
comandant
al
Apărării
Antiaeriene (1949-1950).
S-a remarcat, în cel de-al Doilea Război
Mondial, în timpul încercărilor sovietice de
debarcare de la Durande úi Eltigen (iulie
1942), în luptele de la est de Vah-Slovacia
(aprilie 1945). Are între altele meritul de a fi
îndeplinit funcĠia de inspector al artileriei.
A fost trecut în rezervă la 1 iunie 1943,
reactivat la 1 decembrie 1944 úi trecut
definitiv în rezervă la 20 martie 1950.
A fost arestat în perioada 21 ianuarie
1954-21 septembrie 1955, fiind acuzat, pe
nedrept, de măsuri luate împotriva populaĠiei
civile din zona Odessa, în octombrie 1941.
Generalul de divizie Paul Alexiu a
fost un eminent ofiĠer, devotat pe deplin
armatei úi Ġării.
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Colonel
Mihail ALGIU

General de divizie
Mihail ANDRONESCU

Născut: 13 mai 1843.
Decedat: 20 aprilie 1901.
Studii militare: ùcoala Militară de
OfiĠeri -Bucureúti (1861-1863).
Grade
militare:
sergent-1857,
sublocotenent-1863,
locotenent-1865,
căpitan-1868,
maior-1878,
locotenent2
colonel-1889., colonel-1895 .
FuncĠii militare: comandant al
Regimentului 6 Artilerie (1889-1895),
comandant al Regimentului 4 Artilerie (18951897).

Născut: 20 martie
1895,
RâmnicuVâlcea
Decedat: Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi
Marină (1913-1915);
ùcoala Superioară de
Război din Paris
(1924-1926).
Grade
militare:
sublocotenent – 1915, locotenent – 1917,
căpitan – 1919, maior – 1927, locotenentcolonel – 1934, colonel – 1939, general de
brigadă – 1944, general de divizie – 1946.
FuncĠii militare: comandant de baterie
în Regimentul 2 Obuziere Uúoare (19161919); ajutor al ataúatului militar din FranĠa
(1919 - 1920); membru în comisia de război
din Polonia (1923-1924); comandant de
divizion în Regimentul 2 Artilerie Grea
(1927-1928); ofiĠer de stat major în Marele
Stat Major; profesor la ùcoala Superioară de
Război (1930-1938); profesor úi comandant
secund la ùcoala Superioară de Război (19431944); úef de stat major al Armatei I (1944);
comandant secund la ùcoala Superioară de
Război (1945); comandant al artileriei
Corpului 2 Armată (1943-1946); comandant
secund la Corpul 6 Teritorial (1946-1947).
Generalul Mihail Andronescu s-a
remarcat atât ca un foarte bun artilerist,
cât úi ca un remarcabil teoretician. Între
lucrările sale de referinĠă, din publicistica
militară interbelică, menĠionăm: „Studiu critic
asupra luptei úi manevrei defensive” – 1928;
„Probleme tactice artileristice în lumina
războiului de miúcare” – 1934; „Studii critice;
Problema comandantului. Comandantul úi
Statul Major. AcĠiune úi democratism; Tactica
úi Regulamentele” – 1934; „Tactica
artileriei: principii úi aplicaĠiuni în cadrul
brigăzii úi grupării” – 1935 (împreună cu
maiorul ùtefănescu C.); „Studii tactice. Lupta
de întâlnire” – 1937; „ContribuĠia artileriei

Colonelul Mihai Algiu este unul
dintre cei care au contribuit substanĠial la
afirmarea artileriei ca armă în perioada sa
de început. A participat la Războiul de
IndependenĠă, având gradul de căpitan úi
funcĠia de comandant al Batalionului 6 din
Regimentul 2 Artilerie. Ulterior a urcat
treptele
ierarhiei
militare,
devenind
comandant al Regimentelor 6 úi 4 Artilerie.
A demisionat din armată la 15 martie 1897.
În necrologul publicat de Revista
Armatei în anul 1901 au fost relevate, între
multe altele, calităĠile sale, probate în timpul
Războiului de IndependenĠă: „În cursul
campaniei el a útiut să se distingă între toĠi
prin bravura úi priceperea sa; la atacul
redutei GriviĠa în zilele de 27-30 august
bateria sa se purtă în mod strălucit úi avu
onoarea să fie cea dintâi, dintre cele
8 comandate de colonelul Herkt, care ocupă
reduta GriviĠa în noaptea de 30-31 august,
tocmai în momentul unei întoarceri ofensive
din partea turcilor” 3.

2

Anuarul oficial al Armatei Române pe anul 1895 –
p. 307.
3
Revista Armatei – aprilie 1901, p. 282.
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îndeplinit-o în guvernele conduse de Barbu
ùtirbei, Ion I.C. Brătianu úi Vintilă Brătianu.
De menĠionat faptul că în calitate de
comandant al Diviziei 15 Infanterie a
participat la memorabila bătălie de la
Mărăúeúti. După Primul Război Mondial prin
funcĠiile deĠinute a colaborat cu elita armatei
române úi a politicii autohtone din prima
jumătate a secolului XX. În acest sens
amintim că în calitate de ministru de război
l-a audiat úi ulterior desemnat pe viitorul
mareúal Antonescu ca ataúat militar în FranĠa.
Generalul Paul Angelescu a rămas în
conútiinĠa posterităĠii nu numai prin funcĠiile
de mare răspundere pe care le-a îndeplinit, ci
úi prin contribuĠia sa la dezvoltarea gândirii
militare româneúti. Între lucrările sale
reprezentative amintim:
- „ConsideraĠii asupra situaĠiei actuale
din Extremul Orient” – 1904;
- „Tehnica úi efectele armelor de foc în
general” – curs la ùcoala Superioară de
Război – 1909-1911;
- „Studiu critic al înaintărilor din
armata noastră” – 1910;
- „ùcoala noastră superioară de război” –
1911;
- „Studiu critic al avangardelor tactice
úi al avangardelor strategice” – 1912;
- „ÎntrebuinĠarea artileriei pe câmpul
de luptă”, curs la ùcoala Superioară de
Război – 1914.

în războaiele României până în 1919
inclusiv” – 1943 (împreună cu căpitanul
Vintilă Teodorescu)4.

General de corp de armată Paul
ANGELESCU
Născut:
10
octombrie
1872, la Iaúi.
Decedat:
4 februarie 1949.
Studii militare:
ùcoala Militară
de Artilerie úi
Geniu
(18901892),
ùcoala
Superioară
de
Război
(19011903).
Grade militare: sublocotenent - 1892,
locotenent - 1895, căpitan – 1901, maior 1909, locotenent-colonel - 1913, colonel 1916, general de brigadă - 1917, general de
divizie - 1919, general de corp de armată 1932.
FuncĠii militare: comandant de
subunitate (…); ofiĠer de stat major în Marele
Stat Major (…); inspector de studii úi profesor
la ùcoala Superioară de Război (1907-1914);
úef al secĠiei operaĠii a Marelui Cartier
General (1916); comandant al ùcolii Militare
de Artilerie úi Geniu (1916); comandant al
Diviziei 8 Infanterie (1916-1917); comandant
al Diviziei 15 Infanterie (1917); adjutant regal
úi úef al Casei Militare Regale (1920-1921);
inspector general de armată (...); ministru de
război (1927-1928, 1936-1937); ministru de
stat (1933, 1934-1936).
Generalul de corp de armată Paul
Angelescu a avut o carieră militară de
excepĠie. A urcat în ierarhia militară de la
comandant de subunitate până la cea mai
înaltă demnitate, ministru de război. A
îndeplinit o diversitate de funcĠii: ofiĠer de stat
major, profesor, comandant de mari unităĠi úi
al ùcolii Militare de Artilerie, inspector
general, úef al Casei Militare Regale,
ministru. Această din urmă demnitate a

Generalul de divizie Alexandru
ANGHELESCU
Născut:
4 septembrie 1836,
în Bucureúti.
Decedat:
9 septembrie 1911.
Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri
din Bucureúti (18541856)
Grade
militare:
sublocotenent-1856,
locotenent-1858,
căpitan-1860,
maior-1865,
locotenentcolonel-1868, colonel-1871, general de
brigadă-1881, general de divizie- ......
FuncĠii militare: diferite funcĠii de
comandă úi stat major în prima baterie úi în

4

Otu, P., col. dr., Oroianu, T., col. dr., Ion, E., lt.-col., PersonalităĠi ale gândirii militare româneúti – vol. I,
Editura A.I.S.M., Bucureúti, 1997, p. 75.
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primul regiment ale artileriei române (18561871); funcĠii în Marele Cartier General
(1871-1876); comandant al Rezervei de
artilerie úi a Marelui parc (1876-1877);
comandant al Regimentelor 2 úi 4 Artilerie
(1877); comandant al Diviziilor 2 úi 4
Infanterie (1877); comandant al artileriei
Armatei de OperaĠii (1877); Comandant al
Diviziei de Rezervă (1877-1878); ministru
de
război
(27.02.1886-05.11.1887);
comandant al Corpului 3 Armată (18871888).
Generalul Anghelescu Alexandru a
fost una din personalităĠile militare de
referinĠă a celei de-a doua jumătate a
secolului al XIX-lea. Consacrarea sa în
istoria militară naĠională s-a produs odată cu
participarea la Războiul de IndependenĠă. A
fost comandantul Regimentelor 2 úi 4
Artilerie, al artileriei Armatei de OperaĠii, al
Diviziilor 2 úi 4 Infanterie úi al Diviziei de
Rezervă. Are meritele incontestabile de a fi
comandat Divizia 4 Infanterie în atacul
redutei GriviĠa 1 úi în primul atac al redutei
GriviĠa 2. MenĠionăm că în Războiul de
IndependenĠă a participat úi fratele său
generalul Gheorghe Anghelescu, comandant
al Diviziei 3 Infanterie. Ca urmare a
experienĠei dobândite în mai bine de 30 de ani
de carieră militară úi a calităĠilor probate din
plin în războiul de independenĠă a fost numit
în data de 27 februarie 1886 în funcĠia de
ministru de război. Ulterior acestei funcĠii a
fost comandant al Corpului 3 Armată, până la
data de 8 februarie 1888, când a demisionat.
Acest fapt s-a produs ca urmare a acuzaĠiei ce
i-a fost adusă de „mituire úi violare de lege”
în calitate de ministru. MenĠionăm că prin
Înaltul Decret nr. 3793 din 21 decembrie 1888
i s-a retras gradul úi a fost úters din
„Controalele
armatei”,
iar
instanĠa
judecătorească l-a condamnat în data de
7 decembrie 1888 la 3 luni închisoare
corecĠională.
În pofida acestui final nefericit úi
dramatic de carieră militară, generalul
Alexandru Anghelescu a rămas în
conútiinĠa
oútirii,
îndeosebi
pentru
participarea remarcabilă la Războiul de
IndependenĠă.

Comandor aviator Marin ANTON
Născut:
19 octombrie 1898,
în localitatea Iveúti,
judeĠul GalaĠi.
Decedat: Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie úi Geniu
(1918-1919); ùcoala
Superioară
de
Război (1932-1934).
militare: sublocotenent –

Grade
1 iunie 1919.
FuncĠii militare: comandant subunitate
de artilerie în Regimentul 39 Artilerie; diferite
funcĠii în Grupul 5 AviaĠie, Inspectoratul
General Aero, Regimentul 1 Aero úi Centrul
de InstrucĠie General Aero (1920-1923);
profesor în învăĠământul militar de aviaĠie úi
cavalerie (1924-1934); úef de stat major al
Regiunii I Aeriană de la Cluj (1937-1939);
profesor la ùcoala Superioară de Război úi
director de studii pentru SecĠia de
Aeronautică (1939-1941); úef de stat major al
Comandamentului Aero din cadrul Armatei a
IV-a (1941); comandant al Centrului de
InstrucĠie al Aeronauticii (1941-1944); úef al
SecĠiei a V-a studii la Statul Major al
Corpului Aerian Român pe frontul
antihitlerist (1945-1946).
Comandorul aviator Anton Marin úi-a
început activitatea militară ca artilerist úi
s-a consacrat ca unul dintre marii aviatori
români ai primei jumătăĠi a secolului al
XX-lea.
A participat la ambele războaie
mondiale: la primul ca artilerist, la cel de-al
doilea ca aviator. Elev fiind în perioada de
pregătire pentru ùcoala de OfiĠeri de Artilerie
a participat efectiv la 10 acĠiuni de luptă în
perioada august-octombrie 1917. Pentru
această participare a fost decorat cu „Crucea
Comemorativă” cu baretele „Mărăúti” úi
„Târgu Ocna”.
După absolvirea úcolii, la data de
1 iunie 1919, a fost repartizat la Regimentul
39 Artilerie cu care a participat la Campania
din Ungaria până la data de 22 martie 1920.
Ulterior, ca mulĠi artileriúti, ca urmare a
pregătirii de „observator” a activat în unităĠi
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muncă silnică úi la 10 ani de degradare civică.
A fost eliberat din închisoare în anul 1964,
după executarea a 16 ani de detenĠie úi i-au
fost recunoscute parĠial drepturile de pensie.
Om cu alese calităĠi profesionale úi
morale a avut puterea de a scrie două lucrări
memorialistice, extrem de interesante úi
valoroase: „Aripi în furtună” – 1979 úi „Sub
cupola de Azur”-1984.
Comandorul aviator Anton Marin
este un exemplu de referinĠă pentru
înĠelegerea faptului că de-a lungul timpului
artileria a fost o sursă valoroasă de
personal pentru alte arme úi specialităĠi
militare.

de aviaĠie. Astfel, în perioada 1920-1923 a
activat în Grupul 5 AviaĠie, Inspectoratul
General Aero, Regimentul 1 Aero úi Centrul
de InstrucĠie al Aeronauticii. De menĠionat că
trecerea în arma aviaĠie, ca personal navigant
s-a produs în data de 1 aprilie 1923.
ùi-a desfăúurat activitatea, până în
anul 1934 când a fost declarat admis în ùcoala
Superioară de Război, ca profesor în úcoli de
aviaĠie úi în ùcoala de cavalerie de la Sibiu.
La doi ani după absolvirea ùcolii Superioare
de Război, la 1 aprilie 1937 a fost numit în
funcĠia de úef de stat major al Regiunii a II-a
Aeriană cu sediul la Cluj.
Comandorul Anton Marin, a fost nu
numai un excelent pilot, ci úi un strălucit
profesor la ùcoala Superioară de Război, unde
úi-a desfăúurat activitatea în perioada (19391941).
A participat la Campania din Est, în
perioada aprilie-noiembrie 1941 ca úef de stat
major al Comandamentului Aero al Armatei
a IV-a. Ca urmare a experienĠei didactice úi
aeronautice, în data de 4 martie 1945, a fost
numit la conducerea Centrului de InstrucĠie al
Aeronauticii. Cu personalul acestui centru,
inclusiv elevii, a participat la luptele pentru
apărarea capitalei, începând cu data de
24 august 1944. A participat timp de 5 zile
efectiv, uneori din proprie iniĠiativă la luptele
de la Otopeni, Băneasa úi Pipera5.
De menĠionat că Detaúamentul comandorului
aviator Marin Anton a fost transformat
ulterior în Gruparea comandor aviator Marin
Anton.
De la data de 1 aprilie 1945, până la
terminarea războiului, în calitate de ùef de
Stat Major al Corpului Aerian Român a
participat la Campania din Vest.
Pentru modul exemplar în care úi-a
îndeplinit îndatoririle în timpul războiului a
fost decorat cu Ordinele „Coroana României”
clasa a III-a, „Steaua României” în grad de
comandor „Coroana României” în grad de
comandor, „Virtutea Aeronauticii” clasa
cavaler cu două barete úi decoraĠia
„Victoria”.
În anul 1946 comandorul Anton Marin
a fost trecut în rezervă. În anul 1948, deúi nu a
făcut niciodată politică, a fost acuzat de
uneltiri împotriva securităĠii statului. În urma
procesului a fost condamnat la 20 de ani de

General de brigadă
Petre ANTONESCU
Născut: 25 octombrie 1891, la Piteúti.
Decedat: 8 noiembrie
1957, la
Bucureúti.
Studii militare: ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi Marină (1911-1913),
ùcoala Superioară de Război (1921-1923).
Grade militare: sublocotenent-1913,
locotenent-1916, căpitan-1917, maior-1923,
locotenent-colonel-1933,
colonel-1938,
general de brigadă-1943.
FuncĠii
militare:
(…);
úeful
Secretariatului General al Ministerului
Apărării NaĠionale (1941-1943); úef de stat
major al Armatei a 4-a (1943-1944);
comandant al Diviziei Gardă (1944);
comandant al artileriei Armatei a 4-a (1944);
comandant al Diviziei 21 Infanterie (19441945).
Generalul
de
brigadă
Petre
Antonescu a fost un militar destoinic, cu o
onorantă participare la cele două războaie
mondiale. S-a remarcat, în cel de-al Doilea
Război Mondial, în bătălia din Moldova
(1944) úi în operaĠiile ofensive din Slovacia
de pe valea Slatina (1945)6.
A fost trecut în rezervă la 27 martie
1945.
6

DuĠu, A., col. dr., Dobre, F., Loghin, L., col. (r) dr., Armata română în al Doilea Război Mondial (19411945). DicĠionar enciclopedic – Editura Enciclopedică,
Bucureúti, 1999, p. 26.

5

Arhivele Militare Române, Fond 948, Dosar nr. 838,
ff. 34-39.
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A fost
decorat între altele cu
„Coroana României” cls. a IV-a úi cls. a II-a,
„Vulturul German” etc.

Generalul de divizie
Eracle ARION
Născut: 24 februarie
1838, în Bucureúti,
Decedat:
7 septembrie 1903, la
Bucureúti.
Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri
Bucureúti
(18551857),
ùcoala
Politehnică din Paris
úi ùcoala de Artilerie
úi Geniu - Metz
(1857-1861).
Grade militare: sublocotenent-1857,
locotenent-1861, căpitan-1864, maior-1868,
locotenent-colonel-1870,
colonel-1875,
general de brigadă-1883, general de divizie 1892.
FuncĠii militare: comandant de secĠie
úi alte funcĠii în primul regiment de artilerie al
armatei române (1861-1863 úi 1866-1868);
ofiĠer de stat major în DirecĠia Artilerie din
Ministerul de Război (1863-1864 úi 18681870); comandant al Regimentului 2 Artilerie
(1870-1875); úef al Serviciului Artilerie din
Marele Stat Major (1875-1877); ataúat
militar al Marelui Cartier General pe lângă
marele duce Nicolae (1877-1878); comandant
al ùcolii Speciale de Artilerie úi Geniu, (18811882); inspector general al artileriei (18831892); comandant al Corpului 2 Armată
(1892 úi 1898-1902) úi al cetăĠii Bucureúti
(1895-1898).
Generalul Eracle Arion, ca urmare a
intelectului remarcabil a absolvit două
instituĠii de învăĠământ de prestigiu din
străinătate: ùcoala Politehnică din Paris úi
ùcoala de Artilerie úi Geniu din Metz.
La vârsta de 28 de ani s-a căsătorit cu
Sevastia (Vatica), fiica înstăritului Nicolae
Alexandrescu poreclit Cafegibaúa (de la
funcĠia de cafegiu exercitată la curtea
domnitorului Grigore Ghica), care moútenise
o moúie de 1623 de hectare la FierbinĠiIalomiĠa. A avut patru copii – 3 fete úi un
băiat. Acesta din urmă, Nicolae Arion a
îmbrăĠiúat úi el meseria armelor, ajungând
până la gradul de colonel.

General de divizie Ioan ARBORE
Născut: 23 februarie 1892, la Iaúi.
Decedat: 25 decembrie 1954, în
închisoarea Văcăreúti.
Studii militare: ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi Marină (1909-1911),
ùcoala Superioară de Război-Paris (19191921).
Grade militare: sublocotenent-1911,
locotenent-1914, căpitan-1917, maior-1920,
locotenent-colonel-1929, colonel-1935, general
de brigadă-1941, general de divizie-1943.
FuncĠii militare: comandant de baterie
tunuri de câmp (1916-1917); diferite funcĠii
de comandă úi stat major în regimente de
artilerie (1921-1941); comandant al Brigăzii
2(3) fortificaĠii (1941-1942); úef de stat major
al Armatei 3 (1942-1943); subúef al Marelui
Stat Major (1943).
Alte funcĠii: subsecretar de stat pentru
aprovizionarea armatei úi populaĠiei (19431944).
Generalul de divizie Ion Arbore a avut o
carieră militară strălucită. A participat la
ambele războaie mondiale. În timpul celui
de-al Doilea Război Mondial a participat la
forĠarea Prutului (1941) úi la marile bătălii de
la Stalingrad úi Cotul Donului.
A fost arestat la 05 septembrie 1945,
judecat úi condamnat la 10 ani temniĠă grea,
pentru vina de a fi făcut parte din guvernul
Antonescu. În mod nedrept „recunoútinĠa”
statului pentru devotamentul său excepĠional
faĠă de valorile naĠionale a constat în
condamnarea la ani grei de temniĠă.
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Generalul Eracle Arion, artilerist
de legendă, úi-a început cariera militară în
primul regiment al artileriei române, înfiinĠat
de domnitorul Ioan Cuza la data de
21 decembrie 1860. S-a preocupat de
înzestrarea artileriei cu tehnică modernă.
Astfel, în perioada dintre cele două mandate de
úef al serviciului Artilerie a fost reprezentantul
Ministerului de Război la Fabrica de armament
din Nantes.Ca urmare a demersurilor sale au
fost achiziĠionate úi introduse în dotare tunurile
„Krupp” calibru 87, model 1875.
Preocupările sale au vizat atât îmbunătăĠirea organizării artileriei, cât úi valorificarea
superioară a performanĠelor acesteia. Ca
urmare a raportului său numărul 550 din
5 februarie 1877, ministrul de război a
aprobat înfiinĠarea a încă 2 regimente de
artilerie, câte unul pentru fiecare divizie.
De asemenea, a fost cel care a iniĠiat
înfiinĠarea structurilor artileriei teritoriale.
Colonelul (la acea vreme) Eracle Arion
nu s-a preocupat numai de îmbunătăĠirea
înzestrării úi organizării artileriei, ci úi de
instruirea acesteia. În acest sens menĠionăm
că a elaborat „InstrucĠiunile asupra artileriei
în luptă”, extrem de necesare la acel moment.
Un loc aparte în biografia sa l-a ocupat
participarea la Războiul de IndependenĠă.
A condus activitatea de pregătire úi realizare a
dispozitivului de luptă al bateriilor „Mircea”
úi „Elisabeta” pentru apărarea oraúului
Calafat. A coordonat realizarea podului peste
Dunăre de la Siliútioara-Măgura úi a condus
pregătirea artileriei pentru asediul Plevnei. Nu
în ultimul rând trebuie menĠionat că în
perioada
1877-1878,
ca
urmare
a
recunoaúterii calităĠilor profesionale, a fost
numit ataúat militar al Marelui Cartier
General pe lângă marele duce Nicolae úi că a
participat alături de alĠi camarazi la
capitularea lui Osman paúa. În aceeaúi calitate
de ataúat militar pe lângă marele duce
Nicolae, dar úi a personalităĠii sale
remarcabile a reprezentat România la
tratativele de pace de la San Stefano.
Un loc aparte în conútiinĠa afectivă a
artileriútilor îl ocupă úi datorită faptului că a
fost primul comandant al primei instituĠii
de învăĠământ militar de artilerie, ùcoala
Specială de Artilerie úi Geniu, în perioada
1881-1882. De reĠinut faptul că datorită
recunoaúterii meritelor în înfiinĠarea úi

conducerea instituĠiei de învăĠământ mai sus
menĠionate, în anul 1882 a fost numit
director al ùcolii Superioare de Război care,
din nefericire atât pentru el, cât úi pentru
oútirea română, din lipsa fondurilor úi a unei
locaĠii adecvate, nu s-a mai înfiinĠat în acel
an, ci úapte ani mai târziu.
Generalul Eracle Arion úi-a dovedit
din plin calităĠile de militar de elită la
comanda Corpului 2 Armată úi cetăĠii
Bucureúti. Între însărcinările importante ce
i-au fost atribuite menĠionăm pregătirea
activităĠilor din luna mai 1902 prilejuite de
aniversarea proclamării independenĠei din
urmă cu 25 de ani, al urcării pe tron a
principelui Carol în anul 1866 úi al încoronării
sale ca rege în anul 1881.
În cadrul aniversării independenĠei,
colonelul Eracle Arion a organizat
„Sărbătoarea Întâiului Tun” în amintirea
memorabilei zile de 15 mai 1877, când un tun
al bateriei „Carol” de la Calafat a tras primul
proiectil, în prezenĠa principelui, marcând
declanúarea acĠiunilor de consfiinĠire pe
câmpul de luptă a independenĠei proclamată
în parlament. Cu multă inspiraĠie, în prezenĠa
aceluiaúi Carol, devenit între timp rege,
colonelul Eracle Arion a transmis o altă
comandă memorabilă artileriútilor prezenĠi la
ospăĠ: ̎Tunari la posturi!,/ÎncărcaĠi paharele!,/
FaceĠi din braĠul vostru pârghie de ochire!,/
DuceĠi-l la retezătura gurii!,/Tunari: FOC!”.7
Cu prilejul acestei sărbători, Regele Carol I,
artilerist úcolit la Berlin, un apropiat afectiv al
artileriei române, prin discursul său onorant a
gratulat încă o dată brava artilerie română:
„Artileria poate fi mândră de falnicul său
trecut úi Ġara, împreună cu Mine, ne putem
rezema cu încredere pe această armă care úia biruit un loc de căpetenie în armată. (...)
Ridic paharul Meu în onoarea Artileriei,
urându-i un viitor tot aúa de strălucit ca
trecutul său úi ca dânsa să rămâie de-a pururi
podoaba iubitei Mele armate”.
Multă vreme, fastul, rafinamentul úi
bunul gust al „ospăĠurilor artileriútilor” a
rămas etalon în organizarea unor astfel de
activităĠi, aproape de sufletul militarilor.
7

Colectiv, 165 de ani de existenĠă a artileriei române
moderne, Editura Centrului Tehnic-Editorial al
Armatei, Bucureúti, 2008, p. 314.
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pentru noi toĠi.” - generalul Borănescu,
comandantul artileriei Corpului 2 Artilerie;
- „Armata plânge un úef experimentat.
Artileria un Luceafăr.”- generalul Popescu
Mihail, comandantul Corpului 1 Armată úi
inspector general al artileriei;
- „Aceasta este înfăĠiúarea generalului
Eracle Arion – ostaú vrednic de toată lauda –
servitor devotat al statului – servitor
credincios al Regelui – bărbat al muncii úi al
datoriei – patriot încercat úi om de bine.”
D. A Sturdza, prim-ministru úi ministru de
război.
Un impresionant cortegiu funerar l-a
condus pe ultimul drum de la biserica
Sf. Gheorghe Nou la cimitirul ùerban Vodă.
Convoiul format din marea mulĠime de
militari, dar úi civili a fost
urmat de o trăsură de gală a
CurĠii Regale, ca o distincĠie
acordată generalului, fapt
inedit,
expresie
a
consideraĠiei pe care Regele
Carol I i-a purtat-o. De altfel,
aprecierea acestuia este pe
deplin
reflectată
în
conĠinutul
telegramei
adresată soĠiei generalului:
„Moartea neaúteptată a prea
iubitului vostru soĠ, a unuia
dintre servitorii mei cei mai
devotaĠi, a umplut inima
Mea de cea mai adâncă
durere. PrimiĠi expresiunea
acestei vii úi sincere dureri
pentru marea nenorocire ce
vă loveúte pe Domnia
voastră úi pe iubita voastră
familie. Aducerea aminte a
generalului Arion va rămâne totdeauna
adânc săpată în analele armatei Mele care
poate fi mândră de a fi numărat în rândurile
sale un soldat atât de vrednic. În ce Mă
priveúte voi păstra pentru răposat o
recunoútinĠă veúnică pentru eminentele sale
servicii úi pentru caracterul său cavaleresc”.
În numărul din septembrie al aceluiaúi
an al Revistei Artileriei, al cărui membru
fondator a fost, s-a scris: „A trăit muncind,
iar munca i-a fost rodnică úi rodul
îmbelúugat. A fost dascălul neîntrecut al
artileriútilor români. A fost oúteanul
credincios úi devotat Patriei úi Tronului”.

Generalul de divizie Eracle Arion a
decedat la vârsta de 65 de ani, în data de
7 septembrie 1903 în Bucureúti. Funerariile
organizate au fost pe măsura meritelor sale
excepĠionale. Astfel, în data de 9 septembrie
sicriul cu corpul neînsufleĠit a fost transportat
de la impunătoarea sa reúedinĠă din strada
Romană nr. 17 la Biserica Sfântul Gheorghe
Nou. Sicriul a fost transportat pe afetul unui
tun calibru 105mm, tractat de 3 atelaje,
aparĠinând Regimentului 10 Artilerie.
Cortegiul funerar a fost constituit dintr-o
companie a Regimentului Mihai Viteazul, cu
drapelul de luptă úi toĠi ofiĠerii din Bucureúti.
În fruntea acestora s-au aflat generalii
Borănescu, CarcaleĠeanu, Warthiade úi

În mijloc, rândul din faĠă,
generalul Eracle Arion

Angelescu, purtători ai panglicilor decoraĠiilor
primite de-a lungul timpului.
A doua zi, 10 septembrie, la biserică a
avut loc serviciul religios desfăúurat de un
sobor format din 12 preoĠi, condus de p.s.s.
părintele Nifon, vicarul Sfintei Mitropolii.
Extrem de interesante au fost discursurile
rostite la căpătâiul bravului oútean, dintre care
menĠionăm:
- „Crescut la úcoala îndeplinirii
datoriei úi a iubirii de Patrie, generalul Arion
forma idealul nostru militar (...) era o
podoabă a armatei noastre, era o pildă
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un patriot desăvârúit. La vârsta de 17 ani s-a
înrolat ca voluntar în armă úi a urmat cursurile
ùcolii de OfiĠeri de Artilerie úi Geniu.
A participat la luptele din zona Bran úi la
bătăliile de la Mărăúti úi Mărăúeúti din Primul
Război Mondial, în cadrul Regimentului 70
DorobanĠi. Pentru faptele sale de arme a
primit ordinul „Coroana României” în grad
de cavaler cu panglică de Virtute Militară úi
frunză de stejar. După terminarea războiului a
urmat ùcoala Specială de Artilerie din
Timiúoara úi Facultatea de filozofiepsihologie din CernăuĠi. De remarcat faptul că
la această facultate a obĠinut în anul 1935
titlul de doctor „magna cum laude”.
Constantin Atanasiu úi-a completat
studiile în cadrul unui stagiu de 6 luni în
armata polonă, în anul 1937 úi pe timpul
specializării din Germania, efectuată cu
profesorul universitar H.Rupp, preúedintele
AsociaĠiei Mondiale de Psihotehnică.
Spirit enciclopedic, Constantin Atanasiu
a studiat, pe lângă útiinĠele militare,
matematica, filosofia, psihologia, pedagogia,
sociologia, istoria, muzica, artele plastice,
literatura etc. Consacrarea útiinĠifică deplină a
dobândit-o în domeniile militare ale
sociologiei, psihologiei úi pedagogiei.
Valoarea sa intelectuală i-a permis să
cunoască o mulĠime de spirite alese ale
timpului între care îi menĠionăm pe Nicolae
Iorga, Ion Jalea, Panait Istrati, George
Enescu, ùtefan Odobleja etc. Impresiile sale
puternice despre aceútia au fost publicate în
revista „ViaĠa armatei” úi „Almanahul
oútirii”. De menĠionat faptul că a publicat
articole úi studii în numeroase publicaĠii între
care menĠionăm: Revista FundaĠiei Regale,
Revista Română Militară úi Revista Artilerie
úi în ultima parte a vieĠii Flacăra úi România
literară.
Înainte de cel de-al Doilea Război
Mondial a funcĠionat ca director al SecĠiei de
Pregătire Militară de pe lângă Politehnică úi a
fost profesor la Oficiul NaĠional de EducaĠie
Fizică.
Între cele mai însemnate lucrări ale
generalului Constantin Atanasiu menĠionăm:
„RaĠionalizarea serviciului militar” (1934);
„Mic dicĠionar tactic” (1934), în limbile
română, rusă úi polonă; „NaĠiunea armată úi
armata de profesioniúti. ContribuĠii ale
psihologiei aplicate” (1935), „Psihotehnica

Ulterior, soĠia, care a trecut la cele
veúnice 20 de ani mai târziu, a mutat trupul
generalului la moúia de la FierbinĠi, judeĠul
IalomiĠa, în cavoul familiei.
Considerăm că generalul de divizie
Eracle Arion este una dintre cele mai
importante personalităĠi ale artileriei.
„Luceafărul” acesteia, „dascălul” artileriútilor,
menită să rămână pe veci în conútiinĠa
afectivă a artileriútilor. De asemenea,
opinăm
că
pentru
meritele
sale
excepĠionale în dezvoltarea armei, inclusiv
al învăĠământului artileristic ar fi normal,
cu tot respectul pentru actualul patron
spiritual „Ioan Vodă”, ca instituĠia de
învăĠământ al artileriei să-i poarte numele.

General de brigadă
Constantin ATANASIU
Născut: 31 ianuarie
1897, la Brăila.
Decedat: 11 aprilie
1988, la Bucureúti
Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi
Marină
din
Bucureúti
(19141916),
ùcoala
Specială
de
Artilerie
(1920),
ùcoala Superioară de Război (1923-1925),
Facultatea de filozofie-psihologie- CernăuĠi
(1929-1933), doctor în filozofie al
UniversităĠii CernăuĠi (1935).
Grade militare: sublocotenent-1916,
locotenent-1917, căpitan-1920, maior-1931,
locotenent-colonel-1937,
colonel-1941,
general de brigadă-1946 (fiind în rezervă).
FuncĠii militare: comandant de
subunitate în Regimentul 3 Artilerie (19161923); funcĠii în comandamentul Diviziei 8
Infanterie (1928-1935); funcĠii în Marele Stat
Major
(1935-1937);
comandant
al
Regimentului 39 Artilerie (1937-1944);
comandant al
Brigăzii 9
Artilerie;
comandant al Diviziei 9 Infanterie (19441946).
Generalul Constantin Atanasiu a fost
o personalitate de excepĠie a vieĠii ostăúeúti.
A fost un „luptător” autentic în toate
domeniile în care úi-a desfăúurat activitatea,
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în armatele străine” (1936), „Psihotehnica în
armata română” (1938), „Patriotism úi ideal”
(1939), „Psihologia úi pedagogia ordinului”
(1940) – ediĠia a doua, republicată a fost
premiată de Academia Română, „Ideologie úi
război” (1940), „Elan războinic” (1942),
„Sângerări transilvane” (1943), „Recrutul”
(1944, propus pentru premiere la Academia
Română
de către academicianul Radu
Rosetti); „ConútiinĠa militară” (1946);
„Incursiuni în psihologia luptei” (1974),
„Eseu despre educaĠia ostăúească” (1979),
„Umanismul-dimensiune în luptă” (1981) etc.
De remarcat úi creaĠiile literare, în majoritate
cu tematică ostăúească: „Strofe de lupte”
(1972); „În ritmul ostăúimii” (1974); „Poeme
din Cetatea Brăilei” (1976); „Veghea
soldatului poet” (1985).
InspiraĠia sa literară a fost alimentată úi
de participarea sa la cel de-al Doilea Război
Mondial, atât la Campania din est până la
Stalingrad, cât úi campania din vest la forĠarea
râurilor Hron, Nitra, Vah úi Morava.
Un loc aparte în biografia sa îl ocupă
înfiinĠarea din iniĠiativa sa a Institutului
Psihotehnic Militar, în anul 1937 úi a revistei
„Spirit militar modern” în anul următor.În cei
patru ani de funcĠionare ai acestei reviste a
avut colaboratori de notorietate din străinătate
úi din Ġară între care îi amintim pe ùtefan
Odobleja, ùtefănescu Goangă, Constantin
Rădulescu-Motru úi Nicolae Iorga.
Schimbările sociale produse după data
de 6 martie 1945 au determinat trecerea sa în
rezervă la data de 30 august 1945, la numai
48 de ani, invocându-se starea de sănătate.
Lipsit de surse de venit, generalul Constantin
Atanasiu a fost nevoit să presteze munci
fizice, ocazionale, incompatibile cu statutul
său de intelectual strălucit. Abia după 5 ani de
zile a reuúit să se angajeze ca „inginer
hotarnic” la Lehliu. Ulterior a lucrat ca
inginer pe mai multe úantiere.
CalităĠile sale excepĠionale profesionale
úi morale au fost menĠionate laudativ în
aprecierile anuale ale tuturor úefilor săi între
care îi amintim pe generalii Petre Dumitrescu,
Ioan Sichitiu, Nicolae Samsonovici, Florea
ğenescu, Constantin Sărătescu.
Generalul de brigadă Constantin
Atanasiu a fost unul dintre cei mai
străluciĠi intelectuali români din secolul
trecut.

General de armată Vasile ATANASIU
Născut: 26 aprilie
1886, la Târgoviúte.
Decedat: 6 iunie
1964.
Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri
de Artilerie, Geniu
úi Marină Bucureúti
(1905-1907),
ùcoala Specială de
Artilerie úi Geniu
(1909-1911), ùcoala Superioară de Război
(1918-1920).
Grade militare: sublocotenent-1907,
locotenent-1910, căpitan-1915, maior-1917,
locotenent-colonel-1918, colonel-1928, general
de brigadă-1935, general de divizie-1940,
general de corp de armată-1942, general de
armată-1945.
FuncĠii militare: comandant de pluton
la Regimentul 4 Artilerie Grea (1907-1909),
comandant baterie la Regimentul 2 Artilerie
Cetate (1911-1913), la Regimentul 1 Artilerie
Cetate (1913-1915) úi la Regimentul 3
Artilerie Grea (1915-1917); comandant
divizion la Regimentul 4 Artilerie Grea
(1917-1918); úef de birou în Marele Cartier
General (1917-1918); úef secĠie în DirecĠia
Artilerie din Ministerul de război (1918); úef
al Biroului operaĠii (1921-1926) úi al SecĠiei
4-servicii (1926-1928) din Marele Stat Major;
ajutor al Inspectorului general al artileriei
(1928-1929); comandant al Regimentului
Artilerie al Centrului de InstrucĠie al Artileriei
(1929-1931); secretar al Consiliului Superior
al Apărării (1931-1934); adjunct al
comandantului úi director de studii la Centrul
de InstrucĠie al Artileriei (1934); comandant
al Brigăzii 19 Artileriei (1934-1935); úef al
secretariatului Consiliului Superior al
Apărării ğării (1935-1937); comandant al
Diviziei
12
Infanterie
(1937-1940);
comandant al Corpului 3 Armată (19401943); úef al DirecĠiei Superioare a
Artileriei (1943-13.02.1945); comandant al
Armatei 1 (13.02.1945-20.05.1946); inspector
general de armată (1946-1948).
Generalul de Armată Vasile Atanasiu
a fost unul dintre marii comandanĠi
militari români, înscris cu litere de aur în
istoria neamului.
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poporului român. Pentru binele Ġării, care se
bizuie pe voi, duceĠi mai departe gloria
neútirbită până la înfrângerea completă a
inamicului”.
Înaintarea la gradul de general de
armată s-a produs în data de 11 aprilie 1945,
tot pe front, ca úi în cazul anterioarei înaintări
în grad. În ultima perioadă a carierei sale a
îndeplinit funcĠia de inspector general de
armată (1946-1948).
Pentru meritele sale excepĠionale a fost
decorat cu mai multe ordine úi medalii. Între
acestea le menĠionăm doar pe cele obĠinute în
timpul celui de-al Doilea Război Mondial:
„Steaua României” cls. a IV-a úi a III-a,
„Mihai Viteazul” cls. a III-a úi cls. a II-a cu
spade, „Coroana României” cls. a III-a cu
spade, Ordinele „Leul alb” al Cehoslovaciei,
„Suvorov” al URSS, „Medalia Pentru
Victoria împotriva Germaniei în Marele
Război Patriotic din 1941-1945” al URSS.
Generalul a fost căsătorit cu pictoriĠa
Eugenia Filotti (1880-1968), fiica marei
actriĠe Maria Filotti.
Distinsul general a fost trecut în
rezervă în anul 1948 úi s-a stins din viaĠă la
6 iunie 1964.

A slujit cu devotament arma artilerie,
îndeplinind pe rând funcĠiile de comandant de
pluton, baterie úi divizion în cadrul
Regimentului 3 Artilerie úi apoi în
Regimentul 4 Artilerie cu care a úi participat
la campania din anul 1916. În Războiul de
Întregire a participat cu bateria sa de tunuri
105 mm la luptele de la Giurgiu, din
Dobrogea (Cuúgun úi Caceamac, de la Pralea),
iar la Mărăúeúti a comandat un divizion al
Regimentului 4 Artilerie Grea. În plină
campanie, în anul următor a fost numit úef de
birou în Marele Cartier General. Ulterior în
perioada 1921-1928 a fost úef al Biroului
OperaĠii din Marele Stat Major.
În timpul celui de-al Doilea Război
Mondial a comandat Corpul 3 Armată în
luptele pentru eliberarea Basarabiei (forĠarea
Prutului la AlbiĠa úi luptele de pe Dealul
Corneútilor), în luptele de la Karpovo din
zona Odessa úi de pe Bug (masivul Helnik).
În cea de-a doua parte a războiului, în
perioada 20 martie 1943 – 12 februarie 1945 a
îndeplinit funcĠia de inspector general al
artileriei. În partea finală a războiului a fost
numit la comanda Armatei 1. A exercitat
această funcĠie în perioada 13 aprilie 194313 februarie 1945, conducând acĠiunile
Armatei 1 pentru cucerirea munĠilor Javorina
úi Nitra, pentru forĠarea râurilor Hron, Nitra,
Vah úI Morava úi eliberarea oraúelor OnerskyOstroh, Vesely Kromeriz úi Kojetin.
Referitor la aceste glorioase acĠiuni
militare, generalul Vasile Atanasiu menĠiona
în ordinul de zi al armatei: „Ostaúi ai Armatei 1!
În úapte săptămâni de iarnă aspră, prin
atacurile voastre năvalnive de zi úi noapte, aĠi
cucerit masivul Javorina úi după o înaintare
de 40 kilometri, aĠi ajuns la Hron, la vest de
Zvolen. Bătăliile de la Oremov Laz, cotele
1044-1027-777, Senohrad, Sása, PliČsovice,
Dobra-Niva, constituie pagini de glorie
nepieritoare, sunt frunzele cununilor de lauri
ce împodobesc frunĠile eroilor. Cu toate
greutăĠile de care v-aĠi lovit în munĠi úi
păduri, pe viscole năpraznice, ger úi zăpadă
mare, aĠi luptat neîntrerupt, neobosiĠi, sfidând
moartea úi făcând eforturi supraomeneúti, aĠi
învins un inamic dârz úi perfect înarmat,
îndeplinindu-vă
gloria,
datoria
...
Strălucitoarele voastre fapte de arme vor
rămâne de-a pururea pildă în istoria

General de brigadă dr. Victor ATANASIU
Născut:
27 noiembrie
1920, în comuna
Surdila-Greci,
judeĠul Brăila.
Decedat:
septembrie 2011,
la Bucureúti.
Studii militare:
ùcoala de OfiĠeri
de Artilerie (19391941), Academia
Militară (1948-1950).
Grade militare:. sublocotenent-1941,
locotenent-1944, căpitan-1947, maior-19..,
locotenent-colonel-1956, colonel-1965, general
de brigadă (r)-19978.
8

Apostol Vasile, Ucrain Constantin – PersonalităĠi
militare brăilene – Editura Pro Transilvania, Bucureúti,
2003, pp. 61-70.
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FuncĠii militare: ofiĠer observaror úi
comandant de baterie în R. 3 Art. (19411945); ofiĠer în R. 2 I. „Tudor Vladimirescu”
(1945-1948); cadru didactic în Academia
militară (1950-1968); redactor în SecĠia de
Istorie a Editurii Militare (1968-1970),
cercetător principal la Centrul de studii
istorice úi teorie militară (1970-1976), úef al
Catedrei de Istoria Artei Militare (1976-1981)
din Academia Militară.
A fost un strălucit militar, care are
meritul de a fi participat, pe ambele
fronturi, în Est úi în Vest, ca ofiĠer
observator úi comandant de baterie, în
cadrul R. 3 Art.
A absolvit în anul 1948 Facultatea de
drept-Bucureúti, în anul 1955 Institutul de
Geodezie-GalaĠi, iar 4 ani mai târziu
Facultatea de istorie-Bucureúti. În anul 1975,
a obĠinut titlul de doctor în istorie.
Generalul Victor Atanasiu a fost un
intelectual de marcă. A publicat, în calitate
de autor sau coautor, peste 30 de lucrări de
mare valoare útiinĠifică, fiind distins, între
altele úi cu două premii ale Academiei
Române úi a avut o contribuĠie de seamă,
alături de alĠi doi bravi artileriúti, generalii
Vasile Bărboi úi Gheorghe IoniĠă, la
elaborarea monumentalei lucrări, în zece
volume, Veteranii pe drumul onoarei úi
jertfei.
A fost distins cu importante ordine úi
medalii de război româneúti úi străine.

Colonel Gheorghe BARAC

Născut: 31 martie
1929, la Bacău.
Decedat:
10 august 2000,
la Ploieúti.
Studii militare:
ùcoala de OfiĠeri
de Artilerie
(1947-1949);
Academia Militară
din U.R.S.S.
(1951-1956);
curs de specializare în U.R.S.S. (1963).
Grade
militare: locotenent-1949;
locotenent-major – 1952; căpitan – 1955;
maior – 1956; locotenent-colonel – 1961;
colonel – 1968.
FuncĠii militare: comandant pluton în
Regimentul 2 Artilerie Grea (30 decembrie 28 aprilie 1951); comandant de baterie în
Brigada 26 Artilerie Grea Independentă
(28 aprilie – 5 iunie 1951); locĠiitor al
comandantului Regimentului 85 Tunuri
Antitanc (26 mai -11 august 1956);
comandant al Regimentului 264 Artilerie
Grea (11 august 1956 – 13 mai 1959); úef de
stat major al artileriei Brigăzii 20 Tancuri
(29 mai – 17 septembrie 1960); locĠiitor al
comandantului Regimentului 13 Artilerie
(17 septembrie 1960 – 19 iunie 1961); trecut
în rezervă (19 iunie 1961 – 6 noiembrie
1962); locĠiitor al comandantului Regimentului 25 Artilerie (6 noiembrie 1962 –
4 octombrie 1963); úef ciclu tactică úi trageri
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în Centrul de InstrucĠie al Artileriei
(4 octombrie 1963 – 30 august 1964); úef ciclu
tactică în Centrul de InstrucĠie al Artileriei
(30 august 1964 – 22 septembrie 1966);
úeful
Centrului
de
InstrucĠie
al
Comandamentului Artileriei al ForĠelor Armate
(22 septembrie 1966 – 1 noiembrie 1969);
comandant al Centrului de InstrucĠie Artileriei
úi Rachetelor (1970 – 1988).
Colonelul Gheorghe Barac a fost un
eminent ofiĠer de artilerie. A urmat clasele
primare în comuna SuĠeúti, judeĠul Brăila úi
ulterior clasele de liceu în Bucureúti. A fost,
timp de un an, elev al ùcolii de OfiĠeri de
Artilerie, în perioada 20 noiembrie 1948 – 30
decembrie 1949. La această din urmă dată a
fost înaintat la gradul de locotenent úi
repartizat comandant de pluton în Regimentul
2 Artilerie Grea.
În perioada 17 septembrie 1951 –
26 mai 1956 a fost ofiĠer elev al Academiei
Militare din Moscova. Notările anuale
consemnează rezultatele superioare obĠinute,
precum úi aprecierea personalului didactic.
Spre exemplificare menĠionăm că în
„caracterizarea de serviciu” din anul IV de
studii aprobată de generalul-locotenent de
artilerie de gardă Kulikov este înscrisă
următoarea apreciere: „Este exigent faĠă de
sine. Este principial úi perseverent. Munceúte
sistematic...”9.
Aceleaúi aprecieri elogioase se regăsesc
úi în „notarea” întregii sale activităĠi de studii:
„pe timpul cât a urmat academia a studiat
conútiincios úi cu asiduitate materia predată...
este un ofiĠer disciplinat, conútiincios úi
drept... Este exigent cu el însuúi, are voinĠă,
iniĠiativă úi este energic în acĠiuni. Este
stăpân pe sine, a fost insistent, greutăĠile le
suportă uúor”10. Notarea a fost semnată de
úeful facultăĠii – generalul-locotenent de
artilerie de gardă Kulikov úi de úeful
academiei – prim mareúalul de artilerie
Voronov.
La întoarcerea de la studii a fost numit
pentru câteva luni locĠiitor al comandantului
Regimentului 85 Tunuri Antitanc, iar apoi
comandant la Regimentul 264 Artilerie Grea
(11 august 1956 – 13 mai 1959).
9

Arhiva M.Ap.N, Dosarul colonelului
Gheorghe, DCI/1991, nr. 61, p.19.
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Idem, p. 21.

Un moment trist în cariera sa l-a
reprezentat trecerea în rezervă la 19 iunie
1961, dată până la care exercitase funcĠia de
locĠiitor al Regimentului 13 Artilerie. La data
de 6 noiembrie 1962 a fost reactivat úi numit
locĠiitor al Regimentului 25 Artilerie.
Ca urmare a faptului că era un foarte
bun artilerist úi un temeinic cunoscător al
limbii ruse, în perioada 15.02 – 10.10. 1963 a
fost trimis la un curs de specializare în
domeniul rachetelor în U.R.S.S., în
perspectiva dotării armatei române cu această
nouă categorie de tehnică. La revenirea de la
curs, a fost numit úef ciclu tactică úi trageri la
Centrul de InstrucĠie al Artileriei de la
Ploieúti. La această instituĠie úi-a desfăúurat
activitatea timp de un sfert de veac. Din
22 septembrie 1966 până în anul 1988 a fost
comandantul acestei instituĠii de învăĠământ.
A avut o contribuĠie excepĠională la
dezvoltarea centrului, sub toate aspectele úi
implicit a învăĠământului artileristic. Deúi
timp de 22 de ani a fost încadrat pe funcĠie
prevăzută cu gradul de general úi a avut o
exprimare profesională admirabilă, nu a
cunoscut împlinirea înaintării la acest grad.
A fost trecut în rezervă la 1 ianuarie 1990,
după ce în prealabil fusese pus la dispoziĠia
Comandamentului Artileriei.
Colonelul Gheorghe Barac a decedat la
10 august 2000. A fost înhumat cu onoruri
militare în Cimitirul Viiúoara din Ploieúti.

General de brigadă Constantin BARCA
Născut: 9 octombrie 1870, la Focúani,
judeĠul Putna.
Decedat: Studii militare: ùcoala Militară de
OfiĠeri de Artilerie úi Geniu (1890-1892).
Grade militare: sublocotenent-1892,
locotenent-1895, căpitan-1902, maior-1911,
locotenent-colonel-1915,
colonel-1917,
general de brigadă (r)-1929.
FuncĠii militare: diferite funcĠii în
Regimentul 11 Artilerie,
Regimentul 1
Artilerie Cetate, Regimentele 18 úi 16
Artilerie, (1892-1913); (…); comandant al
Regimentului 1 Artilerie Munte (1917-1918),
Brigada Artilerie Munte (1919-1921),
Brigada 2 Artilerie Grea (1921-1923),
Brigada 6 Artilerie (1923-1928).

Barac
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Generalul Constantin Barca a fost un
excelent ofiĠer care úi-a desfăúurat întreaga
activitate numai în unităĠi úi mari unităĠi
de artilerie.
A participat la campania din anul 1913
cu Regimentul 16 Artilerie. În Primul Război
Mondial a luptat în Transilvania, comandând
Divizionul 1 din Regimentul 11 Artilerie, la
Pralea úi Divizionul 1 din Regimentul 5
Artilerie la VarniĠa. De asemenea, a participat
la luptele de la Mărăúti, Târgu Ocna úi
Dărmăneúti, precum úi la campania din 1919
din Transilvania.
A fost trecut în rezervă la 1 martie
1928.

Grade militare: sublocotenent-1894,
locotenent-1897, căpitan-1905, maior-1912,
locotenent-colonel-1916,
colonel-1917,
general de brigadă-1919.
FuncĠii militare: instructor la ùcoala
Regimentară (1894-1897), comandant al
Bateriei 4 din Regimentul 3 Artilerie Brăila
(1897-1899); comandant al SecĠiei de
Pompieri din Brăila (1899-1901); comandant
al Bateriei 2 din Regimentul 3 Artilerie
(1901-1905); comandant al Divizionului 1 din
Regimentul 20 Artilerie (1912-1913);
comandant al Divizionului 1 Obuziere din
Corpul 1 Armată (1913-1914); stagiu la
Marele Stat Major (1914-1915); comandant al
Regimentului 5 Obuziere (1915-1916); subúef
de stat major la Corpul 4 Armată (1916),
subúef al statului major al Armatei de Nord
(1916), subúef de stat major la Armata 1
(1916-1917); comandant al Regimentului 29
din Brigada 4 Obuziere (1917-1918),
comandant al Regimentului 3 Artilerie Brăila
(1918-1919); comandant al Brigăzii 17
Artilerie (1919); comandant al artileriei
Comandamentului Militar al Basarabiei
(1919-1923); inspector la Inspectoratul
Armatei (1923-1926); úef de stat major la
Corpul 6 Armată (1926-1928); pensionat în
anul 1928.
Generalul de brigadă Nicolae Batâr a
fost unul dintre artileriútii de seamă ai
primelor 3 decenii ale secolului trecut. Tatăl
său, Nicolae Batâr, a participat la războiul de
independenĠă cu Regimentul 13 DorobanĠi
Vaslui, afirmându-se în luptele de la Plevna.
La rândul său a luat parte la Războiul de
Reîntregire. A îndeplinit funcĠii de stat major,
contribuind direct la elaborarea planurilor de
acĠiune ale Armatei 1 pentru luptele de la
Mărăúeúti, din vara anului 1917.
A fost decorat cu: ordinul „Steaua
României”, clasa a V-a, în grad de cavaler,
ordinul „Coroana României”, clasa a IV-a, cu
panglică de virtute militară, medalia jubiliară
„Carol I”, medalia „Avântul Ġării”, medalia
„Crucea Comemorativă a Războiului 19161919”, medalia „Victoria”, medalia „Semnul
Onorific de Aur” pentru 25 de ani de serviciu.
Întreaga sa carieră militară a fost un
exemplu de devotament faĠă de armată úi Ġară.

Colonel Gheorghe BARTOLOMEU
Născut: 10 ianuarie 1897, la Bucureúti.
Decedat: Studii militare: ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie úi Geniu (1914-1916).
Grade militare: sublocotenent-1916,
locotenent-1917, căpitan-1920, maior-1930,
locotenent-colonel-1938, colonel-1941.
FuncĠii militare: (…); comandant al
Regimentului 70 Artilerie (1941); prefect al
judeĠului Prahova (1941-1943); comandant al
Grupului 2 artileriei munte (1943-1945);
comandant al Diviziei 2 Munte (1944),
comandant al Brigăzii 10 Artilerie (1945).
Colonelul Gheorghe Bartolomeu a
fost un ofiĠer valoros, cu un dezvoltat simĠ
al datoriei. A participat la ambele conflagraĠii
mondiale.
S-a remarcat, în cel de-al Doilea Război
Mondial, în luptele duse de Divizia 2 Munte
în Transilvania (1944).
A fost trecut în rezervă la 9 septembrie
1945.

General de brigadă Nicolae BATÂR
Născut: 16 decembrie 1874, în oraúul
Vaslui.
Decedat: Studii militare: ùcoala Fiilor de
Militari din Iaúi, ùcoala Militară de OfiĠeri
Artilerie
úi Geniu (1892-1894), ùcoala
Specială de Artilerie, ùcoala Superioară de
Război (1910-1912, clasat al 3-lea din
promoĠie).
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general Gheorghe Manu, menĠiona „are toate
calităĠile cerute pentru a deveni un bun
ofiĠer”11.
Cu prilejul inspecĠiei generale din
toamna anului 1887, inspectorul general,
legendarul Eracle Arion, îl caracteriza pe
tânărul locotenent Basarabescu astfel: „este
inteligent, îi place a studia úi a se Ġine în
curent cu cunoútinĠele teoretice úi practice ale
armei”12. La fel de onorant l-a apreciat o altă
mare personalitate a artileriei, generalul
Năsturel: „ofiĠer superior cu calităĠi reale úi
distinse... s-a achitat în mod elogios de
sarcinile sale. Acest oficer poate spera la
înalte comandamente în oútire úi de aceea
menĠin cu plăcere propunerea de înaintare la
alegere”13.
Ca o recunoaútere a calităĠilor sale
profesionale úi morale a fost trimis în
Germania în anul 1890 pentru achiziĠionarea
cupolelor destinate fortificaĠiilor CetăĠii
Bucureútiului úi aliniamentului FocúaniNămoloasa úi în FranĠa, în anul 1906, pentru
achiziĠionarea tunurilor Hotchkiss, calibru
57 mm.
Temeinicele cunoútinĠe de specialitate
i-au permis să deĠină funcĠiile de
comandant al Regimentului 1 Artilerie, al
Brigăzii 9 Artilerie úi al Diziei 9 Infanterie.
Exprimarea profesională de excepĠie l-a
impus în mod ineluctabil în galeria
spiritelor alese ale artileriei.
Meritele i-au fost recunoscute úi prin
atribuirea de onorante medalii úi ordine, între
care amintim:
- „Coroana României” clasa a IV-a;
- „Tezaurul sacru în grad de ofiĠer”,
oferit de împăratul Japoniei în 1898;
- „Steaua României” clasa a V-a (1904);
- Medalia jubiliară „Carol I” (1906);
- Semnul onorific „Serviciu 25 ani”;
- „Steaua României” clasa a IV-a
(1912).

General de brigadă
Ioan BASARABESCU
Născut: 15 februarie 1861, în comuna
Topisceni, în fostul judeĠ Râmnicu Sărat.
Decedat: Studii militare: ùcoala Militară de
Infanterie úi Cavalerie (1878-1880); ùcoala
Specială de Artilerie úi Geniu (1881-1883).
Grade
militare:
sublocotenent
(1 iulie 1880); locotenent (8 aprilie 1884);
căpitan (30 august 1889); maior (1 februarie
1896); locotenent-colonel (28 noiembrie
1902); colonel (1907); general de brigadă
(1912).
FuncĠii militare: comandant de secĠie
în Regimentul 2 Artilerie (1880-1881);
comandant secĠie în Regimentul 1 Artilerie
(1881-1883); comandant subunitate în
Regimentul 6 Artilerie (1883-1884); ofiĠer la
Arsenalul Armatei (1884-1885); ofiĠer în
Regimentul 2 Artilerie (1885); ofiĠer în
Batalionul de Asediu (1885-1888); diferite
funcĠii în Regimentul 6 Artilerie (1889-1892);
ofiĠer în Regimentul 10 Artilerie (1892-1896);
ofiĠer în Regimentul 5 Artilerie (1896-1898);
ofiĠer în Regimentul 2 Cetate (1898-1900);
ofiĠer în Regimentul 10 Artilerie (1900-1902);
ofiĠer de stat major în Regimentul 12 Artilerie
(1902); ofiĠer în Regimentul 10 Artilerie
(1903-1905); ofiĠer în Regimentul 2 Artilerie
(1905-1907); comandant al Regimentului 1
Artilerie (1907-1909); director al artileriei în
Ministerul de Război (1909-1910); úeful
Comenduirii PieĠei Bucureúti (1910);
comandant al Brigăzii 9 Artilerie (19111914); comandant al Diviziei 9 Infanterie
(1914-...).
Generalul de brigadă Ioan Basarabescu,
fiul lui Mihail úi al Mariei, s-a remarcat încă
din primii ani de carieră ca un ofiĠer valoros,
promiĠător. Pe parcursul întregii cariere
militare s-a remarcat ca profesionist
autentic, apreciat deopotrivă de superiori
úi subordonaĠi. În prima sa „foaie
calificativă”, inspectorul general, celebrul

11

Arhiva Ministerului Apărării NaĠionale, Fondul
Memorii bătrâni generali, Memoriul generalului de
brigadă Basarabescu Ioan, fila 10.
12
Idem, fila 11.
13
Idem, fila 30.
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de OfiĠeri de Artilerie úi Geniu, dislocată la
Iaúi, pe care a absolvit-o în anul 1918. ùi-a
început cariera militară în Regimentul 7
Artilerie din Buzău. A avut o evoluĠie
normală în carieră.
În perioada iulie 1941 – 25 august 1944
a participat la Campania din Est, la luptele de
la Odessa, Kubanka, Krivoi Rog, Mariopol,
Natalievka, TiguĠa, Zaza etc.
În data de 25 august 1944 a fost luat
prizonier de către sovietici în zona Buhuúi úi
internat în lagărele de la Roman, BălĠi úi
Oranki-Mănăstârca. Odată cu constituirea
Diviziei „Horia, Cloúca úi Criúan” s-a înscris
„ca voluntar” în aceasta. Până la pensionare a
îndeplinit funcĠii de răspundere în armată.

General de brigadă
Ioan BĂDICEANU
Născut: 16 octombrie 1897, la
Comarnic.
Decedat: Studii militare: ùcoala Militară de
OfiĠeri de Artilerie úi Geniu (1916-1918);
ùcoala de AplicaĠie pentru Artilerie (19231924); Cursul de pregătire pentru gradul
maior (1935); Cursul de pregătire pentru
gradul de general-maior (1941).
Grade militare: sublocotenent –
15 noiembrie 1917; locotenent – 1 aprilie
1920; căpitan – 1 iulie 1927; maior – 10 mai
1938; locotenent-colonel – 18 februarie 1940;
colonel – 14 iulie 1945; general-maior –
23 august 1949.
FuncĠii militare: comandant secĠie
artilerie în Regimentul 7 Artilerie Buzău
(1917-1919); comandant de secĠie în
Regimentul 33 Artilerie din Oradea Mare
(1919); ofiĠer cu aprovizionarea în
Regimentul 38 Obuziere din Ghimbav
(noiembrie 1923 – aprilie 1924); ofiĠer în
ùcoala Militară de OfiĠeri de Artilerie
(octombrie 1927 – octombrie 1928);
comandant divizion, úef Birou Mobilizare úi
ùef Birou InstrucĠie (1928-mai 1938); ùef
Grup Artilerie la Pirotehnia Armatei
(noiembrie 1938 – iulie 1941); comandant de
divizion úi ajutor comandant Regiment de
artilerie (1941-1944); úef al spatelui în
Divizia „Horia, Cloúca úi Criúan” (aprilienoiembrie 1945); membru în Comisia de
ArmistiĠiu
în
judeĠul
Caraú-Severin
(1 noiembrie 1945 – 27 martie 1946);
comandant al Centrului Teritorial Timiú
(27 martie – 31 august 1946); comandant al
Regimentului
1
Artilerie
CălăreaĠă
(1 septembrie 1946-21 august 1947);
comandant al Corpului 47 Tancuri (15 mai
1949 – 15 octombrie 1950); comandant al
Corpului 5 Tancuri (1950 - ...)14.

Maior Mihail BĂNULESCU
Născut: la 25 martie 1899, la Gura Foii,
judeĠul DâmboviĠa.
Decedat: 23 august 1941, la VacarjaniOdessa.
Studii militare: ùcoala Militară de
OfiĠeri de Artilerie (1919-1921).
Grade militare: sublocotenent-1921,
locotenent-..., căpitan-..., maior-1940.
FuncĠii militare: comandant de baterie
úi de divizion în Regimentul 1 Artilerie
Grăniceri (1921-1941).
Maiorul erou Mihail Bănulescu a fost
unul dintre mulĠii artileriúti ce au
contribuit la scrierea cu sânge a istoriei
naĠionale.
A participat în cel de-al Doilea Război
Mondial la luptele de eliberare a Basarabiei,
precum úi la cele de la Odessa.
A decedat la 23 august 1941, la
Vacarjani-Odessa,
conducând
focul
divizionului său pentru respingerea unui
contraatac, fiind omorât pe loc de explozia
unui proiectil inamic.

Generalul de brigadă Ioan Bădiceanu
a fost un militar de excepĠie. După ce a
absolvit úcoala primară în localitatea natală, a
urmat liceul „SfinĠii Petru úi Pavel” din
Ploieúti. Ulterior s-a înscris la ùcoala Militară
14

Sandu Marinescu, Bravi comandanĠi de brigăzi úi
regimente de artilerie, Editura ProTransilvania,
Bucureúti, 2006, p. 96.
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Cantemir”) la Roman úi a înfiinĠat Liceul
Militar „ùtefan cel Mare” din Câmpulung
Moldovenesc. De asemenea, are recunoútinĠa
peste ani a oútirii pentru emiterea celebrului
Ordin 50, menit a ridica nivelul de trai al
armatei úi pentru faptul că s-a preocupat
constant de asigurarea unui statut social
respectabil cadrelor militare.
A fost căsătorit cu Florica Munzer,
născută Glanzstein, cu care a avut o fetiĠă,
moartă de leucemie. SoĠia sa a fost anterior
căsătorită cu Radu Munzer (Mănescu), fost
adjunct al ministrului finanĠelor (1952-1970),
emigrat, cu familia, în Israel în 1985.
O excelentă caracterizare a omului Emil
Bodnăraú îi aparĠine lui Ion Cernat, autorul
articolului „Destine sub vremi: Emil
Bodnăraú (1904-1976)“. Autorul menĠiona
că în închisoarea de la GalaĠi, Emil Bodnăraú
s-a remarcat a fi „deosebit de ceilalĠi prin
inteligenĠă, clarviziune, ordine în gândire úi
disciplină, se vedea clar că era militar. … i s-a
încredinĠat munca de birou, administraĠia úi
contabilitatea
închisorii,
era
de
o
corectitudine care impunea respect, meticulos
úi exact, dar úi cu o viziune largă asupra
fenomenelor social-politice. … Orientarea lui
Emil Bodnăraú spre stânga comunistă o aflăm
în dezamăgirea care a cuprins tineretul
studios, intelectualitatea, după războiul din
1916-1918. … Gestul lui Emil Bodnăraú de a-úi
înfige sabia în pământ, cascheta de ofiĠer în
mânerul săbiei a fost explicat în următorii
termeni: <<Într-o Ġară în care n-ai cu ce-Ġi
înmormânta părinĠii (îi murise tatăl), ceva
trebuie schimbat>>. În ochii celor care au
trăit atunci, alternanĠa liberali-Ġărăniúti era
privită ca o mascaradă politică úi se punea
problema schimbării din temelii a regimului
din perspectiva dreptei úi a stângii. … El a
acĠionat ca român úi româneúte într-un cadru
strâmt, încorsetat ideologic, economic úi
militar. Cred că n-ar trebui să se uite că el
este cel care a avut curajul de a spune ruúilor
ce-au spus chinezii: că ei, ruúii ne-au luat
Basarabia! N-ar trebui uitat că el, Emil
Bodnăraú, i-a spus lui Hruúciov să retragă
trupele sovietice din România, ceea ce s-a
întâmplat în 1958”.
Presa de după 1989 a mai scris că în
funcĠia de ministru al apărării a apărat
drepturile băneúti ale militarilor spunându-le
unor „tovarăúi nemulĠumiĠi”: „După ce veĠi

General de armată
Emil BODNĂRAù
Născut: 1904, la
IaslovăĠ,
judeĠul
Suceava.
Decedat:
24 ianuarie 1976,
la Bucureúti.
Studii
militare:
Liceul Militar din
CernăuĠi, ùcoala de
OfiĠeri de Artilerie
(1923-1925,
al patrulea din
74 absolvenĠi), ùcoala de AplicaĠie de
Artilerie (1925-1927, úef de promoĠie), ùcoala
Specială din Moscova (1936), devenind agent
N.K.V.D..
Grade militare: sublocotenent-1925,
locotenent-1927, căpitan-..., maior-1946,
avansat direct general colonel-1947, general
de armată-1951.
FuncĠii militare: funcĠii în ùcoala de
OfiĠeri de Artilerie (1928-1930), R.12 Art.
(1930-1932); ministru al Apărării NaĠionale
(1947-1955).
Alte funcĠii: úeful biroului militar al
C.C. al P.C.R. (1944-1945); subsecretar de
stat la PreúedinĠia Consiliului de Miniútri
(1946-1947); vicepreúedinte (1954-1955),
prim-vicepreúedinte
(1955-1967)
al
Consiliului de Miniútri; vicepreúedinte al
Consiliului de Stat.
A fost un artilerist cu o pregătire de
specialitate temeinică. A absolvit al patrulea
în promoĠie ùcoala de OfiĠeri de Artilerie úi
primul ùcoala Specială de Artilerie. De
asemenea, a absolvit úi Facultatea de drept
din Iaúi.
A dezertat din armata română în anul
1932 úi a emigrat în U.R.S.S.. Revenit în
România cu misiuni speciale în 1936, a fost
arestat úi condamnat la 10 ani detenĠie.
Eliberat în 1942, a făcut parte din
conducătorii insurecĠiei din România de la
23 august 1944.
A avut un rol esenĠial în plecarea
armatei sovietice din România în anul 1958.
În ceea ce priveúte armata, are merite
incontestabile. Între acestea amintim că a
reînfiinĠat în anul 1949 fostul Liceu Militar
„Nicolae Filipescu” (în prezent „Dimitrie
619

remarcat rolul său în
„începerea”16 úi
realizarea retragerii trupelor sovietice din Ġara
noastră. Emil Bodnăraú, prin prietenia sa cu
Kang Seng, pe care îl cunoscuse la úcoala de
spionaj din Uniunea Sovietică, ajuns úeful
informaĠiilor úi securităĠii din China, a
facilitat „scoaterea Chinei din izolare”,
asumarea rolului de mediator al României în
conflictul sovieto-chinez úi spijinul chinez
acordat României17. Un rol important l-a jucat
Bodnăraú úi în acivitatea statului român de
contracarare a presiunilor externe, îndeosebi
sovietice, din vara anului 196818.
De fapt, în cartea lui Larry L. Watts,
pornind de la rolul jucat de acesta în
apărarea intereselor naĠionale contra
dorinĠelor sovietice úi protecĠia pe care i-a
acordat-o prinĠesei Ileana (despre care s-a
spus că i-ar fi fost amantă), este acreditată
ideea
„improbabilităĠii
trădării”
lui
Bodnăraú, dezertarea acestuia fiind
„acoperirea unei misiuni de spionaj militar
care nu a mai avut loc odată cu înfrângerea
Ġării.”19. Totuúi, enigma Emil Bodnăraú
ramâne mai departe nedezlegată.

sta 20 sau 30 de ani cu centura pe burtă, să
veniĠi úi să cereĠi micúorarea soldelor sau a
pensiilor militare“.
Referitor la dezertarea din armată din
anul 1932 în „Portretul unui spion” Stelian
Tănase, arată: „Să fi provocat dezertarea
ambiĠiosului ofiĠer nemulĠumirea faĠă de
calificativul primit la notarea anuală pentru
anul 1931? I se reproúa „lipsa de tact, beĠiile
úi frecventarea unor persoane lipsite de
patriotism“. Sau, cum se plânge chiar
Bodnăraú într-un memoriu, la 7 februarie, cu
numai o săptămână înainte de a trece Nistrul:
<<sunt înfierat dintr-odată úi ca beĠiv úi ca
lipsit de iubire de patrie>>. Ca răspuns,
două zile mai târziu, colonelul Ioan Rizescu,
comandantul Regimentului 12 Artilerie, în
raportul său către superiori notează
slăbiciunea pentru băutură, minciunile în
diverse situaĠii, faptul ca l-a dat afară din
birou. „OfiĠerul este bucovinean, mama este
de origine germană úi fiind sus la clasificaĠia
din úcoală, este cam încrezut“, „judecata sa
este încă puĠin copilărească, iar acĠiunile faĠă
de cei mari sunt violente“, „temperament
recalcitrant“. Observa, de asemenea,
valoarea de ofiĠer a lui Bodnăraú úi dorinĠa
sa de a face carieră. Aúadar, Bodnăraú,
frustrat, a cerut să iasă la raport la
comandantul unităĠii, colonelul Ioan Rizescu,
pentru a i se explica motivele notării. La
11 februarie Bodnăraú apare în faĠa
comandantului brigăzii. Concluzia este că
dacă
locotenentul
îúi
va
schimba
comportamentul i se va da un calificativ mai
bun. Bodnăraú putea fi mulĠumit. Pe
13 februarie cere o permisie. Două zile mai
târziu, în noaptea de 15 februarie, la Hotin,
dispare. Acestea sunt faptele”.
În cartea lui Larry L. Watts, „Fereúte-mă,
Doamne, de prieteni”, sunt mai multe referiri
la activitatea lui Emil Bodnăraú din perioada
postbelică, úi mai ales la rolul pozitiv jucat
de acesta în politica naĠională. Astfel,
începând cu 1949, în cadrul „rebeliunii
Gheorghiu-Dej - Bodnăraú”15 s-a implicat în
lupta împotriva
„Birolui Moscova” din
partidul comunist (etnici străini), a susĠinut
facĠiunea Dej a comuniútilor de origine
română. De asemenea, istoricul american a

General de corp de armată
Ion BOIğEANU
Născut:
10 octombrie 1891,
la CăciulaĠi, judeĠul
Ilfov.
Decedat: 5 aprilie
1946, la Bucureúti.
Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi
Marină (1907-1909),
ùcoala Superioară de
Război (1920-1922),
Centrul de studii tactice de la Metz-FranĠa
(1929).
Grade militare: sublocotenent-1909,
locotenent-1912, căpitan-1916, maior-1917,
locotenent-colonel-1925, colonel-1931, general
de brigadă-1938, general de divizie-1942,
general de corp de armată-1944.
16

Idem, pp. 190-201.
Idem, pp. 269-273.
18
Idem, pp. 385-404.
19
Idem, p. 177.
17

15

Larry L. Watts – Fereúte-mă, Doamne, de prieteni…
Editura RAO, Bucureúti, 2011, pp. 175-179.
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FuncĠii militare: (…); secretar general
al M.Ap.N. (1941-1942); comandant al
Diviziei 3 Infanterie (1942-1943), Diviziei 19
Infanterie (1943), Corpului de cavalerie
(1943), Corpului 1 Armată (1943-1944);
director al DirecĠiei ÎnvăĠământului Militar
Superior (1944); comandant al Corpului 4
Armată (1944-1945).

Doilea Război Mondial, în preliminariile
participării armatei române la acesta.
A decedat la 29 iunie 1940, în
localitatea HerĠa, fiind omorât de militari
sovietici, pe când încerca să le explice că
localitatea HerĠa nu figura pe harta
revendicărilor sovietice. A fost înmormântat
la 1 iulie 1940 în cimitirul oraúului Dorohoi,
apoi a fost reînhumat în Cimitirul Central din
Bacău.
Era căsătorit de numai 10 luni úi aútepta
un copil pe care nu a mai avut úansa să-l vadă.
După eliberarea nordului Bucovinei în iulie
1941, guvernatorul Bucovinei a dispus
ridicarea la HerĠa a unei troiĠe în amintirea
ofiĠerului. La parastasul care a avut loc la
úcoală, la care a participat úi soĠia căpitanului
cu fetiĠa lor, IoaniĠa, guvernatorul a prins la
gâtul fetiĠei o cruciuliĠă de aur cu dedicaĠia
„De la tăticul tău”.

Generalul de corp de armată Ion
BoiĠeanu a fost un eminent ofiĠer de
artilerie. A urcat cu tenecitate úi demnitate
treptele ierarhiei până la gradul de general de
corp de armată. A îndeplinit funcĠii
importante, inclusiv de comandant de mari
unităĠi,
în cadrul Ministerului Apărării
NaĠionale.
Prin participarea sa la cele două mari
conflagraĠii mondiale úi-a îndeplinit cu
prisosinĠă îndatoririle faĠă de Ġară. În cel de-al
Doilea Război Mondial, s-a remarcat, pe
frontul din Kuban úi în operaĠiile militare din
Ungaria (MunĠii Bukk) úi Slovacia (MunĠii
Javorina).
A fost trecut în rezervă la 27 martie
1945.
Generalul de corp de armată Ion
BoiĠeanu a deĠinut în anul 1944 funcĠiile
onorante de ministru al Culturii NaĠionale úi
Cultelor úi ad-interim la JustiĠie20.

General de brigadă
Romulus BOTEANU
Născut: 7 ianuarie
1848, în Bucureúti.
Decedat:
9 ianuarie 1924.
Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri
Bucureúti (18651868).
Grade
militare:
sublocotenent-1868,
locotenent - 1872,
maior-1884,
locotenentcolonel-1897, general de

Căpitan Ioan BOROù
Născut: Decedat: la 29 iunie 1940, în localitatea
HerĠa.
Studii militare: ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie.
Grade militare: sublocotenent-…,
locotenent-…, căpitan-….
FuncĠii militare: comandant al
Batalionului 1 din Regimentul 16 Artilerie din
Divizia 6 Infanterie.

căpitan-1875,
colonel-1891,
brigadă-1906.
FuncĠii militare: comandant de secĠie
în Regimentul 2 Artilerie (1868-1872);
comandant de baterie în Regimentul 1
Artilerie (1872-1977); comandant al Bateriei
1 Artilerie CălăreaĠă din Regimentul 4
Artilerie (1877-1878); diferite funcĠii la
Arsenalul Armatei-membru úi preúedinte al
comisiilor de recepĠie a armamentului fabricat
de Uzinele „Steyr”, Austria (1878-1884);
locĠiitor al comandantului Regimentului 1
Artilerie
(1884-1892);
comandant
al
Regimentului 2 Artilerie (1892-1897, 19001903); preúedinte al comisiei de remontă a
armatei (1897-1900); comandant al artileriei
Corpului 3 Armată úi al Regiunii fortificate

Căpitanul de artilerie Ioan Boroú este
primul ofiĠer român căzut la datorie în al
20

DuĠu, A., col. dr., Dobre, F., Loghin, L., col. (r) dr., Armata română în al Doilea Război Mondial (19411945). DicĠionar enciclopedic – Editura Enciclopedică,
Bucureúti, 1999, pp. 56-57.
*** - Secretariatul General. TradiĠie úi noutate. 100 ani –
Bucureúti, 2000, p. 25.
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Corpului 3 Armată úi a regiunii fortificate
Focúani-Nămoloasa-GalaĠi. A fost trecut în
rezervă în anul 1906 când a fost úi înaintat la
gradul de general de brigadă. În acelaúi an, ca
urmare a pasiunii sale faĠă de cai úi a
temeinicelor sale cunoútinĠe despre aceútia a
fost numit director al Hergheliei Coroanei de
la Segarcea.
În anul 1914 a fost numit membru în
Comisia hipică naĠională, iar în 1915
preúedinte al acesteia, organizând ExpoziĠia
hipică naĠională de la ConstanĠa.
Este considerat creatorul úcolii de
dresori úi crescători de cai ai armatei.
Pentru a percepe exact personalitatea
complexă a generalului artilerist Romulus
Boteanu, amintim faptul că acesta a fost
membru al SocietăĠii Astronomice din
Paris úi al SocietăĠii de Dare de Semn din
Bucureúti.
Generalul a avut doi descendenĠi, un
băiat úi o fată. Fiul său, ce purta numele de
Emanoil, atât de drag familiei, conform
tradiĠiei a îmbrăĠiúat cariera militară.
A participat la campania din 1913 úi la Primul
Război Mondial, unde a úi fost rănit.
Generalul Romulus Boteanu, distinsă
personalitate a artileriei a trecut la cele
veúnice în anul 1924.
A fost decorat cu: „Virtutea militară de
aur”, „Steaua României” în grad de ofiĠer,
„Coroana României” în grad de ofiĠer,
„Sf. Stanislas” cls. a III-a de război (Rusia) etc.

Focúani-Nămoloasa-GalaĠi
(1903-1906);
comandant al artileriei Corpului 2 Armată
(1913); comandant al Diviziei 8 Infanterie
(1916); preúedinte al Comisiei de remontă al
armatei (1916-1918).
Generalul de brigadă Romulus Boteanu
provine dintr-o veche familie din ğara
Românească, menĠionată pentru prima dată în
documente în prima jumătate a secolului
al XVII-lea. Înaintaúii săi au îmbrăcat cu mult
succes haina militară.
A urmat cursurile ùcolii Militare pe care
a absolvit-o în anul 1868, al treilea din
promoĠia de 27 de ofiĠeri. Înaintat la 29 iulie
1868 la gradul de sublocotenent úi-a început
cariera în Regimentul 2 Artilerie. A participat
în primăvara anului 1872 la crearea primei
baterii de artilerie călăreaĠă în cadrul acestuia,
în garnizoana Giurgiu. În vara aceluiaúi an a
fost mutat în Regimentul 1 Artilerie pentru a
contribui la înfiinĠarea bateriei de artilerie
călăreaĠă din cadrul acestuia. După ce a lucrat
cu gradul de căpitan la Pirotehnia Armatei, a
participat la Războiul de IndependenĠă la
comanda bateriei de artilerie călăreaĠă din
compunerea Regimentului 4 Artilerie. Pentru
remarcabile fapte de arme din luptele de la
Plevna a fost decorat cu Virtutea Militară de
Aur úi Steaua României de Război în grad de
cavaler.
După război a fost mutat la Arsenalul
Armatei unde a îndeplinit onoranta funcĠie de
preúedinte al Comisiei de recepĠie a
armamentelor. Ca urmare a aprecierii
calităĠilor profesionale, în anul 1891 a fost
numit comandant al Regimentului 9 Artilerie.
De reĠinut faptul că în anul 1897, ca
recunoaútere a temeinicelor sale cunoútinĠe de
crescător de cai, de dresor al acestora úi de
călăreĠ a fost numit preúedinte al Comisiei de
remontă a cabalinelor din armată. A fost unul
dintre marii specialiúti ai timpului, recunoscut
úi peste hotare unde a susĠinut apreciate
conferinĠe de specialitate. Una din lucrările
sale „Călăuza crescătorilor úi cumpărătorilor
de cai” a fost extrem de bine primită de
specialiúti úi apreciată elogios de Academia
Română. MenĠionăm faptul că a avut o
contribuĠie însemnată nu numai la dezvoltarea
acestui tip de publicistică, ci úi la îmbogăĠirea
teoriei artileristice.
În perioada 1900-1906 a deĠinut
comanda Regimentului 2 Artilerie, a artileriei

General de brigadă Mircea BOTEZ
Născut: 19 aprilie
1872.
Decedat: 25 aprilie
1930.
Studii
militare:
ùcoala de ofiĠeri
(1890-1892).
Grade
militare:
sublocotenent-1892,
locotenent-1895,
maior-1911,
locotenentcolonel-1916, general de

căpitan-1902,
colonel-1915,
brigadă-1917.
FuncĠii militare: diferite funcĠii în
Regimentul 4 Artilerie (1892-...); comandant
al artileriei călăreĠe/Divizia Cavalerie (1913622

1916); comandant al ùcolii de OfiĠeri de
Artilerie úi Geniu(1917-1918); inspector
general al armatei (1920-...).
Generalul de brigadă Mircea BOTEZ
a rămas în sufletul camarazilor de armă
atât pentru eroismul său, cât úi pentru
faptul că s-a numărat printre iluútrii
comandanĠi ai ùcolii de OfiĠeri de Artilerie
úi Geniu.
A fost fiul generalului Panait Botez.
A participat la Campania din 1913.
În Primul Război Mondial a participat la
luptele din Transilvania pe frontul Armatei de
Nord úi la luptele din Moldova. În data de
4 octombrie 1916 a fost grav rănit în zona
localităĠilor Hârja-Grozeúti, în timp ce
conducea focul unei baterii al cărui
comandant fusese grav rănit. După spitalizare
nu s-a mai putut întoarce pe front.
Pentru faptele sale de vitejie colegii din
promoĠie l-au numit „VITEAZUL ”.

NaĠional Liberal, membru de onoare al
Academiei Române, face parte din galeria
marilor personalităĠi al căror destin s-a
intersectat în mod fericit cu artileria.
Primul său contact cu armata a fost în
anul 1877, la numai 13 ani, când úi-a însoĠit
tatăl pe front. Următorul a fost la
18 octombrie 1882 când s-a înscris ca
voluntar în Regimentul 2 Artilerie din
Bucureúti. După intrarea României în cel
de-al Doilea Război Balcanic, a demisionat
din fruntea Partidului Liberal úi, cu gradul de
maior, a participat la activităĠile militare
desfăúurate în cadrul Statului Major al
Artileriei al Corpului II Armată. Despre
activitatea sa, generalul Crăiniceanu menĠiona
„Neobosit úi însufleĠit în îndeplinirea
serviciului în toate direcĠiile: informaĠii,
comunicaĠii, aprovizionări úi predări. A adus
mari servicii în îngrijirea trupei care ocupa
comandamentul. Merită a fi decorat úi
înaintat în grad”21.
După participarea la războiul balcanic,
deúi nu a mai fost concentrat sau mobilizat,
potrivit reglementărilor din acea vreme a fost
notat elogios úi propus pentru înaintarea la
gradul următor, lucru ce însă nu s-a mai
întâmplat.
Referitor la înaintarea sa la gradul de
locotenent-colonel, comandantul Diviziei 4
Infanterie, din care făcea parte Regimentul 2
Artilerie a afirmat: „dacă ar fi să se aprecieze
numai după unele funcĠii ce a ocupat în
serviciul Ġării úi tot ar merita să înainteze
excepĠional. Dacă totuúi se Ġine în seamă că
maiorul în rezervă Ion I.C. Brătianu a fost úi
ministrul de Război care a pregătit armata
pentru această campanie, înaintarea sa în
mod excepĠional este úi mai justificată.
De aceea în acord cu úefii săi ierarhici, îi
propun pentru înaintare excepĠională”.
De reĠinut că, deúi a fost propus pentru
înaintare în grad, în pofida demnităĠilor
deĠinute, nu a fost avansat, deoarece nu fusese
„concentrat” după obĠinerea gradului de
maior, aúa cum prevedeau reglementările din
acea vreme. Acest aspect de respectare strictă
a legalităĠii pare aproape incredibil în
contextul actualelor realităĠi.

Maior (r) Ion I.C. BRĂTIANU

Născut: 20 august
1864, în localitatea
Florica,
judeĠul
Argeú.
Decedat:
24 noiembrie 1927,
în Bucureúti.
Studii:
Colegiul
„Sfântul Sava” din
Bucureúti;
ùcoala
preparatorie „SaintBarbe”;
ùcoala
politehnică; ùcoala de poduri úi úosele din
Paris. (1883-1889).
Grade militare: sublocotenent –
10 mai 1883; locotenent – 10 mai 1891;
căpitan – 1 februarie 1897; maior –
1 decembrie 1913.
FuncĠii militare: comandant de
subunitate úi alte funcĠii în Regimentul 2
artilerie; ministru de război (1914-1916;
1922).
Marele om politic Ion I.C. Brătianu,
preúedinte al Consiliului de Miniútri în
cinci mandate, preúedinte al Partidului
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Nicolescu Gheorghe, PersonalităĠi în uniformă,
Calendarul tradiĠiilor militare – 2011, Editura
Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, p. 43.
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doctorat la Universitatea Sorbona (19201922), precum úi un doctorat în filozofie la
Universitatea CernăuĠi (1923).
A fost membru corespondent (19281942) úi membru titular (din 28.05.1942) al
Academiei Române.
În 1916 s-a înrolat voluntar în
Regimentul 2 Artilerie. A participat la luptele
de pe valea Trotuúului úi din Bucovina, de
fiecare dată fiind rănit.
A conferenĠiat la ùcoala Superioară de
Război în anii 1942-1943 úi 1945.
Între multele sale lucrări publicate le
amintim pe următoarele: „O enigmă úi un
miracol: poporul român”, „Formarea unităĠii
româneúti. Factori istorici”, „AcĠiunea
politică úi militară a României în lumina
corespondenĠei diplomatice a lai Ion I.C.
Brătianu”, „File rupte din cartea răsboiului”
etc. În această din urmă carte a evocat úi
personalitatea admirabilă a viitorului mare
general de artilerie, Nicolae Dăscălescu, pe
atunci comandant al divizionului din care
făcea parte úi locotenentul Gheorghe
Brătianu.
A decedat în închisoarea deĠinuĠilor
politici de la Sighet.

Ion I.C. Brătianu a deĠinut portofoliul
de ministru de război în perioadele 4 ianuarie
1914 – 15 august 1916 úi 19 ianuarie 25 martie 1922.
A fost distins cu:
- Medalia „Avântul ğării”;
- Marea Cruce a Ordinului „Coroana
României”;
- Marea Cruce a Ordinului „Steaua
României”;
- Medalia jubiliară „Carol I”.

Maior (r) Gheorghe BRĂTIANU
Născut:
3 februarie 1898,
la
Ruginoasa,
judeĠul Iaúi.
Decedat: aprilie
1953, la Sighet.
Studii militare:
ùcoala de OfiĠeri
de Rezervă de
Artilerie (19161917).
Grade militare:
sublocotenent1917, locotenent-1921, căpitan-1934, maior1942 (de la 05.09.1941 a fost transferat în
arma cavalerie).
FuncĠii militare: comandant de
subunităĠi de artilerie.

General de brigadă Romulus
BRĂTUIANU
Născut: 5 iunie 1876, la Româneúti,
plasa Ocolu, judeĠul Gorj.
Decedat: Studii militare: ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie úi Geniu (1894-1896), ùcoala de
AplicaĠie de Artilerie úi Geniu (1899), ùcoala
Superioară de Război (1904-1906).
Grade militare: sublocotenent-1896,
locotenent-1900, căpitan-1907, maior-1914,
locotenent-colonel-1916,
colonel-1917,
general de brigadă-1926.
FuncĠii militare: comandant de
subunitate în Regimentele 9 úi 1 Artilerie
(1896-1899), 3, 1 úi 5 Artilerie (1900-1907);
funcĠii în ùcoala Militară de Artilerie úi Geniu
(1912-1914; comandant al Regimentului 1
Artilerie Cetate (1918-1920), al ùcolii de
AplicaĠie
de
Artilerie
(1920-1921);
comandant al Brigăzii 9 Artilerie (19261928), Brigăzii 19 Artilerie (1928), Brigăzii

A fost fiul ilustrului om politic Ion I.C.
Brătianu úi al Mariei Moruzi, fostă noră a lui
Alexandru Ioan Cuza.
Maiorul (r)
Gheorghe
Brătianu a fost o
mare
personalitate a
societăĠii
româneúti
din
prima jumătate a
secolului
al
XX-lea, cu o
solidă pregătire
universitară. A
urmat Facultatea
de drept din Iaúi
(1917-1919) úi a
obĠinut
un
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cu Regimentul 23 Artilerie úi cu Brigada 13
Artilerie la memorabilele lupte de la
Nămoloasa, Mărăúeúti úi Muncelu.
În timpul celui de-al Doilea Război
Mondial a condus în calitate de comandant
acĠiunile de luptă ale Regimentului 1 Artilerie
Grea în operaĠia de la Odessa (1941). După
îndeplinirea altor funcĠii importante, a fost
numit din nou la comanda Regimentului 1
Artilerie Grea (1943-1944). Împreună cu
întregul regiment, la 24 august 1944 a fost
luat prizonier în satul Brad, judeĠul Bacău, de
trupele sovietice. A fost prizonier în U.R.S.S.
mai bine de 3 ani, până la data de
13 octombrie 1947, când a revenit în Ġară.
De reĠinut faptul că în timpul prizonieratului,
ca urmare a unei îmbolnăviri grave úi-a
pierdut ochiul stâng.
Generalul Budiú Alexandru a rămas în
conútiinĠa camarazilor ca unul din
străluciĠii
teoreticieni
ai
perioadei
interbelice. Lucrările sale cele mai
reprezentative, în ordine cronologică, au fost
următoarele22:
- „Sistematizarea cunoútinĠelor tactice
referitoare la defensivă úi ofensivă” (1928);
- „NoĠiuni de artilerie: material,
muniĠie, trageri” (1929);
- „Conducerea
războiului
de
coaliĠiuni” (1931);
- „Conducerea acĠiunilor. Studiu
politico-militar” (1932), prefaĠa semnată de
marele om politic, profesorul universitar Nae
Ionescu;
- „Cartea ostaúului. Suflet úi minte”
(1933), scrisă împreună cu căpitanul Filip A.;
- „Manevra din poziĠie centrală.
Ruptura frontală. Manevra pe linii
interioare” (1933) – prefaĠa acesteia a fost
scrisă de un alt mare gânditor militar,
generalul Sichitiu I.;
- „AplicaĠiuni tactice úi organizarea
lor pentru instrucĠia de luptă”, volumele I
úi II (1935),
- „Manevra úi formele ei” (1937);
- „Războiul
mondial.
Prusia
Orientală. August 1914”;
- „Bulgaria. Istorică. Geografică.
Politică. Economică. Culturală. Militară.” –
1943.

17 Artilerie (1928-1931); comandant al
Diviziei 5 Infanterie (1931-1935).
A fost un strălucit ofiĠer de artilerie.
A urcat cu conútiinciozitate treptele ierarhiei
militare, de la comandant de subunitate până
la comandant de divizie. A fost trecut în
rezervă la 18 iunie 1935.

General de brigadă
Alexandru BUDIù
Născut:. 26 iunie
1896, la Plăgineúti,
judeĠul Vrancea.
Decedat:
23 septembrie 1971,
la Bucureúti.
Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi
Marină
Bucureúti
(1915-1916), ùcoala Superioară de Război
(1924-1926) – al doilea în promoĠie.
Grade militare: sublocotenent-1916,
locotenent-1917, căpitan-1923, maior-1933,
locotenent-colonel-1938, colonel-1943, general
de brigadă-1948, cu vechime din 26 ianuarie
1945.
FuncĠii militare: comandant de pluton
în Regimentul 23 Artilerie (1916), ofiĠer de
stat major în Brigada 13 Artilerie (19161920); comandant de baterie în Regimentul
18 Artilerie (1920-1924); profesor la ùcolile
Militare din Bucureúti úi ConstanĠa (19261932); profesor la ùcoala Superioară de
Război (1933-1938); úef al Biroului ataúaĠi
militari din Marele Stat Major (1937-1938);
ataúat militar în Bulgaria (1938-1941);
comandant al Regimentului 1 Artilerie Grea
(1941, 1943-1944); comandant al Grupului
de ExperienĠă Prahova (1941-1943); úef de
stat major al Corpului 6 Armată (1943);
diferite funcĠii de comandă úi úef al unor
cursuri de perfecĠionare ale Marelui Stat
Major (1948-1952).
A îndeplinit ireproúabil o mare
diversitate de funcĠii în domeniile
comandă, învăĠământ úi diplomaĠie
militară. A participat la ambele conflagraĠii
mondiale ale secolului trecut. Astfel, în
timpul Războiului de Reîntregire a participat

22

Otu, P., col. dr., Oroianu, T., col. dr., Ion, E., lt.-col., PersonalităĠi ale gândirii militare româneúti – vol. I,
Editura A.I.S.M., Bucureúti, 1997, pp. 103-109.
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Colonel Octavian BUGEANU

Opera generalului Budiú Alexandru a
fost subscrisă convingerii că „lecĠiile
trecutului au costat prea mult sânge pentru
a nu scote úi folosi toate învăĠămintele ce
rezultă din ele”.

Născut: Decedat: 12 decembrie 1938.
Studii militare: Grade militare: sublocotenent-...,
locotenent-1916, căpitan-1917, maior-1919,
locotenent-colonel-..., colonel-... .
FuncĠii militare: (...); comandant al
Divizionului Artilerie CălăreaĠă (1919-1920) ;
profesor de matematică la ùcoala Militară de
Artilerie
(1920-1930);
comandant
al
Divizionului 2 Tunuri Munte (1930-1932);
comandant al ùcolii Militare de OfiĠeri de
Artilerie de Rezervă, Craiova (1932-1935);
comandant al Regimentului 19 Artilerie
Ploieúti
(1935-1937);
comandant
la
Inspectoratul General al Artileriei (19371938); trecut în rezervă-1938 .
A fost un excelent ofiĠer, care úi-a
desfăúurat întreaga carieră militară numai
în structuri de artilerie. A participat, în
Primul Război Mondial, la luptele din
Dobrogea úi de la Oituz (comandant de
baterie). În anul 1919, comandând Divizionul
Artilerie CălăreaĠă, a participat la campania
din Ungaria.
Colonelul Octavian Bugeanu a fost un
strălucit matematician, timp de un deceniu
profesor de matematică la ùcoala Militară de
Artilerie.
A fost un colaborator constant la Gazeta
matematică úi la Revista de matematică din
Timiúoara.

Căpitan Vasile BUESCU
Născut: în anul 1846.
Decedat: martie 1883, la Bucureúti.
Studii militare: ùcoala de ofiĠeri din
Bucureúti (1865-1867).
Grade militare: sublocotenent-1867,
căpitan-1874.
FuncĠii militare: subdirector al
Arsenalului Armatei (1877-1878), comandant
de baterie/R. 2 Art. (1879-... ), profesor la
ùcoala de ofiĠeri.
A fost úeful promoĠiei din anul 1867 la
ùcoala de ofiĠeri din Bucureúti, iar în anul
1871 a fost trimis la studii la Liege, Belgia.
În anul 1875 a inventat un sistem de
revolver úi puúcă, cu încărcarea pe la
culată (în fapt o înbunătăĠire a revolverului
belgian Lebeau), care a fost adoptat pentru
armata română (revolverul Buescu).

General de brigadă
Gheorghe BUICLIU
Născut: 8 ianuarie
1883,
în
comuna
Popeiu,
judeĠul
Braúov.
Decedat:
18 octombrie 1966.
Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi
Marină
Bucureúti
(1904-1906), ùcoala
Specială de Artilerie (1906-1908).
Grade militare: sublocotenent-1906,
locotenent-1910, căpitan-1914, maior-1917,
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dezvoltarea producĠiei autohtone de armament
locotenent-colonel - 1919, colonel - 1926,
úi muniĠii.
general de brigadă-1935; în 1938 a
demisionat din armată.
Cele mai înalte demnităĠi pe care le-a
FuncĠii
militare:
profesor
de
deĠinut în instituĠia militară au fost cele de
matematici superioare la ùcoala de OfiĠeri de
secretar general al Ministerului de Război
Artilerie, Geniu úi Marină (1908-1916);
úi de inspector general al artileriei.
consilier pe probleme
tehnice
úi
de
învăĠământ militar în
Marele Stat Major
(1916-1920); profesor
la ùcoala de AplicaĠie
a Artileriei úi profesor
suplinitor la catedra
de geometrie analitică
la Politehnica din
Timiúoara
(19201930); comandant al
ùcolii de AplicaĠie de
Artilerie
(19261928); conferenĠiar la
catedra de balistică a
Generalul Buicliu la turnarea canciocului inaugural
secĠiei de armament
al Casei Gazetei Matematice (oct. 1933)
úi
muniĠii
din
(De la stânga la dreapta: Ion Ionescu, Gh. ğiĠeica, C. Busilă, Tancred
Constantinescu, Gen.Buicliu, Mihai Manoilescu, Gh. Em. Filipescu)
Institutul Politehnic
Bucureúti
(19311945); secretar general al Ministerului de
General de brigadă
Război (1937); inspector general al
Ion BUNGESCU
artileriei
(1937-1938);
specialist
în
întreprinderile de tehnică militară (1945Născut: 16 martie
1952).
1898,
în
satul
Generalul de brigadă Gheorghe
Retevoieúti,
jud.
Buicliu a fost un eminent ofiĠer de artilerie,
Muscel.
Decedat: 19 aprilie
unul dintre marii matematicieni români.
1948.
A publicat diverse studii de specialitate în
Studii
militare:
„Gazeta matematică” (462 probleme úi 191
Liceul
militar
articole), în „Revista de matematică”-Belgia
Mânăstirea
Dealu
úi în alte publicaĠii.
(1913-1916), ùcoala de OfiĠeri de Artilerie úi
A fost un remarcabil profesor de
Geniu (1916-1917), ùcoala de Războimatematică la ùcoala de AplicaĠie a Artileriei,
Bucureúti (1930-1932), ùcoala de Războila Politehnica din Timiúoara úi la Institutul
Paris (1932-1933).
Politehnic Bucureúti. Temeinica sa pregătire
Grade militare: sublocotenent-1917,
matematică úi tehnică l-a impus ca specialist
locotenent-1918, căpitan-1926, maior-1934,
în întreprinderile de tehnică militară,
locotenent-colonel -..., colonel-..., general de
contribuind între anii 1945-1952 la
brigadă-1945.
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Reîntors în Ġară a realizat un nou
model de conducere a focului „Aparatul
central simplificat - sistem maior Bungescu”
(1935). De menĠionat că lucrarea de
prezentare a acestuia „Memoriu asupra
aparatului control de preparaĠie úi
conducere a tragerilor antiaeriene” a fost
premiată în anul 1935 de Academia
Română. Pentru invenĠia sa a fost decorat cu
„Meritul cultural pentru útiinĠă” clasa a II-a,
prin Decretul nr. 730 din 1935. În acelaúi an,
ca urmare a recunoaúterii importanĠei acestei
realizări ofiĠerului i-a fost acordat úi ordinul
„Coroana Iugoslaviei” clasa a IV-a.
Perseverent în activitatea de cercetare
útiinĠifică, a realizat, 3 ani mai târziu
„Aparatul
central
de
tragere-model
Bungescu-1938”. Această realizare a avut un
puternic ecou inclusiv în străinătate. Deúi mai
multe uzine au solicitat licenĠa, inclusiv din
Germania, contra unor sume considerabile.
Bun român, ofiĠerul a oferit gratuit
documentele specialiútilor Uzinei ReúiĠa. De
reĠinut că acest model de aparat a echipat
artileria antiaeriană română în cel de-al
Doilea Război Mondial.
Generalul Ion Bungescu a fost
preocupat nu numai de domeniul tehnic, ci úi
de cel al învăĠământului militar. În acest sens
menĠionăm că în perioada 1936-1938 a făcut
parte din corpul didactic al ùcolii Superioare
de Război. El este cel care a iniĠiat
demersurile înfiinĠării la 1 aprilie 1938 a
Centrului de InstrucĠie pentru Apărare Contra
Aeronavelor úi la 10 decembrie 1939 a ùcolii
Militare de OfiĠeri de Artilerie Antiaeriană.
De altfel, a fost úi primul comandant al
acesteia, funcĠie îndeplinită până în anul
1944.
La data de 8 iunie 1944, locotenentcolonelul Bungescu a fost numit úef de stat
major al Corpului Blindat, funcĠie deĠinută
puĠin timp, întrucât la 1 decembrie 1944 a fost
numit, cu grad de colonel, úef de stat major al
Corpului 2 Armată. Cu aceste structuri
militare a participat la Campania din vest.
În data de 23 decembrie 1945 ofiĠerul a
cunoscut bucuria înaintării pe deplin
îndreptăĠită la gradul de general de brigadă.
Ulterior, generalul a îndeplinit funcĠii de
răspundere la Corpul 4 Armată úi în
structurile centrale ale subsecretarului de stat
al Aerului.

FuncĠii militare: comandant de
subunitate în R. 15 Obuziere (1917-1918);
comandant al primei baterii de tunuri
antiaeriene „Skoda” cal. 76,2 mm (19261930); cadru didactic la ùcoala Superioară de
Război (1936-1938); comandant al Centrului
de InstrucĠie pentru Apărarea Contra
Aeronavelor (1938-1939) úi al ùcolii de
OfiĠeri pentru Artileria Antiaeriană (19391944); úef de stat major al Corpului Blindat
(1944); úef de stat major al Corpului 2 Armată
(1944-1946); diferite funcĠii la Corpul 4
Armată úi la Subsecretariatul de Stat al
Aerului (1946).
După absolvirea ùcolii Militare de
Artilerie, Geniu úi Marină úi înaintarea la
gradul de sublocotenent, la data de 1 iunie
1917, a fost trimis pe frontul din Moldova, la
comanda unei subunităĠi de artilerie din
Regimentul 15 Obuziere. După încheierea
Primului Război Mondial a solicitat trecerea
în arma artilerie antiaeriană.
A contribuit la formarea specialiútilor în
armă în primii ani de la apariĠia acesteia, prin
cooptarea în catedra de pregătire militară a
ùcolii Politehnice – Polizu din Bucureúti, care
asigura pregătirea ofiĠerilor de rezervă din
această armă.
În anul 1925 a fost trimis în FranĠa, la
un curs de specializare pe linia apărării contra
aeronavelor. Reîntors în Ġară a fost numit în
anul 1926, comandant al primei baterii de
tunuri antiaeriene sistem „SKODA”, calibru
76,2 mm. În perioada în care a deĠinut această
funcĠie a realizat o primă variantă a aparatului
de conducere a focului artileriei antiaeriene,
menit a sincroniza în timp úi spaĠiu
traiectoriile proiectilelor trase de tunurile
conectate la acest aparat. Acest aparat a
reprezentat mecanizarea úi automatizarea
tragerilor asupra Ġintelor aeriene.
După ce a urmat ùcoala Superioară de
Război din Bucureúti (1930-1932), ca urmare
a rezultatelor excepĠionale a fost trimis să
urmeze úi cursurile celebrei ùcoli Superioare
de Război Saint-Cyr (1932-1933). Aceste
cursuri au fost urmate, conform regulilor
vremii, de un util stagiu la Regimentul 401
Apărare Contra Aeronavelor. În această
perioadă s-a numărat între cei ce au audiat
cursurile de istorie ale UniversităĠii Sorbona.
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În perioada 31.03.1941-28.11.1944 a
fost trecut în rezervă, din ordinul generalului
Antonescu.

Generalul de brigadă Ion Bungescu a
încetat mult prea timpuriu din viaĠă, la numai
50 de ani, din cauza unei necruĠătoare boli.
A lăsat în urmă o impresionantă operă,
expresie a contribuĠiei sale la dezvoltarea
teoriei úi practicii militare în general úi a celor
referitoare la artileria antiaeriană în special.
ContribuĠia sa la dezvoltarea acestei arme a
fost uriaúă, îndeosebi în ceea ce priveúte
sistemul conducerii focului úi învăĠământul
militar.
Noi artileriútii avem mândria că un
camarad de armă, generalul de brigadă
Ion Bungescu a fost primul comandant al
ùcolii Militare de OfiĠeri de Artilerie
Antiaeriană.

General de divizie
dr. ùtefan BURILEANU
Născut: 10 ianuarie
1874,
în
satul
Burila
Mare,
judeĠul MehedinĠi.
Decedat: 1944.
Studii
militare:
ùcoala Politehnică
din Paris (18911893), ùcoala de
AplicaĠie
de
Artilerie úi Geniu
de la Fontainbleau
úi studii superioare în domeniul metalurgiei úi
matematicii-FranĠa (1894-1898), finalizate cu
titlul de doctor în útiinĠe matematice.
Grade militare: sublocotenent-1893,
locotenent-1896, căpitan-1904, maior-1911,
locotenent-colonel - 1915, colonel - 1916, general
de brigadă-1918, general de divizie-1933.
FuncĠii militare: comandant de
subunitate în R. 3 Art. (1893-1897); profesor
de balistică, probabilităĠi, calcul diferenĠial úi
integral úi metalurgie la ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi Marină (1898-1916),
preúedinte al Consiliului superior tehnic al
artileriei, armamentului úi muniĠiilor din
Ministerul de Război (1916-1918); director
general al DirecĠiei tehnice din Ministerul de
Război (1918-1923);
Alte funcĠii: profesor universitar titular
la catedra de mecanică raĠională a
UniversităĠii din Cluj (1923-1930); membru
al Consiliului superior al minelor din
Ministerul Industriei úi ComerĠului.
A urmat studii atât în Ġară, cât úi în
străinătate. Ultima clasă de liceu a urmat-o la
Paris, la liceul „Saint Louis”. În anul 1891 a
fost admis în ùcoala de OfiĠeri de Artilerie úi
Geniu pe care a absolvit-o în 1983. ùi-a
început cariera militară ca sublocotenent în
Regimentul 3 Artilerie. În anul 1984 a fost
trimis să urmeze cursurile ùcolii de AplicaĠie
de Artilerie úi Geniu de la Fontainbleau.

General-colonel
Ioan-Traian BURDULOIU
Născut: 21 mai 1894,
la Braúov.
Decedat: 25 august
1974.
Studii
militare:
ùcoala Militară de
OfiĠeri de Rezervă de
Artilerie (1913-1914),
ùcoala Militară de
AviaĠie (1917).
Grade
militare:
sublocotenent (r)-1914, locotenent-1917,
căpitan-1920,
locotenent-comandor-1932,
comandor-..., general de escadră-1944 (cu
vechime 1942), general-locotenent (r)-...,
general-colonel (r)-... .
FuncĠii militare: comandant de
subunitate în Regimentul 3 Obuziere (19161917); pilot la Grupul 1 Aero (1917); (...);
comandant al Flotilei 1 bombardament (19341940); comandant al aviaĠiei litoralului
maritim (1940); comandant secund al
Regiunii a 3-a aeriene (1940-1941);
comandant al aviaĠiei de bombardament/
Corpul 1 Aerian (1944-1945); comandantul
Corpului 1 Aerian (1945) úi al Diviziei
AviaĠie (1945-1946).
A fost unul dintre artileriútii ce s-au
afirmat în arma aviaĠie, unde a deĠinut
funcĠii de mare răspundere.
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În această perioadă a obĠinut úi licenĠa în
matematică.
Reîntors în Ġară a îndeplinit funcĠii de
comandă úi stat major în Regimentele 1 úi 2
Artilerie Cetate, Regimentele 10 úi 5 Artilerie
Grea.
În perioada 1898-1916 a activat ca
profesor de balistică, probabilităĠi, calcul
diferenĠial úi integral, respectiv metalurgie la
ùcoala de OfiĠeri de Artilerie, Geniu úi
Marină. În anul 1901 úi-a susĠinut doctoratul
în matematică la Paris. Lucrarea sa de
doctorat „Noi metode de balistică exterioară”
s-a bucurat de o excelentă apreciere în mediul
útiinĠific internaĠional úi autohton.
Ca profesor la ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi Marină a publicat o
multitudine de articole úi studii bine primite
de specialiúti úi de mediul academic din Ġară,
dar úi din străinătate. Lucrarea sa „Probabilite
du tir” (1900) a fost inclusă în ediĠia din 1911
a „Marii enciclopedii útiinĠifice” înfiinĠate la
Paris de ilustrul om de útiinĠă Toulouse.
Despre lucrarea generalului Burileanu s-a
scris elogios în presa vremii: „Punctele cele
mai delicate ale părĠii teoretice, relativ la
calculul probabilităĠilor, au fost expuse de
autor în această excelentă publicaĠie, cu o
claritate ce face onoare unui matematician úi
unui scriitor”23. Aprecierile nu au fost de
circumstanĠă, ci pe deplin sincere. În acest
sens menĠionăm că în bătălia de la Verdun,
artileria franceză a folosit pentru trageri,
prevederi ale acestei lucrări.
ApariĠia aviaĠiei, precum úi declanúarea
Primului Război Mondial au generat
preocupări pentru combaterea aeronavelor.
Generalul Burileanu a fost cel care a găsit
soluĠii, în acest sens realizând tunul antiaerian
cal. 57 mm cu tragere repede sistem „colonel
Burileanu”-1917. Pentru acesta a primit în
anul 1919 premiul „Lazăr” al Academiei
Române úi a fost recompensat cu 5000 lei.
Prin aceste realizări colonelul ùtefan
Burileanu a devenit pionier al artileriei
antiaeriene române.
Inventator înnăscut, a realizat afetele
pentru Ġevile tunurilor cal. 150 mm, úi pentru
obuzierele cal. 120 mm, guri de foc statice, ca
urmare a dezafectării CetăĠii Bucureúti.

Din acestea s-au putut constitui structuri de
artilerie grea.
Pe timpul refacerii armatei în perioada
1916-1917, în poligonul Crasna-Vaslui, prin
trageri experimentale a întocmit în timp scurt
table de tragere pentru muniĠiile de război
aduse din străinătate úi care urmau să intre în
înzestrarea armatei.
Preocupat de sporirea bătăii artileriei, a
realizat „coafe de ogivă” pentru obuzele
explozive trase de tunurile cal. 57 mm md.
1915 úi 1917, cu care bătaia a crescut cu
aproximativ 22%.
Generalul a avut o contribuĠie teoretică
excepĠională la dezvoltarea teoretică a
balisticii úi metalurgiei. Pe lângă lucrările deja
menĠionate, le mai enumerăm pe următoarele:
„Curs de balistică exterioară” (1899), „Curs
de metalurgie” (1932), „Memorii de
metalurgie” (1903), „Studiul tunului de
asediu” (1915), „Metalurgia fontei, fierului úi
oĠelului”(1926).

General-colonel
Iosif Bucur BUTOI
Născut: 12 iunie
1898, la Voineúti,
judeĠul Argeú.
Decedat: 26 iunie
1957, Bucureúti.
Studii militare:.
ùcoala de OfiĠeri
de Artilerie úi
Geniu
(1919),
ùcoala Superioară
de
Război-Paris
(1931-1933).
Grade militare: sublocotenent-1919,
locotenent-1923, căpitan-1929, maior-1937,
locotenent-colonel-1942,colonel-1945, generalmaior-1948, general-locotenent-1955.
FuncĠii militare: comandant de pluton
în Regimentul 1 Artilerie (1919-1923); ofiĠer
în ùcoala de OfiĠeri de Artilerie (1924-1928);
comandant de baterie în Regimentul 33
Artilerie (1928-1930); profesor la ùcoala
Superioară de Război (1937-1941, 19411942); ofiĠer în Marele Cartier General pe
front - Piatra-NeamĠ, Iaúi, Rostov (1941,
1942-1943); úef al secĠiei operaĠii Armatei
a 3-a (1943-1944); profesor la ùcoala

23

Revista generală de útiinĠă, nr.15 din 19 iulie 1912,
Paris.
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Superioară de Război (1945); comandant al
ùcolii de OfiĠeri de Artilerie (1945-1947);
comandant al Brigăzii 1 Artilerie Antitanc úi
al artileriei Regiunii 4 Militare (1947-1948);
comandant al Diviziei 1 Infanterie (1948);
comandant al Corpului 3 Armată (19481950); comandant al Academiei Militare
(1949-1950); comandant al Academiei
Tehnice Militare (1951-1957).
După ce a absolvit úcoala primară din
Valea Mare-PravăĠ, judeĠul Argeú, a urmat
liceul teoretic în oraúul Braúov. Atras de
cariera armelor s-a înscris la ùcoala de OfiĠeri
de Artilerie úi Geniu, evacuată din Bucureúti,
în Iaúi úi Botoúani, pe care a absolvit-o în anul
1919, al doilea în promoĠia de 120 de
absolvenĠi. ùi-a început cariera militară în
funcĠia de comandant de secĠie artilerie în
Regimentul 1 Artilerie CălăreaĠă. A urmat
cursurile ùcolii de AplicaĠie a Artileriei, pe
care le-a absolvit primul din 120 de cursanĠi.
După ce a absolvit ùcoala Superioară de
Război în anul 1931, în perioada 1931-1933 a
urmat cu rezultate foarte bune ùcoala
Superioară de Război din Paris.
Întors din FranĠa a îndeplinit mai multe
funcĠii între care úi pe cea de profesor în
ùcoala Superioară de Război (1943-1944 úi
1945). În perioada aprilie 1945-august 1947 a
fost comandant al ùcolii de OfiĠeri de
Artilerie din Piteúti. A reuúit să conducă cu
competenĠă úcoala, într-o perioadă de
profunde transformări sociale.
Colonelul Iosif Butoi a impus, printre
altele, modificarea programelor analitice úi
adecvarea acestora nevoilor reale de pregătire
a artileriútilor. Una dintre consecinĠele
importante ale acestui demers a fost
reintroducerea în programele analitice a
matematicii úi a útiinĠelor aplicative, scoase
din programă în timpul războiului. A rămas
în memoria a numeroase generaĠii de
artileriúti ca un strălucit dascăl. A fost
adeptul metodelor didactice de predare
interactivă, cu implicarea permanentă a
elevilor, de înaltă Ġinută útiinĠifică. CalităĠile
sale de excelent pedagog au fost dublate de
alese calităĠi umane (blajinătate, camaraderie,
înĠelegere) care însă nu i-au diminuat exigenĠa
úi fermitatea. A îndeplinit funcĠii de mare
răspundere între care le amintim pe cele de
comandant al Brigăzii 1 Artilerie Antitanc

(1947-1948); de comandant al Diviziei 2
Infanterie úi al Corpului 3 Armată. În ultima
parte a carierei, 1951-1957, a fost
comandantul Academiei Militare Tehnice.
Generalul a fost decorat cu mai multe
distincĠii între care menĠionăm: „Coroana
României” clasa a 5-a úi a 4-a; „Steaua
României” clasa a 5-a úi a 4-a; „Vulturul
German”; Ordinul „Coroana României” úi
„Steaua României” clasa a 3-a.
Generalul Iosif Butoi, unul dintre cei
mai titraĠi ofiĠeri ai secolului trecut úi unul
dintre cei mai renumiĠi dascăli ai
învăĠământului militar românesc.

General de brigadă
Andrei BUTUNOIU
Născut: 28 martie 1871, la GalaĠi.
Decedat: 28 iunie 1938.
Studii militare: ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi Marină Bucureúti (18891991), ùcoala Superioară de Război (19011903)
Grade militare: sublocotenent - 1891,
locotenent - 1894, căpitan - 1900, maior-1910,
locotenent-colonel - 1914, colonel - 1916,
general de brigadă - 1919.
FuncĠii militare: funcĠii de comandă în
Regimentul de Artilerie din Piteúti (18911901); stagiar la un Regiment de Artilerie din
Viena (1903-1904); comandant divizion în
Regimentul 2 Artilerie (1904-1914); subúef de
stat major al Corpului 5 Armată (1914-1916);
comandant al Regimentului 30/5 Obuziere
(1916-1918); comandant al Brigăzii 10 Infanterie
(1919-1920); comandant al garnizoanei Braúov
(1920-1930).
Generalul Butunoiu a participat la
Primul Război Mondial pe întreaga perioadă
de desfăúurare a acestuia.
De-a lungul timpului a îndeplinit funcĠii
importante. În aceste sens le menĠionăm pe
cele din a doua parte a carierei sale militare:
subúef de stat major al Corpului 5 Armată, úef
al Cursului de trageri úi tactica artileriei la
ùcoala de OfiĠeri de Infanterie, comandant al
Brigăzii 10 Infanterie.
A fost un pasionat publicist, lăsând în
urmă atât studii úi articole de specialitate, cât
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úi schiĠe, nuvele úi piese de teatru. Din prima
categorie de lucrări menĠionăm: „Tragerile úi
efectele artileriei”, „Tactica artileriei”, „Guri
de foc” etc. Din cea de-a doua categorie
amintim: „BucăĠi de lectură” (1914), „PuĠină
istorie” (1932). Multe din creaĠiile sale
literare au fost publicate sub pseudonimul
„Dor Mărunt”.
O realizare deosebită a sa a constat în
înfiinĠarea AsociaĠiei „Cultul Patriei”, în
cadrul căreia a reuúit să reunească o serie de
personalităĠi ale vieĠii útiinĠifice, culturale,
politice úi militare.AsociaĠia a înălĠat mai
multe monumente în memoria eroilor căzuĠi
în luptă în Războiul de Întregire.
A încetat din viaĠă în data de 28 iunie
1938 úi a fost incinerat, potrivit dorinĠei
exprimate în timpul vieĠii.
Generalul Andrei Butunoiu a fost un
militar elevat, cu mare dragoste de Ġară,
care a lăsat în urma sa o importantă úi
valoroasă operă.

A participat la cel de-al Doilea Război
Mondial. În campania din est, a participat ca
ofiĠer topograf úi comandant de pluton în
Divizionul 2 al Regimentului 1 Artilerie Grea
la eliberarea Basarabiei úi în luptele de la
Stalingrad (1 ianuarie 1942-1943). De
asemenea, a participat la luptele împotriva
trupelor naziste úi hortiste din Transilvania
(23 august – 26 octombrie 1944), îndeplinind
funcĠia de comandant de baterie în Divizionul 3
Obuziere munte. Ulterior a participat până la
terminarea războiului la campania din vest.
Pentru meritele sale deosebite a fost
decorat, între altele, cu următoarele ordine:
- „Coroana României” clasa a V-a cu
spade úi panglică de „virtute militară” în grad
de cavaler;
- „Steaua României” clasa a V-a cu
spade úi panglică de „virtute militară” în grad
de cavaler;
- „Coroana României” clasa a IV-a cu
spade úi panglică de „virtute militară” în grad
de cavaler.
Generalul Ion Busuioc a fost un mare
patriot, un bun oútean, a cărui viaĠă úi
activitate au fost puse necondiĠionat în
slujba oútirii úi implicit a Ġării.

General de brigadă
Ion C. BUSUIOC
Născut: 12 martie 1915, comuna
Horezu Poienari, jud. Dolj.
Decedat: Studii militare: Liceul Militar din
Craiova (1828-1936); ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie
din
Timiúoara
(1937-1939);
Facultatea de Artilerie – Academia Militară
(1948-1950)
Grade militare: sublocotenent -1 iulie
1939; .....; general de brigadă – 1966.
FuncĠii militare: comandant de pluton
în Regimentul 1 Artilerie; comandant baterie
în Divizionul 3 Munte; ofiĠer de stat major úi
úef de stat major al Comandamentului
Artileriei Diviziei 5 Infanterie; comandant al
Regimentului
273
Artilerie
Antitanc,
comandant al Brigăzii 54 Artilerie Grea;
comandant al Brigăzii 5 Artilerie Antiaeriană
(1958-1970); úef al apărării antiaeriene în
Comandamentul Teritorial Cluj (1970-1973);
úef SecĠie mobilizare în Comandamentul
Teritorial Cluj (1973-1975).

Colonel Emil BUZESCU
Născut: 5 noiembrie 1901, în comuna
Vida-Cartojani, judeĠul Vlaúca.
Decedat: Studii militare: ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie (1919-1920), ùcoala de AplicaĠie de
Artilerie (1925-1926), ùcoala Superioară de
Război (1935-1937).
Grade militare: sublocotenent-1920,
locotenent-1924, căpitan-1931, maior-1939,
locotenent-colonel-1942, colonel-1945.
FuncĠii militare: comandant de secĠie
în Regimentul 20 Obuziere (…); diferite
funcĠii în Regimentul 34 Obuziere,
Regimentul 33 úi 2 Artilerie CălăreaĠă
Vânători de Munte, Corpul 7 Armată (…);
subúef de stat major al Corpului 3 Armată
(1941-…); comandant al Divizionului 54
Artilerie Grea Independentă (1942); subúef al
Statului Major al Corpului Munte (1942-…);
comandantul Regimentului 1 Artilerie Grea
(1945-1946).

A îndeplinit exemplar o multitudine
de funcĠii în artilerie, în perioada 19391958 úi în artilerie antiaeriană, în perioada
1958-1970.
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din Divizia 4 Infanterie (1877-1878); prefect
al poliĠiei Bucureúti (1879); adjutant regal
(1880-1892); comandant de divizie (…);
comandant de corp de armată (…).
Generalul de brigadă Alexandru
CANDIANO-POPESCU
a
fost
o
personalitate complexă, vulcanică, uneori
greu de înĠeles. După absolvirea ùcolii
Militare de OfiĠeri úi-a desfăúurat activitatea
ca ofiĠer de artilerie până în data de
18 februarie 1867 când a demisionat din
armată úi a fost trecut în corpul miliĠienilor.
Cu un an înainte de trecerea în rezervă a
participat la data de 11 februarie 1866 la
detronarea domnitorului Alexandru Ioan
Cuza. După demisie a urmat studii de drept în
Italia unde a obĠinut úi titlul de doctor.
De reĠinut faptul că spiritul său civic
l-a determinat să înfiinĠeze ziarele
„PerseverenĠa” úi „DemocraĠia”.
Un loc aparte, definitoriu în
bibliografia sa, îl ocupă participarea în
luna august 1870 la miúcarea antidinastică
cunoscută sub numele de „Republica de la
Ploieúti”. Miúcarea republicană de la Ploieúti
a intrat în conútiinĠa românilor, nu atât prin
semnificaĠia sa istorică, cât mai ales prin
valoarea comică a descrierii sale de către
marele scriitor Ion Luca Caragiale. Miúcarea a
fost înfrântă iar Candiano-Popescu, împreună
cu alĠi 40 participanĠi au fost puúi sub acuzare,
dar achitaĠi ulterior de tribunalul din
Târgoviúte.
Implicarea sa în viaĠa politică a Ġării a
continuat úi după acest eveniment. Astfel, la
data de 24 mai 1875 a semnat programul
politic de înfiinĠare a Partidului NaĠional
Liberal, alături de 10 personalităĠi ale vieĠii
politice ale timpului, între care îi amintim
pe: Ion C. Brătianu
úi Mihail
Kogălniceanu.
Mobilizat la cerere în anul 1877 ca
ofiĠer miliĠian, a participat în mod remarcabil
la Războiul de IndependenĠă. În calitate de
comandant al Batalionului 2 Vânători din
Divizia 4 Infanterie, a condus atacul eroic al
acestuia pentru cucerirea legendarei redute
GriviĠa I. În fruntea subordonaĠilor a fost o
pildă de curaj úi patriotism. „De moarte să nu
vă sfiiĠi, soldaĠi, eu sunt fericit a muri astăzi,
căci mă bat pentru Ġară, pentru lege...”,

A participat, în cel de-al Doilea Război
Mondial, ca úef al Biroului operaĠii al
Corpului Vânătorilor de Munte, la luptele din
Bucovina, Basarabia de Nord úi de la est de
Nistru, de la Odessa, comandând Divizionul 3
Tunuri Munte, de la Sevastopol comandând
Divizionul 54 Artilerie Grea Independentă úi
din Crimeea ca subúef al statului major al
Corpului Munte.
Colonelul Emil Buzescu a fost un
ofiĠer valoros, destoinic, deosebit de
responsabil.

General de brigadă Alexandru
CANDIANO-POPESCU
Născut: 1 ianuarie
1841, în satul Lipia,
judeĠul Buzău.
Decedat:
25 iunie 1901, la
Târgoviúte.
Studii
militare:
ùcoala Militară de
OfiĠeri
Bucureúti
(1857-1859).
Grade
militare:
sublocotenent - 1859,
locotenent-1861, căpitan-1864, maior-1877,
locotenent-colonel-1877 (avansat pe câmpul
de luptă), colonel-1882, general de brigadă1894.
FuncĠii militare: comandant de
subunitate de artilerie în regimentul de
artilerie comandat de colonelul Nicolae
Haralambie (1859-1867); ofiĠer miliĠian,
ataúat Statului Major al Diviziei 4 Infanterie
(1877); comandant al Batalionului 2 Vânători
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în Regimentul 5 Artilerie (1906-1910);
comandant de secĠie úi baterie în Regimentul
1 Artilerie (1910-1914); comandant de
divizion în Regimentul 21 Artilerie (19141916); comandant al Atelierelor de ReparaĠii
ale Corpului 1 Armată Craiova (1921);
comandant al Regimentului 38 Obuziere
(1926-1928); comandant al ùcolii Speciale de
Artilerie
din
Timiúoara
(1928-1933);
comandant al Brigăzii 2 Artilerie (19331937); comandant al Centrului de InstrucĠie al
Artileriei (1937); comandantul Artileriei
Corpului 5 Armată (1937-1939); comandant
al Diviziei 11 Infanterie (1939-1940); pe
6 august 1940 a fost trecut în rezervă úi
repartizat ca ofiĠer de rezervă în Marele Stat
Major.
A absolvit ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi Marină, în anul 1906, al
15-lea în promoĠie. A debutat în carieră la
Regimentul 5 Artilerie. A îndeplinit numai
funcĠii de comandă, la toate nivelele: secĠie,
baterie, divizion, regiment, úcoală specială,
centru de instrucĠie, comandant de divizie.
Fără
a
minimiza
importanĠa
celorlalte funcĠii dorim să relevăm că în
calitate de comandant al ùcolii Speciale de
Artilerie din Timiúoara (1928-1933) úi al
Centrului de InstrucĠie al Artileriei (1937)
úi-a adus o contribuĠie substanĠială la
dezvoltarea învăĠământului de artilerie.
De asemenea, s-a afirmat în elaborarea de
normative în armă. În acest sens amintim că a
elaborat „Tehnica Tragerilor de Artilerie”.
În prefaĠa volumului doi al acestuia, colonelul
Ion CarlaonĠ scria: „Încurajat de modul cum
a fost primită ediĠia I a lucrărei mele –
Tehnica Tragerilor Artileriei (1925) úi de
dorinĠa camarazilor, ofiĠeri de Artilerie, de a
cunoaúte cât mai în detaliu metodele de
tragere úi posibilităĠile armei lor m-am
hotărât a revedea úi completa ediĠia I din
anul 1925 úi a o pune în concordanĠă cu noul
regulament al Tragerilor Artileriei (E6A.
EdiĠia 1930)”. Întreaga lucrare a fost
subscrisă crezului său; „Fiecare ofiĠer de
artilerie are o datorie sfântă faĠă de Ġara sa úi
faĠă de armata sa, de a cerceta, de a găsi
soluĠii noui, metode noui, pentru ca
meúteúugul Artileristului să fie cât mai
simplu, cât mai uúor úi să se poată executa în
timpul cel mai scurt”24.

spunea maiorul Alexandru CANDIANOPOPESCU.
Pentru eroismul său a fost elogiat de
ministrul de război, generalul Alexandru
Cernat, în ordinul de zi al armatei úi avansat
la gradul de locotenent-colonel. De asemenea,
a fost decorat cu următoarele ordine úi
medalii: „Steaua României” în grad de ofiĠer,
„Virtutea Militară” de aur, „Trecerea
Dunării”, „Apărătorii IndependenĠei” úi
„Crucea Sfântului Gheorghe” (rusească).
După război a fost comandant al unei
divizii úi al unui corp de armată úi prefect al
PoliĠiei Bucureútiului. Însă, fără a diminua
importanĠa acestor funcĠii, cea mai importantă
demnitate ocupată a fost cea de adjutant al
regelui Carol I, cel pe care în urmă cu 10 ani
încercase să-l înlăture de pe tron, între anii
1880-1892. Trecerea sa din rândul
antidinasticilor în cel al celor apropiaĠi regelui
a fost amendată de o parte a opiniei publice,
între care úi Mihai Eminescu.
Personalitate complexă, a scris lucrări,
inspirate de participarea la Războiul de
IndependenĠă. Între acestea menĠionăm
volumul de poezii – „Când n-am ce face”, în
anul 1866 úi lucrările istorice úi
memorialistice,
publicate
postmortem:
„Războiul neatârnării”, „Istorie critică”,
„Asaltul úi luarea redutei GriviĠei” – 1913 úi
„Amintiri din viaĠa-mi” – 1944.

General de divizie Ion (Iancu)
CARLAONğ
Născut: 19 octombrie
1885, satul Tehomir,
comuna Miculeúti –
azi Slivileúti – judeĠul
Gorj.
Decedat: 6 februarie
1952, în închisoarea
de la Aiud.
Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi
Marină din Bucureúti
(1904-1906), ùcoala Superioară de Război
(1919-1920). Grade militare: sublocotenent1906, locotenent-1910, căpitan-1914, maior1916, locotenent-colonel-1921, colonel-1926,
general de brigadă-1935, general de divizie1940. FuncĠii militare: comandant de secĠie

24

Colonelul CarlaonĠ Ion, căpitan Marinescu Marin,
locotenent Ivănescu Polihronie, „Tehnica tragerilor de
artilerie”, volumul II, „Pregătirea úi executarea
tragerilor”, pp. 10-11.
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Regimentului 39 Artilerie (1932-1936); úef al
SecĠiei Tactice la Centrul de InstrucĠie al
Artileriei (1936-1937); subúef de stat major la
Inspectoratul
1
Armată
(1937-1939);
comandant al Brigăzii 15 Artilerie (19391941); comandant secund al Diviziei 4
Infanterie (1941);
comandant militar al
municipiului Iaúi (1941); comandant al
Diviziei
8
Infanterie
(26.08.194110.09.1944); secretar general al Ministerului
de Război (11.09-07.10.1944); comandant al
Corpului 1(7) Armată Teritorial (08.10 194422.03.1945). A fost trecut în rezervă în anul
1945.

După 34 de ani de serviciu, la 6 august
1940 a fost trecut în rezervă. Din nefericire nu
s-a putut bucura în liniúte de pensie întrucât în
1948 a fost arestat sub acuzaĠia că este
implicat în conducerea unei organizaĠii
subversive (Miúcarea NaĠională de rezistenĠă
din Oltenia) ce acĠiona contra intereselor
Republicii Populare Române. SentinĠa nr. 28
din 21 iunie 1949 a Tribunalului Militar
Craiova l-a condamnat pe generalul CarlaonĠ
Ion la 15 ani de temniĠă grea, 10 ani de
degradare civilă úi plata cheltuielilor de
judecată în valoare de 10 000 lei.
Generalul Ion CarlaonĠ s-a stins din
viaĠă în ziua de 6 februarie 1952 în
închisoarea Aiud, ca urmare a condiĠiilor dure
de detenĠie ce i-au úubrezit sănătatea.

A fost fratele mai mic al generalului de
divizie Ion CarlaonĠ (1885-1952).
ùi-a început cariera militară la comanda
unei subunităĠi de artilerie ca úi fratele său Ion
în Regimentul 5 Artilerie. A participat la
Primul Război Mondial, îndeplinind funcĠia
de comandant de baterie în regimentul mai
sus-menĠionat. În campania din anul 1916 s-a
distins în luptele de pe Jiu úi de la
Dragoslavele. Pentru modul în care úi-a
condus bateria în luptă a fost decorat cu
Ordinul ,,Coroana României” cu spade, în
grad de cavaler, cu panglica de ,,Virtute
Militară”.
În cea de-a doua campanie a participat
la luptele de la VarniĠa (Momâia), la atacul de
la Mărăúeúti, apoi la urmărirea inamicului
spre Soveja, la Negrileúti, precum úi la
următoarele lupte de la Coúna (Târgu Ocna).
ùi după această campanie, în anul 1918, a fost
decorat cu Ordinul ,,Coroana României” cu
spade úi panglica de „virtute militară” în grad
de cavaler – I.D. nr.117/1917; Ordinul
,,Steaua României” cu spade úi panglica de
„virtute militară” în grad de cavaler – I.D.
nr.2570/1918; ,,Crucea comemorativa” –
I.D. nr. 1744/1918; Medalia „Victoria” –
I.D. nr. 3390/1921; Ordinul ,,Steaua României”
în grad de ofiĠer – I.D. nr. 49/1931.
În cel de-al Doilea Război Mondial,
generalul de brigadă Dumitru CarlaonĠ a
condus acĠiunile Diviziei 8 Infanterie în
Campania din est, inclusiv în luptele de la
Odessa.
A fost arestat de patru ori, judecat úi
achitat de două ori. A fost cercetat fără
întrerupere aproape 16 ani pentru acuzaĠii
care nu au putut fi dovedite, anume masacre

General de divizie
Dumitru CARLAONğ
Născut:
28
octombrie
1888,
comuna Miculeúti,
judeĠul Gorj.
Decedat: 2 iulie
1970, în Bucureúti.
Studii
militare:
ùcoala Militară de
Artilerie úi Geniu
Bucureúti
(19081910),
ùcoala
Superioară
de
Război (1919-1920).
Grade militare: sublocotenent -1910,
locotenent -1913, căpitan -1916, maior -1917,
locotenent-colonel -1927, colonel -1934,
general de brigadă -1939, general de divizie 1942.
FuncĠii militare: comandant de
subunitate în Regimentul 5 Artilerie (19111918);
comandantul
Divizionului
2/
Regimentul 1 Artilerie „Regele Carol I”
(1918-1919); subúef de stat major al
Inspectoratului Tehnic al IntendenĠei (19201921); úef al Biroului operaĠiilor úi al Biroului
organizare, mobilizare úi instrucĠiei la Divizia
6 Infanterie (1921-1922 – pentru stagiu); úef
al Biroului 1 organizare, mobilizare,
adjutantură úi justiĠie/Corpul 5 Armată (19271928); úef de stat major al Diviziei 20
Infanterie (1928-1932); comandant al
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A condus personal Armata Română în
timpul Războiului de independenĠă. A deĠinut
comanda trupelor ruso-române la Plevna.
La declanúarea Primului Război
Mondial nu s-a opus hotărârii Consiliului de
Coroană de a nu se alătura Germaniei, cu care
semnase un tratat secret în 1883.
În ceea ce priveúte artileria, s-a ocupat
de reorganizarea úi modernizarea acesteia, de
înfiinĠarea
Inspectoratului
General
al
Artileriei (1875), a primelor regimente de
artilerie (1877), a ùcolii Speciale de Artilerie
úi Geniu (1881), precum úi de dotarea cu
armament modern.
A decedat la 10 octombrie 1914, la
Sinaia, fiind înmormântat la Mănăstirea
Curtea de Argeú.

contra evreilor la Iaúi. Debutul dramei
generalului Dumitru CarlaonĠ s-a produs la
11 septembrie 1944 când acesta a fost acuzat
într-un Consiliu de miniútri că, în anul 1941,
în calitate de comandant militar al Iaúului a
,,patronat” masacrarea populaĠiei evreieúti.
După ani îndelungaĠi de anchetare, fără
a se Ġine seama de vârsta sa înaintată, 73 de
ani úi a stării precare de sănătate, la 21 martie
1960 a fost condamnat la 7 ani închisoare
corecĠională, la 4 ani interdicĠie corecĠională
úi confiscarea totală a averii pentru ,,uneltire
contra ordinii sociale”. Ca urmare a
recursului său, această sentinĠă a fost judecată
la 3 mai 1960 când Tribunalul Suprem i-a
redus sentinĠa la un an úi două luni de
închisoare úi a dispus punerea sa în libertate,
deoarece fusese arestat în februarie 1959.
Generalul a fost eliberat din închisoarea Jilava
la data de 12 mai 1960.
Generalul de divizie Dumitru CarlaonĠ a
decedat la 2 iulie 1970 în capitală. Soarta sa a
fost mai bună decât a iubitului său frate Ion
CarlaonĠ decedat la 6 februarie 1952 în
închisoarea de la Aiud.

General de brigadă Ion CARP
Născut:
24 decembrie 1842.
Decedat: 22 martie
1892.
Studii
militare:
ùcoala Militară de
OfiĠeri - Bucureúti
(1859-1861,
al
5-lea în promoĠie);
ùcoala Politehnică
din Paris úi ùcoala
de AplicaĠie de
Artilerie úi Geniu din Metz.
Grade militare: sublocotenent -1861,
locotenent -1863, căpitan -1866, maior -1873,
locotenent-colonel -1877, colonel -1881,
general de brigadă - 1891.
FuncĠii militare: comandant companie
de pontonieri Giurgiu (1873), când a
participat la înăbuúirea răzvrătirii bivolarilor,
fiind rănit grav, decorat cu Virtutea militară;
comandant de divizion în Regimentul 2
Artilerie
(1873-1877);
ajutor
al
comandantului Regimentului 1 Artilerie
(1877-1878); comandant al ùcolii Militare de
OfiĠeri (1878-1879); director al Arsenalului
(1879-1881; 1885-1889); comandant al
Regimentului 1 Artilerie (1881-1883); úef al
SecĠiei 2 din corpul Statului Major General
(1883-1884); ataúat militar la Paris (18841885); úef de stat major al Corpului 2 Armată
(1889-1890), úef al Artileriei Corpului 2

CAROL I – Principe úi Rege al României
Născut: 20 aprilie
1839,
la
SigmaringenGermania.
Decedat:
10 octombrie 1914,
la Sinaia.
Studii
militare:
ùcoala de CadeĠiMunster, ùcoala de
Artilerie – Berlin,
pe care a absolvit-o în 1857.
Grade militare: ofiĠer german de
artilerie în perioada 1857-1866, principe al
României, generalfeldmareúal al Armatei
Prusiene (1909) úi mareúal al Armatei
Imperiale Ruse (1912).
FuncĠii: Pricipe (domnitor) al României
(1866-1881); Rege al României (1881-1914).
Cu gradul de locotenent de artilerie,a
participat în războiul austro-germano-danez,
la asediul cetăĠii Fredericia.
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Armată (1890-1891); inspectorul general al
Artileriei (1891-1892).

General de brigadă „post-mortem“
Vasile CASIAN

După absolvirea ùcolii Militare de
OfiĠeri, sublocotenentul Ion Carp a fost
repartizat la Batalionul 2 Geniu. Fiind un
ofiĠer valoros, de mare perspectivă, a fost
trimis la studii în FranĠa, unde a urmat ùcoala
Politehnică din Paris úi ùcoala de AplicaĠie
de Artilerie úi Geniu din Metz. La absolvirea
acesteia a fost trecut în arma artilerie în care a
manifestat excelenĠă.
A
participat
la
Războiul
de
IndependenĠă, având gradul de locotenent colonel úi funcĠia de ajutor al comandantului
Regimentului 1 Artilerie din Craiova.
Generalul de brigadă Ion Carp are
meritul de a fi fost în perioada 1891-1892
liderul artileriei române, prin deĠinerea
funcĠiei de inspector general al acesteia.
A decedat timpuriu la 22 martie 1892,
la vârsta de 49 de ani.
Din necrologul publicat de Revista
Armatei reĠinem : „InteligenĠă deschisă,
spirit ager úi viu, om cu temperament,
iubitor al meseriei sale úi cu deosebire
devotat ei, generalul Carp a pus, într-o
carieră de 31 ani, toate puterile, toate
facultăĠile úi toate cunoútinĠele sale în
serviciul armatei. În diferitele ramuri în care
a slujit a lăsat amintiri de onoare, de
activitate, de amor al datoriei; unde părăsea,
lăsa regrete; unde intra, era primit cu
favoare de úefi, de egali, de subalterni, căci
toĠi îi cunoúteau valoarea, exactitatea la
serviciu, spiritul de dreptate úi amenitatea” .
În úedinĠa Academiei Române din 17/29
noiembrie 1895 s-a dat citire testamentului
Mariei Carp, soĠia generalului, care lăsa
Academiei Române moúia din Olteni,
Teleorman. O parte din veniturile acesteia
trebuia să alcătuiască un premiu de 7000 lei
care să fie dat odată la 3 ani celei mai bune
scrieri în limba română, făcută de un român,
alternativ pentru o scriere militară úi pentru
una civilă, începându-se cu cea militară.
Subiectul pentru aceasta urma a se fixa de o
comisie de úapte generali úi ofiĠeri superiori,
numită de Ministerul de Război, iar subiectul
scrierii civile urma a fi stabilit de Academie.
Premiul a purtat numele „Marele Premiu
General Ion Carp úi Maria Carp”.

Născut: 15 septembrie
1894.
Decedat: 9 octombrie
1942.
Studii
militare:
ùcoala Militară de
Artilerie úi Geniu
(1914-1916).
Grade
militare:
sublocotenent (1916),
…, colonel (1941),
general de brigadă
post-mortem (1942).
FuncĠii militare: …; ofiĠer în Centrul
de InstrucĠie al Artileriei (1928-1930);
comandant al Regimentului 1 Artilerie.
A fost fiul colonelului Gheorghe
Casian,
participant
la
Războiul
de
IndependenĠă.
Generalul de brigadă Vasile Casian a
participat la ambele războaie mondiale. În
timpul Primului Război Mondial a participat
la luptele de la Târgu Jiu úi Mărăúeúti.
În timpul celui de-al Doilea Război
Mondial a participat, între altele, la luptele de
pe râurile DoneĠ úi Don, comandând
Regimentul 2 Artilerie „General Gheorghe
Manu”, iar la 01.10.1942 s-a oferit să ia
comanda unei unităĠi de infanterie rămasă fără
comandant.
A decedat la 9 octombrie 1942, pe
timpul executării recunoaúterilor pentru
puncte de observare înaintate, călcând pe o
mină care a explodat.
Despre sfârúitul său tragic un
corespondent de război scria în revista
„Armata”: „Mereu în linia întâia, entuziast úi
neobosit, animat numai de gândul victoriilor
care să cinstească numele ostaúilor români,
acest neînfricat úi brav comandant a dat cel
mai înălĠător exemplu de curaj úi sacrificiucare înobilează profilul moral al unui ostaú
desăvârúit. ... A fost scris în cartea sorĠii sale
să cadă în ziua de 9 Octombrie 1942, pe
valea Scherbinin, pe când făcea o
recunoaútere, însoĠit fiind pe drumul gloriei
eterne de admiraĠia camarazilor săi, care
i-au cunoscut úi apreciat meritele sale
deosebite úi spiritul de sacrificiu rar întâlnit.
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Doilea Război Mondial a publicat un volum
de versuri, intitulat „Din goana condeiului”
úi două de epigrame. Între realizările sale
literare se numără úi creaĠii dramaturgice, ca
de exemplu „Varvara”. Mai mult decât atât a
scris úi librete muzicale, cum este cel pentru
tangoul „Tu nu poĠi úti”. De reĠinut faptul că
a cochetat cu mult succes cu muzica, cântând
la pian, vioară úi clarinet.
Inclusiv anii de război au fost prolifici
pentru creaĠia artistică a căpitanului Demetriu
Benedict Cârâc. Astfel, în anul 1942, când a
publicat volumul de versuri „La poarta
sufletului meu”, la Editura ViaĠa literară, mai
avea pregătite pentru tipar volumul „Cu a 13-a
la Odessa”, un altul de poezie úi úase piese de
teatru. În acelaúi an a publicat úi articole,
inclusiv la revista de specialitate, ca de
exemplu „Aripi româneúti”.
În pofida succesului pe care la avut, a
numeroaselor
admiratoare,
căpitanul
Demetriu Benedict Cârâc nu s-a căsătorit
niciodată.
A rămas în conútiinĠa afectivă a
camarazilor atât ca „Tătusu”, poreclă primită
ca urmare a unui defect de exprimare, cât úi
ca „Asul Negru”, ca urmare a recunoaúterii
calităĠilor profesionale, dar úi a culorii închise
a tenului său.
Căpitanul Dimitriu Benedict Cârâc,
comandantul faimoasei escadrile „Zoro” a
devenit legendă în data de 1 noiembrie 1943
când avionul său „Geambaúul" a fost lovit de
un proiectil de artilerie antiaeriană în timpul
unei
misiuni
de
bombardament
la
Liubimovca, Asul Negru a lăsat în urmă o
mulĠime de proiecte măreĠe úi o „escadrilă”
de muze triste.

Prin actele sale de vitejie, colonelul Vasile
Cassian s-a înúiruit în rândurile eroilor pe
care i-a dat artileria română timp de un veac.
Iar Patria i-a cinstit memoria prin avansarea
post-mortem la gradul de general. Numele
său va figura mereu în cartea veúniciei
Neamului nostru alături de al tuturor acelor
eroi din toate veacurile – prin jertfa cărora
ne-am afirmat întotdeauna onoarea úi dreptul
la viaĠă ”25.

Căpitan Demetriu Benedict CÂRÂC
Născut: 5 noiembrie
1910, GalaĠi.
Decedat: 1 noiembrie
1940, Liubimovca,
U.R.S.S.
Studii:
ùcoala
Militară
de
Artilerie
(19281931), ùcoala de
pilotaj din Tecuci
(1938).
Grade militare:
sublocotenent (1 iulie 1931), locotenent
(...........).
Demetriu Benedict Cârâc a provenit
dintr-o familie de militari. Tatăl său a fost
generalul de intendenĠă Teodor Cârâc (18841962). Fratele său, Georgian Corneliu, cu un
an mai mare a îmbrăcat úi el haina de militar,
devenind medic, extrem de bine pregătit, cu
un doctorat obĠinut la Nancy, în FranĠa.
Deúi a absolvit ùcoala Militară de
Artilerie, al 129-lea din 193 de absolvenĠi, a
fost atras de farmecul zborului úi după ce a
absolvit ùcoala de pilotaj din Tecuci, a trecut
în arma aviaĠie. Ca urmare a excepĠionalelor
sale calităĠi a devenit în scurt timp unul dintre
aúii aviaĠiei militare româneúti. În semn de
apreciere, ca urmare a notorietăĠii căpătate în
aviaĠie, toĠi aviatorii ce proveneau din alte
arme erau numiĠi „Cârâci”.
Demetriu Benedict Cârâc a fost o
personalitate extrem de complexă. A publicat
deopotrivă versuri úi proză în publicaĠiile
vremii. Înainte de izbucnirea celui de-al

General de brigadă Oniúor I. CÂRCU
Născut:
6 septembrie 1923,
în
comuna
Rebriúoara, judeĠul
BistriĠa-Năsăud.
Decedat:
19 octombrie 1984.
Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie (1944-1946),
Academia
Militară
(1964-1967).

25

Serg. T.r. Ion I. Pogana (reporter de războiu S.M.P.)Generalul Vasile Casian – în Revista „ARMATA”,
nr. 32-33/15 noiembrie 1943, p. 25.

638

comandant
de
batalion
(1952-1953);
comandant al Regimentului 227 Tancuri úi
Autotunuri (1953-1955); comandant al
Brigăzii 94 Tancuri (1955-1957); comandant
al Diviziei 11 Mecanizată (septembrie 1959iunie 1960); comandant al Brigăzii 20 Tancuri
(iunie 1960-aprilie 1961); úef al secĠiei
Tancuri úi Auto a Armatei a 3-a (1961-1965);
úef al SecĠiei OperaĠii a Armatei a 3-a (19651968); comandant al Diviziei 6 Tancuri (iulie
1968); locĠiitor pentru infanterie úi tancuri al
comandantului Comandamentului Infanteriei
úi Tancurilor (1972-1984) úi înlocuitor al
comandantului (1977-1980); comandant al
Diviziei 57 Tancuri (decembrie 1989ianuarie1990); comandant al Armatei a 2-a,
cu sediul la Buzău (1-7februarie 1990);
comandant al Armatei a 4-a „Transilvania”,
cu sediul la Cluj-Napoca.

Grade militare: sublocotenent-1946,
locotenent-1949,
locotenent-major-1950,
căpitan-1953,
maior-1955,
locotenentcolonel-1957,
colonel-1963, general de
brigadă-1974.
FuncĠii militare: comandant de pluton în
Regimentul 7 Artilerie Munte, Divizioanele 5
úi 1 Artilerie Munte (1946-1949); comandant
al Divizionului 555 Antitanc (1952-1953); úef
al artileriei Diviziei 11 Mecanizate (19611964); úef de stat major la úeful artileriei
Armatei a 4-a (1967-1969); locĠiitor
comandant úi úef al artileriei Armatei a 4-a
(1969-1983).
A fost un ofiĠer valoros, care a urcat
în ierarhia militară până la funcĠia de
locĠiitor de comandant de armată.
Generalul de brigadă Oniúor Cârcu a fost un
profesionist autentic, dedicat armatei úi Ġării.
A trecut în rezervă în 1983 úi a decedat
la 19 octombrie 1984, fiind înmormântat la
Rebriúoara, unde localnicii i-au ridicat un
bust.

Generalul de armată Cheler este unul
din ofiĠerii legendari ai sfârúitului secolului
al XX-lea úi începutul secolului al XXI-lea.
De remarcat faptul că deúi este artilerist nu
a comandat niciodată o subunitate, unitate
sau mare unitate de artilerie. În schimb,
pregătirea de artilerist i-a asigurat o foarte
bună exprimare profesională la comanda unor
unităĠi úi mari unităĠi de tancuri.
Pregătirea militară superioară a
dobândit-o în instituĠii de învăĠământ militar
din U.R.S.S., în care s-a afirmat prin rezultate
excelente. De menĠionat faptul că a fost úef de
promoĠie al Academiei Militare de la
Moscova în anul
1953. A avut o
rapidă ascensiune
în
ierarhia
militară,
atât
datorită calităĠilor
sale profesionale,
cât úi datorită
conjuncturii
politico-militare
din primii ani de
după cel de-al
Doilea Război Mondial. Astfel în numai
13 ani a evoluat de la gradul de sublocotenent
la cel de colonel, iar după 18 ani de la debutul

Generalul de armată Paul CHELER
Născut:
28 noiembrie 1928,
satul Ripiceni, jud.
Botoúani.
Decedat:
14 noiembrie 2005.
Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie
(19471949);
ùcoala
Specială de Tancuri
úi Autotunuri în U.R.S.S. (1950-1951);
Academia Militară în U.R.S.S. (1957-1959) –
úef de promoĠie.
Grade militare: sublocotenent-mai
1949; locotenent - decembrie 1949;
locotenent-major – 1952; căpitan -1953;
maior – 1954; locotenent-colonel – 1956;
colonel – 1962; general-maior – 1967;
general-locotenent – 1977; general de
armată – 1994.
FuncĠii militare: comandant pluton úi
baterie de artilerie antiaeriană (1949-1950);
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în carieră a obĠinut gradul de general-maior
După ce a îndeplinit o multitudine de funcĠii
de mare răspundere a fost trecut în rezervă, în
februarie 1985 cu gradul de generallocotenent.
Patru ani mai târziu, după revoluĠia din
anul 1989 a fost rechemat în activitate în data
de 28 decembrie 1989 printr-un decret semnat
de preúedintele Consiliului Frontului Salvării
NaĠionale, Ion Iliescu. După o lună
(decembrie 1989-ianuarie1990) la comanda
Diviziei 57 Tancuri úi o săptămână (1-7
februarie 1990) la comanda Armatei a 2-a de
la Buzău, generalul Cheler Paul a fost numit
la comanda Armatei a 4-a „Transilvania”.
Până în anul 1995 a condus această
armată, adesea într-o manieră originală,
creând legende în ceea ce priveúte stilul său
de comandă. Autointitulat „Comandantul
Armatei din Transilvania”, intransigent cu
iredentismul maghiar, implicit neadept al
reconcilierii române-maghiare úi critic al
reformei armatei potrivit cerinĠelor NATO,
generalul Cheler Paul a devenit incomod
conducerii statului. Ca urmare, printr-un
decret semnat de preúedintele Ion Iliescu,
generalul a fost trecut direct în retragere
începând cu data de 5 octombrie 1995.
Generalul Cheler Paul a fost extrem de
deranjat că, potrivit afirmaĠiilor sale, nu a fost
anunĠat în mod oficial de această măsură,
despre care ar fi luat cunoútinĠă din presă. Mai
mult decât atât în data de 9 octombrie 1995 a
Ġinut pe această temă o conferinĠă de presă la
Cluj, prilej cu care a anunĠat că va preda
comanda armatei numai în prezenĠa
Ministrului Apărării NaĠionale. După
eliberarea din funcĠie generalul úi-a exprimat
nemulĠumirea prin boicotarea ceremoniei
organizată de úeful statului la Palatul
Cotroceni, cu prilejul trecerii în rezervă úi
retragere a 50 de generali.
De-a lungul carierei, ca recunoaútere a
meritelor sale, a fost decorat cu 9 ordine úi
15 medalii militare, româneúti úi străine.
De asemenea, prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 66 din 11 noiembrie 1994, generalul
a primit titlul de „CetăĠean de onoare al
Municipiului Botoúani”.

General de brigadă
Platon CHIRNOAGĂ
Născut:
24
octombrie
1894, în comuna
Poduri
(lângă
Moineúti), judeĠul
Bacău.
Decedat: 29 martie
1974, în Germania.
Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi
Marină
(19131915), ùcoala de AplicaĠie a Artileriei, ùcoala
Superioară de Război (1923-1925).
Grade militare: sublocotenent - 1915,
locotenent -1917, căpitan -1919, maior -1926,
locotenent-colonel -1934, colonel -1939,
general de brigadă -1944.
FuncĠii militare: comandant de
subunitate în Regimentul 17 Obuziere (19151923); ofiĠer în Marele Stat Major; profesor la
Cursul de comandament; profesor (19381939) úi comandant al ùcolii de AplicaĠie a
Artileriei
(1939);
úef
al
SecĠiei
operaĠii/Armata a 3-a (1939-1941), subúef de
stat major al Armatei a 3-a (1941-1942, 19421944); stagiu la comanda Regimentului 7
Artilerie Grea, comandant al Grupării de
Artilerie Grea/Corpul Vânătorilor de Munte
(1942); comandant al Brigăzii 4 Artilerie
(1944); comandant al Diviziei 4 Infanterie
(1944).
A participat la Războiul de Întregire
(1916-1919) ca sublocotenent în Regimentul
17 Obuziere, la acĠiunile ofensive din
Transilvania, de retragere úi de consolidare a
frontului în Moldova, precum úi la acĠiunile
din Ungaria.
În cel de-al Doilea Război Mondial a
participat cu Armata a 3-a la luptele din
Bucovina,
nordul
Basarabiei,
Nistru,
Transnistria, Sevastopol, Crimeea, Kuban
Cotul Donului. La 20.10.1944, comandând
Divizia 4 Infanterie, în capul de pod de la
Szolnok, în timpul luptelor de pe Tisa, a căzut
prizonier la Divizia 24 blindată germană.
În noiembrie 1944 a fost numit ministru
de război în guvernul format la Viena de
Horia Sima. A reuúit formarea úi trimiterea pe
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(1890-1892), ùcoala de Război din Paris
(1892-1894), ùcoala Superioară de Război din
Bucureúti. În perioada 1888-1890 a urmat
ùcoala Politehnică din Paris.
Grade militare: sublocotenent-1887,
locotenent-1890, căpitan-1894, maior-1902,
colonel - 1910, general de brigadă-1914,
general de divizie - 1917, general de corp de
armată-1918.
FuncĠii militare: funcĠii de comandă úi
stat major în Regimentele 2, 3, 5 úi 9 Artilerie
úi în Regimentele 1 úi 2 Cetate; profesor la
ùcoala Superioară de Război (1898-1910);
úef de stat major al Diviziei 4 Infanterie
(1904-1907); locĠiitor al comandantului
Regimentului 13 Artilerie (1907-1910);
comandant al Regimentului 10 Artilerie
(1910); comandant al ùcolii Superioare de
Război din Bucureúti (1910-1912); subúef al
Marelui Stat Major (1912-1913, 1914-1916);
úef al Marelui Stat Major (02.12.191301.04.1914, 01.04-28.10.1918, 01.04.19208.05.1923); úef de stat major al Armatelor 2, 3
úi al Grupului de armate Sud (augustnoiembrie 1916); comandant al Armatei de
Nord (noiembrie-decembrie 1916); subúef al
Marelui Stat Major úi úef al OperaĠiilor (19141916); comandant al Armatei 1 (11.0630.07/12.08.1917); inspector general (19171918).
Generalul de armată Christescu
Constantin a avut o carieră militară
excepĠională. A fost unul din marii
comandanĠi ai armatei române. A fost
considerat „creatorul úcolii de stat-major
din România”. Printre numeroúii săi discipoli
s-a aflat úi fostul subordonat, viitorul mareúal
Antonescu Ion. Recunoaúterea timpurie a
calităĠilor sale de ofiĠer de stat major temeinic
pregătit a fost făcută prin cooptarea în echipa
de planificatori militari care a elaborat
scenariile de apărare a Ġării împotriva unei
posibile agresiuni militare ruse úi ale
campaniei de eliberare a Transilvaniei de sub
stăpânirea austro-ungară 26. De asemenea, a

frontul de la Oder a unui regiment de
voluntari români (martie 1945), în timp ce al
doilea era gata de plecare pe front, iar al
treilea se forma în tabăra de la Kaufholz.
După capitularea Germaniei a fost internat în
lagărul de la Gleisenbach, de unde a fost
eliberat în aprilie 1947. După eliberare a
locuit în Austria, FranĠa úi din 1968 la
Stuttgart, în Germania.
La 21.02.1946 a fost judecat în lipsă úi
condamnat la moarte, fiind acuzat că a făcut
parte din guvernul trădător constituit de Horia
Sima în Germania.
A fost decorat cu: Ordinul ,,Coroana
României” cls. a V-a, Ordinul „Steaua
României”
cls.
a
V-a,
,,Crucea
Comemorativă”,
Medalia
,,Victoria”,
,,Steaua României” în grad de ofiĠer,
,,Coroana României” cls. a III-a, cu spade úi
panglică de ,,Virtutea Militară”, ,,Crucea de
fier” cls. a II-a (Germania), ,,Steaua
României” cls. a III-a, cu spade úi panglică
de ,,Virtutea Militară”.
A scris ,,Istoria politică úi militară a
războiului României contra Rusiei Sovietice”
(publicată postum la Madrid, 1986) úi ,,Istoria
Daciei úi continuitatea daco-romană” (1972,
Madrid).
A decedat la 29 martie 1974, departe de
Ġară, în care nu s-a mai întors niciodată, fiind
înmormântat la Stuttgart-Vaihingen, în
Germania.

General de corp de armată
Constantin CHRISTESCU
Născut:
2 decembrie 1866,
comuna PădureĠi,
jud. Argeú.
Decedat: 9 mai
1923, Bucureúti.
Studii
militare:
ùcoala Fiilor de
Militari
Craiova
(úef de promoĠie1885), ùcoala de
OfiĠeri Bucureúti
(1885-1887-úef de promoĠie), ùcoala de
AplicaĠie de Artilerie úi Geniu - Fontainbleau

26

Colectiv, ùefii Statului Major General, Editura
Europa Nouă, Bucureúti 2001, p. 92.
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participat la pregătirea Campaniei Armatei
Române din cel de-al Doilea Război Balcanic
(1913). Mai mult decât atât a participat úi la
întocmirea planului de operaĠii a armatei
Serbiei
împotriva
armatei
Bulgariei,
contribuind la înfrângerea acesteia din urmă.
În urma victoriei de la Bragalnica, din 7 iulie
1913, mareúalul sârb Putnik spunea „Dacă
românii mai au un Christescu să ni-l lase
nouă pe acesta”.
În perioada de neutralitate, 1914-1916,
a desfăúurat o întreagă activitate de
planificare
strategică
concretizată
în
elaborarea Planului de campanie al armatei
pentru anul 1916, denumit codificat „Ipoteza Z”.
Acesta avea ca scop politic eliberarea
Transilvaniei úi era proiectat a se desfăúura pe
două fronturi, în Transilvania, respectiv la sud
de Dunăre, între aceasta, Balcani úi Marea
Neagră. Planul de campanie elaborat riguros,
pe fronturi úi etape, expresie a gândirii statmajoristice a generalului Christescu, a fost
fundamentat pe realizarea surprinderii
strategice, pe valorificarea raportului de forĠe
favorabil armatei române în detrimentul celei
austro-ungare úi o colaborare strânsă cu
aliaĠii. Planul de campanie a fixat obiective
militare just corelate cu scopurile politicii
militare.
Generalul Christescu a fost numit la
comanda Armatei de Nord în noiembrie 1916
úi promovat subúef al Marelui Cartier General
o lună mai târziu. Din această funcĠie a
contribuit substanĠial la reorganizarea armatei
române din anul 1917, la derularea tratativelor
cu aliaĠii din vest úi din est úi la pregătirea
Planului de campanie pentru anul 1917.
Generalul Christescu a avut un merit
excepĠional nu numai în elaborarea planului
de campanie mai sus-menĠionat, ci úi în
transpunerea sa în realitate. Într-un moment
de răscruce al războiului, generat pe de-o
parte de ruperea frontului din Bucovina de
nord úi GaliĠia úi de declanúarea ofensivei
Grupului de armată „von Mackensen” între
CarpaĠii de curbură úi Dunăre, iar pe de altă
parte de izbucnirea revoluĠiei în Rusia,
generalului Christescu i-a fost încredinĠată

responsabilitatea de a gestiona criza din
„Poarta Focúanilor” până la data de 30 iulie /
12 august 1917 când a predat comanda
Armatei 1 generalului Eremia Grigorescu.
La comanda Armatei 1 a dovedit hotărâre,
dârzenie, iniĠiativă în conducerea activităĠilor
acesteia în „Poarta Focúanilor”. ContribuĠia
sa la obĠinerea memorabilei victorii de la
Mărăúeúti, în pofida disputelor vremii, este
una remarcabilă.
Merite deosebite a avut generalul
Christescu Constantin úi în exercitarea celui
de-al doilea mandat de úef al Marelui Stat
Major, 1 aprilie – 28 octombrie 1918. Între
priorităĠile sale din această perioadă a fost
aceea de a îndeplini condiĠiile învingătorilor:
demobilizarea armatei úi revenirea la cadrul
de pace, predarea armamentului úi muniĠiilor
etc. A reuúit totuúi să menĠină forĠele úi
mijloacele necesare apărării din martie 1918
din România úi Basarabia. În toamna acelui
an a elaborat împreună cu viitorul mareúal
Antonescu planul de reîncepere a războiului
împotriva Puterilor Centrale. A pregătit
minuĠios cea de-a doua mobilizare a armatei
române care a fost realizată de către Marele
Cartier General condus de către generalul
Constantin Prezan. După demobilizarea
Marelui Cartier General úi revenirea la starea
de pace, generalul Christescu Constantin a
fost numit la data de 1 aprilie 1920 la
conducerea Marelui Stat Major. Misiunea sa
fundamentală a fost aceea de a reforma
sistemul naĠional militar în raport cu noile
realităĠi ale societăĠii româneúti, cu tendinĠele
de evoluĠie a fenomenului militar. În acest
sens a imprimat noi orientări pregătirii pentru
luptă, inclusiv prin modificarea conĠinutului
regulamentelor
principalelor
arme.
A contribuit la elaborarea legii de organizare
a puterii armate din anul 1924 úi implicit la
realizarea unei noi structuri organizatorice a
armatei. De numele său se leagă apariĠia
Consiliului Superior al Armatei úi a
Consiliului Superior al Apărării ğării, a
marilor unităĠi de vânători de munte, a
Comitetului Tehnic al Materialelor de Război,
a Inspectoratului Tehnic al Cavaleriei, a
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DirecĠiei 11 Tehnice, a Comandamentului
Trupelor de ComunicaĠii, a primului batalion
de care de asalt etc.
Generalul s-a afirmat din nou, prin
activitatea depusă ca úef al Marelui Stat
Major, pentru elaborarea planurilor strategice
de apărare a Ġării. Analiútii militari opinează
că acestea au fost cele mai realiste, complete
úi valoroase documente elaborate în întreaga
perioadă interbelică.
Generalul Christescu Constantin nu a
rămas în conútiinĠa posterităĠii doar ca un
remarcabil comandant, ci úi ca un apreciat
teoretician militar. Lucrările sale cele mai
reprezentative au fost:
- „Tactica generală: conferinĠe Ġinute în
anul al II-lea”, partea I-II – 1905;
-„Tactica generală” – 1908;
-„Strategie úi tactică”;
-„Elemente de tactică generală”
(conferinĠe Ġinute în perioada 1911-1912) –
1912;
- „ConferinĠe asupra tacticii generale”.
Generalul Christescu Constantin, a
încetat din viaĠă la 57 de ani, în noaptea de 8/
9 mai 1923 úi a fost înhumat în cimitirul Belu
din Bucureúti. La funeraliile organizate
generalului, marele academician Grigore
Antipa a spus „Moartea generalului
Christescu este un doliu naĠional, la care
Academia Română participă cu durere úi
pietate (...). Pentru cugetarea românească
generalul Constantin Christescu este cea mai
splendidă manifestare a geniului românesc,
atât ca gânditor, cât úi ca artist în arta úi
útiinĠa strategică”.
După săvârúirea serviciului religios de
la Biserica Albă, a luat cuvântul ministrul de
război, generalul Mărdărescu, care a spus:
„Armata întreagă, prin graiul meu, îúi
exprimă neĠărmurita durere ce o încearcă
prin pierderea generalului Christescu, care,
ilustrând, rând pe rând, toate gradele prin
care a trecut, a ocupat, cu cinste úi vrednicie,
locul cel mai distins din armată. (...) Va
rămâne o pildă strălucită de îndeplinirea, cu
abnegaĠie, a datoriei.” La cimitirul Bellu,
generalul Al. Gorski, subúeful Marelui Stat

Major, în discursul său, a spus: „Timp de 30
de ani neîntrerupĠi el a fost profesorul úi
îndrumătorul principal al promoĠiilor de
ofiĠeri, care, destinându-se serviciului de stat
major, au urmat ùcoala Superioară de
Război. (...) Superioritatea generalului
Christescu constă din o vastă cultură
generală, o profundă cunoútinĠă a
principiilor războiului, aplicate úi modelate
la mijloacele fiecărei epoci, o facultate
superioară de analiză úi sinteză a
elementelor determinante în orice problemă
militară úi într-o aplicare a acestor principii
úi acestor elemente, cu o competenĠă
desăvârúită, un lăudabil curaj de răspundere
úi cu mijloace lipsite de rigiditate, Ġinând
seama, totdeauna, că, la orice act militar,
credinĠa, sufletul úi inima constituiesc úi ele
elemente inseparabile. (...) Aproape toĠi
comandanĠii regimentelor, de brigăzi úi
divizii la începutul războiului din 1916
fusese elevii lui úi au aplicat în război
principiile învăĠate de la dânsul, care au
contribuit la unitatea de doctrină în
majoritatea actelor de vitejie, executate de
elementele armatei noastre, pe diferite
fronturi de luptă ale războiului. (...)
Superioritatea generalului Christescu constă
într-o lipsă de orice prejudecată sau de
rutină. Înainte de toate, însă, am putut să
constatăm cât de scumpă îi era armata, cât
de mare îi era dragostea de Ġară úi de neam
úi cât iubea, în special, serviciul de stat
major cu care se identificase astfel, încât
mereu ne spunea că nu poate să se împace
cu ideea că odată úi odată va trebui să se
despartă de Marele Stat Major” .
La 11 mai 1923, la Academia Română,
a avut loc úedinĠa pentru cinstirea memoriei
regretatului general Christescu, la care
Grigore Antipa, în cuvântarea sa, a spus:
„Generalului Christescu i se datoreúte cea
mai mare victorie a armatei române în
războiul mondial; căci este acela, care, prin
marele sale talente de organizator, a refăcut
armata noastră în Moldova úi care a
organizat lupta ei eroică úi a pregătit
biruinĠa de la Mărăúeúti, provocând nu
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numai admiraĠia aliaĠilor, ci úi respectul
duúmanilor. (...)Pentru poporul nostru,
generalul Christescu, fiu de sătean din
judeĠul Argeú, este cea mai strălucită dovadă
de comoară de energie úi inteligenĠă care
zace în el úi care constituie cea mai sigură
garanĠie a viitorului strălucit al acestei
naĠiuni. Moartea generalului Christescu este
un doliu naĠional ”.
Din păcate dispariĠia sa a generat o serie
de dispute cu privire la neînhumarea sa la
Mausoleul de la Mărăúeúti, în sarcofagul
destinat de la început. De altfel soĠia sa Eliza
a úi adresat o solicitare în acest sens
Ministrului de Război. Conform scrierilor
vremii neândeplinirea acestei solicitări s-ar fi
datorat opoziĠiei familiei generalului Eremia
Grigorescu care percepea eventualul acord al
ministrului cu o diminuare a meritelor
acestuia în obĠinerea victoriei de la Mărăúeúti.
Acest refuz a fost consfinĠit în toamna anului
1942 într-o hotărâre de guvern care menĠiona
că: „în criptele de la Mărăúeúti vor fi
instalate numai rămăúiĠele pământeúti ale
eroilor căzuĠi pe timpul de bătaie de la
Mărăúeúti, cu excepĠia faptelor deja
împlinite”. Această hotărâre a fost influenĠată
de faptul că terenul pe care a fost ridicat
mausoleul a fost donat de către socrul
generalului Eremia Grigorescu, marele moúier
Negropontes.
Un an mai târziu, în anul 1943, úeful
statului, mareúalul Antonescu a dispus
efectuarea unei verificări cu privire la
elucidarea condiĠiilor în care generalul
Constantin Christescu fusese înlocuit în vara
anului 1917 de la comanda Armatei 1 cu
generalul Eremia Grigorescu. De asemenea, a
ordonat Ministerului de Război să analizeze úi
să propună o modalitate de depunere a
osemintelor defunctului în sarcofagul ce-i
fusese destinat úi care era gol. Aúezământul
NaĠional „Regina Maria” pentru Cultul
Eroilor a programat mutarea osemintelor
generalului în perioada 1-2 august 1943 úi a
planificat în detaliu acest eveniment. Din
nefericire, mareúalul Antonescu, cel ce i-a
fost discipol, a suspendat această mutare care

nu s-a mai produs niciodată. Ca nedreptatea
să fie deplină, în sarcofagul destinat
generalului Constantin Christescu au fost
depuse, în anul 1947, osemintele generalului
sovietic Feodor Alexandrovici Colodeev,
inspector al artileriei Corpului 8 Armată.

Colonel Scarlat CIOCÂRLAN
Născut: în anul
1811.
Decedat: în anul
1867,
în
Bucureúti.
Grade militare:
sublocotenent –
1834; locotenent –
1838; căpitan –
1848; maior –
1857; colonel –
1859.
FuncĠii militare: comandant pluton în prima
baterie de artilerie (1849-1859); comandant al
divizionului de artilerie din ğara Românească
(1859-1860).
Colonelul Scarlat Ciocârlan a fost unul
dintre pionerii artileriei române moderne.
A făcut parte din prima baterie de artilerie,
înfiinĠată la 10 martie 1843, pe care a úi
comandat-o în perioada 1849-1859. Are
meritul de a fi fost primul comandant de
divizion de artilerie din ğara Românească.
În perioada 19 septembrie 1842 1 aprilie 1848 a fost îndepărtat din armată ca
urmare a faptului că s-a opus arestării
fruntaúilor revoluĠiei, ordonată de coloneii
Solomon úi Odobescu.
Reprimit în armată, la ordinul
domnitorului Cuza, a adus în Ġară în anul
1859, de la Odessa, cele 12 tunuri confiscate
de ruúi în anul 1854. În anul următor s-a
retras din armată.
A tradus din franceză úi a publicat
„Tratat de Artillerie teoretic úi practic“,
prima scriere din Ġara noastră despre
artilerie.
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Generalul Constantin COANDĂ

General-maior dr. ing.
Grigore CIURUùNIUC

Născut: 4 martie
1857, la Craiova.
Decedat:
2 septembrie 1932.
Studii
militare:
ùcoala Militară de
OfiĠeri
(18751977),
ùcoala
Specială
de
Artilerie de la
Fontainbleau
(1880-1883).
Grade militare: sublocotenent-1877,
locotenent-1880, căpitan-1893, maior-1888,
locotenent-colonel-1892.
colonel-1896,
general de brigadă-1907, general de divizie1911, general de corp de armată-1917.
FuncĠii militare: comandant de pluton /
Regimentul 1 Artilerie (1877-1883); funcĠii
pe linie de învăĠământ militar la ùcoala de
OfiĠeri de Artilerie, Geniu úi Marină Bucureúti
úi ùcoala Superioară de Război; funcĠii pe
linie de comandă úi stat major la Regimentul
2 Artilerie Cetate (1896-1898), comandant al
Corpului 5 Armată, secretar general la
Ministerul de Război (1902-1904), comandant
al CetăĠii Bucureúti (1910-1911), ataúat
militar la Berlin, Viena úi Paris (1888-1892),
director al DirecĠiei Artilerie din Ministerul
de Război, úef secĠie în Marele Stat Major úi
inspector general al artileriei (1904-1910,
1911-1916).
Generalul Constantin Coandă a fost
unul din cei cinci copii a lui Mihalache
Coandă. Fratele său, Ion (Iancu) Coandă a
ajuns amiral, fiind primul comandant al
Bricului Mircea. Constantin Coandă, pe lângă
studiile militare a urmat úi Facultatea de
matematică din Paris, fiind licenĠiat în
matematică. Aici l-a avut coleg pe viitorul
savant úi prim-ministru al FranĠei, Paul
Painleve. La Paris l-a cunoscut pe doctorul
Gustave Danet, participant la Războiul
Crimeii ca medic, cu afinităĠi pentru emigraĠia
română. Cu fiica acestuia, Aida Danet, s-a
căsătorit úi a avut úapte copii (cinci băieĠi úi
două fete). A fost tatăl savantului de renume
mondial Henri Coandă, úi el ofiĠer de artilerie,
iar fiica sa Maria s-a căsătorit cu Andrei
Popovici, fost coleg cu Henri la ùcoala Fiilor
de militari-Iaúi úi împreună cu care au uimit

Născut: 17 ianuarie
1933, în comuna
Codăeúti,
judeĠul
Vaslui.
Decedat: în anul
1995.
Studii
militare:
ùcoala Militară de
OfiĠeri de Artilerie
(1951-1953),
Academia Militară
(1955-1958), Facultatea de Mecanică a
Institutului Politehnic Bucureúti (1963-1969),
doctor în útiinĠe militare (1980).
Grade
militare:
locotenent-1953,
locotenent-major-1956, căpitan-1959, maior1963, locotenent-colonel-1969, colonel-1974,
general-maior-1990.
FuncĠii militare: (...), lector úi lector
superior (1958-1969) în Academia Militară;
diferite funcĠii în DirecĠia mecanizare úi
automatizarea conducerii trupelor din
Ministerul Apărării NaĠionale (1969-1982);
úef de catedră (1982-1990), úeful FacultăĠii de
arme întrunite úi tancuri (1990) úi locĠiitor al
comandantului Academiei Militare (19901993).
Generalul-maior dr. ing. Grigore
Ciuruúniuc a avut o bogată activitate
publicistică, dintre lucrările sale cele mai
reprezentative amintim: „Automatizarea
conducerii trupelor” (1984), „PerfecĠionarea
capacităĠii de conducere a comandamentelor”
(1987), „Determinarea capacităĠii de luptă a
unităĠilor úi marilor unităĠi” (1985) etc.
A fost unul dintre pionierii
automatizării conducerii trupelor din
armata română. O parte a carierei úi-a
petrecut-o în Academia Militară.
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lumea prin realizările de la Bristol, unde
Coandă, ca director tehnic, conducea cea mai
veritabilă echipă de ingineri din Europa.
Generalul a fost profesor la ùcoala de Poduri
úi ùosele Bucureúti, delegat la ConferinĠa
internaĠională de la Haga (ConferinĠa Păcii),
ministru al industriei (20.03-14.07.1926),
ministru secretar de stat (10.08.192604.06.1927).
A
participat
la
Războiul
de
IndependenĠă conducând cu precizie focul
plutonului său în duelurile de artilerie de pe
malurile Dunării, de la Rahova, în luptele de
la GriviĠa úi Plevna. În timpul războiului a
fost rănit úi decorat cu „Virtutea militară”.
În urma desfăúurării celui de-al Doilea
Război Balcanic, a făcut parte din delegaĠia
României la ConferinĠa de Pace de la
Bucureúti din anul 1913.
În timpul Primului Război Mondial, în
vara anului 1916 a fost trimis de statul român
ca ministru plenipotenĠiar pe lângă Marele
Cartier General rus. Ca urmare a izbucnirii
revoluĠiei bolúevice, generalul a fost arestat úi
condamnat la moarte, însă a fost salvat de
armata germană.
În 1917, împreună cu locotent-colonelul
Constantin Pietraru, a organizat
Corpul
Voluntarilor Români din Rusia de la DarniĠaKiev, al cărui comandant a fost, reuúind
aducerea în Ġară a 450 ofiteri úi elevi aspiranĠi
úi a 8063 gradaĠi-soldaĠi români transilvăneni
úi bucovineni din armata austro-ungară,
prizonieri în Rusia.
A fost preúedintele Consiliului de
miniútri úi ministru de externe în perioada
24 octombrie-11 noiembrie 1918. Misiunea
guvernului său a fost aceea de a asigura
tranziĠia între pace úi război. Generalul
Constantin Coandă are meritul de a fi
contribuit din postura de preúedinte al
Consiliului de miniútri la înfăptuirea
România Mare. După realizarea acestui
deziderat naĠional generalul úi-a depus
mandatul în favoarea liberalului I.C. Brătianu.
În calitate de úef al delegaĠiei române la
ConferinĠa de la Quai d’Arsay a semnat
Tratatul cu Austria –„Tratatul minorităĠilor”.
În 1920 a fost desemnat úeful Comisiei
de organizare a încoronării lui Ferdinand la
Alba Iulia, realizată la 15 octombrie 1922.

Ca urmare a bunelor relaĠii cu generalul
Alexandru Averescu a intrat în Partidul
Poporului. Din această postură a devenit
preúedinte al Senatului. A fost preúedinte al
Senatului României în două legislaturi
(1920-1921, 1926-1927).
A
fost
primul
preúedinte
al
Consiliului de
administraĠie
I.A.R. Braúov
(1925).
Între
lucrările
de
specialitate cele
mai
valoroae
amintim: „Curs
de
artilerie”
(1884-1885),
„Proiectile
úi
focoase” (1884).
A decedat la 2 septembrie 1932.
La înmormântare au Ġinut discursuri omagiale:
Al. Vaida-Voievod, preúedintele Consiliului
de Miniútri, mareúalul Averescu, generalul
Petrescu, inspectorul general al artileriei,
M. Oromolu, vicepreúedintele SocietăĠii
Geografice úi alĠii. Din aceste cuvântări am
reĠinut: Mareúalul Averescu: „Ilustru
artilerist, generalul Coandă a fost dintre
aceea care au contribuit în măsură largă să
pună această armă în fruntea armatei, din
punct de vedere al pregătirii profesionale.”
Generalul Gheorghe Petrescu: „Inspector al
Artileriei de mare prestigiu urmărea evoluĠia
úi propăúirea artileriei noastre (...) În
decursul carierei sale, îl găsim pe Generalul
Coandă întotdeauna la locurile de onoare, de
mare răspundere úi de înaltă încredere, úi a
fost o personalitate recunoscută prin
valoarea eminentelor sale calităĠi” .
În úedinĠa din 30 septembrie 1932,
Parlamentul României a organizat omagierea
personalităĠii generalului Coandă, prilej cu
care au vorbit peste 20 de personalităĠi:
senatori, deputaĠi, miniútri, preúedinĠi de
partide. Din cuvântul lui George Mironescu,
ministrul finanĠelor, am reĠinut: „El a fost în
primul loc soldat úi a consacrat Patriei, în
această calitate, partea cea mai frumoasă a
vieĠii sale, aducând servicii eminente. Ca om
politic el a slujit cu energie úi râvnă
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interesele superioare ale Ġării. Generalul
Coandă, în calitate de prim-ministru, a reluat
în 1918 acĠiunea noastră militară pentru
întregirea neamului. El a fost astfel crainicul
reînvierii noastre”.
În concluzie, generalul Constantin
Coandă a fost o personalitate complexă,
militar de excepĠie, diplomat, om politic,
profesor de matematică. ViaĠa sa este un
autentic exemplu de împlinire profesională,
de devotament faĠă de statul român.
În conútiinĠa afectivă a artileriútilor va
rămâne pentru totdeauna ca urmare a
exprimării sale profesionale úi cetăĠeneúti
de excepĠie. Prin lucrările sale „Cours de
Artilerie” (1884-1885) úi „Proyectile úi
Focoase” (1884) a contribuit cu rigoare
útiinĠifică la dezvoltarea teoretică a
artileriei.

A avut o temeinică pregătire
artileristică, realizată atât în Ġară, cât úi în
străinătate. Cu toate acestea tânărul Henry
Coandă s-a îndreptat către aeronautică. În
acest sens menĠionăm că a fost preocupat încă
din anul 1905 de construcĠii aeronautice. În
anul 1910 a obĠinut brevetul nr. 416541
pentru un propulsor-turbină. Motorul aeroreactiv era un sistem format dintr-un motor
Clerget cu patru cilindri în linie, alimentat cu
benzină care, printr-un reductor punea în
miúcare o turbină ce realiza 4000 de rotaĠii pe
minut. InvenĠia sa a reprezentat vedeta
„Salonului de locomoĠie Aeriană” din Paris,
din acel an. Cu avionul cu reacĠie a efectuat
primul zbor în 1910 pe Câmpul de la Issi
Moulineaux-Paris. Fundamentarea „Efectului
Coandă” a făcut-o după studii îndelungate,
finalizate cu brevetarea acestuia în FranĠa la
10 octombrie 1934. InvenĠiile sale au fost
numeroase. Între acestea menĠionăm o sanie –
automobil cu două locuri, prezentată la
salonul auto de la Paris în decembrie 1910 úi
un tun fără recul în 1914; de asemenea, a
conceput o „farfurie zburătoare” úi un „tren
urban suspendat”. Preocuparea sa de bază a
reprezentat-o proiectarea úi construirea de
avioane militare cum ar fi: „Coandă biplan
nr. 3”, „Coandă nr.3 Saint-Chamond 1915”,
avionul biplan, bimotor de recunoaútere úi
bombardament „Coandă nr.4 Sio-DelaunacyBelle Ville 1916 úi avionul biplan, bimotor de
bombardament strategic”, „Coandă nr. 5,
1918”.
După Primul Război Mondial, Coandă
s-a reorientat spre alte domenii: studierea
betonului armat, fabricarea primelor case din
prefabricate, studii geologice în domeniul
petrolului, realizarea „plăcilor aglomerate”,
din lemn etc. După anul 1945 a participat la
mai multe programe de cercetare útiinĠifică în
S.U.A.. De reĠinut că unele dintre
descoperirile sale au fost folosite în cadrul
proiectului Apollo, modulele de aselenizare
pe Lună au fost prevăzute cu „epoleĠi
zburători” a căror funcĠionare era bazat pe
„Efectul Coandă”.
Marele savant s-a întors în Ġară în anul
1970 úi a dobândit titlul de membru al
Academiei Române úi Preúedinte al
Institutului pentru CreaĠie ùtiinĠifică úi
Tehnică (INCREST). Aprecierea meritelor
sale s-a făcut nu numai în România, ci úi în

Locotenent Henri COANDĂ
Născut: 8 iunie 1886,
Bucureúti.
Decedat: 25 noiembrie
1972.
Studii
militare:
cursurile primare la
ùcoala
comunală
Petrache
Poenaru,
gimnaziul úi primele
trei clase de liceu la
Colegiul
NaĠional
„Sfântu Sava”, ùcoala fiilor de militari de la
Iaúi (1900-1903), ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi Marină din Bucureúti
(1903), ùcoala de OfiĠeri de Artilerie din
Germania (1903-1905), ùcoala de Război din
Germania (Tehnische Hochschule) din
Charlottenburg, Institutul Manteforo
din
Liege, absolvit în anul 1909.
Grade militare: sublocotenent – 1905;
locotenent – 1909;
FuncĠii militare: comandant subunitate
în Regimentul 2 Artilerie.
Henri Coandă, unul dintre cei mai iluútri
savanĠi români, a fost al doilea din cei úapte
copii ai generalului de artilerie Constantin
Coandă.
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A început participarea la acĠiunile
militare din Primul Război Mondial cu gradul
de colonel, la comanda Regimentului 3
Artilerie. A participat cu regimentul său la
luptele din 31 august 1916 de la Parachioi úi
la cele din noiembrie 1916 de pe Neajlov úi
din jurul Bucureútilor. Ca urmare a vitejiei în
luptă úi a competenĠei profesionale, a fost
numit în luna ianuarie 1917 comandant al
Brigăzii 10 Artilerie. În perioada de
reorganizare a Diviziei 10 infanterie
(1 februarie - 31 iulie 1907) s-a implicat
personal cu multă responsabilitate în ridicarea
nivelului tehnic úi operativ al brigăzii.
Meritele sale au fost recunoscute úi apreciate
în aprilie 1917 atât de către inspectorul
general al artileriei Armatei 1, cât úi în
19 iunie 1917 de către generalul Berthelot, cu
ocazia inspectării brigăzii.
La 1 august 1917 a intrat cu brigada sa
în dispozitivul de luptă al Diviziei 10
infanterie, în sectorul Movila – Chicera –
Pădurea Răzoare úi timp de 6 zile a participat
la marea bătălie de la Mărăúeúti27. De reĠinut
faptul că a condus atât acĠiunile de luptă ale
Brigăzii 10 Artilerie, cât úi ale grupului de
artilerie sud al colonelului Fedulaef, pus la
dispoziĠia Diviziei 10 Infanterie. AcĠiunile
artileriei conduse de colonelul Condeescu au
contribuit decisiv la victorie. Pentru meritele
sale excepĠionale regele Ferdinand i-a conferit
ordinul de Comandor al Coroanei României
cu spade. Câteva zile mai târziu, în perioada
16-20 august, Brigada 10 Artilerie a sprijinit
atacurile executate asupra Muscelului.
De reĠinut faptul că de numele colonelului
Condeescu se leagă úi organizarea úi
conducerea „ùcoalei de tragere a Armatei 1”,
în perioada 1 martie -15 aprilie 1918.
Pentru priceperea úi devotamentul său
probat din plin pe timpul războiului a fost
apreciat de toĠi úefii ierarhiei, inclusiv de
comandantul Diviziei 10 Infanterie, generalul
Cihoski úi de marele general de artilerie
Eremia Grigorescu, comandantul Armatei 1.
A fost propus pentru înaintarea la excepĠional
la gradul de general de divizie úi numirea la
comanda unei divizii.

străinătate: în anul 1956, la New York a fost
declarat „părintele aviaĠiei reactor”, iar la
3 aprilie 1960, U.N.E.S.C.O. i-a acordat
ordinul „Meritul pentru cercetări útiinĠifice în
grad de cavaler“, în anul 1961 a fost decorat
în FranĠa cu „Medalia Militară“, în 1971 a
fost ales membru de onoare al SocietăĠii
Regale de Aeronautică din Marea Britanie.
Locotenentul Henry Coandă a fost cel
mai mare savant dat de artilerie.

General de brigadă
Nicolae CONDEESCU
Născut: 1 februarie
1871, în comuna
Polizeúti,
judeĠul
Brăila.
Decedat: Studii
militare:
ùcoala Fiilor de
Militari
(1 septembrie 18851 iulie 1889); ùcoala
de
OfiĠeri
(15
septembrie 1889-1 iulie 1891); ùcoala de
OfiĠeri de Artilerie úi Geniu (1 septembrie
1891-1 iulie 1893).
Grade militare: sublocotenent -1891,
locotenent -1894, căpitan -1900, maior -1909,
locotenent-colonel -….., colonel -1916,
general -1918.
FuncĠii militare: comandant de secĠie
în Regimentul 7 Artilerie (16 martie-1 iulie
1893); diferite funcĠii în Regimentul 3
Artilerie (1893-1916); comandant de brigadă
(1916-1922); comandant al artileriei Corpului
2 Armată (10 aprilie-1 noiembrie 1922);
comandant al artileriei Corpului 3 Armată
(1 noiembrie 1922-1 aprilie 1926); comandant
al Diviziei 15 Infanterie (1 aprilie 19261928); comandant al Diviziei 21 Infanterie
(1928-1930).
Nicolae
Generalul
de
brigadă
Condeescu úi-a început cariera militară în
anul 1893 în Regimentul 7 Artilerie.

27

Arhiva Ministerului Apărării, Dosarul „Bătrâni
Generali” nr. 11, fila 55.
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Grade militare: sublocotenent -1905,
locotenent -1909, căpitan -1913, maior -1917,
locotenent-colonel -1919,
colonel -1925,
general de brigadă -1935, general de divizie 1939, general de corp de armată -1942,
general de armată (r.) -1944.
FuncĠii militare: comandant de
subunitate în Regimentul 12 Artilerie (19131917); comandant al Regimentului 4 Artilerie
Grea (1925-1933); comandant al Brigăzii 7
Artilerie (1933-1935); comandant al Diviziei
12 Infanterie (1937) úi Diviziei 7 Infanterie
(1937-1939); comandant al Corpului 10
Armată (1939-1941) úi al Corpului 11 Armată
(1941); comandant al Armatei 4 (1941-1943).
Generalul de armată Constantin
CONSTANTINESCU-CLAPS este unul
dintre marii artileriúti úi comandanĠi
militari români din prima jumătate a
secolului trecut.
Are meritul de a fi participat la
campania din 1913, la primul úi al Doilea
Război Mondial. În acest sens menĠionăm că
a participat la luptele din Transilvania (1916)
úi Măgura Caúin (1917) din Primul Război
Mondial, având funcĠiile de comandant de
baterie úi divizion în Regimentul 12 Artilerie.
În cel de-al Doilea Război Mondial a participat
la luptele din Basarabia, de la Odessa úi din
Stepa Calmucă, la sud de Stalingrad.
A demisionat din armată în februarie
1943, intrând în conflict cu mareúalul
Antonescu.
A fost decorat între altele cu ordinul
„Coroana României” cu spade în grad de
cavaler, „Steaua RomĠniei” cls. a II-a, „Mihai
Viteazul” cls. a III-a.
A fost arestat la 15 august 1949 fiind
învinuit, iniĠial, că ar fi avut legături cu
membrii fostului Partid NaĠional ğărănesc
fiind eliberat la 1 septembrie 1949.
La 17 septembrie 1951 a fost din nou arestat
úi judecat pentru că ar fi ordonat execuĠia
unor partizani sovietici la Iaska úi Beleaevka,
fapte neprobate niciodată. A fost condamnat
la 15 ani muncă silnică, fiind eliberat după
4 ani, la 26 septembrie 1955, din penitenciarul
Văcăreúti, ca nevinovat.

General de divizie
Constantin S. CONSTANTIN
Născut: 9 mai 1889, la Bucureúti.
Decedat: 29 februarie, Văcăreúti.
Studii militare: ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi Marină (1908-1910),
ùcoala Superioară de Război (1919-1921);
Grade militare: sublocotenent-1910,
locotenent-1913, căpitan-1916, maior-1917,
locotenent-colonel-1927,colonel-1934, general
de brigadă-1939, general de divizie-1942;
FuncĠii militare: (…); secretar general
administrativ al M. Ap. N. (1941); comandant
secund al Comandamentului Militar al
Capitalei (1944); la dispoziĠia Ministerului
de Război (14 iulie 1943-1 februarie 1944,
10 septembrie 1944-23 martie 1945).
A fost un excelent ofiĠer, cu o
exprimare profesională de excepĠie.
A îndeplinit funcĠii militare importante.
A luat parte la cele două conflagraĠii
mondiale úi la cel de-al Doilea Război
Balcanic. S-a remarcat, în perioada 2328 august 1944, când a condus o grupare de
forĠe din Bucureúti împotriva trupelor
germane din Capitală úi împrejurimi.
În timpul celui de-al Doilea Război Mondial a
fost úi subsecretar de stat al Aprovizionării
Armatei úi PopulaĠiei Civile (1941-1943).
A fost trecut în rezervă la 24 martie 1945.
A fost arestat în mai 1946, acuzat că a
fost ministru pe timpul guvernării mareúalului
Ion Antonescu úi a fost condamnat, la 6
februarie 1948, la 10 ani temniĠă grea.
Generalul
martir
Constantin
S.
Constantin a decedat la 29 februarie 1948, în
spitalul închisorii Văcăreúti.
General de armată Constantin
CONSTANTINESCU-CLAPS
Născut: 20 februarie
1884,
la
Beceni,
judeĠul Buzău.
Decedat: în 1961, la
Bacău.
Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie Geniu úi
Marină (1903-1905),
ùcoala Superioară de
Război (1919-1921).
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5, 8 úi 11 Jandarmi úi a serviciului Tehnic al
Jandarmeriei. Se impune a menĠiona că prin
O.M. nr. 3288 din anul 1929, publicat în
Monitorul Oficial nr. 214, a transferat la
Ministerul de Război Regimentul de Jandarmi
Bucureúti, 12 batalioane de jandarmi úi
companii de oraú „cu întreaga lor avere”.
Indiscutabil a fost un reformator profund
al Jandarmeriei.
A fost decorat cu o multitudine de
distincĠii între care menĠionăm:
- Medalia Jubiliară „Carol I” –
10 mai 1906;
- Ordinul „Coroana României” în
grad de Cavaler O.D. nr. 1711 din 1911;
- Medalia
„Avântul
ğării”
–
7 noiembrie 1913;
- Medalia „BărbăĠie úi CredinĠă”,
clasa I;
- Ordinul „Sfânta Ana” clasa a II-a –
01 iunie 1913;
- Semnul onorific pentru 25 de ani.
Generalul de brigadă Gheorghe
Constantinescu este unul din mulĠii
artileriúti ce úi-au cunoscut consacrarea în
alte arme úi au contribuit substanĠial la
dezvoltarea acestora.

Generalul de brigadă Gheorghe
CONSTANTINESCU
Născut: 16 iunie 1872, Bucureúti.
Decedat: Studii militare: ùcoala Fiilor de
Militari din Iaúi (1887-1890); ùcoala de
OfiĠeri de Artilerie úi Geniu (1891-1892);
ùcoala Specială de Artilerie úi Geniu (18931895).
Grade militare: sublocotenent-10 iulie
1893; locotenent - 01 aprilie 1896; căpitan –
10 mai 1904; maior – 1912; locotenentcolonel – 1916; colonel – 1917; general de
brigadă – 01 ianuarie 1924.
FuncĠii militare: comandant de pluton
în Regimentul 2 Cetate (1883-1894), în
Regimentul 9 Artilerie (1896) úi comandant
de pluton artilerie în Regimentul 2 Artilerie
(1891 - 1898); comandant al secĠiei de
Pompieri „Radu Vodă” din Regimentul 1
Cetate (1901-1906); comandant de baterie în
Regimentul 3 Artilerie (1906 - 1908);
comandant al Companiei de Jandarmi
ConstanĠa (1908-1917); pretor la Divizia
a 12-a (1917); inspector de circumscripĠie
(1917-1921); comandant al Brigăzii a 3-a
Jandarmi úi al Brigăzii a 4-a Jandarmi (19211927); inspector tehnic al Jandarmeriei
(1927); comandant al Corpului de Jandarmi
(1928-1929); consilier tehnic în Ministerul de
Război pentru controlul instrucĠiei de
specialitate a trupei úi ofiĠerilor din
Jandarmeria Armatei.

Căpitan Emil CORNESCU
Născut: 22 martie 1915, la Albeúti,
judeĠul Argeú.
Decedat: 4 mai 1945, în bătălia pentru
Zlin-Cehoslovacia.
Studii militare: ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie-Timiúoara (1935-1938).
Grade militare: sublocotenent-1938,
locotenent-1942, căpitan-1945.
FuncĠii militare: comandant de pluton
în Regimentul 6 Artilerie (1938-1942);
comandant de baterie elevi în ùcoala de
subofiĠeri de rezervă de artilerie-Piteúti (19421944); comandant de baterie în Regimentul 6
Artilerie (1944-1945).
A participat în cel de-al Doilea Război
Mondial, la dezarmarea trupelor germane de
pe raza judeĠului Argeú, la campania din vest,
remarcându-se în luptele de forĠare a Tisei úi
din Cehoslovacia.

A fost confirmat în jandarmerie prin
înaltul Decret nr. 2187 din anul 1909. A fost
unul dintre ofiĠerii emblematici ai acestei
arme. În timpul în care a condus
Inspectoratul General al Jandarmeriei a
contribuit la elaborarea úi adoptarea la
29 martie 1929 a noii Legi a Jandarmeriei.
A luat măsuri aparte pentru ridicarea nivelului
de pregătire profesională a personalului,
inclusiv în ce a ce privea îmbunătăĠirea
performanĠelor de tragere cu armamentul din
dotare. A reorganizat judicios Jandarmeria,
punând acces pe aspectele de ordin calitativ în
detrimentul celor de ordin cantitativ. Astfel a
redus numărul secĠiilor de jandarmi de la 623
la 429 úi al posturilor de jandarmi de la 4588
la 2540. De asemenea, a redus semnificativ
efectivele prin desfiinĠarea Regimentelor 3,
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General de divizie
Gheorghe COSMA

A decedat la 4 mai 1945, în bătălia
pentru Zlin-Cehoslovacia, răpus de două
obuze, conducând personalul grupului său de
comandă pentru respingerea unui contraatac
inamic. A fost înmormântat în cimitirul din
Nostisova-Cehoslovacia. A fost reînhumat în
Cimitirul Eroilor din Piteúti la 2 iunie 1945.
Căpitanul Emil Cornescu este unul
dintre bravii artileriúti căzuĠi eroic pe
câmpul de luptă.

Născut:
26 februarie 1892,
la Pogana, judeĠul
Tutova.
Decedat: 1 iulie
1969, la Bucureúti.
Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri
de Artilerie, Geniu
úi Marină (19121914),
ùcoala
Superioară de Război (1922-1924).
Grade militare: sublocotenent-1914,
locotenent-1916, căpitan-1917, maior-1924,
locotenent-colonel-1934, colonel-1938, general
de brigadă-1944, general de divizie-1946.
FuncĠii militare: (…); comandant al
Centrului de InformaĠii al Marelui Stat Major
din CernăuĠi (1933-1935); úef de stat major la
DirecĠia Superioară Tehnică (1940-1942);
comandant al Regimentului 6 Artilerie
(1941), Brigăzii 9 Artilerie (1942-1943),
13 Artilerie (1943), comandant al Corpului 7
Armată (1943-1944); prizonier la sovietici
(24 august-24 septembrie 1944); comandant
al artileriei Corpului de Munte (1944-1945),
artileriei Armatei a 4-a (1945), Diviziei 18
Infanterie, Diviziei 19 Infanterie úi Centrului
de instrucĠie al artileriei (1945); la dispoziĠia
Ministerului de Război (1945-1946).
Are meritul de a fi participat la
ambele războaie mondiale. S-a remarcat, în
cel de-al Doilea Război Mondial, pe frontul
de la Odessa (1941), din Cotul Donului
(1942), din Moldova (1944) úi apoi în
Campania din Vest. A fost trecut în rezervă la
9 august 1947.
A fost condamnat (decembrie 1955) de
Tribunalul Militar Iaúi pentru „activitate
intensă contra clasei muncitoare”, desfăúurată
în anii 1933-1935, fiind achitat (13 august
1956) de Tribunalul Regiunii 2 Militare.

General de brigadă
Grigore CORNESCU

Născut: 24 august
1921, în comuna
Bâlteni, judeĠul
Gorj.
Decedat: …, în
Ploieúti.
Studii
militare:
liceul în oraúul
Târgu Jiu, ùcoala
Militară de OfiĠeri
de Artilerie (1942 1944), Academia Militară din Bucureúti
(1961-1963).
Grade militare: sublocotenent-1944,
general de brigadă -1994.
FuncĠii militare: comandant pluton
antitanc (1944-1945),
diferite funcĠii în
Regimentul 36 Artilerie Antitanc Slatina
(1946-1961), comandant al Brigăzii 17
Artilerie Bârlad (1963-1981).
ùi-a început cariera militară prin
participarea la ultima parte a celui de-al
Doilea Război Mondial. În luptele din
Cehoslovacia a fost rănit úi decorat cu Ordinul
„Coroana României” în grad de cavaler cu
panglică de „Virtutea Militară” úi frunze de
stejar, clasa a V-a.
În întreaga carieră militară a probat
profesionalism, tact, exigenĠă, camaraderie.
Aceste calităĠi l-au impus ca unul dintre cei
mai valoroúi comandanĠi ai Brigăzii 17
Artilerie.
Pentru merite deosebite în timpul
activităĠii a primit 20 de ordine úi medalii, iar
în anul 1994 a fost avansat la gradul de
general de brigadă.
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prezentat acĠiunile de luptă ale Bateriei 3/
Regimentul 4 Artilerie: „Cât a durat
campania, am străbătut cu trupa, în marúuri
úi contra-marúuri, un drum total de mai mult
de 1500 kilometre úi am reintrat în
garnizoanele noastre după mai mult de doi
ani de miúcare, în Ġeară úi în Bulgaria. Am
consumat cu bateria ce am comandat, în
luptele la care am luat parte în acest resboiu,
ca la 1400 projectile”.
A fost decorat cu: „Steaua României”
în grad de cavaler, „Virtutea Militară”
de aur, „Trecerea Dunării”, „Apărătorilor
IndependenĠei”.

General de brigadă Christache
CRĂINICEANU
Născut: 6 septembrie 1845, la
Bucureúti.
Decedat: 14 octombrie 1920, în
Bucureúti.
Grade militare: soldat -1863, caporal 1864, sergent - 1865, sublocotenent - 1867,
locotenent - 1873, căpitan - 1877, maior 1884, locotenent-colonel - 1890, colonel - ...,
general de brigadă (r) - 1910.
FuncĠii militare: comandant secĠie
artilerie, comandant baterie, comandant
regiment (1890-1892).
Generalul de brigadă Christache
Crăiniceanu a fost unul dintre străluciĠii
artileriúti din cea de-a doua jumătate a
secolului al XIX-lea. Are meritul de a fi urcat
treptele ierarhiei militare de la gradul de
soldat la cel de general.
A participat la
Războiul de
IndependenĠă, având gradul de căpitan úi
funcĠia de comandant Bateria 3/Regimentul 4
Artilerie.
A fost comandantul Regimentului 4
Artilerie (1890-1892), având gradul de
locotenent-colonel.
Generalul de brigadă Christache
Crăiniceanu a publicat ,,Impresiuni din
resboiu 1877-1878” (1896), în care a

Colonel Constantin CRĂTUNESCU
Născut: 1844, la Craiova, plasa Jiul,
districtul Dolj.
Decedat: Studii militare: ùcoala Militară de
OfiĠeri - Bucureúti (1862-1864).
Grade militare: sublocotenent-1864,
locotenent-1868, căpitan-1872, maior-1877,
locotenent-colonel-1881, colonel-1891.
FuncĠii militare: diferite funcĠii în
Regimentul
2
Artilerie
(1868-1871),
Regimentul
1
Artilerie
(1871-1877),
Regimentul 4 Artilerie (1877-1881); director
al
Arsenalului
Armatei
(1881-1884);
comandant al Regimentului 2 Artilerie (1884,
1889-1892), Regimentului 6 Artilerie (1885,
1886-1889); director de servicii în
AdministraĠia Centrală a Războiului (18841885); úef de stat major al Corpului 4 Armată
(1885-1886); comandant al ùcolii Speciale de
Artilerie (1889); comandant al Brigăzii 1
Artilerie (1892-1899).
A
participat
la
Războiul
de
IndependenĠă în funcĠia de comandant de
divizion în Regimentul 4 Artilerie. A fost
rănit la 7 octombrie 1877, în luptele de la
Plevna.
Colonelul Constantin Crătunescu a
îndeplinit funcĠii importante. Între acestea
le menĠionăm pe cele de comandant al
ùcolii Speciale de Artilerie úi al Brigăzii 1
Artilerie.
652

căpitan - 1 noiembrie 1942; maior - 16 iunie
1945; locotenent-colonel - 19 octombrie
1951; general-maior - 20 august 1969.
FuncĠii militare: comandant de secĠie
úi baterie în Regimentul 33 Artilerie (19331941); comandant de baterie úi úef de birou în
Regimentul 10 Artilerie (1 iunie 15 noiembrie 1941); úef al Biroului operaĠii în
Comandamentul artileriei Diviziei 5 Artilerie;
profesor, úef al Catedrei de Istorie Militară
din ùcoala Superioară de Război/Academia
Militară (1946-1973).
Generalul Ion Cupúa, fiul lui Gheorghe
úi al Mariei, s-a născut în data de
28 octombrie 1912, în comuna Cuceu, judeĠul
Sălaj. PărinĠii săi, Ġărani săraci – posedau
numai 4 hectare de pământ – au reuúit cu greu
să-úi crească cei 4 copii. A avut o înclinare
evidentă pentru învăĠătură, motiv pentru care,
la insistenĠele învăĠătorului din Cuceu, tatăl
său l-a înscris la liceul teoretic din Zalău.
Ultima clasă de liceu a absolvit-o la ùimleu
Silvaniei. Pe timpul studiilor liceale s-a
întreĠinut singur din bursa de merit primită úi
din meditaĠiile acordate colegilor săi.
A fost un elev strălucit, cu aptitudini
deosebite la matematică. De aceea, după
susĠinerea bacalaureatului a dorit să urmeze
politehnica, însă nu a reuúit acest lucru din
lipsa mijloacelor financiare úi materiale
necesare. Pentru a rămâne aproape de
matematică a urmat ùcoala Militară de OfiĠeri
de Artilerie din Timiúoara, pe care a absolvit-o
în anul 1936, al 8-lea, în promoĠia de
217 absolvenĠi. A fost repartizat la Regimentul
33 Artilerie din Oradea. ùi-a completat
pregătirea cu studii universitare civile.
În timp ce era ofiĠer-elev al ùcolii
Superioare de Război, la data de 15 iunie
1941, úi-a întrerupt studiile úi s-a înapoiat la
Regimentul 10 Artilerie, ca urmare a începerii
celui de-al Doilea Război Mondial. Cu
unitatea sa a ajuns în octombrie 1941, pe front
la Odessa. La 1 noiembrie 1941 a revenit la
cursuri la ùcoala Superioară de Război pe
care a absolvit-o la 12 iunie 1942. Împreună
cu Divizia 5 Infanterie în care a fost repartizat
a participat la Campania din Est, ajungând
până la Cotul Donului. Ca urmare a
încercuirii realizate de sovietici, la
23 noiembrie 1942, a căzut prizonier. A fost
în prizonierat până în vara anului 1946 în
lagărele de la Oranki, Elabuga úi Zeleonîidelsk,
când a fost repatriat cu primul lot.
Ajuns în Bucureúti la 5 septembrie 1946, a

Locotenent-colonel
Vasile CREMENEANU
Născut: 1844, la Craiova, plasa Dealu,
districtul Dolj.
Decedat: 6 februarie 1899, la Focúani.
Studii militare: ùcoala de OfiĠeri de
Infanterie úi Cavalerie-Bucureúti (1863-1865).
Grade militare:. sublocotenent-1865,
locotenent-1868, căpitan-1872, maior-1883,
locotenent-colonel-1887.
FuncĠii militare: comandant de secĠie
în Regimentul 2 Artilerie (1865-1875);
comandant de baterie în Regimentul 1
Artilerie (1877-1879), Regimentul 2 Artilerie
(1879-1880 ), Regimentul 3 Artilerie (1880);
secretar în Consiliul Superior al Armatei
(1880-1882); funcĠii în Regimentul 3 Artilerie
(1882-1883), Regimentul 1 Artilerie (18831884, 1885-1886), Arsenalul Armatei (18841885, 1886-1887); comandant al ùcolii
Speciale de Artilerie (1887-1888); comandant
al Regimentului 8 Artilerie (1890-1896),
Regimentului 1 Artilerie Cetate (1896-1899).
A
participat
la
Războiul
de
IndependenĠă, la comanda unei baterii din
Regimentul 1 Artilerie.
Locotenent-colonelul Vasile Cremeneanu,
cu excepĠia a doi ani, úi-a desfăúurat
activitatea numai în structuri de artilerie. Are
meritul de a fi fost, între altele, comandant
al ùcolii Speciale de Artilerie.

Generalul-maior Ion CUPùA
Născut:
28 octombrie 1912‚
în comuna CuceuJibou,
judeĠul
Sălaj.
Decedat:
22 august 1984,
Bucureúti.
Studii militare:
ùcoala Militară de
OfiĠeri de Artilerie
(1934-1936); ùcoala Superioară de Război
(1940-1942);
Grade militare: sublocotenent 1 iulie 1933; locotenent - 24 ianuarie 1938;
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fost încadrat ca profesor la ùcoala Superioară
de Război / Academia militară. Aici a activat
ca profesor de Istoria Artei Militare, Tactică
Generală úi Tactică a Blindatelor. A fost mulĠi
ani úef al Catedrei de Istoria Artei Militare.
Generalul Ion Cupúa a fost un excelent
profesor úi un strălucit teoretician. În ,,foaia
calificativă” pentru perioada 1 noiembrie –
15 aprilie 1950, comandantul Academiei
Militare, generalul-locotenent de artilerie
Verdeú Constantin, consemna: ,,ofiĠer
excepĠional cu excelente calităĠi de profesor;
merită să fie înaintat la excepĠional, la gradul
de locotenent-colonel”.
A publicat numeroase cărĠi, studii úi
articole, între care menĠionăm: „Arta militară
a moldovenilor în a doua jumătate a secolului
al XV-lea”, „Armata română în campaniile
din
1916-1917”,
„Războiul
pentru
independenĠa naĠională a României”,
„România în războiul antihitlerist”, „Marea
conflagraĠie a secolului XX. Al doilea război
mondial”, „Atlas istoric”, „Armata română pe
frontul antihitlerist. Studiu operativ-tactic”,
„Armata română în lupta pentru libertate,
independenĠă úi unitate”, „Unitate úi
continuitate în istoria poporului român”.
Dorim să menĠionăm că lipsa de
politizare a cursurilor sale a fost singura
critică ce i-a fost adusă în întreaga sa
carieră de dascăl!
Pe 7 mai 1973, generalul-maior Ion
Cupúa a fost trecut în rezervă. A rămas în
istoria Academiei Militare ca unul dintre
cei mai valoroúi profesori militari după cel
de-al Doilea Război Mondial.
Este un exemplu pentru străduinĠa
continuă de autodepăúire. A avut multe
încercări în viaĠă, începând cu sărăcia úi
continuând cu războiul úi prizonieratul. Dorim
totodată să menĠionăm că a fost profund
dezamăgit în dragoste. Din 1938 până în anul
1946 a fost căsătorit cu Rodica Florescu,
profesoară, de care a divorĠat la întoarcerea
din prizonierat deoarece, potrivit afirmaĠiei
sale: ,,În timpul cât am fost prizonier, soĠia
mea crezându-mă mort, a intrat în tratative
de căsătorie cu un tânăr, fapt care a
determinat divorĠul meu, care s-a făcut încă
din toamna anului 1946”28.
În anul 1954 s-a recăsătorit cu Ileana
Costin, cu care a avut două fiice.
28

General de brigadă
Nicolae DABIJA
Născut: 15 august
1837, la Huúi.
Decedat:
2 decembrie 1884, la
Paris.
Studii militare:
ùcoala de Artilerie Metz, FranĠa (18581860).
Grade militare:
sublocotenent - 1860, locotenent - 1862,
căpitan - 1865, maior - 1868, locotenentcolonel - 1871, colonel - 1877, general de
brigadă - 1883.
FuncĠii militare: (...); subdirector al
Stabilimentelor
de
Artilerie
(1864);
comandant de divizion în primul regiment de
artilerie al României (1865); comandant al
Artileriei Diviziei 4 Infanterie (1876-1877);
comandant al Regimentului 4 Artilerie
(1877); comandant al Artileriei Diviziei 3
Infanterie (1877); ministru de război (1879).
Generalul de brigadă Nicolae Dabija
a fost unul dintre cei care au contribuit
substanĠial la dezvoltarea artileriei române
moderne, în perioada sa de început.
A folosit cunoútinĠele de specialitate
dobândite la ùcoala de Artilerie de la Metz, la
îmbunătăĠirea instrucĠiei tactice specifice
armei sale.
Are meritul de a fi participat în
Războiul de IndependenĠă, la luptele de la
Plevna úi Vidin.

Ibidem, p. 37.
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Politehnică Timiúoara úi la ùcoala de OfiĠeri
din Timiúoara (1938-1939); úef de stat major
al Diviziei 19 Infanterie (1940-1942).
Vasile Davidescu a absolvit renumitul
liceu ploieútean „SfinĠii Petru úi Pavel”.
Ulterior, a urmat úi a absolvit cu succes (al 5-lea
din 50 de elevi), în 1916, úcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi Marină din Bucureúti.
Înaintat la gradul de sublocotenent, în data de
1 iulie 1916 a fost numit comandant de secĠie
în Bateria 1 a Regimentului 19 Artilerie din
Ploieúti, cu care a participat la luptele din
Dobrogea, de pe Valea Buzăului, de la
Râmnicu Sărat úi Putna. A participat la marea
bătălie de la Mărăúeúti.
După ce în perioada iunie – septembrie
1925 s-a numărat printre cursanĠii ùcolii
Speciale de Artilerie de la Râúnov, în
perioada 1 octombrie 1925 – 1 iulie 1927 a
urmat cursurile ùcolii Superioare de Război.
După absolvirea acesteia a fost în stagiu, la
Regimentul de Artilerie Antiaeriană úi la
SecĠia OperaĠii din Marele Stat Major.
În perioada în care a activat la
Regimentul 1 Artilerie din Timiúoara úi-a
impresionat úefii prin calităĠile profesionale úi
morale ireproúabile. Generalul Bunescu,
comandantul Diviziei 1 Infanterie úi generalul
Economu, comandantul Corpului 7 Armată îl
apreciau ca fiind un „eminent ofiĠer de stat
major”. Aceste alese calităĠi l-au impus úi ca
profesor la SecĠia Militară a ùcolii Politehnice
din Timiúoara úi la ùcoala de OfiĠeri din acest
oraú.
În data de 29 iunie 1940 a fost numit úef
de stat major la Divizia 19 Infanterie din
Timiúoara. În această funcĠie s-a remarcat prin
calitatea documentelor úi planurilor operative
elaborate în timpul Campaniei din Est.
Ca urmare a rănilor grave suferite în
luptele din Caucaz din vara anului 1942, a
decedat în data de 3 septembrie în U.R.S.S., la
un spital militar german. În semn de
recunoútinĠă a modului în care úi-a făcut
datoria faĠă de Ġară, a fost avansat postmortem la gradul de general de brigadă.
Generalul erou Vasile Davidescu a
fost unul dintre mulĠii ofiĠeri de artilerie ce
s-au jertfit pentru patrie.

A îndeplinit funcĠii importante în
armată, între care úi cea de ministru de război
în perioada 08.01.1879 - 10.07.1879. Mai
mult decât atât, a deĠinut portofoliile de
ministru al lucrărilor publice (24.10.1880 01.08.1884) în trei guverne úi de ministru
interimar la finanĠe (10 - 27.04.1881).
S-a stins din viaĠă la 2 decembrie 1884,
la Paris, la numai 47 de ani.

General de brigadă
Vasile DAVIDESCU
Născut: 13 mai
1894, în localitatea
Măgureni,
plasa
Filipeúti,
judeĠul
Prahova.
Decedat:
3 septembrie 1942,
Konstantinovîskaia,
U.R.S.S.
Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi Marină (1914-1916);
ùcoala Specială de Artilerie (1925); ùcoala
Superioară de Război (1925-1927).
Grade militare: sublocotenent - 1916;
locotenent -1917; căpitan -1919; maior - 1930;
locotenent-colonel -1937; colonel -1942;
general de brigadă post-mortem - 3 septembrie
194229.
FuncĠii militare: comandant secĠie în
Bateria 1 a Regimentului 19 Artilerie (19161917); comandant al Bateriei 1 a
Regimentului 19 Artilerie (1917-1919);
comandant al Bateriei 2 a Regimentului 19
Artilerie (1919-1920); comandant al Bateriei
a 7-a din Regimentul 39 Artilerie (19211922); comandant al Bateriei 1 a
Regimentului 19 Artilerie; comandant al
Bateriei a 5-a din Regimentul de Artilerie
Antiaeriană Bucureúti (1 aprilie 1927–
1 august 1927); ofiĠer de stat major în SecĠia
OperaĠii din Marele Stat Major (2 aprilie 1928 –
10 mai 1934); comandant al Divizionului 3
din Regimentul 1 Artilerie (1934 - 1937);
profesor la SecĠia Militară din ùcoala
29

Constantin Chiper, Vasile Davidescu,
Prahova Eroică, nr. 3, anul 2012.

Revista

655

luptele de pe Valea Stănicului úi de la
Cireúoaia.
Pentru faptele sale de arme a fost
înaintat la excepĠional la gradul de maior úi
decorat de Ġarul Rusiei cu Ordinul „Coroana
României” clasa a IV-a cu spade, în grad de
ofiĠer cu panglica de „Virtute Militară“.
Recunoaúterea meritelor úi a calităĠilor sale
excepĠionale a venit nu numai din partea
oficialităĠilor Statului, ci úi din partea
subordonaĠilor. Celebrul istoric Gheorghe I.
Brătianu, în anul
1917, sublocotenent în subordinea maiorului
Nicolae Dăscălescu, a menĠionat mai târziu
următoarele despre
acesta:
„rareori un simĠ
mai înalt al
datoriei
úi
dreptăĠii
s-a
împerecheat cu o
mai desăvârúită
simplicitate, cu o mai prietenoasă modestie.
Astfel de caracter îĠi (mai) redau încrederea
în armată úi în omenire”.
În timpul celui de-al Doilea Război
Mondial, îndeplinind funcĠia de comandant al
Diviziei 1 Infanterie s-a acoperit de glorie în
eroicele lupte de la ğiganca, Epureni úi
Odessa. În semn de recunoaútere a meritelor
sale, mareúalul Antonescu i-a prins la piept
propriul său Ordin „Mihai Viteazul” cu care
fusese decorat în timpul Primului Război
Mondial.
După evenimentele de la 23 august
1944, generalul Nicolae Dăscălescu a condus
acĠiunile Corpului 2 Armată pentru scoaterea
Dobrogei de sub controlul trupelor germane úi
înfrângerea rezistenĠei acestora din estul
Munteniei. În perioada 6-20 septembrie 1944,
a participat la înfrângerea rezistenĠelor
hitleriste úi horthyste din sud-estul
Transilvaniei. Sub comanda sa au fost
obĠinute memorabilele victorii de la dealul
Sângeorgiu úi Oarba de Mureú care au permis
realizarea unui important cap de pod peste
Mureú.

General de corp de armată
Nicolae DĂSCĂLESCU
Născut: 16/29 iunie
1884, în Căciuleúti,
jud. NeamĠ.
Decedat:
26
septembrie
1969, în Piatra
NeamĠ.
Studii militare:
ùcoala de OfiĠeri
de
Artilerie,
Geniu úi Marină
din
Bucureúti
(1906-1909); ùcoala de AplicaĠii din
Bucureúti (1909-1911); ùcoala Superioară de
Război (1921-1923); Cursul de Conducător
de Stat Major (1925).
Grade militare: sublocotenent - 1909;
locotenent - 1911 – la excepĠional, căpitan1916; maior-1917 – la excepĠional,
locotenent-colonel - 1923, colonel - 1929,
general de brigadă - 1937, general de divizie1940, úi general de corp de armată - 1942.
FuncĠii militare: comandant de pluton
în Regimentul 8 Artilerie (1908-1909);
comandant de baterie úi divizion în
Regimentul 4 Artilerie (1911-1916) úi
comandant al acestuia (1919-1920); úef de
stat major al Diviziei 14 infanterie (1920), úef
Birou studii în Ministerul de Război (19201921), subúef al Statului major al Corpului 5
Armată (1933-1935), comandant al Brigăzii
12 Artilerie (1935-1936), secretar general al
Ministerului Apărării NaĠionale (1936-1937),
comandant al Brigăzii 1 Apărare Contra
Aeronavelor (1937-1939), comandant al
Diviziei
25
Infanterie
(1939-1940),
comandant al Diviziei 20 Infanterie (19401941), comandant al Diviziei 21 Infanterie
(1941), comandant al Corpului 2 Armată
(1941-1945), comandant al Armatei a 4-a
(ianuarie-februarie, martie-mai 1945).
În funcĠiile de comandant de baterie úi
divizion în cadrul Regimentului 4 Artilerie, a
participat la Războiul de Reîntregire. S-a
afirmat în acĠiunile ofensive desfăúurate în
Transilvania, în cele din timpul retragerii în
Câmpia Română, precum úi în acĠiunile
militare din Campania din 1917, îndeosebi în
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Până la încheierea războiului, generalul
úi subordonaĠii săi s-au acoperit de glorie în
luptele din Ungaria úi din Cehoslovacia. În
aceasta din urmă a participat la luptele de la
Roznova, Kosice úi Banska Bystrica.
De menĠionat faptul că în perioada
12 ianuarie-18 februarie, generalul Nicolae
Dăscălescu
a
fost
numit
temporar
comandantul Armatei a 4-a în locul
generalului Gheorghe Avramescu, chemat în
Ġară de úeful Marelui Stat Major. În data de
18 februarie 1945, acesta din urmă a revenit la
comanda armatei, până la data de 2 iunie 1945,
când a fost arestat de ruúi, comanda armatei
fiindu-i
atribuită
generalului
Nicolae
Dăscălescu până la data de 1 iunie 1945, când
a fost schimbat din funcĠie úi pensionat.
Încheierea celei de-a doua conflagraĠii
mondiale a marcat începutul dramei
generalului Nicolae Dăscălescu. Astfel, la
24 august 1946 a fost acuzat de crime de
război, dar în lipsa probelor a fost achitat de
Curtea de Apel Bucureúti, la 8 octombrie
acelaúi an. Nu peste mult timp a fost etichetat
drept chiabur pentru lotul de pământ de
5 hectare ce-i fusese atribuit în calitate de
cavaler al Ordinului „Mihai Viteazul” úi i-a
fost naĠionalizată locuinĠa din Piatra NeamĠ.
Mai mult decât atât, la data de 3 noiembrie
1948 i s-a retras dreptul la pensie, fiind acuzat
de atitudine reacĠionară, antidemocratică.
La 5 noiembrie 1951, procurorul
general Voitinovici Alexandru a redeschis
dosarul generalului, care la 23 noiembrie a
fost arestat úi trimis fără judecată la
închisoarea Jilava. A fost eliberat din detenĠie
la 8 octombrie 1955 úi neavând locuinĠă úi
avere s-a stabilit în satul natal, unde locuia úi
sora sa. Din anul următor a început să
reprimească pensia, în valoare de doar 80 de
lei, total insuficientă. Pentru a supravieĠui s-a
angajat ca îngrijitor al animalelor consătenilor
săi. Deúi mai târziu a beneficiat de pensie
integrală, a continuat să ducă o viaĠă austeră.
În mod constant, 2/3 din pensie era dată ca
ajutor nevoiaúilor, orfanilor, văduvelor úi
bătrânilor etc. De reĠinut faptul că úi în
perioada interbelică, o parte din veniturile sale
salariale era destinată celor defavorizaĠi de
soartă, îndeosebi orfanilor de război.
Profund dezamăgit de modul în care a fost
dezonorat, a refuzat sistematic toate colaborările
propuse de Ministerul Apărării NaĠionale.

Nu a participat la niciun eveniment organizat
de acesta, nu a dorit să-úi scrie memoriile. A
demonstrat o moralitate de excepĠie. În pofida
exigenĠei úi severităĠii s-a dovedit în
permanenĠă un excepĠional camarad, un om
cu un remarcabil simĠ al onoarei úi dreptăĠii.
Unul dintre cei mai reprezentativi generali ai
secolului trecut a încetat din viaĠă la 26
septembrie 1969 în oraúul Piatra NeamĠ. De
reĠinut că de la eliberarea din închisoare nu a
părăsit satul natal úi oraúul Piatra NeamĠ. La
funeraliile sale au participat aproximativ zece
mii de persoane.
A fost decorat cu Ordinul „Sf. Ana”
cls. a 3-a, „Coroana României” cls. a IV-a cu
spade, în grad de ofiĠer, cu panglică de
„Virtute Militară“, Ordinul „Mihai Viteazul”,
Crucea Ordinului „Vulturul German”,
Ordinul „Steaua României” cu spade, în grad
de Mare OfiĠer, cu panglică de „Virtute
Militară“, Ordinul „Coroana României”
cls. a III-a, „Cruciada împotriva comunismului”.

General de divizie
Ion DÂNDĂREANU
Născut: 20 octombrie 1925, la Frăteúti,
jud. Giurgiu.
Decedat: în anul 2006.
Studii militare: ùcoala Militară de
OfiĠeri de Artilerie (1948-1949); Academia
Militară (1951-1953).
Grade militare: locotenent – 1949;
locotenent-major – 1952; căpitan – 1956;
maior – 1958; locotenent-colonel – 1964;
colonel – 1970; general de brigadă – 1978;
general de divizie – 1984.
FuncĠii militare: úef al Biroului
transporturilor militare în Marele Stat Major
(1949-1951); úef al Biroului operaĠii úi
pregătire de luptă în Regimentul 123 Vânători
de Munte (1953-1956); úef de stat major în
Regimentul 123 Vânători de Munte (19561957); ofiĠer în SecĠia operaĠii din Statul
major al Regiunii 3 Militare (1957-1963); úef
de stat major al Brigăzii 2 Vânători de Munte
(1964-1970); úef al SecĠiei OperaĠii (19701976); locĠiitor al comandantului Armatei
a 3-a (1976-1978); úef de stat major al
Armatei a 3-a (1978-1980); comandant al
Armatei a 2-a (1980-1990).
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După
absolvirea
Liceului
„Ion
Maiorescu” din Giurgiu, Ion Dândăreanu a
fost admis prin concurs la ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie din Sibiu, pe care a absolvit-o în anul
1949, fiind clasificat al 34-lea din 371 de
absolvenĠi.
De remarcat faptul că deúi avea o
substanĠială
pregătire
artileristică,
generalul Ion Dândăreanu nu a fost
încadrat niciodată pe o funcĠie de artilerist.
A debutat în carieră ca úef al Biroului
transporturilor militare din cadrul Marelui
Stat Major.
O bună parte din carieră a petrecut-o la
Cluj, unde a fost mutat în primăvara anului
1957 ca ofiĠer de stat major în SecĠia operaĠii
a Statului Major al Regiunii 3 Militare. În
această garnizoană a îndeplinit, între altele,
funcĠia de locĠiitor al Comandamentului
Armatei a 3-a úi úef de stat major. În anul
1980 a fost numit în funcĠia de comandant al
Armatei a 2-a, cu sediul comandamentului la
Buzău. A exercitat cu rezultate superioare
această funcĠie până în august 1990 când a
fost trecut în retragere.
Generalul de divizie Ion Dândăreanu
a rămas în conútiinĠa foútilor camarazi
pentru că a fost un foarte bun ofiĠer de stat
major úi de comandă, cu o vastă experienĠă
practică. A dovedit întotdeauna corectitudine,
modestie, camaraderie, fermitate úi exigenĠă.
Fire dinamică, dornică de a se implica
în demersurile de soluĠionare a problemelor
militarilor rezerviúti úi a celor în retragere, a
îndeplinit ani buni funcĠia de preúedinte al
OrganizaĠiei JudeĠene Buzău „Mareúal
Averescu”, a Uniunii NaĠionale a Cadrelor
Militare în Rezervă úi în Retragere.

Cea mai mare parte din scurta sa carieră
militară se suprapune peste cel de-al Doilea
Război Mondial. A participat la acesta, atât la
Campania din Est, cât úi la cea din Vest,
remarcându-se în luptele de forĠare a Tisei úi
de la vest de râul Vah-Cehoslovacia.
A decedat la 23 aprilie 1945, în zona
cotei 770 de la vest de râul Vah, conducând
personalul grupului său de comandă pentru
respingerea unui contraatac inamic. A fost
înmormântat în cimitirul din satul MelciceCehoslovacia.
Eroul căpitan Gheorghe Decuseară
este unul dintre camarazii ce fac cinste
artileriei úi armatei române.

Colonel Dimitrie DIMITRESCU MAICAN
Născut: 14 martie
1843.
Decedat: Studii
militare:
ùcoala Militară de
OfiĠeri - Bucureúti
(1862-1864).
Grade
militare:
sublocotenent -1864,
locotenent
-1867,
căpitan -1870,
maior
-1874,
locotenent-colonel -1877, colonel -1882.
FuncĠii militare: comandant al
Artileriei JudeĠene a Diviziei 1 Teritorială
(1875-1876); úef de stat major al
Detaúamentului
Slăniceanu
(1877);
comandant al ùcolii de OfiĠeri (1879-1882);
comandant al ùcolii Speciale de Artilerie úi
Geniu
(1882-1883);
comandant
al
Regimentului 6 Artilerie (1883-1885); ajutor
al inspectorului general al Artileriei (18851886); comandant al Brigăzii 2 Artilerie din
Corpul 2 Armată (1886-1888).
Colonelul Dimitrie Dimitrescu Maican
a fost un valoros ofiĠer de artilerie care a
ocupat funcĠii importante în armată.
A participat la Războiul de IndependenĠă,
având gradul de locotenent-colonel úi funcĠia
de úef de stat major al Detaúamentului
Slăniceanu. Prin onoranta funcĠie de
comandant al ùcolii Speciale de Artilerie úi
Geniu a contribuit la formarea primei

Căpitan Gheorghe DECUSEARĂ
Născut: 29 octombrie 1913, la
Buciumeni, judeĠul GalaĠi.
Decedat: 23 aprilie 1945.
Studii militare: ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie-Timiúoara (1936-1938).
Grade militare: sublocotenent-1938,
locotenent-1942, căpitan-1945.
FuncĠii militare: comandant de pluton
în Regimentul 30 Artilerie (1938-1942);
comandant de baterie în Divizionul 3
Aruncătoare din Regimentul 30 Artilerie
(1942-1945).
658

FuncĠii militare: (…); úef de stat major
al Comandamentului Militar al Capitalei
(1941-1943); comandant al artileriei Diviziei 19
Infanterie (1943); director al artileriei în
Ministerul
de
Război
(1943-1944);
comandant militar al Dobrogei (1944); la
dispoziĠia Ministerului de Război (19441945); comandant al Diviziei 6 Infanterie
(1945-1946).
Generalul de brigadă Ioan Dimulescu
a participat la acĠiunile militare din ambele
războaie mondiale. A fost trecut în rezervă la
9 august 1947, la vârsta de 54 de ani.
În toate funcĠiile a dovedit alese calităĠi
profesionale úi morale. A îndeplinit
ireproúabil funcĠii de mare răspundere, cum ar
fi cele de comandant militar al Dobrogei úi
comandant al Diviziei 6 Infanterie.

promoĠii (1883) a acestei úcoli, formată din
13 ofiĠeri de artilerie úi 10 de geniu. În anul
1888 a fost úters din controalele armatei, fiind
condamnat la 1 an úi 3 luni închisoare pentru
mituire (Î.D. nr. 1770/04.06.1888).

General de brigadă Ion DIMITRIU
Născut: 31 iulie 1896, la Tecuci.
Decedat: 13 noiembrie 1972.
Studii militare: ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi Marină (1914-1916).
Grade militare: sublocotenent - 1916,
locotenent - 1917,
căpitan - 1920,
maior - 1929, locotenent-colonel - 1938,
colonel - 1941, general de brigadă - 1945.
FuncĠii militare: diferite funcĠii în
Regimentul 3 Artilerie, în Marele Stat Major
úi în Regimentul 3 Artilerie Grea (19161938); úef de stat major al Diviziei 2
Infanterie (1938-1941), Diviziei 13 Infanterie
(1941-1942); comandant al ùcolii de
SubofiĠeri
de
Artilerie
(1942-1943);
comandant al Regimentului 5 Artilerie Grea
(1943-1944); funcĠii în
statul major al
Corpurilor 4, 3 úi 6 Armată, Inspectoratul
general al Armatei a 2-a (1944-1946).
A luat parte la ambele războaie
mondiale. A participat, în Primul Război
Mondial cu Regimentul 3 Artilerie. În cel
de-al Doilea Război Mondial a participat cu
Regimentul 5 Artilerie Grea. A fost un om al
datoriei. În toate împrejurările a dovedit
devotament faĠă de armată úi Ġară. A fost
trecut în rezervă în anul 1947.

General de divizie
Alexandru DOBRICEANU
Născut:
19 septembrie 1894, la
Craiova.
Decedat: 10 februarie
1978.
Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi
Marină (1914-1916);
ùcoala Superioară de
Război (1928-1930).
Grade Militare: sublocotenent - 1917;
căpitan - 1923; maior - 1934; locotenentcolonel - 1938; colonel - 1943; general de
brigadă - 1946; general de divizie - 1967.
FuncĠii militare: comandant subunitate
în Regimentul 1 Artilerie Grea (1916-1928);
ofiĠer de stat major în Corpul de Munte
(1930-1938); comandant al Regimentului 1
Artilerie (1938-1946).
Generalul de divizie Alexandru
Dobriceanu a fost un strălucit ofiĠer de
artilerie. Deúi s-a născut la Craiova, originile
sale sunt în localitatea Dobriceni din judeĠul
Dolj.

General de brigadă Ioan DIMULESCU
Născut: 18 decembrie 1893, la
Câmpulung, judeĠul Muscel.
Decedat: 18 decembrie
1953, la
Bucureúti.
Studii militare: ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi Marină (1911-1913),
ùcoala Superioară de Război (1921-1923).
Grade militare: sublocotenent - 1913,
locotenent - 1916, căpitan - 1917,
maior - 1923, locotenent-colonel - 1933,
colonel - 1938, general de brigadă - 1943.
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La nici două luni după absolvirea ùcolii
de OfiĠeri de Artilerie, Geniu úi Marină, în
iulie 1916, a intrat cu Regimentul 1 Artilerie
Grea în focul războiului. A participat la
acĠiunile de luptă pe întreaga perioadă a
războiului. În ziua de 6 august 1917, în
luptele de la Muncelu – Vrancea a fost grav
rănit. A fost înaintat în acest an la gradul de
locotenent în timp ce se afla în spital.
A încheiat Primul Război Mondial cu gradul
de căpitan.
La comanda Regimentului 1 Artilerie a
participat pe toată durata celui de-al Doilea
Război Mondial. S-a remarcat atât în luptele
duse pentru eliberarea întregului teritoriu
naĠional, cât úi în luptele din Ungaria úi
Cehoslovacia.
La data de 21 decembrie 1946 a fost
avansat general de brigadă úi pensionat doar
la 52 de ani, apreciindu-se că nu mai este util
noii armate. A încercat, de mai multe ori, să-úi
ofere experienĠa noii armate populare, fără a
avea însă succes.
În anul 1967 a reuúit după grele
încercări să publice o interesantă lucrare
memorialistică „Dansul de foc al traiectoriilor“
la Editura Militară. Ca o reparaĠie morală,
totuúi extrem de târzie, a fost înaintat în acest
an la gradul de general de divizie.
Generalul de divizie Alexandru
Dobriceanu are numeroase merite, printre
care úi acela de a fi participat la ambele
conflagraĠii mondiale, pe întreaga durată a
acestora, în cadrul aceleiaúi unităĠi,
Regimentul 1 Artilerie Grea.
În final menĠionăm că o parte din
biblioteca sa personală a fost donată
Bibliotecii Municipiului Târnăveni. În semn
de recunoútinĠă pentru cel ce a fost generalul
de divizie Alexandru Dobriceanu la Muzeul
Municipiului Târnăveni se află expusă una
dintre Ġinutele sale de campanie cu care a
participat la cel de-al Doilea Război Mondial.

General de corp de armată
Corneliu DRAGALINA
Născut:
5 februarie 1887,
la Caransebeú.
Decedat: 11 iulie
1949, la Bucureúti.
Studii militare:
ùcoala de OfiĠeri
de Artilerie úi
Geniu Bucureúti
(1905-1907),
ùcoala Superioară
de Război
(1919-1921).
Grade militare: sublocotenent - 1907,
locotenent - 1910, căpitan - 1915,
maior - 1917, locotenent-colonel - 1920,
colonel - 1928, general de brigadă - 1935,
general de divizie - 1940, general de corp de
armată - 1942. A fost trecut în rezervă la
24 martie 1945.
FuncĠii militare: (...); comandant de
baterie úi divizion în Regimentul 4 Artilerie
(1915-1918); (…); comandant al Corpului 6
Armată (1940-1943); comandant provizoriu al
Armatei a 4-a (februarie-martie 1943); la
dispoziĠia Ministerului de Război (martienoiembrie 1944); inspector al trupelor
motomecanizate (1944-1945).
A fost fiul legendarului general Ion
Dragalina, comandantul Armatei 1 din
Primul Război Mondial, căzut eroic în
luptele din Defileul Jiului.
Întreaga viaĠă i-a fost călăuzită de
cerinĠa tatălui său transmisă prin testament:
,,Las un nume cinstit úi nepătat, căci toată
viaĠa mea am jertfit-o pentru a-mi îndeplini
serviciul credincios. (...). Niciodată nu am
avut altceva în vedere decât îndeplinirea
cinstită a datoriei. Sărac am intrat în armată
úi sărac părăsesc această lume. Doresc din
toată inima (...) să nu se abată niciodată de la
datorie, iar cinstea să fie mai presus de
toate”.
A participat la ambele războaie
mondiale. În primul a fost comandant de
baterie în Regimentul 4 Artilerie cu care a
luptat în Dobrogea, unde a úi fost rănit la
10 octombrie 1916. În cel de-al doilea luptând
la Odessa, sud Harkov úi Stepa Kalmucă.
În perioada 1943-1944 a fost guvernatorul
Bucovinei.
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A fost decorat cu ordinul ,,Mihai
Viteazul” cls. a III-a úi a II-a, ,,Crucea de
Fier” cls. a II-a úi I úi ,,Crucea de Cavaler a
Crucii de Fier” (Germania).
A decedat la 11 iulie 1949, la Bucureúti,
la 62 de ani. A fost înmormântat în Cimitirul
Bellu Militar.

General de brigadă
Nicolae DRAGOMIR
Născut: 8 septembrie
1898, la Craiova.
Decedat: 17 iulie
1981, la Bucureúti.
Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri
de Artilerie úi
Geniu
(19151916), ùcoala de
AplicaĠie
pentru
Artilerie
(19211922),
ùcoala
Superioară de Război (1923, 1924-anul II la
Torino).
Grade militare: sublocotenent - 1916,
locotenent - 1917, căpitan - 1923, maior 1934, locotenent-colonel - 1938, colonel 1942, general de brigadă - 1944.
FuncĠii militare: comandant pluton în
Regimentul 11 Artilerie (1916-1919); profesor
la ùcoala Superioară de Război (1928-1935,
1937-1939); diferite funcĠii în Regimentul 1
Artilerie Grăniceri (1935-1937); úef al
Serviciului mobilizare-organizare naĠională a
teritoriului din Marele Stat Major (1940); la
dispoziĠia Cabinetului militar al Conducătorului
statului (1941-1942); subúef de stat major al
Armatei a 4-a (1942-1943); comandant al
Regimentului 8 Artilerie Grea (1944); subúef
úi úef de stat major al Armatei a 4-a (19441945).

General de brigadă
Dumitru DRAGOMIR
Născut:
25 octombrie 1878.
Decedat:
5 noiembrie 1933.
Studii militare:
ùcoala de OfiĠeri
de Artilerie, Geniu
úi Marină (18971899).
Grade militare:
sublocotenent- 1899, locotenent-..., căpitan..., maior - 1916, locotenent-colonel-1917,
colonel -..., general de brigadă-... .
FuncĠii militare: (...); comandant de divizion în
Regimentul 3 Obuziere, Regiment 28/
3 Obuziere (1916-...); comandant al
Regimentelor 16, 35 Artilerie, (...); úef de stat
major al Diviziei 5 Infanterie, Corpului 4
Armată, comandant al Brigăzii de Munte, úef
diviziune în Marele Stat Major (...); comandant
al Diviziei 20 Infanterie (1931-...).

Generalul de brigadă Nicolae Dragomir
úi-a început cariera militară la comanda unui
pluton din Regimentul 11 Artilerie. Cu acesta
a participat la Primul Război Mondial,
inclusiv la marea bătălie de la Mărăúeúti din
1917. În cel de-al Doilea Război Mondial, ca
subúef de stat major úi úef de stat major al
Armatei a 4-a úi comandant al Regimentului 8
Artilerie a participat la luptele din Stepa
Kalmucă, de la Iaúi - Chiúinău, din podiúul
Transilvaniei, din Ungaria úi Cehoslovacia.
A fost un eminent ofiĠer, cu studii în
Ġară úi străinătate, cu titlul de doctor în
útiinĠe politice úi economice, obĠinut la
Universitatea din Torino (în prealabil
urmase cursurile acestei universităĠi).

Un loc aparte în cariera sa îl ocupă
participarea la Primul Război Mondial.
A participat eroic la luptele de la nord de
Braúov, de pe valea Buzăului, în retragerea
de pe valea ùuúiĠei úi de la Răzoare,
comandând un divizion de obuziere.
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pentru recepĠia unor materiale de artilerie úi
muniĠii de infanterie; director la Pirotehnia
Armatei (1894-1899); director la Arsenalul
Armatei (1899-1901).

A fost profesor universitar la Bucureúti la
catedra de economie a FacultăĠii de Drept,
la Academia Comercială úi la ùcoala de
Război.
A fost decorat cu ordinele ,,Coroana
României” clasa a V-a, cu spade, în gradul de
cavaler úi panglică de ,,Virtutea Militară”,
,,Steaua României” clasa a IV-a úi ,,Mihai
Viteazul” cls. a III-a.
Acest erudit ofiĠer, merituos participant
la ambele războaie mondiale, a suferit mari
nedreptăĠi. Astfel, la 2 martie 1945, împreună
cu comandantul Armatei a 4-a, generalul
Avramescu, a fost arestat de sovietici úi dus în
U.R.S.S., unde a fost condamnat la 8 ani
muncă silnică, lucrând la un sovhoz din
regiunea Kustanai ca felcer veterinar. A fost
repatriat în anul 1956.
La 4 octombrie 1946 a fost judecat în
lipsă úi condamnat la 10 ani închisoare, pentru
vina de a fi făcut parte din guvern în perioada
1940-1941 (a fost ministru al Coordonării úi
Statului Major Economic). A fost arestat la
11 ianuarie 1957 úi întemniĠat la Jilava.
A trecut prin penitenciarele Jilava, Gherla,
Râmnicu Sărat, Văcăreúti úi Jilava, de unde a
fost eliberat la 27 iulie 1964.
După o viaĠă tumultoasă, plină de
realizări, pericole, încercări úi umilinĠe a
trecut la cele veúnice la 17 iulie 1981, la
Bucureúti.

Ca proaspăt sublocotenent a participat
la Războiul de IndependenĠă (1877-1878), cu
Regimentul 1 Artilerie. Ulterior a îndeplinit
funcĠii extrem de utile armatei. A fost un
eminent ofiĠer care a avut contribuĠii
substanĠiale la dezvoltarea artileriei. A fost un
valoros dascăl, un mare specialist în
dotarea artileriei úi a armatei.

General de divizie
Dumitru DRAJNA
Născut: 26 noiembrie 1893, la
Bucureúti.
Decedat: 2 aprilie 1970, la Bucureúti.
Studii militare: ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie (1912-1914), ùcoala Superioară de
Război (1922-1924).
Grade militare: sublocotenent-1914,
locotenent-1916, căpitan-1917, maior-1926,
locotenent-colonel - 1934, colonel - 1939,
general de brigadă - 1944, general de divizie1946.
FuncĠii militare: (...); úef de stat major
al Comandamentului Apărării Antiaeriene
(1941-1943); comandant al Brigăzii 14
Artilerie
(1943-1944);
comandant
al
permanenĠei Diviziei 6 Infanterie (1944), al
Diviziei 10 Infanterie (1944-1945); comandant
al artileriei Corpului 6 Armată (1945).
Generalul de divizie Dumitru Drajna a
fost un strălucit ofiĠer de artilerie. A urcat în
ierarhia militară de la gradul de sublocotenent
la cel de general de divizie. A participat atât
la Primul, cât úi la cel de-al Doilea Război
Mondial. În timpul celui din urmă a
îndeplinit multe funcĠii de mare răspundere.
De reĠinut că a participat la luptele din zona
Chitila-Mogoúoaia (august 1944), comandând
Divizia 6 Infanterie úi la cele din zona
Hronului, conducând focul artileriei Corpului
6 Armată.

Colonel Ion DRAGOMIRESCU
Născut: 7 martie
1855.
Decedat:
24
februarie
1901, la Bucureúti.
Studii militare:
ùcoala de OfiĠeri
din
Bucureúti
(1874-1876).
Grade militare:
sublocotenent-1876,
locotenent-...,căpitan-..., maior-..., locotenentcolonel - 1894, colonel - 1899.
FuncĠii militare: comandant de
subunitate în Regimentul 1 Artilerie (18761878); profesor de artilerie la ùcoala de
OfiĠeri de Artilerie úi Geniu (...); misiune în
Anglia la fabricile Armstrong úi Kaynoch
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Ca urmare a profesionalismului său
remarcabil a fost înaintat până la cel mai înalt
grad, cel de general de armată. Odată cu
avansarea la acest grad, la 18 iulie 1942,
devenise al doilea militar în ierarhia oútirii,
după mareúalul Ion Antonescu.
În timpul Primului Război Mondial a
condus acĠiunile Bateriei 4 din Regimentul 6
Artilerie în luptele din ğara Bârsei, Pasul
Bratocea, Valea Buzăului, Valea Putnei
inferioare, iar în 1917 a acĠionat în cadrul
statului major al Armatei a 2-a.
Generalul de armată Petre Dumitrescu a
avut un rol extrem de important în
participarea armatei române la cel de-al
Doilea Război Mondial. A condus magistral
Armata a 3-a în luptele pentru eliberarea
Bucovinei de nord, de la Odessa úi Cotul
Donului. În Caucaz, alături de Armata 17
germană, a cucerit peninsulele Taman úi
Novorossiysk.
Prin constituirea în primăvara anului
1943 a „Grupului de armate Dumitrescu” în
Basarabia, a fost al doilea general român –
după Ion Antonescu, care a comandat o
armată germană.
A fost trecut în rezervă în luna
septembrie 1944. La data de 15 mai 1946,
Tribunalul Poporului l-a pus sub acuzaĠie
pentru crime de război úi trimis la închisoarea
Jilava. Nestabilindu-se în sarcina sa nicio
infracĠiune, a fost repus în libertate.
Marele general de armată Petre
Dumitrescu, uzat de războaie, afectat de
nedreptăĠi a încetat din viaĠă în data de
13 ianuarie 1950, la locuinĠa sa din Bucureúti,
strada Andrei Mureúianu nr. 29.
A fost decorat cu multe medalii úi
ordine, între care le amintim pe cele acordate
în cel de-al Doilea Război Mondial:
- Ordinul „Mihai Viteazul” clasa a 3-a
(17 octombrie 1941);
- Crucea de Cavaler al Crucii de Fier
(1 septembrie 1942) – al doilea decorat cu
această distincĠie după mareúalul Ion
Antonescu;
- Ordinul „Mihai Viteazul” clasa a 2-a
(18 februarie 1944);
- Frunze de stejar la Crucea de
Cavaler al Crucii de Fier (4 aprilie 1944).

General de armată
Petre DUMITRESCU
Născut:
12 februarie 1882, în
comuna Dobridor,
judeĠul Dolj.
Decedat:
13 ianuarie 1950,
la Bucureúti.
Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri
de Artilerie, Geniu
úi Marină, Bucureúti
(1901-1903), ùcoala
de AplicaĠie pentru Artilerie (1904-1906),
ùcoala Superioară de Război (1911-1913).
Grade militare: sublocotenent - 1903,
locotenent - 1906, căpitan - 1911, maior -1916,
locotenent-colonel - 1917, colonel -1920,
general de brigadă - 1930, general de divizie 1937, general de corp de armată - 1941,
general de armată - 1942.
FuncĠii militare: comandant de secĠie
în Regimentul 1 Artilerie (1903-1904);
comandant de secĠie úi de baterie în
Regimentul 3 Artilerie (1906-1911); comandant
de baterie în Regimentul 6 Artilerie (19131917); ofiĠer în Biroul operaĠii al Armatei a 2-a;
úef de stat major al Diviziei 4 Infanterie
(1918-1920); úef Birou operaĠii (1920-1923)
úi úef SecĠie operaĠii (1923-1930) în Marele
Stat Major; comandant al Regimentului 2
Artilerie
pentru
stagiu
(1922-1923);
comandant al Brigăzii 4 Artilerie (1930,
1932-1933); ataúat militar la Paris (19301932); comandant al Diviziei 13 Infanterie
(1933-1935); prim subúef al Marelui Stat
Major (1935-1937); comandant al Corpului 1
Armată (1937); inspector general al Artileriei
(1937-1940); comandant al Armatei 1 (19401941); comandant al Armatei a 3-a (1941-1944).
A fost una dintre cele mai mari
personalităĠi militare ale secolului XX.
A avut o carieră militară de excepĠie.
A participat la Campania din anul 1913, la
Primul úi al Doilea Război Mondial.
S-a afirmat atât în exercitarea funcĠiilor de
comandă, cât úi de stat major. A fost
comandant de divizie, corp de armată, armată,
dar úi inspector general al artileriei.
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În cel de-al Doilea Război Mondial a
participat în perioada iunie-noiembrie 1941,
la luptele pentru eliberarea Basarabiei úi
pentru cucerirea Odessei. De asemenea, în
anul 1944 a condus Regimentul 5 Artilerie
Grea în luptele din Moldova.
În întreaga sa carieră militară,
generalul de brigadă Ion Dumitru a
dovedit profesionalism, modestie úi multă
iubire de Ġară.

General de brigadă Ion DUMITRU
Născut: 31 iulie
1896, la Tecuci, jud.
GalaĠi.
Decedat:
13 noiembrie 1972.
Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi
Marină (1914-1916);
ùcoala de AplicaĠie
de Artilerie (1919);
ùcoala Superioară de

General de brigadă Iulius DUNCA

Război (1924-1926).
Grade militare: sublocotenent - 6 iulie
1916; locotenent - 11 septembrie 1917;
căpitan - 1 aprilie 1920; maior - 1 octombrie
1929; locotenent-colonel - 24 ianuarie 1938;
colonel - 31 octombrie 1941; general de
brigadă (...).
FuncĠii militare: comandant secĠie
artilerie în Regimentul 3 Artilerie (19161920); comandant de baterie (1920-1924);
ofiĠer de stat major în Marele Stat Major
(1926-1933); locĠiitor al comandantului
Regimentului 3 Artilerie Grea (1933-1935);
ofiĠer de stat major în Comandamentul
Corpului de Armată (1935-1938); úef de stat
major al Diviziei 2 Infanterie (1 noiembrie
1938 – 30 octombrie 1941); úef de stat major
al Diviziei 13 Infanterie (13 octombrie 1941 –
1942); comandant al ùcolii Militare de
SubofiĠeri
de
Artilerie
(1942-1943);
comandant al Regimentului 5 Artilerie Grea
(1943-1944); úef de stat major al Corpurilor 3 úi
6 Armată (1944-1945); ofiĠer în Inspectoratul
General al Armatei (1945-1946).
Generalul de brigadă Ion Dumitru a
avut o carieră militară remarcabilă,
marcată de participarea la cele două mari
conflagraĠii mondiale. La numai o lună de la
înaintarea în gradul de sublocotenent,
România a intrat după doi ani de neutralitate
în război. Cu Regimentul 3 Artilerie, în care a
fost repartizat, a participat la ambele campanii
ale Primului Război Mondial. De remarcat
faptul că între altele a participat la marea
bătălie de la Mărăúeúti, la câĠiva kilometri de
locurile natale.

Născut:
7 ianuarie 1825, la
Botoúani.
Decedat:
24 decembrie 1907,
la
Laussanne,
ElveĠia.
Studii militare:
ùcoala
Militară
de OfiĠeri (18521854).
Grade militare: sergent - 1850,
sublocotenent - 1854, locotenent - 1856,
căpitan - 1858, maior - 1864, locotenentcolonel - 1867, colonel - 1870, general de
brigadă - 1891.
FuncĠii militare: comandant al
Regimentului 1 Artilerie (1870-1871, 18771881); comandant al Regimentului 2 Artilerie
(1871-1875);
comandant
al
artileriei
teritoriale (1875-1876); comandant al ùcolii
Militare de OfiĠeri - Bucureúti (1876-1877);
comandant al artileriei Diviziei 4 Infanterie
(1877); comandant al artileriei Corpului de
Vest (1877); comandant al Diviziilor 8, 1
Infanterie úi a Diviziei Activă Dobrogea
(1883-1891).
Generalul de brigadă Iulius Dunca
face parte dintre cei ce au pus bazele
artileriei române moderne, începându-úi
activitatea la 7 ani de la înfiinĠarea
acesteia. Are meritul de a fi fost comandant al
renumitelor Regimente 1 úi 2 Artilerie. A fost
comandantul Regimentului 1 Artilerie în două
perioade 1870-1871 úi 1877-1881, inclusiv în
luptele pentru obĠinerea independenĠei de la
Plevna, Vidin úi Smârdan.
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A decedat la 30 august 1877, pe timpul
bătăliei de la GriviĠa, fiind primul ofiĠer de
artilerie căzut la datorie în Războiul de
IndependenĠă. În acea zi, secĠia sa, alături de
secĠia locotenent Paraschivescu, a fost dată
ca întărire bateriei căpitan Gheorghe Lupaúcu,
formând renumita „Baterie de la Movilă”(bateria de 10 tunuri). „În momentul sosirei
acestei secĠii úi pe când puneau în baterie
tunurile, sub-locot. Elefterescu cade lovit
drept în inimă de un glonĠ de puúcă al
inamicului úi tot în acest moment mai cad
uciúi doi sergenĠi úi cinci tunari. Sublocot.
Elefterescu de abia eúise ofiĠer din úcoală la
1 Iulie acelaúi an. El fu hotărât de soartă ca
peste 2 luni de ofiĠerie, să aducă jertfă patriei
viaĠa sa, pentru cea mai mare cinste, ce o
poate avea un ostaú”30.

Generalul de brigadă Iulius Dunca a
fost, la sfârúitul secolului al XIX-lea, prefect
al judeĠului ConstanĠa.
A fost decorat cu „Steaua României“ în
grad de ofiĠer, „Virtutea Militară“ de aur,
„Trecerea
Dunării“,
„Apărătorilor
IndependenĠei“, „Sf. Ana“ cls. a II-a (Rusia),
„Medalia comemorativă de campanie“
(Rusia).
A decedat la data de 24 decembrie
1907, departe de Ġară, la Laussanne în ElveĠia.

Sublocotenent Ion ELEFTERESCU
General de brigadă
Alexandru FĂLCOIANU

Născut: 24 iulie
1857, la Botoúani.
Decedat:
30 august 1877
Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri–
Bucureúti
(18751877).
Grade militare:
sublocotenent-1877.
FuncĠii militare: comandant de pluton
în Regimentul 2 Artilerie (1877).
Sublocotenentul Ion Elefterescu, atras
de cariera armelor a urmat ùcoala de OfiĠeri–
Bucureúti, pe care a absolvit-o în anul 1877.
A fost înaintat la gradul de sublocotenent úi
încadrat pe funcĠia de comandant de pluton în
Regimentul 2 Artilerie cu care a participat la
luptele de artilerie din zona Calafat-Vidin úi
de la GriviĠa.

Născut:
16 martie 1837,
la Bucureúti.
Decedat:
10 decembrie 1910,
la Bucureúti.
Studii militare:
ùcoala Militară de
OfiĠeri (1852-1854).
Grade militare:
Sergent - 1859,
sublocotenent1861, locotenent 1864, căpitan - 1866, maior - 1874, locotenent
-colonel-...., colonel-...., general de brigadă-….
30

Colonel Gheorghe Em. Lupaúcu – Amintiri din
războiul IndependenĠei 1877-1878 – Bucureúti
Tipografia modernă „CULTURA”, Societ. Colectivă,
Str. Câmpineanu 15, 1915, pp. 44-45.
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FuncĠii militare: comandant de
divizion în Regimentul 3 Artilerie (1877);
(...).
A intrat voluntar în armată, apoi a urmat
ùcoala Militară de OfiĠeri
(1852-1854).
A participat în Războiul de IndependenĠă
la luptele de la GriviĠa, Plevna, Vidin úi
Belogradcik. A fost martorul capitulării lui
Osman-paúa.
Are meritul de fi urcat în ierarhia
militară de la sergent la general de brigadă.
Legat afectiv de Regimentul 3 Artilerie,
cu care a participat la Războiul de
IndependenĠă,
a
publicat
„Istoricul
Regimentului 3 Artilerie”. De asemenea, a
scris úi valoroasa lucrare „Amintiri din
răsboiul ruso-româno-turc din 1877-1878”.

(1849-1853); comandant al primei baterii
de artilerie din Moldova (1853-1858).
Colonelul George Filipescu a fost unul
dintre pionierii artileriei Moldovei. S-a
pregătit ca artilerist în detaúamentul
moldovenesc trimis de domnitorul Mihail
Sturdza în Rusia (1846-1848).
În 1858 a fost a fost silit de către
caimacanul Vogoride să-úi dea demisia din
armată, deoarece milita pentru Unirea
Principatelor Române úi alegerea ca domnitor
a colonelului Alexanru Ioan Cuza.
În cei zece ani de activitate în armată
a avut o contribuĠie substanĠială la
afirmarea artileriei ca armă.

General de brigadă Gheorghe FILITI
Născut: 3 februarie 1872, în comuna
Sărata, judeĠul Buzău.
Decedat: Studii militare: ùcoala Militară de
OfiĠeri de Artilerie – úi Geniu (1890-1892),
ùcoala Specială de Artilerie (1895-1897).
Grade militare: sublocotenent - 1892,
locotenent - 1895, căpitan - 1901, maior - 1909,
locotenent-colonel - 1913, colonel - 1916,
general de brigadă - 1917.
FuncĠii militare: diferite funcĠii în
Regimentul 2 Artilerie, ùcoala Militară de
Infanterie úi Cavalerie (…); director al
DirecĠiei artilerie din Ministerul de Război
(1913-1915); comandant al Regimentului 3
Artilerie Grea (1915-1916), al Brigăzii 2
Artilerie Grea (1917-1918); comandant al
artileriei Corpului 4 Armată (1918-1920).
Generalul de brigadă Gheorghe Filiti a
fost un valoros ofiĠer de artilerie.
A participat la Campania din anul
1916, îndeplinind funcĠia de úef serviciu
artilerie al Corpului 3 Armată. De
asemenea, a participat úi la Campania din
1917, comandând Brigada 2 Artilerie Grea.
A demisionat din armată la 1 noiembrie
1920, la vârsta de 48 de ani. A fost trecut în
retragere la 1 noiembrie 1938.

Colonel George FILIPESCU
Născut: Decedat: Studii militare: Grade militare: sublocotenent-1848,
locotenent-...., căpitan-1853, maior-1856,
colonel-1858.
FuncĠii militare: comandant de pluton
în prima baterie de artilerie a Moldovei
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Colonel Mihail FLORESCU

General de divizie
Gheorghe I. FLORESCU

Născut: 4 februarie 1893, la Caracal,
judeĠul RomanaĠi.
Decedat: Studii militare: ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie – Timiúoara (1922-1924), ùcoala de
AplicaĠie de Artilerie (1925-1927), ùcoala
Superioară de Război (1935-1937).
Grade militare: sublocotenent - 1924,
locotenent - 1928, căpitan - 1936, maior 1942, locotenent-colonel - 1945, colonel1947.
FuncĠii militare: comandant de secĠie
în Regimentul 42 Obuziere (…); funcĠii în
statul major al Diviziei 4 Infanterie (19391942); comandant al Divizionului 1 al
Regimentului 2 Armată (1942); (…);
comandant al Regimentului 5 Artilerie Grea
(1947-1949); úef de stat major la
Comandamentul Artileriei (1949-1952); úef
catedră specială la Institutul Politehnic
Bucureúti (1952-1954).
Colonelul Mihail Florescu a fost un
artilerist temeinic pregătit.
A participat, în cel de-al Doilea Război
Mondial, cu Divizia 4 Infanterie, la luptele de
pe direcĠia Odessa, apoi în zonele sud Harkov
úi sud Stalingrad.
A fost trecut în rezervă la 3 mai 1954,
după o carieră militară de succes.

Născut: 20 mai
1879,
la
Dobronitu, plasa
Oltul de Jos,
judeĠul Olt.
Decedat: 1955.
Studii militare:
ùcoala de OfiĠeri
de
Artilerie,
Geniu úi Marină
(1898 - 1900),
ùcoala de AplicaĠie de Artilerie (1901 - 1903),
ùcoala Superioară de Război (1909 -1911).
Grade militare: sublocotenent - 1900,
locotenent - 1904, căpitan - 1910, maior-1916,
locotenent-colonel - 1917, colonel-1919,
general de brigadă - 1928, general de divizie-....
FuncĠii militare: diferite funcĠii în
Regimentul 12 Artilerie (1900-1904),
Regimentul
3
Artilerie
(1904-1909),
Regimentele 17, 12, 18, 1, 13 Artilerie
(1911-1916); funcĠii în Divizia 14 Infanterie
(1916-1920); úef de stat major al Corpului 4
Armată
(1920-1921);
comandant
al
Regimentului 24 Artilerie (1921-1926), al
Regimentului 4 Artilerie (1926-1928), al
Brigăzii 7 Artilerie (1928-1931); comandant
al Diviziei 7 Infanterie (1931-1934);
comandant al Corpului 6 Armată (19351937); comandant al Inspectoratului General
de Armată nr. 2 (1937-1938); comandant al
Armatei 1 Cluj (1939-1940).
A fost un mare patriot úi un foarte
valoros ofiĠer de artilerie, având funcĠia de
comandant de regiment úi brigadă de artilerie,
de divizie úi de armată. A fost un erudit,
cunoútea limbile franceză, italiană úi germană.
La Cluj s-a implicat în multe acĠiuni
culturale. În 1936, la 21 mai, de Ziua Eroilor,
a înălĠat pe catarg, steagul reconstituit al lui
Mihai Viteazul, la 335 de ani de la realizarea
primei unirii a românilor.

General-locotenent
Dumitru FOTESCU
Născut: 24 noiembrie
1928, la Buzău.
Decedat: 1990.
Studii militare: ùcoala
Militară de OfiĠeri de
Artilerie (1948-1950),
Academia de Artilerie
din U.R.S.S. (19501955).
Grade militare: locotenent - 1949,
locotenent-major - 1952, căpitan - 1954,
maior - 1955, locotenent-colonel - 1956,
colonel - 1961, general-maior - 1967, generallocotenent-1974.
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FuncĠii militare: comandant de pluton în
Regimentul 20 Artilerie Grea-Turda (1949-1950);
(...); comandant al Brigăzii 32 Artilerie Grea
Independentă (1956-1959); locĠiitor al
comandantului pentru pregătirea de luptă; úef
de stat major în Comandamentul Artileriei;
úef de Stat major al Armatei 1 (1959-1985);
úef al DirecĠiei Lucrări în Economia NaĠională
(1985-1988).
A fost un ofiĠer valoros, care a
îndeplinit numeroase funcĠii pe linie de
comandă, de la comandant de pluton la úef
de stat major de armată. În ultimii ani de
activitate militară a îndeplinit solicitanta
funcĠie de úef al DirecĠiei Lucrări în
Economia NaĠională. În permanenĠă a
demonstrat probitate profesională úi multă
responsabilitate.

A participat la Războiul de
IndependenĠă, având gradul de căpitan úi
funcĠia de subdirector al Pulberăriei.
A fost decorat cu: „Virtutea Militară”
de aur, „Coroana României” în grad de ofiĠer,
„Steaua României” în grad de cavaler.

General de brigadă Petre FRUNZĂ
Născut: 29 iunie 1860, în localitatea
Nicoreúti, din fostul judeĠ Tecuci.
Decedat:Studii militare: ùcoala Militară de
Infanterie úi Cavalerie (1878-1880); ùcoala de
Război din Bruxelles (1881-1882).
Grade militare: sublocotenent (1 iulie
1880); locotenent (8 octombrie 1883); căpitan
(5 octombrie 1888); maior (8 aprilie 1896);
locotenent-colonel (10 mai 1901); colonel
(1 noiembrie 1906).
FuncĠii militare: comandant de
subunitate în Regimentul 3 Artilerie (18801883); ofiĠer în Regimentul 8 Artilerie (18831888); ofiĠer în Regimentul 5 Artilerie (1888);
diferite funcĠii în Regimentul 12 Artilerie
(1888-1892); ofiĠer la Pulberăria Dudeúti
(1892-1896); ofiĠer de stat major în
Regimentul 4 Artilerie (1896-1899); ofiĠer de
stat major în Regimentul 8 Artilerie (18991901); ajutor al comandantului Regimentului 4
Artilerie (1901-1904); ofiĠer de stat major în
Regimentul 5 Artilerie (1904); ofiĠer de stat
major în Regimentul 11 Artilerie (1904-1905);
ofiĠer în Regimentul 9 Artilerie (1911-.....); ...
Generalul Petre Frunză, fiul lui Emanoil
úi al Casandrei, după absolvirea a 7 clase de
liceu a urmat, în perioada 1978-1880, ùcoala
Militară de Infanterie úi Cavalerie. A fost
înaintat la gradul de sublocotenent la data de
1 iulie 1880 úi repartizat la comanda unei
secĠii de artilerie din Regimentul 3 Artilerie.
ùi-a desfăúurat cea mai mare parte a carierei
militare în unităĠi de artilerie (Regimentele 3,
8, 5, 12, 11, úi 9, respectiv Brigada 2
Artilerie).
Fiind un ofiĠer valoros a fost trimis la
studii în străinătate pentru a-úi desăvârúi
pregătirea militară. În acest fel s-a numărat
printre absolvenĠii prestigioasei ùcoli de
Război din Bruxelles.
În permanenĠă a fost preocupat de
acumularea de noi cunoútinĠe de specialitate.

General de brigadă
Constantin FOTINO
Născut: 10 octombrie 1847.
Decedat: Studii militare: ùcoala Militară de
OfiĠeri - Bucureúti (1866-1868).
Grade militare: sublocotenent - 1868,
locotenent - 1873, căpitan - 1877, maior-1885,
locotenent-colonel - 1891, colonel - 1897,
general de brigadă (r.) - 1906.
FuncĠii militare: (...); comandant al
Regimentului 5 Artilerie (1895-1897),
Regimentului 1 Artilerie (1897-1900, 19011903).

Generalul de brigadă C. Fotino,
în mijloc pe rândul din faĠă,
împreună cu statul major al Regimentului 1 Artilerie
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Sugestivă este aprecierea inspectorului
general, generalul Eracle Arion din „foaea
personală“ a căpitanului Frunză Petre, din
anul 1887: „Officer ce’i place a studia, ce se
ocupă serios cu dezvoltarea cunoútinĠelor
sale, ... conduce bine trupa“31. În „foaea
personală“ a ofiĠerului din anul 1895,
generalul Popescu a consemnat între altele,
următoarele: „OfiĠer care predă cunoútinĠele
ofiĠerului de artilerie. Regulamentele le útie
prea bine...“32. De asemenea, extrem de
onorantă este caracterizarea făcută maiorului
Petre Frunză în anul 1896 de către inspectorul
general al artileriei, generalul Pastia: „Oficer
superior inteligent, posedă cunoútinĠele
speciale armei. A rezolvat problema tacticei
de artilerie ce i-am dat cu ocazia tragerei de
resbei. Fac această menĠiune specială, fiincă
a fost singurul oficer superior din brigadă
care a răspuns (bine înĠeles dintre maiori).
SiguranĠa úi promtitudinea cu care a răspuns
dovedeúte că se ocupă nu numai aúi întreĠine
cunoútinĠele sale speciale ci úi a le dezvolta, îl
dau ca exemplu camarazilor săi din
brigadă“33.
Generalul Alexandru Tell, în calitate de
comandant al Diviziei 1, îl caracteriza:
„Foarte bun oficer. CunoútinĠele militare úi
cele generale foarte bune. Conduită foarte
bună... MenĠin propunerea de decorare cu
Steaua României clasa V“34.
De-a lungul timpului a primit mai multe
ordine úi medalii, între care amintim:
- „Coroana României“ clasa a V-a
(10 mai 1897);
- „Semnul onorific de aur pentru
serviciu de 25 de ani împliniĠi“ (10 mai
1906);
- „Medalia jubiliară Carol I“
(10 mai 1909);
- „Steaua României de pace în grad
de cavaler“.

Colonel Alexandru GĂLUùCĂ
Născut: 4 septembrie 1894, la Craiova.
Decedat: Studii militare: ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi Marină (1913-1915),
ùcoala de AplicaĠie de Artilerie (1921-1922),
ùcoala Superioară de Război (1923-1925).
Grade militare: sublocotenent - 1915,
locotenent - 1920, căpitan - 1921, maior1929, locotenent-colonel - 1937, colonel-... .
FuncĠii militare: comandant de secĠie în
Regimentul 1 Artilerie (…); diferite funcĠii în
Regimentele 2 úi 9 Artilerie, Regimentul 14
Obuziere, Corpul 1 Armată, Inspectoratul
ÎnvăĠământului Militar úi în Ministerul Apărării
NaĠionale (…); ajutor al comandantului
Centrului de InstrucĠie al Artileriei (1937-1942);
comandant al Regimentului 1 Artilerie Grea
(1942-1943); (…).
Colonelul Alexandru Găluúcă a fost
un distins ofiĠer de artilerie. În toate
funcĠiile îndeplinite a avut o exprimare
profesională ireproúabilă. S-a distins prin
alese calităĠi ostăúeúti în cele două războaie
mondiale. A participat, în Primul Război
Mondial, la luptele de la Târgu Jiu, BăleniDâmboviĠa. La 23 noiembrie 1916, la
Tâncăbeúti a căzut prizonier cu grupul Cerna,
fiind internat într-un lagăr din Boemia, apoi în
Ungaria, de unde a fost repatriat la 16 aprilie
1918. La 27 octombrie 1919 a fost numit
comandant de secĠie úi a participat la luptele
din zona Tisa. În cel de-al Doilea Război
Mondial, a comandat Regimentul 1 Artilerie
Grea, ajungând până la Stalingrad.

31

Arhiva Ministerului Apărării NaĠionale, Dosarul
„Bătrâni Generali – litera F“, nr. 14, p.11.
32
Idem f. 18.
33
Idem f. 20.
34
Idem f. 34.
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Grade militare: sublocotenent - 1910,
locotenent - 1913, căpitan - 1916, maior - 1917,
locotenent-colonel - 1927, colonel - 1936,
general de brigadă - 1942.
FuncĠii militare: (…); comandant al
artileriei Corpului 4 Armată (1941-1942),
Corpului 6 Armată (1942-1943); comandant
al Diviziei 2 Infanterie (1942) úi al Diviziei 15
Infanterie (1943); la dispoziĠia Ministerului de
Război (1943-1944).

General de corp de armată
Titus GÂRBEA
Născut:
22
septembrie
1893, la Bucureúti.
Decedat:
23
decembrie
1998, la Bucureúti.
Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri
de Artilerie, Geniu
úi Marină-Bucureúti
(1913-1915),
ùcoala Superioară

A avut o carieră reuúită, ajungând până
la gradul de general de brigadă. A fost un
strălucit comandant al artileriei Corpurilor 4
úi 6 Armată, precum úi al Diviziilor 2 úi
15 Infanterie.
A participat la ambele războaie
mondiale.
În cel de-al Doilea Război
Mondial a fost comandant al Diviziilor 2 úi 4
Infanterie úi s-a remarcat pe frontul de la
Odessa (1941) úi Harkov.
A fost trecut în rezervă la 18 noiembrie
1944, la 56 de ani.

de Război (1921-1923).
Grade militare: sublocotenent - 1915,
locotenent - 1917, căpitan - 1919, maior1927, locotenent-colonel - 1934, colonel1939, general de brigadă - 1944, general de
divizie- ...., general de corp de armată - 1996.
FuncĠii militare: (...); ataúat militar la
Berlin (1937-1940), la Stockholm (19401942); comandant al Brigăzii 18 Artilerie
(1943-1944); ataúat militar la O.K.H. german
(1944); la dispoziĠia PreúedinĠiei Consiliului
de Miniútri úi a Ministerului Apărării
NaĠionale (1944-1945); comandant al
artileriei Corpului 4 Armată (1945-1946).
Generalul Titus Gârbea a fost
deopotrivă un excelent artilerist úi un
distins diplomat militar.
A participat, în Primul Război Mondial,
la luptele din Dobrogea, de la Târgu Jiu,
Robăneúti, Neajlov úi Mărăúeúti. A participat
la cel de-al Doilea Război Mondial, în
perioada 1943-1944, la comanda Brigăzii 18
Artilerie.
A participat la adunarea de la Chiúinău,
unde s-a hotărât unirea Basarabiei cu
România, úi la Marea Adunare de la Alba
Iulia din 1 Decembrie 1918.
Distinsul generalul Titus Gârbea a încetat
din viaĠă la venerabila vârstă de 105 ani.

General de divizie
George GEORGESCU

Născut: 1 noiembrie
1857.
Decedat: Studii
militare:
ùcoala Militară de
OfiĠeri - Bucureúti
(1878-1879).
Grade
militare:
sublocotenent - 1879,
locotenent - 1883, căpitan - 1887, maior1892, locotenent-colonel - 1896, colonel 1903, general de brigadă - 1909, general de
divizie
FuncĠii militare: inspector general al
artileriei (1910-1912), comandant al Corpului 5
Armată (1916).

General de brigadă
Al. Ioan GEORGESCU
Născut: 19 noiembrie 1888, la Dăneasa,
judeĠul Olt.
Decedat: 20 martie 1951, la CoúovăĠu,
judeĠul MehedinĠi.
Studii militare: ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi Marină (1908-1910).

A fost un strălucit artilerist.
A îndeplinit funcĠii importante, ca de
exemplu cea de inspector general al
artileriei úi cea de comandant de corp de
armată.
670

tactică de artilerie. Ulterior úi-a continuat
activitatea didactică, în perioada 1932-1936,
în ùcoala de AplicaĠie a Artileriei.
A participat la luptele pentru eliberarea
Basarabiei úi cucerirea Odessei, fiind
comandant secund al Diviziei 1 Gardă.
Comandantul acesteia, generalul de brigadă
Nicolae ùova i-a apreciat activitatea
consemnând în foaia calificativă astfel:
„A contribuit în mod hotărâtor la constituirea
capetelor de pod de la Bogdăneúti úi Fâlciu
peste Prut úi de la Tiraspol peste Nistru,
precum úi la victoriile de la Kac-Arlak,
Oisefsthal, Leninhal úi Dalnik în faĠa
Odessei“.
La data de 8 noiembrie 1941 generalul
de brigadă Octavian Georgescu a fost numit
comandant al Diviziei 10 Infanterie, cu care a
participat
în Caucaz pentru apărarea
Litoralului Mării Negre în zona Taman,
Anara, Novorossisk, în scopul interzicerii
debarcării trupelor sovietice în această zonă.
Întrucât s-a îmbolnăvit grav, în data de
27 ianuarie 1943 generalul a fost adus în Ġară,
unde a decedat 4 luni mai târziu, la 20 mai
1943.
Generalul de divizie Octavian
Georgescu a fost unul dintre cei mai bravi
artileriúti participanĠi la Campania din
1913, la Primul úi la cel de-al Doilea Război
Mondial.
Pentru meritele sale excepĠionale a fost
decorat cu:
- „Medalia Avântul ğării“-1913;
- „Ordinul Steaua României, cu spade,
clasa a IV-a“-1917;
- „Ordinul Sfânta Ana, cu spade, clasa
a III-a“ - 1917;
- „Ordinul Coroana României, cu
spade, clasa a IV-a“ -1918;
- „Medalia Victoria“-1927;
- „Medalia Virtutea Militară clasa
a III-a“ - 1941;
- „Ordinul Steaua României, clasa
a III-a úi a II-a“ -1941;
- „Medalia Virtutea Militară, clasa
a II-a“ -1942.

A fost decorat cu: Steaua României în
grad de cavaler, Coroana României în grad de
ofiĠer, Crucea Casei de Hohenzollern
cls. a III-a, Osmanie cls. a II-a (Turcia),
Sf. Ana cls. a II-a (Rusia), Ernestina cls. a II-a
(Saxa-Coburg), Meritul militar în grad de
mare ofiĠer (Bulgaria).
Generalul de divizie
Octavian GEORGESCU
Născut:
5 noiembrie 1889,
în comuna Ceptura,
plasa
Cricov,
judeĠul Prahova.
Decedat: 20 mai
1943.
Studii militare:
ùcoala de OfiĠeri
de Artilerie úi Geniu
(1908-1910), ùcoala
de AplicaĠie de
Artilerie
(19121914).
Grade militare: sublocotenent - 1910,
locotenent - 1913, căpitan - 1916, maior1917, locotenent-colonel - 1927, colonel1934, general de brigadă - 1939, general de
divizie - 1942.
FuncĠii militare: diferite funcĠii în
Regimentul 11 úi 19 Artilerie (1910-1912,
1914. 1918), 3 Artilerie (1919-1928), ùcoala
de OfiĠeri de Artilerie (1928-1933);
comandant al ùcolii de AplicaĠie de Artilerie
(1933-1936), Regimentului 2 Artilerie Gardă
(1936-1939) úi al Brigăzii Artilerie Gardă
(1939-1941); comandant secund al Diviziei 1
Gardă (1941); comandant al Diviziei 10
Infanterie (1941-1943).
Cu Regimentul 19 Artilerie a participat
atât la Campania din 1913, cât úi la Războiul
de Reîntregire NaĠională. În perioada 1
octombrie 1928-1932, locotenent-colonelul
Octavian Georgescu a activat în învăĠământul
militar de artilerie. IniĠial a fost comandant al
divizionului de elevi din ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie din Timiúoara úi ulterior profesor de
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românesc … ajutat de o experienĠă sigură,
câútigată în úi cu fiecare grad, chiar la aceste
úcoale, ca instructor, educator, profesor,
comandant de baterie, comandant de divizion,
director de studii la elevi úi ajutor de
comandant de úcoală în ultimul timp.
Nu cer – de la acei ce mă ajută úi
ascultă – profesori, ofiĠeri instructori úi
educatori, angajaĠi, funcĠionari úi soldaĠi –
decât îndeplinirea conútiincioasă a datoriei,
încrederea deplină a fiecăruia în el úi în noi
toĠi, că munca pusă în serviciul úcoalei pe
lângă un câútig personal úi o muncă ce va fi
răsplătită …
Pretind însă tuturor – pregătirea
individuală de tot momentul … a elevilor ce
ne sunt încredinĠaĠi a-i creúte úi pregăti
pentru cariera militară – cu convingerea
sigură de rolul ce avem ca educatorii
educatorilor viitorilor ofiĠeri ai artileriei
oastei noastre úi mai ales conútiinĠa
românească care să creeze, să armonizeze, să
solidarizeze úi să pregătească viitorii ofiĠeri
ca: oameni, ca valori militare úi buni români
înainte de toate”35.
Generalul Georgescu Pion s-a
preocupat în permanenĠă de asigurarea unor
condiĠii optime de trai úi pregătire pentru
elevi. În acest sens edificator este raportul său
numărul 4003 din 1927 adresat eúalonului
superior, în care se dovedeúte nemulĠumit de
condiĠiile pe care le oferea vechiul local al
úcolii din Timiúoara: ,,insuficient din punct de
vedere al sălilor de studiu; ingrat din punct
de vedere al curĠii ce posedă; fără nici un
confort din punct de vedere al construcĠiei úi
scopului afectat; rău înzestrat cu mobilier úi
ustensilele necesare’’36. În continuarea
raportului solicita ferm atribuirea parcului
ùcolii Pregătitoare de Artilerie, deĠinut până
....... de ùcoala Specială de Artilerie,
argumentând: ,,....e o nedreptate, e ceva
neuman ca un parc de 6 hectare să stea gol úi
elevii úcoalei pregătitoare să stea închiúi pe
un loc de 800 mp“37. Acest raport evidenĠiază
atât responsabilitatea sa deplină faĠă de
condiĠiile de trai ale elevilor, cât úi curajul
admirabil relevat de vehemenĠa solicitărilor.

Generalul de divizie
Pion (Pavel Ion) GEORGESCU
Născut:
25 decembrie 1883,
localitatea Zănoaga,
comuna Leu, judeĠul
Dolj.
Decedat: 1956.
Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi
Marină (1904-1906),
ùcoala de AplicaĠie
pentru Artilerie; ùcoala Superioară de Război.
Grade militare: sublocotenent – 1 iulie
1906; locotenent -10 mai 1910; căpitan -1
aprilie 1914; maior - 1 aprilie 1917;
locotenent-colonel - 1 aprilie 1920; colonel 28 septembrie 1926; general de brigadă 1 aprilie 1935; general de divizie - 1942.
FuncĠii militare: comandant de
pluton, comandant de baterie; instructor úi
comandant al ùcolii de OfiĠeri de Artilerie din
Timiúoara (1926-1928); comandant al
Arsenalului Armatei (1930-1931); comandant
al Brigăzii 15 Artilerie din Chiúinău (19321937); comandant al Diviziei 20 Infanterie
din Târgu Mureú (1937-1939); comandant al
Corpului 7 Teritorial Sibiu.
Un loc aparte în activitatea profesională
a generalului de divizie Georgescu Pion a
reprezentat-o perioada desfăúurată în cadrul
ùcolii de OfiĠeri de Artilerie. Meritele sale de
ofiĠer-instructor au primit deplina recunoaútere
odată cu numirea sa în funcĠia de comandant
al úcolii. Memorabil a rămas primul său ordin
de zi pe unitate (Ordinul de Zi nr. 17 din
1926), care reprezintă sinteza crezului său
profesional: „Prin Înaltul Decret nr. 3219/1926
fac cunoscut ofiĠerilor, personalului civil,
elevilor, reangajaĠilor úi oamenilor de trupă
ai úcoalei, că subsemnatul sunt înălĠat la
gradul de colonel úi întărit în comanda
definitivă a ùcoalei Militare de Artilerie, pe
ziua de 28 septembrie 1926. Pentru această
înaltă demnitate cu care, Regele úi ğara mea
m-au onorat, mă angajez că voi conduce,
învăĠa, instrui, educa, administra úi lucra
pentru înălĠarea úi propăúirea crescândă a
úcoalei de artilerie.
Cu înĠelegerea deplină a tuturor – din
toate puterile minĠii úi a sufletului meu

35

Arhiva M.A.N. – Registrul istoric al ùcolii Militare
de Artilerie, vol. 1928-1938, inventar 4506, p. 105.
36
Constantin Petrovici, ùcoala Militară de OfiĠeri
Activi de Artilerie „Ioan Vodă“, Editura Militară,
Bucureúti, 1976, p. 69.
37
Ibidem.
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Curajul său este evidenĠiat, în acelaúi raport
prin incriminarea modului de realizare a
hrănirii: „în ceea ce priveúte hrana am făcut
un raport documentat celor în drept, arătând
crima ce comite statul, care e dator pe baza
principiului suveranităĠii să-úi întreĠie
Armata, înainte de a cheltui pentru altceva úi
a nu nenoroci niúte copii...“38.
Generalul Georgescu Pion a fost un
om cu alese calităĠi: profesionist desăvârúit,
moralitate ireproúabilă, oratorie admirabilă,
patriotism vibrant, har educativ etc. Despre
calităĠile oratorice elevii spuneau că avea „...
voce puternică úi verb tumultos ce răscolea
prin cuvintele sale alese sentimentele
auditorului“39. A rămas în conútiinĠa afectivă
a acestora pentru profundele sale pilde de
viaĠă, de comportament. Între cele mai
sugestive le prezentăm pe următoarele: „nu
frecventaĠi pe parveniĠii úi înavuĠiĠi vremii’’;
,,nimic mai nedemn úi mai puĠin onorabil
decât a sluji un bogătaú, fiindcă e bogat’’;
,,săraci dar demni rămâneĠi’’; ,,feriĠi-vă de a
lua aluri aristocratice úi ciocoieúti, care
îndepărtează pe soldat ce trebuie să stea
alături de voi’’; ,,noĠiunile de datorie nu se
impun prin autoritate precum consemnele, ci
de la inimă la inimă’’; ,,devotamentul nu se
comandă, ci se câútigă’’; ,,să împiedicaĠi
insulta în armată’’; ,,să împiedicaĠi bătaia’’;
,,dezvăluiĠi pe comandanĠii ce fură, lecuindu-i
cum veĠi putea de această boală a vremii’’;
,,gradul nu cuprinde nici un privilegiu, ci e o
onoare dar úi o grea, serioasă úi continuă
datorie’’40.
Pentru a-i motiva în pregătire úi
comportament pe elevi, în timpul în care a
fost comandant al úcolii a instituit un premiu,
ce i-a purtat numele, care se acorda „celui
mai vrednic din promoĠie, ales pentru:
caracterul frumos úi însuúirile dovedite;
educaĠie morală úi militară distinsă; cultură
generală úi specialitate constantă; idei tari,
sentimente altruiste úi de bună învoire,
dovedite“41. Acest premiu a fost acordat până
în anul1943 la 16 absolvenĠi.

CalităĠile sale pedagogice au fost
probate úi în calitate de profesor de balistică,
la Institutul Politehnic din Timiúoara.
Georgescu Pion a fost nu numai un
desăvârúit educator, dar úi un admirabil
militar úi implicit luptător. MenĠionăm că a
participat la Primul Război Mondial úi s-a
remarcat în mod deosebit în luptele de la
Caúin úi Mărăúeúti. În ziua de 24 septembrie
1917, grupul de obuziere de sub comanda sa,
ocupând poziĠie de tragere înaintată, pe prima
tranúee de apărare, executând trageri precise,
inclusiv asupra coúurilor fabricii de zahăr care
serveau inamicului ca observatoare, a
contribuit decisiv la obĠinerea victoriei.
Infanteriútii au numit tranúeea de pe care au
tras obuzierele Bateriei a 4-a – „Tranúeea
Maior Pion”.
Între faptele sale, ce probează
calităĠile de bun român amintim construirea
unei biserici ortodoxe în localitatea Seini
(Satu Mare) úi ridicarea unui bust al lui ùtefan
cel Mare în Zănoaga. De asemenea,
menĠionăm că împreună cu ostaúii săi din
Divizia 20 Infanterie, mobilizată pentru
apărarea PorĠii Someúului în faĠa primejdiei
fasciste, a ridicat un monument viu de 10000
de brazi, pe dealul Comja (altitudine –
650 mm) cu inscripĠia numelui poetului
naĠional ,,EMINESCU’’. În acest fel
comemora 50 de ani de la trecerea la cele
veúnice ale acestuia. Peste ani, generalul
Georgescu Pion spunea: ,,Am hotărât atunci
că, în amintirea lui, úi în faĠa centrului de
rezistenĠă ce lucram pe muntele Gutâiului (...)
să-i ridicăm
un monument
viu
scriind
literele
numelui său
cu 10000 de
brazi
aduúi
din regiune úi
de la aceeaúi
înălĠime (650
m). Mai întâi
am obĠinut de
la locuitorii
comunei
Seini-Roúca
terenul
se-nĠelege,

38

Ibidem.
Ibidem, p. 144.
40
Locotenent-colonel Georgescu Pion, Un cuvânt la
plecarea din ùcoală a promoĠiei 33 de ofiĠeri de
artilerie, ,,Pion“, Revista Artileriei, nr. 8/1926, pp. 12-14.
41
Revista ,,Armata“ nr. 11-12-13/ianuarie 1943, număr
special de an nou.
39
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Regimentului 2 Artilerie (1913-1915), ùcolii
de OfiĠeri de Artilerie úi Geniu (1915-1916),
Brigăzii 2 Artilerie Grea (1916); úef al
Marelui Stat Major - partea sedentară (19161917).

convingându-i úi însufleĠindu-i úi pe ei pentru
această idee... Am căutat apoi puieĠii de brad
în pădurile regiunii úi pepinierele ocolurilor
silvice... Treceam de la săparea tranúeelor
pentru apărare, la aceea a unei tranúee mai
puternice, aceea a plantării cu brazi în
pământul de acolo, la Poarta Someúului, a
numelui lui Eminescu, care útiam úi eu úi ei că
este úi va rămâne cea mai srtaúnică
fortăreaĠă ce puteam ridica acolo ...“.
La 1 septembrie 1940, generalul
Georgescu Pion, în fruntea ofiĠerilor Corpului
7 Teritorial, a ieúit în stradă, manifestând
împotriva Dictatului de la Viena.
După trecerea în rezervă a condus
revista „ARMATA“., revistă bilunară ilustrată,
cu tematică militară autorizată de Marele Stat
Major, între anii 1942-1945.
Multe din considerentele sale, ca
formator de opinie civică úi militară l-au
supus supravegherii securităĠii începând cu
anul 1946. De menĠionat că a fost arestat de
mai multe ori.

A fost un valoros ofiĠer de artilerie.
A îndeplinit funcĠii de mare răspundere, între
care amintim: comandant regiment de
artilerie, úef de stat major de Corp de Armată,
comandant de brigadă úi úef al Marelui Stat
Major (partea sedentară). A rămas în sufletul
promoĠiilor de ofiĠeri 1915 úi 1916, ca
urmare a faptului că în acea perioadă a
fost comandant al ùcolii de OfiĠeri de
Artilerie din Bucureúti.

General de brigadă Grigore GHEBA
Născut: 15 august
1912, sat PoeniĠa,
comuna Dumitreúti,
Jud. Vrancea.
Decedat:
5 septembrie 2004,
Bucureúti.
Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri de
Rezervă din Bacău.
FuncĠii militare:
comandant de pluton úi baterie.

General de brigadă
Teodor GEORGESCU
Născut: 28 august
1866, la Bucureúti.
Decedat: –
Studii
militare:
ùcoala Militară de
OfiĠeri de Artilerie
úi Geniu (18851887).
Grade
militare:
sublocotenent
1887, locotenent 1890, căpitan 1895, maior - 1903,
locotenent-colonel - 1909, colonel - 1912,
general de brigadă - 1916.
FuncĠii militare: diferite funcĠii în
Regimentele 8, 6, 2, 9 úi 16 Artilerie,
Arsenalul Armatei, Pulberăria Dudeúti, ùcoala
Fiilor de Militari Iaúi, AdministraĠia Centrală
a Războiului, Ministerul de Război, statul
major al Diviziei 2 Infanterie (…); úef de stat
major al Diviziei 8 Infanterie (1910-1911);
comandant al Regimentului 12 Artilerie
(1911-1912); úef de stat major al Corpului 2
Armată
(1912-1913);
comandant
al

După absolvirea liceului la Râmnicu
Sărat a urmat ùcoala de OfiĠeri de Rezervă de
la Bacău, obĠinând gradul de sublocotenent.
Atras de útiinĠele exacte úi în deosebi de
matematică a absolvit Facultatea de
Matematică a UniversităĠii Bucureúti.
A participat la cel de-al Doilea
Război Mondial ca voluntar, atât la
Campania din Est, cât úi la cea din Vest.
A căzut prizonier la Cotul Donului în data de
3 noiembrie 1942. A fost eliberat din
prizonierat ca urmare a înscrierii în Divizia
„Tudor Vladimirescu“. Cu această divizie a
revenit în România úi a participat la luptele
pentru eliberarea Transilvaniei úi a Ungariei.
ViaĠa sa tumultoasă, uneori inedită, a
continuat úi după încheierea războiului. A fost
secretar al Anei Pauker care l-a sprijinit să
devină în anul 1947 prefect al judeĠului
Râmnicu Sărat. Pe când deĠinea această
funcĠie a fost declarat antisovietic. Cu greu,
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diferite funcĠii de comandă úi stat major în
Regimentele 8, 2 úi 10 Artilerie (1886-1895);
profesor la ùcoala de AplicaĠie a Artileriei;
subdirector úi director al Arsenalului Armatei
(1901-1908); comandant al Regimentului 13
Artilerie (1908-1910); ajutor al Inspectorului
General al Artileriei (1910-1912); inspector
general al Stabilimentelor de artilerie úi
director superior al Armamentelor (19121914).
A fost un ofiĠer temeinic pregătit, cu o
admirabilă exprimare profesională. A deĠinut
funcĠii de mare importanĠă.
S-a impus în conútiinĠa afectivă a
camarazilor de armă pentru calităĠile sale
de strălucit inventator. A inventat aparatul
de ochire pentru obuzierul de câmp cal. 120 mm,
md. 1901 úi „Goniometrul Ghenea, md.
1904”. Împreună cu alĠi 4 ofiĠeri de artilerie a
realizat o variantă îmbunătăĠită a tunului cal.
75 mm, sistem „Krupp”, md. 1899, care a
devenit „tunul de câmp românesc cu tragere
repede, cal. 75 mm, md. 1904”.
A avut un rol important în dotarea
infanteriei úi cavaleriei cu arme úi carabine
moderne úi în inzestrarea artileriei cu tunul
realizat de el însuúi.
A încetat din viaĠă la 9 decembrie 1921.
În necrologul publicat de Revista Artileriei, se
spune: „Numele generalului Ghenea rămâne
turnat în oĠelul puútilor úi tunurilor cu care
vitejii noútri ostaúi au făcut războiul pentru
libertate úi întregire”44.

protectoarea sa, Ana Pauker, l-a salvat de
acuzaĠii.
Pe lângă activitatea sa de militar, în
timpul celui de-al Doilea Război Mondial, o
altă activitate, cea de profesor i-a marcat
existenĠa. A fost un profesor celebru, de
mare notorietate în anii ’70 – ’80.
A conceput úi realizat 42 de culegeri de
matematică, pentru toate nivelurile,
publicate în peste 6 milioane de exemplare
în Ġară úi în străinătate. Prima culegere, din
seria apreciată úi mult căutată de culegeri de
matematică „Gheba“ a apărut în anul 1958,
iar ultima, în anul în care a decedat, 2004.
Generalul, care a obĠinut acest grad
onorific, fără exercitarea vreunei funcĠii de
general, a decedat în Bucureúti la data de
5 septembrie 2004. Generalul Gheba Grigore,
a avut parte de o înmormântare modestă, în
pofida onorurilor militare, la care au participat
doar câteva zeci de persoane. Cel ce a
imprimat dragoste pentru matematică úi a dat
teme la milioane de elevi îúi doarme somnul
de veci în cripta familiei din cimitirul „Tudor
Vladimirescu“.

General de divizie Toma GHENEA
Născut:
25 octombrie 1862,
în comuna Bascov,
judeĠul Argeú.
Decedat:
9 decembrie 1921.
Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri
de Artilerie úi
Geniu
Bucureúti
(1881-1883),
ùcoala Politehnică din Paris (1884 - 1885),
ùcoala de AplicaĠie a Artileriei de la
Fontainbleau (1895-1897)42.
Grade militare: sublocotenent - 1883,
locotenent - 1887, căpitan - 1892, maior 1898, locotenent-colonel - 1904, colonel 1908, general de brigadă - 1912, general de
divizie - 191843.
FuncĠii militare: comandant de pluton
în Regimentul 6 Artilerie (1883-1884);

General de brigadă
Ioan GHEORGHIAN
Născut: 20 mai 1872, în oraúul Huúi,
plasa Prut, judeĠul Fălciu.
Decedat: Studii militare: ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi Marină (1890-1892),
ùcoala de AplicaĠie a Artileriei (…), stagiu la
Regimentul 1 Artilerie Grea Cetate-Austria
(1897-1898).
Grade militare: sublocotenent-1892,
locotenent-1895, căpitan-1901, maior-1909,
locotenent-colonel-1914, colonel-1916, general
de brigadă-1917.

42

Agapie, M., Ucrain, C., PersonalităĠi ale artileriei
române, Editura Militară, Bucureúti 1993, pp. 64-67.
43
Idem.

44
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Revista Artileriei, mai-iunie 191, p. 288.

de escadrilă de luptă (1930-1931); ataúat
militar al LegaĠiei Române din Italia
(1 octombrie 1931 – 1 noiembrie 1932); ataúat
al forĠelor aeriene în LegaĠia României din
FranĠa (1932-1936), acreditat úi în Marea
Britanie, Italia úi Spania; comandant al
Grupului Aerian de Luptă (6 septembrie 1942 –
1 ianuarie 1943); comandant al Corpului 1
Aerian (1 ianuarie – 5 septembrie 1943);
subsecretar de stat pentru Aer (23 august –
4 noiembrie 1944); úef de stat major al
Aerului (25 martie – 15 iunie 1945); la
dispoziĠia Ministerului de Război (15 iunie
1945 – 9 august 1946).

FuncĠii militare: diferite funcĠii în
Regimentele 2, 3, 4, 16 úi 18 Artilerie (…);
comandant al Regimentului 4 Artilerie Grea
(1916-1917), Brigăzii 14 Artilerie (19171918), Brigăzii 12 Artilerie (1918-1920);
comandant al Diviziei 2 Infanterie (19221925), Diviziei 9 Infanterie (…).
Generalul
de
brigadă
Ioan
Gheorghian a fost un ofiĠer valoros, cu un
dezvoltat simĠ al datoriei.Ca urmare a bunei
pregătiri tehnice úi a probităĠii morale
ireproúabile a fost trimis să recepĠioneze
armament de artilerie în anul 1906 de la
fabrica Krupp, iar în anul 1911, armament de
infanterie de la Steyer-Austria.
A participat la Campania din anul 1916
cu Regimentul 18 Artilerie úi cu Regimentul 4
Artilerie Grea, în calitate de comandant. În
anul 1917 a comandat Brigada 14 Artilerie,
inclusiv în luptele de la Nămoloasa.
Până la finalul carierei a mai comandat
Brigada 12 Artilerie úi Diviziile 2 úi 9
Infanterie.

Generalul Ermil Gheorghiu a fost
unul din mulĠii artileriúti ce au participat
la punerea bazelor aviaĠiei militare
române. ùi-a început cariera militară în
Regimentul 11 Artilerie. A participat la
Primul Război Mondial iniĠial în funcĠia de
comandant de secĠie de artilerie, apoi ca
observator aerian. A luat parte la luptele din
campania din 1916, în Transilvania. În timpul
campaniei din anul 1917 a participat la marile
bătălii de la Mărăúti, Mărăúeúti úi Oituz.
Întrucât în timpul războiului s-a afirmat
ca un excelent observator aerian, a fost trimis
în perioada 1919-1920 la un stagiu de
pregătire în FranĠa, la Regimentul 4
Observatori Aerieni. ùi-a suplimentat
pregătirea de specialitate úi cu un stagiu
efectuat la forĠele aeriene franceze de la Metz.
Excelent pilot, a parcurs fără escală în
premieră, în anul 1923, distanĠa Bucureúti –
Praga în 7 ore. De asemenea, a pilotat rapid,
fără escală, pe ruta Iaúi – Varúovia.
În anul 1923 a obĠinut în FranĠa brevetul
de „pilot superior“. Ca urmare a
remarcabilului profesionalism a fost trimis, în
1930, la un stagiu de pregătire la o úcoală de
pregătire a instructorilor de aviaĠie din Anglia.
A avut o contribuĠie substanĠială la
dezvoltarea aviaĠiei militare româneúti ca
observator aerian, pilot, instructor de zbor
úi comandant de structuri de aviaĠie.
De asemenea, s-a aflat ca un strălucit
reprezentant al diplomaĠiei militare
româneúti.
ùi-a început cariera militară participând
la Primul Război Mondial úi a încheiat-o după
încetarea celui de-al Doilea Război Mondial.

General (...) Ermil GHEORGHIU
Născut: 13 februarie
1896, la Botoúani.
Decedat: 14 ianuarie
1977, la Bucureúti.
Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi
Marină (1913-1915);
ùcoala
de
Observatori Aerieni
de Artilerie (1915);
ùcoala
de
Observatori Aerieni – creată de generalul
H.M. Berthelot (1916); ùcoala de Pilotaj de la
Tecuci (1918); ùcoala Specială de Artilerie de
la Timiúoara (1922); ùcoala Superioară de
Război (1924-1926).
Grade militare: sublocotenent - 15
iunie 1915, locotenent - 1 aprilie 1917,
căpitan - 1 octombrie 1919, maior -...,
locotenent-colonel - 1 ianuarie 1934, colonel 1937, general - 1944.
FuncĠii militare: comandant subunitate
în Regimentul 11 Artilerie (1915-1918); pilot
militar (1918-1921); director al ùcolii de
Observatori Aerieni (1921-1923); comandant
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Înainte de trecerea în rezervă a fost pus la
dispoziĠia Ministerului de Război din 15 iunie
1945 până la 9 august 1946.
Din nefericire, în contextul transformărilor
sociale ce au urmat războiului, a fost reĠinut în
data de 6 august 1947 pentru 9 luni de zile, ca
urmare a faptului că i-a înmânat preúedintelui
Partidului NaĠional ğărănesc, Iuliu Maniu
studiul intitulat „NecesităĠile reînfiinĠării
Secretariatului de Stat al Aerului“. Eliberat
din închisoare, generalul Ermil Gheorghiu a
fost din nou arestat úi reĠinut fără judecată, în
perioada 6 mai 1950 – 30 noiembrie1955.
Generalul Ermil Gheorghiu a rămas
în istoria armatei ca un profesionist
desăvârúit, profund patriot care a avut de
înfruntat mari nedreptăĠi. A încetat din
viaĠă la data de 14 ianuarie 1977, în capitală.
Dintre multele distincĠii ce i-au fost
atribuite de-a lungul timpului amintim:45
- Ordinul „Mihai Viteazul“ clasa a II-a;
- Ordinul „Cavaler al Coroanei
României“;
- Cavaler al Ordinului „Virtutea
Aeronautică“;
- Medalia jubiliară „Marea Britanie“;
- Ordinul „Sfântul Valentin“ (rusesc);
- Ordinul „,Sfânta Ana“ (rusesc);
- Ordinul „,Crucea de fier“ clasele I,
II (german);
- Crucea de cavaler al Ordinului
„Crucea de fier“ (german).

FuncĠii militare: comandant pluton în
prima baterie de artilerie a Moldovei (18571858); comandant al primei
baterii de
artilerie
din
Moldova
(1858-1860);
comandant al primului divizion de artilerie
din Moldova (1860); comandant al primului
Regiment de Artilerie al Principatelor Unite
(1860-1864); intendent general al armatei
române (1864-1867); ministru de Război
(08.02.-10.05.1867).
Generalul de brigadă Tobias Gherghely
este unul dintre pionierii Artileriei Române
Moderne. Ocupă un loc aparte în istoria
armei, ca urmare a faptului că a fost
comandantul primei baterii úi primului
divizion de artilerie din Moldova, precum
úi primul comandant de regiment de
artilerie din Principatele Unite.
Are, totodată, meritul de a fi fost timp
de 3 luni ministru de Război. De asemenea, în
anul 1876 a deĠinut portofoliul de ministru al
lucrărilor publice.
A demisionat din armată la 31 mai
1868.
Deúi a avut o carieră militară extrem
de scurtă, a contribuit substanĠial la
dezvoltarea artileriei române.

General de brigadă
Nicolae GHINERARU

General de brigadă
Tobias GHERGHELY

Născut:
14 decembrie 1888,
la
Dridu,
plasa
FierbinĠi,
judeĠul
Ilfov.
Decedat:
23 februarie 1969,
la Bucureúti.
Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie Geniu úi
Marină
Bucureúti
(1908-1910), ùcoala de AplicaĠie a Artileriei,
ùcoala Superioară de Război.
Grade militare: sublocotenent - 1910,
locotenent 1913, căpitan 1916, maior - 1917,
locotenent-colonel - 1927, colonel - 934,
general de brigadă - 1939. A fost trecut în
rezervă în anul 1942 úi menĠinut concentrat.

Născut: Decedat: Studii militare: s-a
pregătit ca artilerist
prin ucenicie, ca
„ostaú
úi
cadet
nevârstnic”,
în
ùcoala Militară de
OfiĠeri (1846-1857).
Grade
militare:
sublocotenent - 1857,
locotenent - 1857,
căpitan - 1857, maior - 1858, colonel - 1860,
general - 1864.
45

Maria Georgescu, căpitan Christophe Midan, „Une
exemple de cooperation bilaterale – Les Attaches
Militaires françois en Roumanie et roumains en France
(1860-1890), Editions Militaires, Bucarest, 2003.
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FuncĠii militare: comandant de secĠie
în Regimentul 2 Artilerie úi de baterie în
Regimentul 22 Artilerie „Mihai Bravu”
(1910-1918); diferite funcĠii în DirecĠia 8 din
Ministerul
de
Război
(1918-1927),
Regimentul 4 Artilerie Roman (1927-1932),
DirecĠia Artilerie din Ministerul de Război
(1933-1933); comandant al Regimentului 29
Artilerie BălĠi (1933-1935), Regimentului 8
Artilerie Roman; prefect al judeĠului NeamĠ
(1935-1939); comandant al Brigăzii 20
Artilerie
Târgu
Mureú
(1939-1941);
comandant al Brigăzii 1 FortificaĠii (19401941); comandant al Diviziei 10 Infanterie úi
al Comandamentului Militar al Odessei
(23.10-23.11.1941); comandant al Diviziei 2
Infanterie (1941-1942); comandant al
Grupului Mobil de Etape nr. 1 (1942-1943).

în cadrul Cooperativei „Munca la domiciliu”,
confecĠionând pungi.
A fost decorat cu „Steaua României”
cls. a III-a.

Generalul de divizie
Alexandru GLATZ

Generalul de brigadă Nicolae
Ghineraru a fost un strălucit ofiĠer de
artilerie. A participat la Campania din
1913 úi la cele două războaie mondiale.
În Primul Război Mondial s-a remarcat
în luptele de la Câmpulung, comandând o
baterie din Regimentul 22 Artilerie.
În cel de-al Doilea Război Mondial a
participat cu Brigada 1 FortificaĠii la
eliberarea părĠii de sud a Basarabiei, la bătălia
de la sud de Harkov cu Divizia 10 Infanterie
úi la aprovizionarea trupelor care se deplasau
spre Stalingrad.
Inclus în lotul criminalilor de război,
datorită episodului Odessa, supus unui proces
politic dinainte regizat, maltratat úi umilit, cu
familia hărĠuită úi un fiu, tânăr ofiĠer úi el,
trimis în lagăr, generalul Ghineraru a fost
condamnat la 20 ani muncă silnică. În pofida
meritelor sale de participant la toate
războaiele României din secolul trecut, a fost
arestat la 31 octombrie 1944, judecat pentru
crime de război (aúa-zise abuzuri săvârúite în
fruntea Diviziei 10 Infanterie) úi condamnat la
muncă silnică pe viaĠă, pedeapsa fiind redusă
ulterior. A fost eliberat la 12 septembrie
1956, după 4560 de zile de arest, din
închisoarea Gherla. După mai bine de 11 ani
petrecuĠi în gulagul românesc, bătrân úi
bolnav, generalul úi-a trăit ultimii ani ai vieĠii
într-un subsol plin de igrasie, în casa ce
aparĠinuse soĠiei sale - fiica generalului
Praporgescu – úi care între timp fusese
naĠionalizată. În perioada 1959-1967 a lucrat

Născut: 14 aprilie 1882, la Craiova.
Decedat: 3 februarie 1953, în
penitenciarul Sighet.
Studii militare: ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi Marină (1901-1903),
ùcoala de AplicaĠie a Artileriei, ùcoala
Superioară
de
Război
(1913/19141918/1919).
Grade militare: sublocotenent -1903,
locotenent – 1906, căpitan -1913, maior 1916, locotenent-colonel -1917, colonel 1920, general de brigadă -1933, general de
divizie -1938.
FuncĠii militare: comandant de
subunitate úi alte funcĠii în Regimentul 9
Artilerie (1903-1909), Regimentul 1 Cetate
(1909-1911), Brigada 1 Artilerie, Regimentul 1
Artilerie ,,Regele Carol I’’ (1911-1913),
Brigada 2 Artilerie (1913-1916) úi
Regimentul 21 Artilerie (1916-1917); ofiĠer în
Biroul InformaĠii din Comandamentul
Armatei a 2-a (1917-1918); funcĠie în Marele
Stat Major (1919-1920); ataúat militar în
Turcia
(1920-1924);
comandant
al
Regimentului 34 Obuziere Oradea (19221924); úef de stat major la Divizia 17
Infanterie (1924-1925); diferite funcĠii în
Marele Stat Major (1925-1929); secretar al
Consiliului Superior al Apărării NaĠionale
(1929); comandant al Brigăzii 2 Artilerie
(1930-1933)46.
46

Anuarul ofiĠerilor activi ai Armatei Române pe anul
1934 – p. 27.
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FuncĠii militare: …, comandant de
baterie în Regimentul 16 Artilerie (19161917); diferite funcĠii în Marele Stat Major
(1921-1927, 1930-1933);
subúef de stat
major al Corpului 6 Armată (1927-1928);
comandant de divizion úi ajutor comandant la
Regimentul 2 Artilerie (1928-1930); úef Birou
recrutare/Marele Stat Major (1930-1933);
comandant al Regimentului 19 Artilerie
(1933-1936); úef de stat major al
Inspectoratului General al Artileriei (19361937); comandant al Brigăzii 21 Artilerie
(1937-1940); comandant al Diviziilor 33, 32
úi 10 Infanterie (1940-1941)47.
Generalul de divizie Ion Glogojanu a
participat la ambele conflagraĠii mondiale.
În timpul Primului Război Mondial a
participat la luptele din zona MunĠilor Perúani
úi de la Mărăúeúti.
În cel de-al Doilea Război Mondial a
participat la campania din est. A luat parte la
luptele de la Odessa, iar după intrarea diviziei
în oraú a fost numit comandant militar al
oraúului.
A fost decorat cu Ordinul „Mihai
Viteazul” cls. a III-a.
A decedat la 22 octombrie 1941, în
urma exploziei din clădirea comandamentului
militar de la Odessa, minată de sovietici în
retragere48.

OfiĠerul a avut o carieră militară de
succes, cu o reuúită exprimare profesională în
toate funcĠiile pe care le-a îndeplinit până la
data pensionării, la cererea sa, 1 iulie 1940.
Înainte de pensionare, la cererea sa, a
deĠinut onorantele demnităĠi de secretar
general al Ministerului Apărării NaĠionale
(1933); subsecretar de stat la Ministerul
Apărării NaĠionale, în guvernul Gheorghe
Tătărescu (1937) úi în guvernul prezidat de
Miron Cristea (1938-1939).
De remarcat faptul că în calitate de
ataúat militar în Turcia a desfăúurat o
fructuoasă activitate pentru recuperarea
bunurilor aparĠinând statului român care au
fost scoase din Ġară de către turci în timpul
ocupaĠiei din timpul Primului Război
Mondial. În semn de apreciere a fost decorat
cu: Medalia jubiliară „Carol I“ (1906),
Medalia „Avântul ğării“ (1913), „Coroana
României“ clasa a 4-a cu Spade (1917),
Medalia „Crucea Comemorativă“ (1918),
Ordinul rusesc „Sfântul Starislav“ cu Spade
în grad de ofiĠer, „Coroana României“ în
grad de comandor (1927), Ordinul francez
,,Legiunea de onoare“în grad de ofiĠer.
La data de 6 martie 1950, a fost închis
în închisoarea deĠinuĠilor politici de la Sighet,
iar la 1 august 1951 a fost condamnat la 2 ani
de muncă silnică printr-o Decizie a
Ministerului Afacerilor Interne.

General de brigadă
Alexandru GOGORICI
General de divizie „post-mortem”
Ion GLOGOJANU

Născut: 25 iulie 1923,
în comuna Corneúti,
judeĠul DâmboviĠa.
Decedat: 9 octombrie
2000.
Studii militare: Liceul
militar
„Nicolae
Filipescu” - Mânăstirea
Dealu
(1935-1943),
ùcoala de OfiĠeri de
artilerie „Carol I”Piteúti (1943-1945), Academia Militară
(1955-1958) pe care a absolvit-o ca úef de
promoĠie.

Născut: 1 iulie 1888,
la Râmnicu Sărat.
Decedat:
22 octombrie 1941, la
Odessa.
Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie úi Geniu
(1908-1909), ùcoala
de
AplicaĠie
a
Artileriei,
ùcoala
Superioară de Război (1919-1921).
Grade militare: sublocotenent - 1909,
locotenent - 1912, căpitan - 1917, maior 1919, locotenent-colonel - 1926, colonel 1933, general de brigadă - 1939, general de
divizie ,,post-mortem” - 1941.
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Ucrain, C., Eroilor artileriei, Editura Academiei
ForĠelor Terestre, Sibiu, 2000, pp. 50-52.
48
Apostol, V., Generali ai armatei române eroi úi
martiri, Editura Pro Transilvania, Bucureúti, 2001,
pp. 50-52.
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Regimentului 1 Artilerie Cetate (1894-1895),
Regimentului 2 Artilerie Cetate (1895-1896);
comandant al artileriei CetăĠii Bucureúti (18961897), Corpului 1 Armată (1899-1901); ajutor al
Inspectorului Artileriei (1897-1899).
A
participat
la
Războiul
de
IndependenĠă. În cea de-a patra bătălie a
Plevnei, care a dus la capitularea armatei
otomane comandată de Osman-paúa, s-au
evidenĠiat acĠiunile bateriilor 2 (căpitan
Grămăticescu) din Regimentul 1 Artilerie úi
1 (căpitan Alexandrescu) din Regimentul 3
Artilerie, care, la 28 noiembrie/10 decembrie,
au executat foc precis asupra flancului drept
al Diviziei 1 otomane, angajată în ieúirea din
încercuirea Plevnei. În acea zi, Bateria 2 din
Regimentul 1 Artilerie, aflată dincolo de râul
Vid úi în dreapta podului, într-un interval de
numai úase ore, a tras 800 de obuze asupra
coloanelor inamice masate în faĠa podului, în
admiraĠia ruúilor care au strigat „Bravo
Artileria Română”. Căpitanul Grămăticescu,
căruia i s-au întrerupt studiile la ùcoala
Specială de Artilerie - Fontainbleau pentru a
comanda bateria în război, a ajuns general de
brigadă, ajutor al Inspectorului General al
Artileriei, după ce a comandat succesiv
ùcoala Specială de Artilerie úi diferite
regimente de artilerie.
A decedat la 19 martie 1901. Pe
22 martie a fost condus pe ultimul drum de
foútii săi colegi artileriúti din Războiul de
Neatârnare: generalii Popescu Mihail,
Warthiade Panait, Alexandru Tell, coloneii
Constantin Coandă, Petre Vasiliu Năsturel,
Romulus Boteanu, iar la Cimitirul Bellu,
colonelul Ianescu Gheorghe, evocând
personalitatea defunctului general, a spus:
,,ùef consacrat, blând úi îngăduitor, el útia,
cu talent deosebit, a provoca emulaĠiunea
subalternilor, a le înălĠa sufletul úi întări
încrederea în propriile lor acte prin
practicarea iniĠiativei individuale, susĠinută
de ochiul său vigilent, deúi în aparenĠă
indiferent. Grămăticescu fu modelul omului
de principii: pururea demn úi integru,
pururea tare în convingerile sale, pe care în
toate împrejurările le apăra cu lealitatea,
francheĠea úi bravura soldatului de
vocaĠiune ”49.

Grade militare: sublocotenent - 1945,
locotenent-..., căpitan - 1951, maior -...,
locotenent-colonel -..., colonel - 1964, general
de brigadă (r) - 1992.
FuncĠii militare: diferite funcĠii în
Regimentul 7 Artilerie Grea, Divizionul 2
Artilerie Munte-Codlea, Regimentul 2
Artilerie Gardă, ùcoala Militară de OfiĠeri de
Artilerie (1945-1952); secretar de redacĠie al
„Revistei Artileriei” (1952-1955); lector
(1958-1963) úi úef de catedră de cercetare úi
cunoaúterea armatelor străine (1963-1977) în
Academia
Militară;
locĠiitor
pentru
învăĠământ al úefului DirecĠiei Personal din
Ministerul Apărării NaĠionale (1977-1981).
Timp de două decenii a fost un
strălucit profesor în Academia Militară.
Ca urmare a experienĠei din acest domeniu a
fost numit locĠiitor pentru învăĠământ al
úefului DirecĠiei Personal din Ministerul
Apărării NaĠionale.

General de brigadă George
GRĂMĂTICESCU
Născut: 15 iulie
1846, la Craiova,
plasa Jiul de Sus,
districtul Dolj.
Decedat: 19 martie
1901.
Studii
militare:
ùcoala Militară de
OfiĠeri
-Bucureúti
(1865-1867), ùcoala
Politehnică-Paris úi
ùcoala Specială de Artilerie úi Geniu Fontainbleau.
Grade militare: sublocotenent - 1867,
locotenent - 1871, căpitan - 1875, maior - 1882,
locotenent-colonel - 1886, colonel - 1891,
general de brigadă - 1900.
FuncĠii militare: diferite funcĠii în
Regimentul 1 Artilerie (1867-1870, 18781882, 1886), Regimentul 2 Artilerie (18701871, 1874-1877,1882-1883), Regimentul 3
Artilerie (1883), Regimentul 6 Artilerie
(1885-1886); director adjunct (1877, 1883,
1884) úi director al Pirotehniei Armatei
(1886-1888); comandant al ùcolii Speciale de
Artilerie (1889-1891); úef de stat major al
Corpului 3 Armată (1891-1892); comandant
al Regimentului 2 Artilerie (1892-1894),

49

680

Revista Artileriei, aprilie 1901, pp. 351-357.

unde a fost declarat úef de promoĠie.După
absolvirea úcolii, sublocotenentul Eremia
Grigorescu a fost numit ataúat militar pe lângă
Comitetul Artileriei Franceze Saint Thomas
(fostă denumire a centrului de instrucĠie a
artileriei franceze). În perioada îndeplinirii
acestei funcĠii a urmat úi cursurile de
matematică superioară ale UniversităĠii din
Sorbona.
Revenit în Ġară a îndeplinit funcĠii de
comandant de subunitate în mai multe
regimente de artilerie. Ca urmare a vastelor
cunoútinĠe tehnice úi de specialitate a fost
numit o perioadă consilier de specialitate în
comisia ce evalua stadiul execuĠiei forturilor
CetăĠii Bucureúti. De asemenea, a fost
membru în Comisia de selecĠie a noii puúti
pentru dotarea infanteriei. După ce
conducerea ministerului a decis achiziĠionarea
de puúti úi carabine de tip ,,Mannlicher“ a
făcut parte din comisia de recepĠie a acestora.
Pe baza experienĠei căpătate în timpul
misiunii de recepĠie a pulberii fără fum,
comandată la fabrica Troisdorf din KĘln,
căpitanul Eremia Grigorescu a pus bazele
Pulberăriei de la Dudeúti, eveniment de mare
importanĠă pentru apărarea naĠională. Pentru acest
remarcabil succes a fost decorat cu Ordinul
,,Steaua României“, úi la 24 ianuarie 1899 înaintat
la gradul de maior. De asemenea, a fost promovat
în funcĠia de director al Pulberări Dudeúti.
„Eremia Grigorescu
era un matematician
úi
un
artilerist
desăvârúit”50. Cariera
de ofiĠer inferior a lui
Eremia Grigorescu a
fost o carieră de vaste
studii tehnice, în
serviciul armei sale
artileria
–
armă
eminamente tehnică –
devenind, prin contrast cu contemporanii
săi, un virtuos în acest domeniu”51. „GraĠie
acestei pregătiri tehnice excepĠionale, până
la gradul de maior, a stat mai mult în
străinătate; fiindcă valoarea sa necontestată

General de corp de armată
Eremia GRIGORESCU
Născut:
28 noiembrie 1863,
localitatea
Târgu
Bujor, judeĠul GalaĠi.
Decedat: 21 iulie
1919, Bucureúti.
Studii
militare:
ùcoala Specială de
Artilerie úi Geniu
(1882-1884); ùcoala
de
AplicaĠie
de
Artilerie de la Fontainbleau (1885-1887).
Grade militare: sublocotenent - 1884,
locotenent - 1887, căpitan - 1892, maior-1899,
locotenent-colonel - 1902, colonel - 1911,
general de brigadă - 1915, general de divizie 1917, general de corp de armată -1918 (dacă
ar fi mai trăit, cu siguranĠă ar fi fost unul
dintre mareúalii României).
FuncĠii militare: comandant de
subunitate în Regimentele 2, 6, 10, 11, 9 úi 1
Artilerie (1884, 1889-1896); subdirector
(1896-1899) úi director (1899-1903) al
Pulberăriei Armatei; director al Artileriei în
Ministerul
de
Război
(1903-1907);
comandant al ùcolii de OfiĠeri de Artilerie,
Geniu úi Marină (1907-1910); director al
DirecĠiei personal din Ministerul de Război
(1910-1914); comandant al Brigăzii 3
Artilerie, comandant al Diviziei 14 Infanterie
(1915); comandant al Diviziei 15 Infanterie
(1915-1917); comandant al Corpului 5
Teritorial (1916); comandant al Corpului 6
Armată (1917); comandant al Armatei 1
(1917-1918); ministru de Război (24.1029.11.1918).
Generalul Eremia Grigorescu a fost una
dintre cele mai mari personalităĠi militare ale
secolului XX.
După susĠinerea bacalaureatului s-a
înscris la Facultatea de Medicină úi de ùtiinĠe
din cadrul UniversităĠii din Iaúi.
În anul 1982, după un an de studii de
medicină, a părăsit universitatea ieúeană úi s-a
înscris la examenul de admitere la ùcoala
Specială de Artilerie úi Geniu. După
absolvirea acestei instituĠii de învăĠământ, al
treilea din 87 de absolvenĠi, úi-a perfecĠionat
studiile la ùcoala de AplicaĠie a Artileriei,
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Lt.-colonel ùt. Stoika – Generalul Eremia Grigorescu –
Imprimeriile
„CURENTUL” S.A., 1937, p. 10.
(Locotenent-colonel ùt. Stoika a fost ofiĠer de artilerie, în
1927 fiind comandantul R. 22 Art.).
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Ibidem, p. 14.
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,,Mihai Viteazul“ clasa a 3-a, prin Înaltul
Decret nr. 3055 din 27 octombrie 1916.
De asemenea, ca urmare a aprecierii
conducerii armatei úi a statului a fost numit
comandant al Armatei 1 (1917-1918) pe care
a comandat-o sub lozinca ,,Nici pe aici nu se
trece“ în ultima perioadă a eroicei bătălii de
la Mărăúeúti.
Pentru exprimarea sa profesională de
excepĠie a fost decorat de către generalul
Henri Berthelot cu ,,Ordinul Legiunea de
onoare“.
După terminarea războiului a îndeplinit
ce-i drept numai pentru o lună de zile (24
octombrie - 23 noiembrie 1918) onoranta
funcĠie de ministru de Război.
La 29 octombrie / 11 noiembrie 1918,
în Aula UniversităĠii din Iaúi, generalului
Grigorescu i-a fost înmânată sabia de onoare
oferită în numele întregului popor român de
pretutindeni, realizată prin subscripĠie publică
la iniĠiativa foútilor profesori de la Iaúi, P.
Poni, C. Climescu, E. Riegler, Xenofon
Gheorghiu, C. Thiron úi A. D. Xenopol. La
solemnitate au participat toĠi profesorii
universitari, întreg guvernul general C.
Coandă, ataúaĠi militari străini, oameni
politici, generali, toĠi ofiĠerii din statul major
al generalului pe timpul luptelor de la Oituz úi
Mărăúeúti, precum úi un numeros public.
După ce festivitatea a fost deschisă de P.
Poni, preúedintele Academiei Române,
ministru al instrucĠiei, fost profesor al
generalului, care i-a oferit sabia de onoare, au
vorbit colonelul artilerist Athanasie Negru,
din partea foútilor subordonaĠi din Armata 1,
care i-a oferit úi un album omagial, apoi foútii
săi profesori dr. E. Riegler úi Xenofon
Gheorghiu. În încheiere a mulĠumit generalul
Grigorescu, care în alocuĠiunea sa a spus:
„Nu am făcut decât să execut un ordin, pe
care l-am simĠit că este al Ġării întregi. Mi s-a
ordonat să nu las inamicul să treacă úi l-am
oprit”53.

în acest domeniu îl impunea ... nimeni nu-l
putea înlocui în misiunile sale la acea
epocă”52.
Un loc important în activitatea sa l-a
reprezentat perioada 1907-1910 în care a fost
comandant al ùcolii de OfiĠeri de Artilerie úi
Geniu. De asemenea, a asigurat úi funcĠia de
profesor de matematici superioare în această
instituĠie.
A participat la cel de-al Doilea Război
Balcanic în calitate de director al DirecĠiei
personal din minister. Ulterior a fost numit la

comanda Brigăzii 3 Artilerie din Bucureúti.
La data de 25 noiembrie 1915, a fost
înaintat la gradul de general de brigadă úi
numit comandant al Diviziei 14 Infanterie, cu
reúedinĠa la Iaúi, care avea misiunea de a
acoperi frontiera cu Bucovina spre
nemulĠumirea sa, cu puĠin timp înainte de
decretarea mobilizării de la 14 august 1916,
generalul Eremia Grigorescu a fost mutat la
conducerea Corpului 5 Teritorial, care ulterior
s-a transferat în Divizia 15 Infanterie.
A condus admirabil această ,,divizie de fier“
în bătălia victorioasă de la Oituz, 11-27
octombrie 1916, sub celebra lozincă ,,pe aici
nu se trece“. Pentru meritele sale
excepĠionale a fost decorat cu Ordinul militar

53
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Nicolae Ionescu – Generalul Eremia Grigorescu,
Editura Militară, 1967, p. 117.

Ibidem , p. 16.

682

Generalul Grigorescu a încetat din viaĠă
la 21 iulie 1919, la locuinĠa sa din Str. Polonă
nr. 4 (azi, Str. Jean Louis Calderon), după o
scurtă úi grea suferinĠă (cancer al ficatului54).
În aceeaúi zi, regele Ferdinand, prin ordin, a
instituit doliu pentru toĠi foútii ofiĠeri ai
Armatei 1, timp de 3 zile. ùi-a luat adio de la
merituosul ostaú, úi úi-a exprimat dorinĠa
expresă ca neînsufleĠitul corp al generalului
să fie depus la biserica Mihai Vodă (generalul
fiind decorat cu două ordine „Mihai
Viteazul”). Guvernul a dispus organizarea de
funeralii naĠionale. A doua zi regina Maria a
depus o jerbă de flori pe sicriul defunctului
general.
La serviciul religios de la biserica
Mihai Vodă, oficiat de arhiereul Evghenie
Piteúteanul asistat de un numeros cler, au
participat Ion Brătianu, primul ministru al
României, ministrul de Război (fostul său
coleg de clasă din ùcoala de ofiĠeri), generalul
A. Văitoianu, miniútri, oameni politici,
însărcinaĠi cu afaceri ai unor Ġări la Bucureúti,
generali, reprezentanĠi ai CurĠii Regale,
ofiĠeri, un numeros public.
Trenul special cu vagonul mortuar cu
sicriul eroului, la capetele căruia străjuiau
artileriúti, în care erau familia generalului,
ministrul de Război, generalul Văitoianu,
generali, ofiĠeri din statul major al fostei
Armate 1, ofiĠeri decoraĠi cu Ordinul „Mihai
Viteazul”, prieteni úi cunoscuĠi ai generalului
a plecat din Gara de Nord la 10.20 seara,
ajungând la Mărăúeúti pe 23 iulie la ora 7.00
dimineaĠa, într-o gară cernită în negru. Pe
parcursul său trenul a oprit în gara SihleaVrancea, unde învăĠătorul satului, luptător sub
ordinele generalului, a adus fanfara úi aproape
tot satul, pentru a prezenta onorul la
generalul-erou, úi a depus o coroană din flori
de câmp pe sicriul ilustrului general, „care a
apărat brazda strămoúească în cele mai grele
clipe
de
restriúte
pentru
neamul

românesc!”55. Generalul a fost înhumat la
Mărăúeúti.
La 29 august 1924, când lucrările la
Mausoleul de la Mărăúeúti prinseseră contur,
generalul Grigorescu a fost reînhumat în
sarcofagul central. Pe marmura mormântului
său din incinta Mausoleului de la Mărăúeúti
stă scris: „Străjerii de la Poarta Moldovei,
care au pus stavilă poporului vrăjmaú
facând stâncă împrejurul meu, am scris cu
sânge pe crestele de la Slănic, Oituz úi
Caúin: Pe aici nu se trece!“.
Ce-a mai măgulitoare, sintetică úi
realistă caracterizare a generalului-erou
aparĠine regelui Ferdinand, care atunci când
generalul i-a raportat rezultatul marii bătălii
de la Mărăúeúti, i-a spus: „GENERALE,
DUMNEATA ÎNTRUPEZI GLORIA!”.

54
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General de divizie
Traian GRIGORESCU
Născut: 27 mai 1887, în Bucureúti.
Decedat: Studii militare: ùcoala Fiilor de
Militari din Iaúi (1901-1904), ùcoala de
OfiĠeri de Artilerie, Geniu úi Marină (19041906), ùcoala de AplicaĠie de Artilerie
(1907-1909), stagiu de instrucĠie úi
specializare la un Regiment de Artilerie din
Salzburg - Austria (1911-1913), ùcoala
Superioară de Război (1919-1920).
Grade militare: sublocotenent - 1906,
locotenent - 1910, căpitan - 1914, maior 1917, locotenent-colonel - 1919, colonel 1926, general de brigadă - 1935, general de
divizie -1940.
FuncĠii militare: comandant de pluton
în Regimentul 2 Artilerie (1906-1907),
comandant de baterie în Regimentul 10
Artilerie (1913-1914) úi Regimentul 5
Artilerie (1914-1916); úef de birou la

Ibidem, p. 161.
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Inspectoratul General al Artileriei, úef de
cabinet al ministrului de Război (1918-1919);
subúef de stat major al Corpului 5 Armată, úef
de stat major al Diviziei 8 Infanterie (19201924); comandant al Regimentului 11
Artilerie (1924); comandant al Liceului
Militar „ùtefan cel Mare” din CernăuĠi
(1924-1928); comandant al Regimentului 11
Artilerie (1924), Regimentului 2 Artilerie
(1924-1930); adjutant regal la Casa Militară
Regală (1930-1933); comandant al Brigăzii
Artilerie de Gardă (1933-1937); comandant al
Diviziei 13 Infanterie (1937-1938).
Generalul Traian Grigorescu, fiul
marelui erou naĠional, generalul Eremia
Grigorescu a avut o carieră militară reuúită
fără însă a avea strălucirea celei a ilustrului
său tată. ùi-a început cariera la comanda unor
plutoane de artilerie în cadrul Regimentului 2
Artilerie. A participat la cel de-al Doilea
Război Balcanic úi la Primul Război Mondial.
În urma luptelor de la Turtucaia a fost luat úi
Ġinut prizonier între anii 1916-1918. Ulterior a
fost numit úef de birou la Inspectoratul
General al Artileriei úi mai apoi úef de cabinet
al ministrului de război în perioada 19181919. A îndeplinit cu rezultate apreciabile
funcĠii de ofiĠer de stat major úi de comandă.
În acest sens menĠionăm că a fost primul
comandant al Liceului Militar ,,ùtefan cel
Mare“ de la CernăuĠi, a cărui tradiĠie
este continuată astăzi la CâmpulungMoldovenesc. A mai fost comandant al
Regimentului 2 Artilerie, în care úi-a început
activitatea militară ca sublocotenent cu 18 ani
în urmă, al Brigăzii Artilerie de Gardă úi al
Diviziei 13 Infanterie.

române, implicate în procesul de educare a
viitorului rege, între care îi amintim pe
istoricii: C.C. Giurescu úi Nicolae Iorga, pe
geograful Simion MehedinĠi úi academicianul
Nae Popescu.
Generalul Traian Grigorescu úi-a încetat
activitatea în armată în urma demisiei din anul
1939. Încercările sale de reactivare din anii
1940 úi 1944 au fost lipsite de succes.
Din
nefericire
generalul
Traian
Grigorescu a fost reĠinut în perioada august
1952-1953 de DirecĠia penitenciare din
Ministerul Afacerilor Interne. Această măsură
a fost determinată de activitatea pe care a
exercitat-o în trecut la Casa Militară Regală úi
s-a înscris în activitatea din acei ani de
lichidare a elitei armatei. În data de
15 septembrie 1952, generalul Grigorescu a
fost adus la Colonia Midia, în fapt un temut
lagăr dobrogean de exterminare, alături de
cele de la Năvodari úi Lumina.
Ultimele informaĠii despre general sunt
din perioada reĠinerii sale la Colonia Lumina.
Nu cunoaútem data, locul úi împrejurările
trecerii la cele veúnice.

A îndeplinit úi onoranta funcĠie de
adjutant regal la Casa Militară Regală,
între anii 1930-1933. Ca urmare a aprecierii
úi încrederii de care se bucura a condus úi
úcoala constituită special la palatul regal
pentru viitorul rege Mihai. La această úcoală a
colaborat cu multe personalităĠi ale culturii

Generalul Traian Grigorescu, cu clasa specială
a viitorului Rege Mihai în vizită la Mausoleul
Eroilor de la Mateiaú
(Cf. revistei Historia)
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Ulterior, întreaga experienĠă dobândită
a folosit-o cu înĠelepciune, în exercitarea
conducerii unor unităĠi úi mari unităĠi de
artilerie.
A fost trecut în rezervă la data
de 26 aprilie 1938. În timpul celui de-al
Doilea Război Mondial a fost mobilizat
úi încadrat în funcĠia de inspector militar
la
Comandamentul
Industrial
pentru
Armament al Armatei (15 octombrie 1942 –
1 octombrie 1943).
ùi-a trăit ultimii ani de viaĠă la Sebeú.

Generalul de brigadă
Emil GRIGOROVICI
Născut: 13 aprilie 1881, localitatea
ùurăneúti, judeĠul Vaslui.
Decedat: Studii militare: ùcoala Fiilor de
Militari din Iaúi; ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi Marină (1899-1902);
ùcoala Specială de Artilerie (1903).
Grade militare: sublocotenent - 1902,
locotenent - 1906, căpitan - 1911, maior - 1917,
locotenent-colonel- 1917, colonel - 1920,
general de brigadă - 1930.
FuncĠii militare: comandant de secĠie
în Regimentul 8 Artilerie (1902-1903);
comandant secĠie úi baterie în Regimentul 3
Artilerie din Brăila (1909-1916); comandant
baterie în Regimentul 19 Artilerie din
Ploieúti;
ajutor
al
comandantului
Regimentului 7 Artilerie din Focúani (19171918); profesor de tactică la ùcoala de Trageri
a Artileriei (1918-1920); comandant al
Regimentului 31 Obuziere (1920-1925);
comandant al Regimentului 34 Obuziere
(1923-1930); comandant al Brigăzii 1
Artilerie Munte din Sebeú (1930-1937);
comandant al Brigăzii 18 Artilerie din Sibiu
(1937-1938);
inspector
militar
la
Comandamentul Industrial pentru Armament
al Armatei (1942-1943).
Generalul
de
brigadă
Emil
Grigorovici a fost un strălucit ofiĠer de
artilerie. Aproape întreaga sa carieră
militară s-a desfăúurat în structuri de
artilerie. A comandat subunităĠi de artilerie,
Regimentele 31 úi 34 Obuziere, Brigada 1
Artilerie Munte úi Brigada 18 Artilerie din
Sibiu.
Având gradul de căpitan a participat la
al Doilea Război Balcanic la comanda unei
baterii din Regimentul 3 Artilerie din Brăila.
Pentru modul ireproúabil în care úi-a făcut
datoria, generalul Iarca, comandantul Divizie
18 Infanterie l-a apreciat cu calificativul
,,foarte bine“.
În Primul Război Mondial a contribuit,
între altele, la obĠinerea victoriilor strălucite
de la Mărăúeúti.

Maior „post-mortem”
Paul GRINğESCU
Născut: 26 mai 1912, la Botoúani.
Decedat: 2 noiembrie 1944.
Studii militare: ùcoala Militară de
OfiĠeri de Artilerie (1930-1932), ùcoala de
AplicaĠie de Artilerie (1933-1934).
Grade militare: sublocotenent - 1932,
locotenent - 1940, căpitan - 1942, maior 1944.
FuncĠii militare: comandant de pluton
la Regimentul 25 Artilerie (1932-1941),
comandant de baterie în Regimentul 30
Artilerie (1941-1943); comandant de divizion
în Regimentul 5 Artilerie (1943-1944).
A participat în cel de-al Doilea Război
Mondial, atât în Campania din Est, cât úi la
cea din Vest, remarcându-se în luptele de
eliberare a Basarabiei (unde va fi rănit ), de la
Odessa, precum úi la cele de eliberare a
Ardealului.
A decedat la 2 noiembrie 1944, în
luptele de la Sânpaul-Oarba de Mureú, ucis de
un proiectil de artilerie grea, pe când îúi
conducea focul divizionului dintr-un punct de
observare înaintat.
Maior „post-mortem” Paul GrinĠescu
este unul dintre mulĠii artileriúti ce au
trecut din rândul anonimilor în cel al
eroilor neamului.
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la venirea lui Carol I. După această
experienĠă, a fost chemat să preia portofoliul
Ministerului de Război, în perioada 16 august
1866 - 8 februarie 1867. SimĠindu-se vinovat
de faptele sale de trădare a domnitorului
Cuza, în octombrie 1867 a demisionat din
armată.
În Războiul pentru IndependenĠă, a fost
chemat din nou în armată. La început a fost
comandant al miliĠiilor din Divizia 1
Teritorială; domnitorul Carol I l-a avansat la
gradul de general în data de 24 aprilie 1877.
Totodată, i-a încredinĠat comanda Corpului de
Vest, prilej cu care s-a distins în asaltul asupra
localităĠilor Smârdan úi Vidin.
Considerând că pentru faptele sale de
vitejie din acest conflict úi-a răscumpărat
trecutul, s-a implicat în politică. A fost ales
senator, apoi a făcut parte din coaliĠia care a
acĠionat pentru răsturnarea guvernului I.C.
Brătianu, denumită „OpoziĠia Unită”. Totuúi,
rolul său pe scena politică a fost mai degrabă
pasager, căci nu s-a evidenĠiat cu nimic
deosebit în activitatea de politician.
În memoriile sale, Constantin Argetoianu,
care era înrudit prin mamă cu familia
Haralambie, a schiĠat un scurt portret al
generalului
complotist:
„Pe
generalul
Haralambie l-am cunoscut bine. Trăia în
Bucureúti, unde a jucat rolul istoric útiut la
detronarea lui Cuza. (…). Îmi aduc aminte de
dânsul ca un om îmbătrânit înainte de vreme,
ca de un om ros de remuúcare: conútiinĠa nu l-a
absolvit niciodată pe deplin pentru actul de
trădare faĠă de prietenul úi binevoitorul lui”.

General de brigadă
Nicolae HARALAMBIE
Născut: 27 august
1831, la Bucureúti.
Decedat: 8 aprilie
1908.
Studii militare: Grade
militare:
sublocotenent - 1852,
locotenent - 1855,
căpitan - 1856,
maior-1860,
locotenent-colonel1863, colonel-1864, general de brigadă -1877.
FuncĠii militare: comandant de pluton
la prima baterie de artilerie din ğara
Românească (1852-1859); comandant de
baterie
(1859-1860);
locĠiitor
al
comandantului primului Regiment de
Artilerie; comandant al Regimentului de
Artilerie (1864-1866); ministru de război
(1866-1867); comandant al unităĠilor de
miliĠie din Divizia 1 Teritorială (1877);
comandant al Corpului de Vest (1877-1878).

Generalul
Alexandru HARTEL
Născut: 27 noiembrie 1853, JudeĠul
Ilfov.

S-a înrolat în armată cu gradul de iuncăr
în anul 1851.
În
calitate
de
comandant
al
Regimentului de Artilerie din Bucureúti,
colonelul Nicolae Haralambie a fost
principalul factor determinant în actul săvârúit
în noaptea de 10 spre 11 februarie 1866, când
domnitorul Cuza a fost silit să abdice. Drept
răsplată pentru colaborarea sa, liderii
politici ai conjuraĠiei l-au inclus în
LocotenenĠa Domnească care a asigurat
interimatul funcĠiei de úef al statului până

Decedat: Studii militare: ùcoala Militară de
OfiĠeri (1875-1877), ùcoala Superioară
Tehnică din Viena úi Institutul Geografic al
Armatei Austro-Ungare (1880-1884) úi
ùcoala Superioară de Război (1890-1891).
Grade militare: sublocotenent 24 aprilie 1877; locotenent – 10 aprilie 1881;
căpitan – 4 aprilie 1884; maior – 1 decembrie
1891; locotenent-colonel – 8 aprilie 1896;
colonel 10 – mai 1901; general de brigadă –
1 aprilie 1909.
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aplicaĠiune în ùcoala de Război, după
rezultatele obĠinute la toate cursurile. Este
serios, reĠinut úi cu îngrijire faĠă de
pozitivarea sa de ofiĠer”57.
Generalul Skeletti, fost comandant al
ùcolii Militare îl caracteriza ca fiind un
„ofiĠer inteligent, capabil úi activ, conduce cu
pricepere serviciul de stat major, foarte bun
ofiĠer în toate funcĠiile”58.
A fost recompensat cu următoarele
ordine úi medalii:
- „Virtutea Militară” (1877);
- „Ordinul Stanislav Clasa a 3-a cu
spade”;
- „Crucea Trecerii Dunării”;
- „Apărătorii independenĠei”;
- „Steaua României Clasa a 5-a”;
- „Coroana României Clasa a 4-a”;
- „Semnul Onorific de 25 de ani”;
- „Coroana României de 25 de ani”.

FuncĠii militare: comandant secĠie în
Regimentul
3
Artilerie
(1877-1881);
comandant baterie pompieri (1881-1884);
diferite funcĠii în Regimentul 4 Artilerie
(1884-1891); diferite funcĠii în Divizia 6
infanterie, inclusiv úef de stat major (18911901); ofiĠer în Corpul 3 Armată (19011907); secretar general în Ministerul de
Război (1907-1909); comandant al Brigăzii 1
Artilerie (1909-…).
Generalul Alexandru Hartel, fiul lui
Carol úi al Lirei (născută Roth) s-a născut la
27 noiembrie 1853. După absolvirea ùcolii
Militare de OfiĠeri a fost înaintat la 24 aprilie
1877 la gradul de sublocotenent úi repartizat
la Regimentul 3 Artilerie. A participat la
Războiul de IndependenĠă din 1887-1878. În
data de 27 august 1877 a fost rănit în timpul
atacului executat asupra redutei GriviĠa.
În perioada iulie 1880 – mai 1884 a
urmat cursurile ùcolii Superioare Tehnice din
Viena úi ale Institutului de Geografie al
Armatei Austro-Ungare. Întors în Ġară a
îndeplinit diferite funcĠii în Regimentul 4
Artilerie úi în Comandamentul Diviziei 6
Infanterie, úi al Corpului 3 Armată. Ca
urmare
a
recunoaúterii
meritelor
profesionale úi morale a fost numit în anul
1907 secretar general în Ministerul de
Război. A deĠinut această funcĠie până în anul
1909 când a fost numit comandant al Brigăzii 1
Artilerie. Exprimarea sa profesională a fost de
înaltă calitate, fiind apreciată în mod onorant
de către comandantul Diviziei 2 Infanterie
generalul Alexandru Averescu care a propus
numirea sa la comanda unei divizii. „Prin
studiile făcute úi serviciile îndeplinite
anterior, prin modul în care îúi conduce
comandamentul în serviciu obiúnuit úi prin
calităĠile ce l-am cunoscut pe teren îl consider
pregătit sub toate raporturile pentru
comandamentul de pe treapta imediat
superioară úi de aceea îl propun în interesul
armatei a-i se încredinĠa comanda unei
divizii”56.
Elogios îl aprecia úi generalul artilerist
ùtefan Fălcoianu în „foaia personală” pentru
anul 1890 în care era elev la ùcoala
Superioară de Război: „OfiĠer inteligent, cu

Colonelul
ùtefan HĂLĂLĂU
Născut: 19 mai 1893, la Fântâna
Domnească, judeĠul MehedinĠi.
Decedat: 9 februarie 1964.
Studii militare: ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi Marină (1913-1915).
Grade militare: sublocotenent -1915;
locotenent -1917; căpitan -1920; maior -1929;
locotenent-colonel -1938; colonel -1942.
FuncĠii militare: diferite funcĠii (...);
comandant al Regimentului 54 Artilerie;
comandant al ùcolii de OfiĠeri de Rezervă de
Artilerie din Craiova (1942-1944); comandant
al Comenduirii Craiova (1944); comandant al
unităĠilor de marú din Armata 1 (1945); trecut
în rezervă la 1 iunie 1946.
Colonelul ùtefan Hălălău a fost un
mare patriot úi un valoros ofiĠer.
În Primul Război Mondial a fost rănit în
luptele din Valea Jiului. În cel de-al Doilea
Război Mondial a participat la campania
pentru cucerirea Odessei úi a coordonat
retragerea paúnică a trupelor germane din
Craiova.
În anul 1935 a fost delegat al
combatanĠilor úi a făcut parte din completul

56

Arhiva Ministerului Apărării NaĠionale, Dosarul
Bătrâni Generali – H, nr. 6, general Hartel Alexandru,
fila 70.
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Idem, fila 80.
Idem.

de judecată în procesul Anei Pauker de la
Craiova. În anul 1946 a intrat în miúcarea de
rezistenĠă, împreună cu generalul artilerist Ion
CarlaonĠ úi colonelul Gheorghe Cărăuúu – fost
medic la Spitalul Militar Central – împreună
cu care a coordonat acĠiunile în Oltenia.
În septembrie 1948 i s-a suspendat
pensia de către regimul comunist úi a fost
arestat de securitate. A fost judecat la Craiova
în iunie 1949 în lotul Miúcării NaĠionale de
RezistenĠă din Oltenia úi condamnat la 6 ani
de închisoare. A executat pedeapsa în
închisorile Craiova, Aiud, Peninsula úi Ocnele
Mari. A fost eliberat în 1954. După eliberarea
din închisoare a fost paznic în parcul oraúului
úi la o crescătorie de păsări. În anul 1958 a
solicitat pensie, dar nu i s-a aprobat. A
decedat în 9 februarie 1964, după ce timp de
2 ani înainte de deces a fost paralizat.
Colonelul ùtefan Hălălău a fost úi un
bun matematician úi literat.
A fost decorat cu: Ordinul „Steaua
României“ în grad de cavaler cu spade úi
panglică de Virtute Militară (1918); Ordinul
„Crucea Comemorativă a României“ (19161918) cu baretele Cerna úi Mărăúeúti (1920);
Ordinul „Coroana României“ (1929);
Ordinul „Coroana României“ cu spade úi
panglici (1942) 59.

Grade militare: sublocotenent-1869,
locotenent-1872 (?) .
FuncĠii militare: comandant de secĠie
în Bateria 5 din Regimentul 2 Artilerie (18691870); în anul 1873 a demisionat din armată.
A fost fiul renumitului farmacist, doctor
úi profesor Constantin C. Hepites. A avut o
temeinică pregătire realizată în Ġară úi
străinătate. După absolvirea ùcolii Speciale de
Artilerie din Bruxelles în anul 1873, a studiat
matematica úi fizica la ùcoala Politehnică din
acest oraú. După acest an a demisionat din
armată, dedicându-se aprofundării acestor
útiinĠe exacte.
După ce a participat la Războiul de
IndependenĠă, în luptele de la Rahova cu o
baterie de artilerie de coastă, a înfiinĠat în
Brăila împreună cu soĠia sa prima staĠie
meteorologică pentru care, ulterior, a făcut
singur toate măsurările meteorologice.
În 1881 a instalat încă 11 staĠii meteorologice.
Apoi a fost numit inginer la Serviciul
Hidraulic al Ministerului Lucrărilor Publice,
profesor de fizică la ùcoala Militară de
Artilerie, profesor la ùcoala de Silvicultură,
inspector general al Domeniilor Statului.
În anul 1880 a publicat primele lucrari în
domeniul astronomiei: „Scânteierea stelelor“
úi „Instrumente pentru măsurarea radiaĠiunii
solare în diferitele Observatorii“, urmate în
1881 de „Cometele în 1881“ úi „Bolidul din
seara de 25 august 1881“. În 1883 a fost
numit membru al Comitetului pentru
Generalizarea Aplicării Sistemului Metric de
UnităĠi de Măsură în România, iar în 1884 a
primit sarcina de a înfiinĠa un serviciu de
meteorologie úi a pus bazele OrganizaĠiei
Mondiale a Meteorologiei (WMO). Paralel cu
activitatea meteorologică a început să se
preocupe de activitatea metrologică, în 1889
înfiinĠând Serviciul Central de Măsuri úi
GreutăĠi, al cărui director a fost. Tot în
acest an, a reprezentat România la prima
ConferinĠă Generală de Măsuri úi GreutăĠi. În
anul 1894 a fost ales membru al Comitetului
InternaĠional de Măsuri úi GreutăĠi (CIPM).
În anul 1895 a înfiinĠat prima staĠie
seismică pe dealul Filaret, iar în 1896 a
construit úi un pavilion de magnetism
terestru úi Serviciul orei exacte. A continuat
să publice lucrări în domeniul astronomiei úi
meteorologiei: „Îndreptarea Calendarului din
punctul de vedere economic“, „Despre
Calendar“ „Durata de strălucire a Soarelui

Locotenent
ùtefan C. HEPITES
Născut: 5/17 februarie
1851 la Brăila.
Decedat:
15 septembrie 1922.
Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri
Bucureúti (1864-1869,
úef de promoĠie, primul
din 21 absolvenĠi),
ùcoala Specială de
Artilerie - Bruxelles
(1870-1873, studiind în paralel úi matematica
úi fizica), ùcoala Politehnică-Bruxelles (18731875). A obĠinut titlul de doctor în útiinĠe
fizice úi matematice.
59

Biblioteca JudeĠeană Craiova, Repere spirituale
româneúti. Un dicĠionar al personalităĠilor din Dolj.
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la Bucureúti“ úi „Schimbatu-sa clima…”.
Cea mai importantă lucrare: „O primă
încercare asupra lucrărilor astronomice din
România până la finele Secolului al XIX-lea“
a fost publicată în 1902, în Analele
Academiei Române.
În anul 1902 a fost ales membru
titular al Academiei Române.

colonel - 1864, colonel - 1872, general de
brigadă - 1883, general de divizie - 1906.
FuncĠii militare: comandant de pluton
în prima baterie de artilerie a Moldovei
(1849-1857), dezarmată de ruúi în 1854;
comandant al celei de-a doua baterii de
artilerie a Moldovei (1857-1860); comandant
al Divizionului 1 din primul Regiment de
Artilerie al Principatelor Unite (1860);
director al DirecĠiei stabilimentelor de
material de artilerie (1861-1867); inspector al
frontierei în zona GalaĠi (1867-1868);
comandant al Regimentului 1 Artilerie (18711877); comandant al Regimentului 3 Artilerie
(1877-1883); comandant al artileriei Diviziei 4
úi 2 Infanterie (1877); comandant al artileriei
Corpului 4 Armată (1883-1891).
Trecând peste dorinĠa tatălui său care
dorea să îmbrăĠiúeze cariera ecleziastică, úi-a
urmat unchiul, colonelul doctor Czihac,
medicul úef al oútirii moldoveneúti, úi la
31 octombrie 1849 s-a înscris cadet în singura
baterie de artilerie din Moldova.
A fost unul dintre primii organizatori
ai Artileriei Române Moderne. În 1857 a
organizat bateria de artilerie a Moldovei cu
materialul cumpărat de caimacanul Balú de la
armata de ocupaĠie austriacă. La comanda
bateriei a fost numit colonelul Nicolae
Filipescu întors din captivitate de la ruúi. În
anul 1859, după ce ruúii au restituit Moldovei
tunurile luate în 1854, a organizat a doua
baterie de artilerie cu care s-a deplasat în
tabăra de la Floreúti.
A pus bazele Pirotehniei úi Arsenalului
armatei române (1861-1862). În 1860 a primit
de la ministrul de Război, generalul Ion
Emanoil Florescu, misiunea de a organiza un
stabiliment pirotehnic úi a fost trimis în
Belgia, ataúat la ùcoala Pirotehnică din
Anvers, de unde s-a întors în octombrie 1861
cu maúinile úi aparatele necesare unei
pirotehnii, pe care a organizat-o în clădirea
„CurĠii arse” din Dealul Spirii, fiind numit
director al DirecĠiunii stabilimentelor de
material de artilerie.
În perioada 1868-1871 cât a fost trecut
în rezervă pentru bănuiala de a fi adeptul
fostului domnitor Cuza, a fost inginer,
conducând úantierul primei căi ferate din
România, Bucureúti – Giurgiu.

Maior Virgiliu HEPITES
Născut: 23 iunie
1847.
Decedat:
8 septembrie 1884.
Studii
militare:
ùcoala Militară de
OfiĠeri - Bucureúti
(1866-1868), pe care
a absolvit-o ca úef de
promoĠie.
Grade militare: sublocotenent-1868,
locotenent-1873, căpitan-1876, maior ….
FuncĠii militare: (...); subdirector al
Pulberăriei Armatei (1877); comandant al
Bateriei 1 CălăreaĠă din Regimentul 1
Artilerie
(1877-1878),
ajutor
al
comandantului ùcolii Speciale de Artilerie úi
Geniu (...-1884).
A participat la Războiul de
IndependenĠă. A condus bateria sa în
duelurile de artilerie de la Dunăre, în
luptele de la Plevna úi Vidin.

General de divizie Henrich HERKT
Născut:
16 februarie 1829,
la Coblentz, în
Germania.
Decedat:
9 noiembrie 1908.
Studii
militare:
ùcoala Politehnică
din Berlin, ùcoala
de Pirotehnie din
Anvers,
Belgia
(1860-1861).
Grade
militare:
cadet -1849, sublocotenent -1851, locotenent 1855, căpitan -1857, maior -1860, locotenent689

În 1877, după mobilizarea armatei, a
fost numit comandantul artileriei Corpului 2
Armată (Diviziile 3 úi 4), care apăra Dunărea
de la Rast la Turnu Măgurele. La 13 iulie a
fost numit comandantul artileriei Diviziei 4
(divizioanele mr. Fălcoianu Al./Regimentul 3
Artilerie, mr. Crătunescu V./Regimentul 4
Artilerie, mr Warthiady P./Regimentul 2
Artilerie), apoi comandantul artileriei Diviziei 2,
calitate în care a participat la luptele de la
Plevna. Despre purtarea eroică a colonelului
Herkt, de altfel rănit în aceste lupte, în
Raportul nr. 1085/14 octombrie 1877 al
comandantului Diviziei către comandantul
armatei se arată: „Colonelului Herkt îi revine
dar în mare parte onoarea frumoaselor
rezultate ce am dobândit; (...) a dat exemple
în toate zilele de o bravură demnă de toată
lauda, stând continuu în baterii sub focul cel
mai viu”. Iar comandantul artileriei otomane
din Plevna, prizonier úi internat rănit în
ambulanĠa română, a cerut să i se explice cum
artileria română a executat trageri cu
traiectorie curbă, úi primind lămuriri de la
colonelul Herkt, cel care a introdus tragerea
cu traiectorie curbă, precum úi reglajul tragerii
în artileria română, a exclamat: „Tunurile
românilor ne-au făcut mult rău; tunurile
ruúilor – mascara”.
După capitularea Plevnei a comandat
artileria Diviziei 2 în luptele de la Vidin. La
19 februarie 1878 a trecut cu regimentul său
Dunărea pe la Vitbol úi la 28 februarie a ajuns
la Craiova. După încheierea războiului, în
cadrul inspecĠiei Diviziei 2 Infanterie de la
Craiova, Domnitorul Carol I, după trecerea în
revistă a trupelor, s-a întâlnit, la 2/14 mai, în
mod special cu ofiĠerii úi soldaĠii
Regimentului 3 Artilerie comandat de
colonelul Enric Herkt, cărora li s-a adresat
astfel: „Am Ġinut să exprim în special
mulĠumirile Mele cele mai călduroase
ofiĠerilor úi bateriilor pentru purtarea lor
vitează úi strălucită în toate luptele cele mai
importante în care mare parte din succesele
armatei noastre se datoresc Artileriei. (...) iar
de comandantul vostru colonelul Herkt, care
v-a condus în luptă, vă puteĠi făli”.
După război a continuat să comande
Regimentul 3 Artilerie din garnizoana Brăila
până în anul 1883, cănd a fost numit
comandantul artileriei Corpului 3 Armată din

GalaĠi. A trecut în rezervă în anul 1891, după
ce a purtat gradul de colonel timp de 19 ani
(poate cel mai mare stagiu din armată,
datorat úi faptului că a fost bănuit de a fi
adeptul fostului domnitor Cuza, el apărând
în ultima fotografie a acestuia cu ofiĠerii
din conducerea armatei, al doilea pe
rândul trei de sus).
După trecerea în rezervă a fost
directorul Revistei Armatei în perioada 18941908.
A fost decorat cu Virtutea Militară de
aur, „Coroana României“ în grad de mare
ofiĠer, Steaua României în gradele de ofiĠer de
război úi de comandor de pace, Trecerea
Dunării, Apărătorii IndependenĠei, Medalia
comemorativă rusă, Ordinul „Sf. Ana“ cl. II cu
spade, Medalia de onoare de aur cl. I franceză,
Semnele onorifice de 18 úi 25 de ani.
A publicat „Modificările aduse tacticii
artileriei de câmp” după Hofbauer (Buzău,
martie 1877), după care a fost condusă
artileria în Războiul pentru Neatârnare,
„Directivele relative la exerciĠiile de tragere
de război” (Brăila, 1880), recomandate de
inspectorul general al artileriei, generalul
Gheorghe Manu spre aplicare tuturor
regimentelor de artilerie, precum úi mai
multe articole de memorii, dintre care
amintim: „Câteva pagini din istoricul armatei
noastre (amintirile unui veteran din timpul
serviciului) dedicate camarazilor din
generaĠia actuală” (Revista Armatei/
decembrie 1901, februarie, aprilie 1902),
„Amintiri din campania 1877-1878” (Revista
Armatei/decembrie 1902), „Cronograful
electro-balistic Le Boulenge úi o pagină din
istoricul Stabilimentelor noastre de artilerie”
(Revista Armatei/noiembrie 1900) etc.
A decedat la 9 noiembrie 1908. A fost
condus pe ultimul drum, pe un tun tras de úase
cai de artilerie, de numeroúi ofiĠeri activi úi în
rezervă úi de trupe din garnizoana Bucureúti.
Au depus coroane M.S Regele Carol I,
Regimentele 3 úi 10 Artilerie, Arsenalul,
Pirotehnia, Revista Armatei, ofiĠeri veterani
etc. În discursul de omagiere a personalităĠii
decedatului, Ġinut de generalul Petre Vasiliu
Năsturel, se arată: „Generalul Herkt, cu
adevărat Gribeauval-ul (în sensul de “cel
care a revoluĠionat” – n.a.) artileriei române,
va rămîne pururea în amintirea úi cultul
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tunarilor români. Dormi în pace, iubite
general, căci Ġi-ai îndeplinit cu prisosinĠă, pe
pământ, rostul tău, iar din regiunile, în care
te afli împreună cu cei plăcuĠi
Atotputernicului, caută asupra noastră úi ne
călăuzeúte acĠiunile, căci pe tine pururea te
vom avea ca pildă de urmat !“
La 9 noiembrie 1910, camarazii de
armă, prin grija Stabilimentelor de artilerie,
au realizat úi dezvelit un monument al
generalului la mormântul acestuia din
Cimitirul Bellu catolic.

General de brigadă
Alexandru HORBASKY

General de divizie
Alexandru IARCA

Născut: 5 ianuarie 1842.
Decedat: 1917, Bucureúti.
Studii militare:
Grade
militare:
locotenent-1864,
căpitan-1866,
maior-1871,
locotenentcolonel-1877, colonel-1881, general de
brigadă (r)-1893.
FuncĠii
militare:
ajutor
al
comandantului Regimentului 2 Artilerie
(1877-1881); comandant al Regimentului 2
Artilerie (1881-1885); ajutor al inspectorului
general al artileriei (1886-1891); director al
Arsenalului (1891-1893).
A fost primit în armată cu gradul de
sublocotenent din armata rusă la 9 ianuarie
1864.
A participat la
Războiul de
IndependenĠă, având gradul de locotenent –
colonel úi funcĠia de ajutor comandant în
Regimentul 2 Artilerie.
A
demisionat
din
armată
la
22 octombrie 1893.
A decedat în anul 1917, fiind
înmormântat în Cimitirul Bellu din Bucureúti.

Născut: 21 decembrie 1853, în
localitatea Palanca - Ojasca, comuna Unguriu,
jud. Buzău.
Decedat: 1933.
Studii militare: ùcoala Militară din
Iaúi; ùcoala de Stat Major din Bruxelles
(1880-1883).
Grade militare: sublocotenent –
1 august 1873; locotenent –10 ianuarie 1878;
căpitan –28 noiembrie 1880; maior –1 aprilie
1887; locotenent-colonel – 10 mai 1891;
colonel –1 ianuarie 1895; general de brigadă –
10 mai 1904; general de divizie – 1 aprilie
1911.
FuncĠii militare: comandant de
subunitate în Regimentul 1 Linie (1873 1880); ofiĠer în Regimentul 4 Linie (1885);
comandant de companie în ùcoala Militară
(1886 - 1890); ofiĠer de stat major în
Ministerul de Război (1890 - 1892);
comandant al Regimentului 5 Călăraúi (1893 1894); úef de stat major al Diviziei 4
Bucureúti (1894 - 1896); úef de stat major la
Corpul 3 Armată (1896 - 1899); comandant al
Brigăzii 10 Infanterie (1901 - 1905);
comandant al Diviziei 5 Infanterie (1909 1913); comandant la Corpul 3 Armată (1914 1916); subinspector general de Armată (1914 1916).
Viitorul general Alexandru Iarca a fost
descendent al familiei Iarca, originară din
Gopeú – Macedonia.
După absolvirea ùcolii Militare din Iaúi
a fost repartizat la Regimentul 1 Linie, cu care
a participat la Războiul de IndependenĠă.
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După absolvirea ùcolii de Stat Major din
Bruxelles a activat în Regimentul 4 Linie úi
ulterior în ùcoala Militară. A îndeplinit funcĠii
de comandant de brigadă, divizie úi corp de
armată. În perioada 1914–1916 a îndeplinit
funcĠia de subinspector general de armată,
poziĠie din care s-a pronunĠat deschis pentru
intrarea României în război alături de
Antanta.
Generalul Alexandru Iarca a fost
unul dintre marii teoreticieni militari
români de la sfârúitul secolului al XIX-lea
úi începutul secolului al XX-lea. Lucrările
sale de referinĠă au fost 60:
- „Studii asupra reorganizării” –1890.
- „Diferite moduri de atac”părĠile 1 úi
2 –1891–1892.
- „Formarea cadrelor ofiĠereúti” –
1891.
- „O propunere pentru reorganizarea
armatei” –1891.
- „EvoluĠii, exerciĠii úi manevre” –
1895.
- „Câteva consideraĠiuni generale
asupra înaintării în armată úi asupra Statului
Major General” –1897.
- „InstrucĠiuni tactice” –1904.
- „Manevrele ca imagine a războiului
úi câteva chestiuni privitoare avant –
posturilor” –1902.
- „Precepte asupra apărării úi
staĠionării infanteriei” – 1904.
- „Precepte
asupra
atacului
infanteriei” –1903.
- „Precepte asupra întrebuinĠării
artileriei din luptă” –1912.
- „Câteva poveĠe despre conducerea
războiului. Probleme strategice” –1913.
- „Câteva poveĠe tactice” –1913.
- „Regulamentele úi unitatea de
doctrină” –1915.
- „Generalul Averescu în război”. Anii
1913, 1916 –1917 – 1924.
- „Generalul Averescu în timp de
pace” –1922.
- „InstrucĠiuni
teoretice
pentru
comandanĠii de regiment, brigadă, divizie” –
1912.
- „Memoriul meu” –1922.
Abordările sale teoretice au fost
multiple. Un loc aparte însă l-au ocupat
studiile despre război, ca fenomen militar úi

puterea armată. În ceea ce priveúte studiile
doctrinare, generalul Alexandru Iarca a fost
unul dintre primii partizani ai necesităĠii
unei doctrine naĠionale, izvorâtă din
realităĠile Ġării úi armatei. În ceea ce
priveúte artileria, generalul a contribuit la
dezvoltarea principiilor întrebuinĠării în luptă
a artileriei úi optimizării acesteia.
Prin întreaga sa activitate, inclusiv de
formator de opinie militară, generalul
Alexandru Iarca úi-a câútigat un loc bine
meritat în rândul militarilor de elită.

General de brigadă
Dumitru ILIESCU
Născut:
24
septembrie
1865, la Drăgăúani.
Decedat: în anul
1940.
Studii
militare:
ùcoala Militară de
OfiĠeri
(18841886); ùcoala de
AplicaĠie
de
Artilerie úi Geniu;
ùcoala Politehnică
din Paris; ùcoala Superioară de Război din
Bucureúti (1906-1908).
Grade militare: sublocotenent -1886;
locotenent -1889; căpitan -1893; maior -1899;
locotenent-colonel -1907; colonel -1910;
general de brigadă -1914.
FuncĠii militare: comandant de
subunitate în ùcoala Specială de Artilerie úi
Geniu (1 iulie–1 noiembrie 1886); comandant
de subunitate în Regimentele 1, 4, 6, 7 úi 10
Artilerie (1886-1893); ofiĠer în cadrul
Arsenalului Armatei (1893-1894); ofiĠer de
stat major úi comandant în unităĠi de artilerie
úi în ùcoala de OfiĠeri de Artilerie úi Geniu
(1894-1914); secretar general al Ministerului
de Război (1914-1918); subúef al Marelui
Cartier General (15.08-25.10.1916); úef al
Marelui Cartier General (25.10-05.12.1916).
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În repetate rânduri a fost implicat în
activităĠi de recepĠie de armament de artilerie.
Astfel în anii 1893, 1898, 1902 úi 1904 a
participat la recepĠionarea tunurilor Krupp, iar
în perioadele 1905-1907 úi 1908-1909 a fost
preúedintele comisiei de recepĠie a tunurilor
cu tragere „repede” úi a obuzierelor de câmp.
După trecerea în rezervă prin demisie,
la data de 1 mai 1918, a îndeplinit o serie de
funcĠii în viaĠa civilă: preúedinte la
„Societatea de Credit Străin”, la „Subsolul
român” úi „Tăbăcăria NaĠională”.
Generalul Dumitru Iliescu are meritul
de a se fi manifestat cu succes în realizarea
politicii externe a statului. Ca expert a luat
parte la negocierile pentru perfectarea
documentelor de aderare la Antanta. În acest
sens a avut contacte diplomatice úi negocieri
cu reprezentanĠii Italiei, Rusiei, FranĠei úi
Marii Britanii. A avut un aport important la
obĠinerea pentru România a recunoaúterii, în
prevederile Tratatului politic úi ConvenĠiei
militare cu Antanta, a egalităĠii cu marile
puteri, inclusiv la conferinĠa de pace, úi a
garantării apartenenĠei ulterioare la România a
úi
Transilvaniei,
Banatului,
Criúanei
Maramureúului. Definitorie pentru cariera sa
militară este perioada în care a fost subúef úi
úef al Marelui Cartier General.
Generalul a contribuit printre altele úi la
dezvoltarea gândirii militare printr-o serie de
lucrări între care amintim:
- „Războiul
pentru
întregirea
României” –1920;
- „Documentele privitoare la Războiul
pentru întregirea României” -1924.
Prin întreaga sa activitate generalul
de brigadă Dumitru Iliescu a dobândit, în
pofida unor slăbiciuni omeneúti, un loc
binecuvântat
în
galeria
marilor
personalităĠi ale oútirii române.
A demisionat din armată în anul 1918.

General de divizie ,,post-mortem”
Alexandru IOANIğIU
Născut: 2 februarie
1890, la Botoúani.
Decedat:
17 septembrie 1941,
la Baden, Crimeea.
Studii
militare:
Liceul Militar din
Iaúi; ùcoala Militară
de
OfiĠeri
de
Artilerie, Geniu úi
Marină
(19081910)- úef de promoĠie; ùcoala de AplicaĠie
pentru
Artilerie
(1912-1914);
ùcoala
Superioară de Război (1919-1921).
Grade militare: sublocotenent - 1910;
locotenent - 1913; căpitan - 1916; maior 1917; locotenent-colonel - 1927; colonel 1933; general de brigadă - 1939; general de
divizie post-mortem - 1941.
FuncĠii militare: comandant de secĠie
úi de baterie în Regimentele 10 úi 3 Artilerie
(1910-1912, 1914-1919-1917); úef Birou
Studii, Cercetări, Arhivă în Marele Stat Major
(1921-1927); comandant baterie elevi úi
profesor la ùcoala de OfiĠeri de Artilerie,
Geniu úi Marină (1917-1918); ofiĠer în
DirecĠia fabricaĠiilor de artilerie din
Ministerul Apărării NaĠionale (1918-1919);
úef birou în SecĠia 8 Istorie din Marele Stat
Major
(1921-1927);
comandant
al
Divizionului 2 Tunuri Munte (1927-1929);
ofiĠer în Serviciul Istoric úi în acelaúi timp
profesor de istorie militară în ùcoala
Superioară
de
Război
(1929-1934);
comandant al Regimentului 1 Artilerie
Grăniceri (1934-1937); úef SecĠie Coordonarea
Apărării ğării din Marele Stat Major (19381939); comandant al Brigăzii 3 Artilerie
(1939); comandant al ùcolii Superioare de
Război (1939-1940); úef al Marelui Stat
Major (1940-1941); úef al Marelui Cartier
General (1941).
A îndeplinit o diversitate de funcĠii:
didactice, de cercetare, de stat major úi de
comandant. Ascensiunea s-a profesională s-a
datorat temeinicei pregătiri úi moralităĠii de
excepĠie. Foarte sugestivă în acest sens este
aprecierea elogioasă a úefului Marelui Stat
Major din anul 1934 despre colonelul
Alexandru IoaniĠiu: „Este un ofiĠer de elită.
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Are o cultură superioară. Toate lucrările sale
sunt clare úi foarte precise. Va face o
splendidă carieră”61.
ùi-a început cariera militară prin
exercitarea funcĠiilor de comandant de secĠie
úi baterie, în Regimentele 10 úi 3 Artilerie.
A fost călit în luptele din Dobrogea, din
perioada 15 august – 1 noiembrie 1916, de la
Neajlov, din zilele de16-20 noiembrie 1916 úi
în cele de la Mărăúeúti din anul următor, din
1-6 august 1917.
După o perioadă de úase ani în care úi-a
desfăúurat activitatea în Marele Stat Major, ca
úef al Biroului 1 Studii, Cercetări, Arhivă, în
noiembrie 1927, a fost numit comandant al
Divizionului 2 Tunuri Munte. La data de
1 octombrie 1929, locotenent-colonelul
IoaniĠiu a revenit în Marele Stat Major, în
Serviciul Istoric. A îndeplinit simultan úi
funcĠia de profesor de istorie la ùcoala
Superioară de Război. În anul 1939, proaspăt
înaintat la gradul de general de brigadă a fost
numit la comanda acestei prestigioase
instituĠii de învăĠământ. A mai îndeplinit, cu
rezultate remarcabile, funcĠiile de comandant
al Regimentului 1 Artilerie úi Brigăzii 3
Artilerie.
De remarcat faptul că generalul
Alexandru IoaniĠiu s-a bucurat de o profundă
apreciere din partea generalului Ion
Antonescu, fapt ce i-a influenĠat decisiv
cariera. Astfel, în condiĠiile grele ale anului
1940, acesta a apelat la o serie de
personalităĠi, tehnocraĠi, magistraĠi úi militari,
„nepătaĠi politic“ pentru a „salva Ġara“ de la
dezastru. Între aceútia s-a aflat úi generalul
Alexandru IoaniĠiu, numit la 6 septembrie
1940 în funcĠia de úef al Marelui Stat Major.
Extrem de interesant este discursul rostit de
generalul Ion Antonescu la învestirea sa în
această funcĠie: „IoaniĠiule după cum vezi din
istoria tuturor popoarelor, úeful Marelui Stat
Major este răspunzător absolut de pregătirea
de război a unei armate, faĠă de Ġara lui úi
faĠă de istorie, guvernele sunt răspunzătoare
din punct de vedere politic, dar úeful de Stat
Major, faĠă de naĠiune, prin însăúi onoarea
lui”62.

Conform
ordinelor
generalului
Antonescu, generalul Alexandru IoaniĠiu în
calitate de úef al marelui Stat Major a condus
cu înĠelepciune úi rigoare procesul de
reorganizare a armatei ale cărei structuri au
fost afectate profund de rapturile teritoriale
din anul 1940. De asemenea, cu sprijinul
Misiunii Militare Germane din Ġară a iniĠiat úi
un program realist de dotare cu tehnică
militară úi de revigorare a pregătirii pentru
luptă a armatei.
În ceea ce priveúte planurile de război,
generalul Alexandru IoaniĠiu a coordonat
activitatea de refacere a Planului general de
apărare cu accent pe frontul din est, úi a
elaborat noi instrucĠiuni úi directive operative
ce vizau cu precădere graniĠa de est a Ġării.
De asemenea, a colaborat cu partenerul
german la pregătirea Planului de operaĠii al
Grupului de Armată „Generalul Ion
Antonescu” format din Armatele a 3-a úi
a 4-a române úi Armata a 11-a germană.
Alexandru IoaniĠiu a conlucrat direct cu
generalul Ion Antonescu în calitate de úef al
Marelui Cartier General, împreună cu
comandantul Armatei a 11-a germană, în
scopul coordonării acĠiunilor militare pentru
eliberarea Basarabiei úi dezvoltarea ofensivei
spre est.
Generalul Alexandru IoaniĠiu a încetat
din viaĠă în data de 17 noiembrie 1941, în
urma unui accident de aviaĠie, fiind lovit de
elicea unui avion pe aerodromul din Badem.
Generalul se deplasase pe frontul din Odessa
în scopul organizării ofensivei Armatei a 4-a.
A fost avansat post-mortem la gradul de
general de divizie úi înmormântat în data de
19 septembrie în Bucureúti la Cimitirul
„Ghencea Militar”. La funeralii au participat
între alĠii, úeful statului, mareúalul Ion
Antonescu, ministrul de război, generalul
Constantin Pantazi úi vicepreúedintele
Consiliului de Miniútri, Mihai Antonescu.
Acesta a rostit un miúcător cuvânt de adio.
Între altele a spus: „Închinarea pe care i-o fac
regele úi mareúalul, Ġara întreagă, este cea
mai bună mărturie a meritelor desăvârúitului
úef al Marelui Stat Major úi al Marelui
Cartier General al armatei noastre, este cea
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mai autentică mărturisire a umanităĠii
respectului úi iubirii pe care a avut-o
totdeauna”. De asemenea, a afirmat că
generalul IoaniĠiu a fost „un ostaú între
ostaúi, loial între loiali, credincios între
credincioúi”. De reĠinut faptul că în mesajul
transmis mareúalului, Adolf Hitler menĠiona
între altele că: „Soarta v-a răpit pe cel mai
valoros tovarăú de luptă úi úef al Statului
Major”, ca expresie a aprecierii pe care i-a
purtat-o generalului Alexandru IoaniĠiu.
Personalitate complexă, generalul a
fost nu numai un strălucit comandant úi
ofiĠer de stat major, ci úi unul dintre
importanĠii teoreticieni militari români ai
primei jumătăĠi a secolului XX. Între
lucrările sale reprezentative amintim:
- „Războiul României (1916-1918),
volumul I-II – 1928-1929”;
- „Pentru generaĠiile de azi úi de mâine.
UnităĠile neamului în lumina războiului
nostru naĠional”-1930;
- „Elemente de strategie”, lucrare scrisă
împreună cu generalul Ion Sichitiu– 1936;
- „Călăuza ofiĠerului. Strategie úi
tactică aplicată”, elaborată împreună cu gl.
Ion Sichitiu úi colonelul Ion Cervăianu –
1936;
- „ContribuĠia
comandanĠilor
de
Artilerie în organizarea unei manevre
ofensive. Defensiva úi manevra focurilor de
artilerie în spiritul noului regulament al
noilor unităĠi”, elaborat împreună cu cei doi
coautori menĠionaĠi mai sus.
Între abordările sale teoretice cele mai
însemnate amintim: susĠinerea necesităĠii
elaborării unei doctrine naĠionale, anticiparea
trăsăturilor viitoarelor războaie úi importanĠa
factorului volitiv în succesul acĠiunilor
militare. A condus remarcabil acĠiunea de
restructurare úi dotare a armatei (1940-1941)
úi de pregătire a Ġării pentru război.
De asemenea, a coordonat activitatea trupelor
române în luptele pentru eliberarea Basarabiei
(1941).

General de corp de armată
Costin IONAùCU
Născut:
la
7
noiembrie 1890, la
Focúani.
Decedat: 26 noiembrie
1969, Bucureúti.
Studii militare: a
urmat
ùcoala de
OfiĠeri de Artilerie,
Geniu úi Marină
(1910-1912); ùcoala
de AplicaĠie pentru
Artilerie (1913-1914); ùcoala de Tragere a
Artileriei úi ùcoala Care de Asalt (1918 1919); ùcoala Superioară de Război (19191921).
Grade militare: sublocotenent - 1912,
locotenent - 1915, căpitan - 1917, maior-1920,
locotenent-colonel - 1930,
colonel-1936,
general de brigadă - 1942, general de divizie 1945, general de corp de armată -1946.
FuncĠii militare: comandant de pluton
úi baterie în Regimentul 1 Artilerie (1912 1913, 1914-1919); ofiĠer de stat major în
Comandamentul militar al Basarabiei (19211923); úef birou operaĠii instrucĠie úi
transporturi la Corpul 3 Armată (1923-1927);
comandant de divizion în Regimentul 25
Artilerie (1927-1930); diferite funcĠii de
comandă úi învăĠământ la Centrul de
InstrucĠie al Artileriei (1930-1934); subúef de
stat major la Inspectoratul General
de Armată nr. 3 (1934-1936); comandant al
Regimentului 3 Artilerie Grea (1936-1938);
úef al secĠiei transporturi din Marele Stat
Major (1938-1940); comandant al Brigăzii 10
Art. (1940-1942); comandant al artileriei
Diviziei 5 Infanterie úi al Corpului 5 Armată
(1942); comandant al Diviziei 9 Infanterie
(1942-1944); inspector general al artileriei
(16.12.1944-24.03.1945);
comandant
al
Corpului 2 Armată (1945); úef al Marelui Stat
Major (20.06.1945-27.12.1947).
Alte funcĠii: prefect cu delegaĠie al
judeĠului Tulcea (1941-1942).
Generalul Costin Ionaúcu a avut o
carieră militară excepĠională. A urcat toate
treptele ierarhice militare de la comandant
de pluton la úef al Marelui Stat Major.
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profesor de tactică úi un valoros teoretician
militar. Astfel de studii de stat major a
întocmit úi în perioada în care a fost subúef de
stat major la Inspectoratul General de Armată
nr.3. Pentru calitatea lor ca de astfel a întregii
sale activităĠi, generalul Petrovicescu, a
consemnat următoarele în foaia calificativă
din anul 1935: „Foarte inteligent, memorie
foarte bună, judecată logică, spirit de
observare foarte dezvoltat, foarte metodic în
lucrări. Cultura sa profesională úi generală îi
dă dreptul să aspire la cele mai înalte trepte
ale ierarhiei militare”63. ùi aúa a fost, nu
numai că a aspirat la cele mai înalte demnităĠi
militare dar le-a úi obĠinut în mod merituos.
Fără a minimiza perioadele de timp în
care a fost comandant al unor unităĠi úi mari
unităĠi de artilerie (Regimentul 3 Artilerie
Grea úi Brigada 10 artilerie) sau a îndeplinit
alte funcĠii, dorim să evidenĠiem câteva
aspecte privind activitatea generalului Costin
Ionaúcu în timpul celui de-al Doilea Război
Mondial. La comanda artileriei Corpului 5
Armată a participat la Campania din est,
implicit la luptele memorabile de la Cotul
Donului.
S-a
implicat
cu
maximă
responsabilitate în adecvarea întrebuinĠării
artileriei din subordine la realitatea frontului.
În unele situaĠii a condus personal focul
unităĠilor de artilerie din subordine. Pentru
manifestarea sa profesională ireproúabilă,
pentru
calităĠile
morale
admirabile
comandantul Corpului 5 Armată, generalul
Sion îl considera: „... un general eminent din
toate punctele de vedere. Foarte bine
pregătit, suflet cinstit úi deschis. Om de faptă,
cu cele mai frumoase sentimente patriotice”.
Aceleaúi calităĠi de militar de excepĠie
le-a probat la comanda Diviziei 9 Infanterie,
în condiĠiile grele ale războiului. Între altele a
condus acĠiunile de retragere ale diviziei sale
din Transnistria în Dobrogea úi de organizare
a apărării Ġărmului dobrogean al Mării Negre.
Pentru modul în care a comandat divizia,
comandantul Corpului 2 Armată, marele
general de artilerie Nicolae Dăscălescu îl
considera: „Foarte bun general comandant
de mare unitate; merită înaintat la alegere la
gradul de general de divizie când va avea
vechimea”.

A participat la cel de-al Doilea Război
Balcanic úi la cele două conflagraĠii
mondiale.
În Războiul de Reîntregire, ca úi în
timpul celui de-al Doilea Război Balcanic, a
fost comandant de baterie. Tirul precis al
bateriei pe care a comandat-o în luptele de la
Flămânda, Bran, Dragoslavele, Mărăúti,
Oituz, Runca a fost apreciat cum se cuvine de
camarazii săi. Ca recunoaútere a meritelor
incontestabile a fost înaintat la 1 aprilie 1917
la gradul de căpitan. Pentru modul remarcabil
în care a condus focul bateriei sale în sectorul
Pralea-Mărăúti a fost decorat cu Ordinul
„Steaua României” cu spade, în grad de
cavaler, prin Înaltul Decret nr.1439 din
3 octombrie 1917. De asemenea, s-a distins
prin profesionalism în luptele de la Runca,
motiv pentru care a fost citat prin Ordinul de
Zi nr. 164 al Diviziei 6 Infanterie, din
10 septembrie 1917. Mutat în anul 1921 la
Comandamentul Militar al Basarabiei a
participat cu responsabilitate la redactarea
primelor ordine de operaĠii ale acestui
comandant. De asemenea, a participat la
elaborarea unor studii cu privire la acoperirea
frontierei de est a României Mari úi la
organizarea úi desfăúurarea apărării în această
provincie românească revenită în graniĠele
fireúti. Aceleaúi calităĠi profesionale le-a
probat úi în timpul exercitării funcĠiei de úef al
Biroului operaĠii, instrucĠie úi transporturi al
Corpului 3 Armată, în perioada 1923 – 1927
úi a celei de comandant de divizion în
Regimentul 25 Artilerie. În perioada 1 aprilie
1930 – 15 aprilie 1934, în care a acĠionat cu
ajutor al SecĠiei cursuri, ùef al Biroului tactic,
director de cursuri úi profesor în Centrul de
InstrucĠie al Artileriei úi-a adus o contribuĠie
importantă la perfecĠionarea pregătirii a
numeroúi ofiĠeri de artilerie. A elaborat lucrări
valoroase care au imprimat un nivel calitativ
ridicat învăĠământului din centru. Între
lucrările sale cele mai reprezentative amintim:
„SiguranĠa artilerie”, „Serviciul de informaĠii
al artileriei”, „Norme pentru întrebuinĠarea
artileriei în diferite faze ale luptei”, „Ordine
úi planuri de întrebuinĠare a artileriei”,
„Organizarea úi conducerea exerciĠiilor”,
„Contrabateria” etc. În anul 1968 a publicat
úi o excelentă lucrare memorialistică „Mărturia documentelor”. De aceea, în
conútiinĠa cursanĠilor a rămas ca un strălucit
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După 23 august 1944 a participat la
înfrângerea rezistenĠei germane din Bucureúti
úi Ploieúti, la eliberarea Transilvaniei de Nord
(septembrie–octombrie 1944) úi la acĠiunile
militare din Ungaria.
Pentru puĠin timp, din data de
7 ianuarie 1945 până în data de 24 martie
1945 a îndeplinit onoranta funcĠie de
inspector general al artileriei. La data de
24 martie 1945 a preluat comanda Corpului 2
Armată cu care a participat la luptele din
Cehoslovacia de pe râurile Vah úi Morava.
Sfârúitul războiului l-a găsit cu subordonaĠii
din Corpul 2 Armată angajat în luptele de la
Vysoke, Vipirijova.
Momentul de vârf al carierei sale l-a
reprezentat numirea prin Înaltul Decret
nr. 1967 din 20 iunie 1945, în funcĠia de úef
al Marelui Stat Major. A îndeplinit această
funcĠie până în data de 27 decembrie 1947
când a fost trecut în rezervă.
În funcĠia de úef al Marelui Stat Major,
generalul de corp de armată Constantin
Ionaúcu a avut de îndeplinit sarcini extrem de
dificile, între care cea mai importantă a fost
trecerea armatei de la starea de război la
starea de pace, în contextul activităĠii
Comisiei Aliată de Control.
A fost decorat cu numeroase ordine úi
medalii între care amintim: „Avântul ğării” –
1913; Ordinul „Steaua României” cu gradul
de Cavaler úi panglică de „Virtutea Militară
1918”; Medalia „Crucea Comemorativă de
Război 1916-1918”; cu beretele Ardeal,
CarpaĠi, Mărăúeúti 1918; Medalia „Victoria”1921; Ordinul „Coroana României” clasa
a IV-a -1922; Ordinul „Steaua României”,
clasa a IV-a - 1922; Ordinul „Steaua
României”, clasa a IV-a - 1940 úi Ordinul
„Mihai Viteazul” clasa a III-a.
Cei peste 35 de ani sub arme, în
slujba intereselor naĠionale, cu rezultate
excepĠionale, l-au impus definitiv în galeria
marilor spirite ale Oútirii Române.
A încetat din viaĠă la 26 noiembrie
1969, la Bucureúti, la vârsta de 79 de ani.

General-maior Dan IONESCU
Născut: 6 mai 1898,
la Bucureúti.
Decedat: 1 aprilie
1970, la Bucureúti.
Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi
Marină (1916-1917).
Grade
militare:
sublocotenent-1917,
locotenent - 1919,
căpitan - 1925, maior-1935, locotenentcolonel - 1940, colonel -..., general de
brigadă - 1942, general de divizie-1945,
general de corp de armată - 1946.
FuncĠii militare: comandant de pluton
în Regimentul 13 Artilerie (1917-1918);
comandant de pluton în Regimentul 1
Artilerie călăreaĠă (1918-1921); detaúat la
Regimentul Escortă Regală (1921-1925);
comandant secund al Regimentului de Gardă
Călare (1941-...); comandant al Regimentului 2
Călăraúi-cercetare (...).
A fost un ofiĠer valoros, dedicat oútirii
úi Ġării. În anul 1925 a fost confirmat în arma
cavalerie. Unul dintre elementele definitorii
ale carierei sale a fost participarea la cel
de-al Doilea Război Mondial. A participat la
luptele pentru eliberarea capitalei din august
1944, fiind comandant al Regimentului 2
Călăraúi-cercetare.
A scris cartea de memorii „Trei zile din
istoria Bucureútiului eroic”.

General de brigadă „post-mortem”
Gheorghe IONESCU
Născut: 15 mai
1892, Buzău.
Decedat: 10 august
1941, Odessa.
Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi
Marină
(19131915), ùcoala de
AplicaĠie
pentru
Artilerie
(19131915).
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Grade militare: sublocotenent - 1915,
locotenent - 1917, căpitan - 1919, maior1927, locotenent-colonel - 1934, colonel1940, general de brigadă post-mortem – 1941.
FuncĠii militare: comandant de pluton
în Regimentul 13 Artilerie (1915-1928);
diferite funcĠii în Regimentul 9 Artilerie
(1928-1934) úi în Centrul de InstrucĠie al
Artileriei
Mihai
Bravu
(1938-1940);
comandant al Regimentului 51 Artilerie
(1940-1941) úi al Regimentului 6 Artilerie
(1941).
În Primul Război Mondial a participat la
luptele de la Flămânda, Fundeni, Lieúti,
ùerbeúti úi Mărăúeúti. Despre participarea la
luptele de la Mărăúeúti, în foaia sa calificativă
este scrisă că „s-a distins prin curajul úi
destoinicia sa în calitate de comandant de
baterie” 64 úi că în ziua de 27 iulie 1917
subunitatea sa „a rămas pironită pe poziĠii la
Mărăúeúti, numai la câteva sute de metri de
inamic, atunci când Regimentul 36 Infanterie
era decimat, contribuind în mod hotărâtor la
restabilirea poziĠiei. Pentru faptele sale de
curaj a fost decorat cu Ordinul „Coroana
României” clasa a V-a.
A fost un excelent militar, generalul Ion
BoiĠeanu considerându-l „ofiĠerul ideal de
artilerie”. A fost nu numai un brav
comandant, ci úi un teoretician apreciat.
Astfel, în perioada în care a activat în Centrul
de InstrucĠie al Artileriei de la Mihai Bravu a
contribuit la elaborarea „Memoratorului
tactic al comandanĠilor de divizion”, a
„Temelor model pentru instruirea bateriei úi
a divizionului” úi a „Regulamentului de
tragere – E 14”.
La data de 15 aprilie 1941 a fost numit
comandant al Regimentului 6 Artilerie, cu
care a participat în cadrul Diviziei 3 Infanterie
la Campania din Est în cel de-al Doilea
Război Mondial. A condus regimentul în
luptele de la Odessa unde a căzut eroic la
data de 10 august 1941, conducând focul
bateriilor din subordine pentru sprijinul
acĠiunilor Regimentului 1 Vânători. Pentru
eroismul său a fost citat de generalul Ilie
ùteflea, comandantul Diviziei 3 Infanterie
prin Ordinul de Zi pe Unitate nr. 14 din 11

august 1941. Ulterior a fost înaintat „postmortem” în gradul de general de brigadă úi
decorat cu Ordinul „Mihai Viteazul”clasa a
III-a.

General de brigadă Constantin
IONESCU-MUNTE
Născut: 18 iulie
1883, la Călăraúi,
judeĠul IalomiĠa.
Decedat: Studii militare:
ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie úi Geniu
(1901-1903);
ùcoala Superioară
de Război, din
Bucureúti (19121914).
Grade militare: sublocotenent (1 iulie
1903); locotenent (1 octombrie 1906); căpitan
(1 octombrie1911); maior (1 noiembrie1916);
locotenent-colonel (1septembrie1917); colonel
(1 aprilie1920); general de brigadă (1 august
1931).
FuncĠii militare: comandant subunitate
de artilerie (1903-1906); ofiĠer „tehnic” în
Pirotehnia Armatei (1907-1908) úi în
Inspectoratul Artileriei; profesor la ùcoala de
OfiĠeri de Artilerie úi Geniu (1908-1909);
ofiĠer în Inspectoratul Artileriei (1910-1911);
membru în comisia militară de recepĠie a
armamentului din Germania (8 ianuarie 19111 octombrie 1912); comandant de divizion în
Regimentul 3 Artilerie (1913); comandant
baterie munte, calibru 63 mm (1914-1915);
ofiĠer în Secretariatul General al Ministerului
de Război (1915-1916); ofiĠer la DirecĠia
generală a muniĠiilor (1916-1917); membru al
Comisiei militare române pe lângă Marele
Cartier General francez (1 iulie 1917-25
martie 1918); ataúat militar în FranĠa
(1 septembrie 1917-22 decembrie 1920)
acreditat úi în Belgia úi Spania; Comandant al
Regimentului 33 Artilerie; ofiĠer în serviciul
militar de la preúedinĠia Consiliului de
miniútri (iulie 1921-ianuarie 1922); úef de stat
major al DirecĠiei 8 Armament (1929);
membru în misiunea română din Italia (1923);
úef al SecĠiei mobilizare industrială úi
administrativă (1923-1927); ofiĠer la casa
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regală (1927-1930); úef al DirecĠiei
Armament la Ministerul de Război (19301933); úef al misiunii speciale pentru
achiziĠionarea de armament din FranĠa
(4 noiembrie – 12 decembrie 1931); úef al
misiunilor speciale de achiziĠionarea de
tehnică din Cehoslovacia (12-24 decembrie
1931); úef al misiunilor speciale pentru
achiziĠionarea de armament din Cehoslovacia
úi FranĠa (9 februarie-1 martie 1932);
consilier tehnic al inspectorului general pentru
armament (1933-1935).
Generalul de brigadă Constantin
Ionescu-Munte a fost comandant de
subunitate úi unitate, ofiĠer de stat major,
ataúat militar úi profesor.
Domeniile în care a excelat
profesional, în care a avut merite
remarcabile au fost cel tehnic, respectiv
diplomatic. De numele său sunt legate
unele dintre cele mai importante proiecte
de înzestrare cu armament úi muniĠie ale
armatei române.

Artilerie CălăreaĠă (1944-1945), ùcoala
Militară de OfiĠeri de Artilerie (1945-1946);
funcĠii în statul major al Diviziei „Horea,
Cloúca úi Criúan” (1946-1948); comandant
baterie elevi în ùcoala Militară de OfiĠeri de
Artilerie (1948-1949);
ofiĠer în SecĠia
OperaĠii din Marele Stat Major (1951-1957);
úef de stat major în Regimentul 13 ArtilerieMedgidia (1957-1959); ofiĠer în statul major
al artileriei Brigăzii de Tancuri-Târgoviúte
(1959-1962); locĠiitor úi comandant al
Brigăzii 17 Artilerie-Bârlad (1962-1963); úef
SecĠie pregătire de luptă în Comandamentul
Artileriei
(1963-1969);
locĠiitor
al
comandantului Comandamentului Artileriei
(1969-1982).
Generalul Gheorghe IoniĠă, fiul lui
Dumitru úi al Floarei a absolvit în anul 1941
Liceul Militar din Craiova. În perioada 19411943 a urmat ùcoala Militară de Artilerie
„Regele Carol I” de la Piteúti. ùi-a început
cariera de ofiĠer la data de 1 iulie 1943, la
Regimentul 4 Artilerie Grea Moto din Bacău,
în funcĠia de comandant de secĠie. Începând
cu data de 23 aprilie 1944 aflându-se la
comanda unei baterii de tragere din
Divizionul 14 Artilerie Grea Independentă a
participat pe frontul antisovietic, în luptele din
Moldova. După 23 august 1944 s-a reîntors
la Regimentul 4 Artilerie Moto, unde a fost
numit comandant de baterie. La 1 decembrie
1944 a fost mutat la partea sedentară a
Regimentului 6 Artilerie CălăreaĠă. Începând
cu data de 1 februarie 1945 a îndeplinit
funcĠia de comandant de baterie aruncătoare
în acest regiment úi a participat la luptele din
MunĠii Javorina, dintre râurile Hron úi
Morava. În luptele din Cehoslovacia de la
Balina, Stupon úi Brno a probat din plin
calităĠile sale de militar úi a fost decorat cu
Ordinul „Coroana României” clasa a V-a65.
A îndeplinit funcĠii de mare răspundere
între care menĠionăm: comandant al Brigăzii 17
Artilerie, úef al SecĠiei pregătire de luptă în
Comandamentul Artileriei úi locĠiitor al
comandantului Comandamentului Artileriei.

General de corp de armată
Gheorghe IONIğĂ
Născut: 9 mai 1921
la Iaúi.
Decedat: octombrie
2006, Bucureúti.
Studii
militare:
Liceul Militar din
Craiova;
ùcoala
Militară de Artilerie
„Regele Carol I”
(1941-1943); ùcoala
Specială de Artilerie
(1948); Academia Militară - Bucureúti (19491951); curs Specializare în rachete la Centrul de
InstrucĠie de la Ploieúti, 1964.
Grade militare: sublocotenent - 1943,
locotenent - 1946, căpitan - 1948, maior1952, locotenent-colonel - 1956, colonel1962, general de brigadă - 1977, general de
divizie (r) - 1997, general de corp de armată
(r) – 2005.
FuncĠii militare: comandant de secĠie
în Regimentul 4 Artilerie Grea Moto-Bacău
(1943), Divizionul 14 Artilerie Grea
Independent (1943-1944), Regimentul 6
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A participat la Campania din anul 1916,
comandând Gruparea de Artilerie Grea din
zona Zimnicea.
A fost trecut în rezervă la data de
1 decembrie 1935.

Pentru participarea la cel de-al
Doilea Război Mondial úi pentru alese
calităĠi profesionale úi morale s-a bucurat
de un profund respect din partea
camarazilor de armă.
Ca veteran de război úi membru în
conducerea A.N.V.R. a participat la realizarea
lucrării „Veteranii pe drumul onoarei úi
jertfei 1941-1945” în 6 volume.

General de divizie Ion JITIANU
Născut: 30 iunie
1867, în comuna
Pătârlagele,
judeĠul
Buzău.
Decedat:
16 octombrie 1938, la
Bucureúti.
Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie úi Geniu
(1885-1887), ùcoala
Superioară de Război Bruxelles (1896-1898).
Grade militare: sublocotenent-1887,
locotenent-1890, căpitan-1895, maior-1905,
locotenent-colonel-1911, colonel-1913, general
de brigadă-1917, general de divizie-1921.
FuncĠii militare: úef de stat major la
Diviziile 6 úi 8 Infanterie, Corpurile 3 úi 5
Armată; comandant al Regimentului 18
Artilerie; úef al SecĠiei IV (comunicări, etape,
transporturi) din Marele Stat Major;
comandant al Corpului 2 Armată Teritorială;
profesor la ùcoala Superioară de Război;
comandant al Diviziei 2 Infanterie (19181919), primele trupe ale armatei române care,
la 22 iulie 1919, au intrat în Lugoj.
Generalul de divizie Ion Jitianu a fost
unul dintre marii teoreticieni úi publiciúti
militari români ai secolului trecut. După
trecerea în rezervă, din anul 1929, a condus
revista „Lumea românească”.
ùcolit atât în Ġară cât úi în străinătate,
generalul a dobândit o pregătire militară
temeinică, ce i-a permis să fie un excelent
profesor úi publicist. Între lucrările sale
reprezentative amintim:
- „Conflictul ruso-japonez“ – 1904;
- „Patru studii militare úi un studiu
istoric“ – 1916;
- „Câteva cuvinte asupra dezarmării“ –
1923;
- „ForĠele morale úi forĠele materiale la
război“ – 1928;

General de brigadă Gheorghe JITIANU
Născut: 22 septembrie 1874, în comuna
Tâmpeni, judeĠul Olt.
Decedat: Studii militare: ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie úi Geniu (1893-1895) pe care a
absolvit-o ca úef de promoĠie, ùcoala Unită de
Artilerie úi Ingineri-Charlotenburg (18961899).
Grade militare: sublocotenent - 1895,
locotenent - 1898, căpitan - 1906, maior1913, locotenent-colonel - 1916, colonel1917, general de brigadă - 1923.
FuncĠii militare: diferite funcĠii în
Regimentele 12, 2 úi 14 Artilerie, 3 úi 2
Artilerie Grea; comandant al Regimentului 1
Artilerie Grea (1919-1920); comandant al
Brigăzii 1 Artilerie Grea, diferite funcĠii în
Serviciul Geografic al Armatei úi în
Inspectoratul General al Artileriei (…).
Un loc aparte, onorant, în biografia
generalului de brigadă Gheorghe Jitianu îl
ocupă participarea la Războiul de Reîntregire.
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- „Prima bătălie de la Marna, 4-14
septembrie 1914“ – 1930;
- „Europa actuală. Politica socială
economică“ – 1932;
- „Verdun în văpaie. 1914-1918“ –
1936.
În calitatea de profesor al ùcolii
Superioare de Război a scris numeroase
cursuri. Un loc aparte între acestea îl ocupă
„Cursul de artă militară“.
Între ideile sale, ce l-au consacrat în
publicistica militară a timpului, amintim cele
cu privire la raportul dintre forĠele morale úi
cele materiale în cadrul războiului. Meritul
său, ca formator de opinie a fost acela de a
releva importanĠa egală a ambelor tipuri de
forĠe, morale úi materiale. Din această cauză
generalul Jitianu Ion a pledat că se impune ca
doctrina naĠională să prevadă importanĠa
ambelor forĠe, fără a absolutiza rolul uneia în
detrimentul celeilalte: „Nu poate exista
antagonism între moral úi material, ci trebuie
să fie o strânsă legătură între aceúti doi
factori”. Cu toate acestea, nu a pregetat să
evidenĠieze că forĠa morală îúi are un loc
aparte la români, că fără aceasta nu erau
posibile victoriile de la Mărăúti, Mărăúeúti úi
Oituz – „sufletul soldatului nostru, forĠei sale
morale se datorează rezistanĠa sa pe timpul
războiului, contra duúmanului mult mai
numeros úi mai bine înarmat”. Totuúi, a
conchis că în condiĠiile dezvoltării rapide a
armamentului úi tehnicii militare a supralicita
vitejia, eroismul, înseamnă a nu înĠelege
corect valoarea umană.
Generalul Jitianu Ion a contribuit
substanĠial la dezvoltarea doctrinei
militare naĠionale. Un rol important l-a avut
în promovarea conceptului de „război ca
efort al întregii naĠiuni”, nu ca unul
aparĠinând exclusiv armatei. Astfel, în
lucrarea „Câteva cuvinte asupra dezarmării”,
generalul arăta că fiecare cetăĠean, „tânăr sau
bătrân, bărbat sau femeie, trebuie să-úi aibă
locul său fixat în carnetul de mobilizare.
Nu numai pe front, dar úi înapoia frontului”.
Un loc aparte în opera sa l-au ocupat
lucrările subscrise istoriografiei militare, cu
un pronunĠat caracter analitic, nu numai strict
istoric. De asemenea, amintim că generalul a

abordat scientist, între altele, raportul dintre
teorie úi practică în domeniul militar.
A evidenĠiat în mod just că practica reprezintă
în esenĠă „arta“ aplicării cunoútinĠelor
teoretice, adecvată fiecărei situaĠii particulare.

Colonel Petru JUCU
Născut: 8 februarie 1876, la Lugoj.
Decedat: 2 februarie 1925, la Lugoj.
Studii militare: ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi Marină (1894-1897),
Institutul de călărie de la Schlosshoff (1900),
ùcoala de Corp de Armată (1905-1906) din
Austro-Ungaria.
Grade militare: sublocotenent-1897,
locotenent-1900, căpitan-1911, maior-1917,
locotenent-colonel-1919 (cu vechime din
1916), colonel-1920 (cu vechime din 1919).
A fost primit în armata română cu vechime
din 01.11.1916 din armata austro-ungară.
FuncĠii militare: comandant de secĠie
în Regimentul 21 Artilerie (1897-1900),
profesor de călărie la ùcoala de echitaĠie de la
Timiúoara (1900-1905), diferite funcĠii în
Regimentul 21 Artilerie (1906-1915) din
Armata Austro-Ungară; prizonier în Rusia, la
Simbirsk (1915-1918); numit membru de
Consiliul Dirigent din Ardeal în comisia de
primire a materialelor de la armatele austrogermane
(1918-1919);
comandant
al
Regimentului 31 Artilerie, pe care l-a înfiinĠat
la Cluj (1919), comandant al Regimentului 37
Artilerie, pe care l-a înfiinĠat la Braúov
(1919-1920), comandant al Regimentului 5
Obuziere-Timiúoara (1920-1925)66.
ùi-a început cariera militară în Armata
Austro-Ungară úi a încheiat-o în armata
română. A trăit ororile Primului Război
Mondial, în care a participat la luptele duse de
Armata Austro-Ungară pe frontul oriental,
căzând prizonier la ruúi în anul 1915. Intrat în
armata română a comandat Regimentul 31
Artilerie Cluj în luptele de pe Tisa (aprilieiulie 1919)67.
După încheierea războiului a îndeplinit
sarcina, din partea Consiliului Dirigent din
66

Revista Artileriei / martie 1925, pp.191-192.
Anuarul Armatei Române pe anul 1923/1924 –
p. 337.
67
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Kossuth (1849), a rămas în Muntenia, la
cererea domnitorului Barbu ùtirbei, ca să
ajute la organizarea artileriei călăreĠe a ğării
Româneúti. Frecventând înalta societate din
Bucureúti, tânărul ofiĠer a ajuns să o cunoască
pe Anastasia, fiica logofătului DreptăĠii
(ministrul justiĠiei) Emanoil Argyropol, cu
care s-a căsătorit în anul 1850. Noua situaĠie
l-a determinat să-úi dea demisia din armata
rusă úi să ceară „împământenirea“ în ğara
Românească, lucru încuviinĠat de domnitor.
În timpul domniei lui Cuza, când armata
română cunoaúte modernizări profunde,
Alexandru Koslinski a fost „însumat“, la
cerere, în rândurile acesteia, acordându-i-se
gradul de căpitan (1864). Căpitanul
Alexandru Koslinski úi-a început cariera
militară sub auspicii dintre cele mai bune,
reuúind să se afirme ca un instructor úi
specialist de mare valoare în
arma
artilerie, de numele său legându-se
organizarea primelor baterii călăreĠe din
artileria noastră (iulie 1850-august 1851).
A luat parte la Războiul de
IndependenĠă,
fiind
iniĠial
directorul
Arsenalului de ConstrucĠii al Armatei, apoi
guvernatorul CetăĠii Nicopole. S-a spus,
atunci, că domnitorul Carol I avea lacătul
cetăĠii, iar locotenent-colonelul Koslinski
cheile. El a dat ordin să i se confecĠioneze
un dulăpior din lemnul porĠii cetăĠii
Nicopole, donat ulterior de familie
Muzeului Militar NaĠional.
Din cauza slăbirii văzului, în anul 1887,
a fost disponibilizat úi trecut în retragere cu
gradul de general.
A decedat în anul 1910, la Bucureúti,
fiind îngropat la Cimitirul Bellu.

Arad, de a face parte din comisia destinată
primirii materialelor militare ce au aparĠinut
armatelor austro-ungare úi germane.
A fost comandant a două regimente
din Ardeal, pe care le-a înfiinĠat
(Regimentele 31 úi 37 Artilerie). De
asemenea, a deĠinut timp de 5 ani comanda
Regimentului 5 Obuziere din Timiúoara.
Colonelul Petru Jucu a încetat din viaĠă
la 2 februarie 1925, la numai 49 de ani.

General de brigadă
Alexandru I. KOSLINSKI (bunicul)
Născut: 5 ianuarie
1825.
Decedat: în anul
1910, la Bucureúti.
Studii militare: Grade
militare:
căpitan-12 februarie
1864 (primit în
armata română din
armata rusă), maior1868, locotenentcolonel-1873, colonel1881, general de brigadă-1887.
FuncĠii militare: comandant al
Arsenalului Armatei în timpul Războiului de
IndependenĠă, al Regimentului 5 Art. (18811883), 1 Artilerie (1883-1885), Brigăzii 1 Art.
(1883-1887); comandant al artileriei Corpului 1
Armată (1885-1887).
Locotenentul Alexandru I. Koslinski,
ofiĠer în armata rusă, întorcându-se din
campania generalului Luders din Ungaria úi
Banat, împotriva armatei maghiare a lui

General de brigadă Alexandru Em.
KOSLINSKI (nepotul)
Născut: 27 ianuarie 1893.
Decedat: în anul 1976.
Studii militare: ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi Marină -Bucureúti (19101912).
Grade militare: sublocotenent - 1912,
locotenent - 1915, căpitan - 1917, maior1920, locotenent-colonel - 1931, colonel1937, general de brigadă - 1943. În anul 1939
a fost trecut în Corpul Tehnic Militar.
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ùcoala de Stat Major-Paris (1864-1870).
A fost licenĠiat în matematici la Sorbona
(1870).
Grade militare: sublocotenent - 1864,
locotenent - 1870, căpitan - 1871, maior1874, locotenent-colonel - 1877, colonel1883, general de brigadă - 1891, general de
divizie - 1900.
FuncĠii militare: comandant de secĠie
în Regimentul 1 Artilerie (1864, 1870);
funcĠii în serviciul de stat major (1870-1874);
comandant de batalion în Regimentul 1 de
linie (1874-1876); ofiĠer în SecĠia operaĠii a
Statului Major General (1876-1877); úeful
operaĠiilor în Marele Cartier General (1877);
úef de stat major al Diviziei Bucureúti (18791883); comandant al Regimentului 7 de Linie
(1883-1884); ataúat militar la Berlin (1884);
subúef la Marele Stat Major (1887-1890);
comandant al Diviziei 4 Infanterie (1894);
ministru de Război (1891, 1891-1894, 19001901); úef al Marelui Stat Major
(01.10.1894-01.10.1895)68.

FuncĠii militare: comandant secĠie în
R. 15 Art. Giurgiu (1912), R. 2 Art. (19131917); (…); director al fabricaĠiilor muniĠiilor
din Ministerul Înzestrării Armatei (19401944); disponibilizat în august 1947.
A fost fiul cel mic al contraamiralului
Emanoil Koslinski, comandant al Marinei
Militare (1901-1909). Bunicul său, de origine
poloneză, a fost generalul de artilerie
Alexandru Koslinski.
S-a înscris la ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi Marină în anul 1910, an în
care bunicul său a decedat.
S-a căsătorit în anul 1939 cu Renee
Delage (1898-1988), de origine franceză. Nu
a avut urmaúi.
În Primul Război Mondial a luat
parte la luptele de la Furceni, Cosmeúti úi
Mărăúeúti.
Specialist în armament úi muniĠii, a
prezidat, după război, diverse comisii de
recepĠii úi control în Cehoslovacia úi Belgia.

A fost căsătorit cu Elena KreĠulescu, de
care a divorĠat, úi cu Alexandrina Cantacuzino,
nepoata soĠiei generalului Gheorghe Manu.
A avut trei copii: o fată, Elena, din prima
căsătorie úi doi băieĠi, Iacob (1885-1905) úi
Leon (1890-1936), din a doua căsătorie.
În anul 1901 a demisionat din armată úi
a fost trecut în rezervă. În perioada 1904-1907
a deĠinut funcĠia de ministru de externe, ca úi
ceilalĠi doi fraĠi ai săi.
În
preajma
războiului
pentru
independenĠă a fost profesor la catedrele de
Calcul infinitesimal úi Mecanică de la
Universitatea Bucureúti, păstrându-úi úi
cariera militară. A fost profesorul viitorului,
matematician
Gheorghe ğiĠeica.
A fost ales deputat
úi senator în mai
multe rânduri.
A participat
la Războiul pentru
IndependenĠă ca
úef
al
secĠiei
operaĠii
din
Marele
Cartier

General de divizie Iacob (Jacques)
LAHOVARY
Născut: 16 ianuarie
1846, la Bucureúti.
Decedat:
7 februarie 1907 la
Paris.
Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeriBucureúti
(18591864,
promoĠia
Unirii),
ùcoala
Politehnică
úi

68

Teofil Oroian, Gheorghe Nicolescu (coordonatori) –
ùefii Statului Major General Român 1859-2000 –
Editura Europa Nova, Bucureúti, 2001, pp. 44-47.
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Temperament coleric, generalul Iacob
Lahovary a provocat unele dueluri, cum au
fost cel cu Al. Darvary, pe vremea când era
maior, sau cele din vara anului 1895, cu
Al. Catargiu (30 iulie) úi locotenentul I.
Niculescu (7 august), primele două pentru
neînĠelegeri la jocul de cărĠi, iar ultimul
pentru articolul „Părerea unui militar”,
referitor la duelul generalului cu Al. Catargiu69.
Dintre medaliile úi decoraĠiile primite
de general amintim: „Crucea trecerii
Dunării”,
„Apărătorii
IndependenĠei”,
„Virtutea Militară”, „Steaua României cu
spade în grad de ofiĠer”, „Comandor al Stelei
României”, „Mare ofiĠer al Coroanei
României”, „Semnul onorific de aur pentru
25 ani de serviciu”, „Medalia comemorativă
rusă”, „Sf. Vladimir al Rusiei cu spade úi
rozetă”, „Crucea ordinului Ludwig (Hesa) cu
spade”, „Crucea de comandor a ordinului
Sf. Olaf cu spade (Norvegia)”, „Cavaler al
ordinului de Hohenzollern”, „OfiĠer al
Legiunii de onoare a FranĠei”, „Mare ofiĠer
al ordinului Albrecht de Saxe”, „Mare Cruce
a ordinelor Sf. Anna din Rusia”, „Coroana
de fier a Austriei”, „Leopold al Belgiei” úi
altele.
A decedat la 7 februarie 1907 la Paris úi
a fost înmormântat în Cimitirul BelluBucureúti la 17 februarie. Din discursul
funebru Ġinut de Take Ionescu, ministrul
finanĠelor în guvernul condus de preúedintele
partidului
conservator,
George
Gr.
Cantacuzino, reĠinem: „Cu toată diversitatea
fecundei sale activităĠi, făptura generalului
Lahovary era de o extraordinară unitate.
Întotdeauna úi în toate el a fost luptătorul,
atletul în cea mai curată úi mai înaltă
expresie a cuvântului. Avea, ca nimeni altul,
toate însuúirile luptătorului. Vederea
limpede úi pătrunzătoare a întregului câmp
de luptă, priceperea întotdeauna impecabilă
nu numai a miúcărilor dar úi a gândului
celui mai ascuns al protrivnicului, hotărârea
fulgerătoare, aúa de fulgerătoare încât s-ar
putea spune că îndoiala îi era necunoscută,
úi odată hotărârea luată, o bărbăĠie fără
seamăn, o voinicie veselă, dovada cea mai
sigură că vitejia lui nu era de faĠadă, ci
izvora din înseúi adâncimile firei. Ca toĠi
luptătorii cei adevăraĠi se bătea fără cruĠare.
Hotărât să învingă, învingea”70.

General. După căderea Plevnei a fost avansat
pe câmpul de luptă la gradul de locotenentcolonel.
Pentru meritele sale deosebite în
conducerea operaĠiilor militare generalul
Iacob Lahovary úi-a găsit loc pe cel mai
reprezentativ monument dedicat celor care au
fost eroii Războiului pentru Neatârnare
„Monumentul IndependenĠei” de la Craiova,
dezvelit la 21 mai 1913. Monumentul reda
evenimentul din 15 mai 1877, când
domnitorul Carol I, după ce a inspectat
bateriile de la Calafat, a mers la bateria
„Carol I”, ocupată de Bateria 6 (căpitan
Zănescu) din Regimentul 1 Artilerie, úi a
ordonat deschiderea focului asupra Vidinului.
La ora 19 úi 30 de minute, s-a deschis focul,
semnalul fiind dat de tunul 1 din bateria
„Carol I”, apoi trăgând tunul 1 din bateria
„Mircea” úi tunul 1 din bateria „Elisabeta”.
Turcii au răspuns după a doua lovitură, duelul
de foc durând o oră, cinci obuze turceúti
căzând în bateria „Carol I”. În timp ce
bateria lansa prima lovitură asupra Vidinului,
Domnitorul Carol I rostea celebrele-i cuvinte:
„Asta-i muzica ce-mi place!”. Monumentul a
fost considerat un omagiu adus Artileriei
române, deoarece pe soclul ce reconstituie o
porĠiune din parapetul bateriei „Carol I” de la
Calafat, din opt personaje, úapte erau
artileriúti: patru servanĠi la două tunuri,
asistaĠi de căpitanul Zănescu, comandantul
bateriei „Carol I”, care urmăreúte traiectoria
obuzelor; în plan secund maiorul Iacob
Lahovary, úeful operaĠiilor din Marele
Cartier General, care priveúte, împreună cu
ministrul de Război, generalul Cernat, harta
cu dispozitivul turcesc; deasupra acestui grup
de luptători a fost aúezată statuia
Domnitorului „Carol I“, imortalizând
momentul primei lovituri de tun de la
Calafat. „Cele două tunuri în poziĠii diferite
(...) prin cele două momente prezentate
(tragerea
úi
încărcarea)
sugerează
privitorului ideea continuităĠii focului
(bateria a tras, bateria trage, bateria
continuă să tragă)”. Din păcate, acest
monument a fost demolat úi topit de autorităĠi
în anul 1948.
Generalul Iacob Lahovary are meritul
de a fi publicat în perioada 1872-1873 prima
carte de învăĠământ în úcolile regimentare
pentru pregătirea ostaúilor.

69

Cătălin Fudulu – Duelistul Iacob Lahovary – în
Ziarul Financiar/8 septembrie 2006.
70
Revista Artileriei, februarie 2007, pp. 140-144.
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General de corp de armată
Mihail LĂCĂTUùU

Generalul de corp de armată
Lăcătuúu a
urcat cu profesionalism
treptele
ierarhiei
militare
de
la
sublocotenent la general de corp de
armată. A fost comandant la toate nivelele,
de la pluton la corp de armată. A fost trecut
în rezervă în aprilie 1947, la vârsta de 54 de
ani, în cadrul amplului proces de epurare a
armatei.
A fost decorat, între altele, cu ordinele:
„Steaua României” cls. a III-a, „Coroana
României” cls. a III-a úi „Mihai Viteazul”
cls. a III-a.

Născut: 7 februarie
1893, în comuna
Valea
Arinilor,
judeĠul MehedinĠi.
Decedat:
29 februarie 1954, la
Bucureúti.
Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi
Marină (1910-1912),
ùcoala Superioară de Război (1920-1922).
Grade militare: sublocotenent - 1912,
locotenent - 1915, căpitan - 1917, maior - 1920,
locotenent-colonel - 1931, colonel - 1937,
general de brigadă - 1942, general de divizie 1945, general de corp de armată - 194671.
FuncĠii militare: comandant de pluton
úi baterie în Regimentul 9 Artilerie (19121918); diferite funcĠii în DirecĠia artilerie din
Ministerul de Război (1918-1920); úef
serviciu în Ministerul Înzestrării Armatei
(1938-1939); comandant al Brigăzii 14
Artilerie
(1939-1941);
comandant
al
Regimentului 70 Artilerie (1941); comandant
al artileriei Corpului de munte (1941-1942);
locĠiitor al úefului DirecĠiei Superioare a
Artileriei din Ministerul de Război (19421943); comandant al Diviziei 19 Infanterie
(1943-1945); comandant al Corpului 2
Artilerie Terestră (1945); comandant al
Corpului Munte (1945-1946)72.
Generalul de corp de armată Mihai
Lăcătuúu a fost unul dintre cei mai străluciĠi
ofiĠeri din prima jumătate a secolului XX.
A participat la Primul Război Mondial,
în calitate de comandant de baterie în
Regimentul 9 Artilerie. În cel de-al Doilea
Război Mondial a condus Divizia 19
Infanterie în acĠiunile militare din Kuban, din
Crimeea, din Banat, Ungaria úi Cehoslovacia.
În luptele din munĠii Tatra a fost grav rănit,
fiind spitalizat aproape 5 luni73.

Colonel Pavel LENTZ
Născut: …, a venit în ğara Românească
pe la 1828.
Decedat: Studii militare: Grade militare: căpitan - 1843, maior1845, colonel - 1852.
FuncĠii militare: căpitan, úef al
Comenzii de Artilerie - 10 noiembrie 1843.
A fost úef al Comenzii de Artilerie
înfiinĠată la 10 noiembrie 1843, fiind numit de
domnitorul Gheorghe Bibescu. Era slab
pregătit, motiv pentru care era dublat de
căpitanul Kohl din artileria gărzii imperiale
ruse. A fost primul comandant al primei
baterii de artilerie din ğara Românească,
practic unul dintre întemeietorii artileriei
române moderne.
La 1 septembrie 1854 a trecut în armata
rusă.

General de divizie Paul LEONIDA
Născut: 28 iunie 1895, la Bucureúti.
Decedat: 16 septembrie 1982, la
Bucureúti.
Studii militare: ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi Marină (1914-1916),
ùcoala Superioară de Război (1923-1925), pe
care a absolvit-o ca úef de promoĠie.
Grade militare: sublocotenent - 1916,
locotenent - 1917, căpitan - 1920, maior1927, locotenent-colonel - 1937, colonel-

71
Agapie, M., gl.mr., Ucrain, C., col. (r) dr., PersonalităĠi ale artileriei române -, Editura Militară,
Bucureúti, 1993, pp. 152-160.
72
Stănculescu, V., Ucrain, C. - Istoria artileriei
române în date -, Editura ùtiinĠifică úi Enciclopedică,
Bucureúti, 1988, p. 151.
73
Loghin, L., col. (r) dr., Lupăúteanu, A., col. (r),
Ucrain, C., col. dr. – BărbaĠi ai datoriei – 23 august 194412 mai 1945. Mic dicĠionar – Editura Militară,
Bucureúti, 1985, pp. 204-206.
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1940, general de brigadă - 1945, general de
divizie-1947.
FuncĠii militare: comandant de pluton
úi baterie în Regimentul 2 Artilerie Grea
(1916-1925); ofiĠer de stat major în DirecĠia
operaĠii din Marele Stat Major (1927-1932,
1938-1940); comandant de divizion în
Regimentul 2 Artilerie Grea (1932-1934);
ataúat militar la Budapesta (1934-1938); úef
de stat major al Corpului 2 Armată (1940);
comandant al Regimentului de Artilerie al
Centrului de InstrucĠie al Artileriei-Mihai
Bravu (1940-1942); úef al SecĠiei operaĠii din
Marele Stat Major (1942-1945); comandant al
Brigăzii 10 Artilerie (1945-1947).
S-a născut în familia lui Anastase úi
Matilda Leonida, care au avut 11 copii, unii
dintre aceútia devenind peste ani intelectuali
de elită. În acest sens, amintim că a fost
fratele renumitului inginer Dimitrie Leonida
(1883-1965), întemeietorul Muzeului Tehnic
Bucureúti. Mai amintim că sora sa Elisa
(1877-1973) a fost prima femeie inginer
licenĠiată în chimie, sora sa Adela (18901928) a fost medic úi a condus primul spital
de oftalmologie din România, iar sora sa
Natalia (1878-1948) a fost licenĠiată a
FacultăĠii de Litere de la Sorbona. Fratele său
Gheorghe (1892-1942) a fost la rândul său un
talentat sculptor.
A participat la Primul Război Mondial
conducând un pluton din Regimentul 2
Artilerie Grea.
În cel de-al Doilea Război Mondial a
fost úef al SecĠiei OperaĠii din Marele Stat
Major úi comandant al Brigăzii 10 Artilerie,
mare unitate care a sprijinit acĠiunile de luptă
ale Diviziei 10 Infanterie pentru forĠarea
Hronului.
A fost decorat, printre altele, cu
Ordinele „Steaua României” cls. a IV-a úi
„23 August” cls. a IV-a.
În întreaga carieră s-a afirmat ca un
ofiĠer extrem de inteligent, excelent
pregătit profesional.

General-maior Aurel LEONIN
Născut: 27 martie
1900, la Craiova.
Decedat: 5 martie
1971, la Bucureúti.
Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi
Marină (1918-1920),
ùcoala Specială de
Artilerie (1924-1926),
ùcoala Superioară de
Război (1935-1937).
Grade militare: sublocotenent - 1920,
locotenent - 1924, căpitan - 1931, maior1939, locotenent-colonel-...,
colonel-...,
general de brigadă-... .
FuncĠii militare: comandant de
subunitate în Regimentul 36 Obuziere (19201924); instructor în ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie (1926-1933); comandant de baterie
în Regimentul 1 Artilerie (1933-1934);
diferite funcĠii în Regimentul de Gardă (19341935), în Regimentul 1 Artilerie (1937-1939)
úi în Marele Stat Major (1939-1941, 19451952); úef de stat major al Diviziei 9
Infanterie (1944-1945).
Generalul-maior Aurel Leonin úi-a
îndeplinit cu onestitate úi profesionalism
datoria faĠă de armată úi Ġară.
Între 1944-1945 a participat la luptele
din Dobrogea, Podiúul Transilvaniei, Ungaria
úi Cehoslovacia.
După război úi-a desfăúurat activitatea,
până la pensionare, în Marele Stat Major.

General de corp de armată
Emanoil LEOVEANU
Născut: 16 aprilie
1887, la Craiova.
Decedat: 26 mai
1959 în penitenciarul
Făgăraú.
Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi
Marină (1906-1908),
ùcoala Superioară de
Război (1919-1921).
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Grade militare: sublocotenent - 1908,
locotenent - 1911, căpitan - 1916, maior - 1917,
locotenent-colonel - 1923, colonel - 1929,
general de brigadă - 1937, general de divizie 1940, general de corp de armată - 1943.
A fost trecut în rezervă la 27 martie 1945.
FuncĠii militare: (…); úef al SecĠiei
operaĠii din Marele Stat Major (1933-1934);
úef al statului major al Inspectoratului General
Sanitar (1934-1936); comandant al Brigăzii 6
Artilerie (1936-1939); comandant al Diviziei
35 Infanterie (1939-1940); director general al
PoliĠiei úi SiguranĠei Statului (1941); director
al DirecĠiei Artilerie din Ministerul de
război (1942); comandant al Corpului 2
Armată Teritorială (1942-1943); comandant
al Corpului 7 Armată (1943); comandant al
Corpului 6 Armată (1943-1944); comandant
al Corpului 3 Armată (1944); comandant al
Corpului 4 Armată (1944); comandant al
Corpului 6 Armată (1944)74.
A fost un eminent ofiĠer, cu o cultură
solidă - pe lângă studiile militare a absolvit
Facultatea Juridică-Iaúi (1920-1923) úi
Academia de Înalte Studii Comerciale-Cluj
(1926)75. ùi-a făcut pe deplin datoria faĠă
de Ġară, participând la Campania din 1913
úi la cele două războaie mondiale.
În cel de-al Doilea Război Mondial s-a
distins la comanda Corpului 6 Armată în
luptele de eliberare a Transilvaniei, îndeosebi
a oraúului Carei.
A fost decorat, între altele, cu Ordinele
„Coroana României” cls. a II-a, „Crucea de
Fier” cls. a II-a (Germania).
A fost arestat la 17 mai 1951, fiind
acuzat de crimă contra umanităĠii, pentru
activitatea ca director al PoliĠiei. A fost
condamnat la 15 ani detenĠiune riguroasă
pentru „activitate intensă contra clasei
muncitoare” (10 ani prin sentinĠa din
09 noiembrie 1956, pedeapsă majorată la
15 ani în 13 octombrie 1957)76.

General de divizie
Gheorghe LEVENTI
Născut:
24 noiembrie 1884,
la Bucureúti.
Decedat: 15 iunie
1968, la Bucureúti.
Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri
de Artilerie, Geniu
úi Marină (19031905),
ùcoala
Superioară
de
Război
(19191920).
Grade militare: sublocotenent - 1905,
locotenent - 1909, căpitan - 1913, maior1917, locotenent-colonel - 1919, colonel1925, general de brigadă - 1935, general de
divizie - 1939.
FuncĠii militare: (…); comandant al
Diviziei 6 Infanterie (1937-...); comandant al
Corpului 5 Armată (1941); A fost trecut în
rezervă la 31 august 1941.
A avut o carieră militară reuúită,
încheiată însă într-un mod nefericit, prin
trecerea în rezervă, împotriva voinĠei sale.
A urcat treptele ierarhiei militare până la
gradul de general de divizie.
A comandat Corpul 5 Armată în prima
fază a operaĠiilor militare pentru eliberarea
Basarabiei, inclusiv în luptele din capul de
pod de la ğiganca, Epureni, Cania. I s-a
reproúat insuccesul acĠiunilor militare fiind
înlocuit din funcĠie la 6 iulie. SimĠindu-se
nedreptăĠit a înaintat la 18 iulie 1941 un
memoriu ministrului de Război, generalul
Iosif Iacobici. Protestul nu a avut niciun efect,
I. Antonescu replicând sec: „Inutilă
intervenĠie. Personal am constatat că
generalul Leventi nu este la înălĠime“.
Ca urmare, i s-a cerut să-úi dea demisia.
Acesta a refuzat úi la 28 august 1941 a
înaintat un nou memoriu ministrului de
Război, arătând că nu putea părăsi benevol
oútirea „căreia i-a sacrificat 38 de ani de
viaĠă... Dacă în 38 de ani toĠi úefii mei, fără
excepĠie, au confirmat în scris că am
desfăúurat o activitate demnă de toată lauda,
atât în timp de pace, cât úi în războiul trecut,
că am dat dovadă de credinĠă desăvârúită
către Ġară úi am fost ridicat la gradul de
general de divizie úi mi s-a încredinĠat
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comandă de corp de armată pe baza
capacităĠii dovedite în toate ocaziunile,
apreciez că ultima sancĠiune ce mi s-a aplicat
mă loveúte pe nedrept... úi ca atare conútiinĠa
mea mă opreúte a părăsi oútirea de bună
voie“. Generalul Leventi a fost trecut în
rezervă la 31 august 1941.

Grade militare: sublocotenent 1 octombrie 1916; locotenent - 1 septembrie
1917; căpitan - 1 aprilie 1923; maior 1 ianuarie 1934; locotenent-colonel 1 octombrie 1938; colonel - 31 octombrie
1942.
FuncĠii militare: comandant baterie
tragere în Regimentul 2 Artilerie (octombrie
1916 – septembrie 1917); comandant secĠie în
Regimentul 2 Artilerie (septembrie 1917 aprilie 1921); comandant baterie în
Regimentul 4 Artilerie Grea (1921-1922);
comandant baterie în Divizionul 1 Artilerie
CălăreaĠă (aprilie 1923 - octombrie 1928);
ofiĠer în Pirotehnica Armatei (octombrie
1928-octombrie 1930); comandant divizion în
Regimentul 8 Artilerie Antiaeriană (19331934); ajutor al comandantului Regimentului 1
Grăniceri (noiembrie 1934 - aprilie 1942);
comandant al Regimentului
2 Artilerie
Antiaeriană (aprilie 1942 - septembrie 1945);
ajutor
al
comandantului
Depozitelor
Aeronautice (septembrie 1945 - august 1946);
comandant secund al Diviziei de Artilerie
Antiaeriană (august 1946 - septembrie 1947).
Colonelul Dumitru D. Limburg, fiul
colonelului de artilerie Dumitru Limburg, a
urmat 4 clase primare la ùcoala de băieĠi nr.
14 din Bucureúti în perioada 1903-1906 úi
gimnaziul militar la Craiova în perioada
1908-1911. Între anii 1912-1914 s-a numărat
printre elevii Liceului Militar din Iaúi.
A urmat ùcoala de OfiĠeri de Artilerie
úi Geniu în perioada 1915-1916. La 1 august
1916, elevul plutonier Dumitru Limburg a
fost repartizat în Regimentul 2 Artilerie
Câmp, în funcĠia de comandant de baterie de
tragere. În data de 16 august, în acelaúi grad
úi funcĠie a fost mobilizat úi a plecat cu
regimentul pe Frontul de Sud, în zona
Operativă a Armatei a II-a, participând la
luptele de la Flămânda, prilej cu care a
doborât primul avion german, la
19 septembrie 1916. De asemenea, trebuie
menĠionat că, la 21 august 1916, fiind în
apărarea antiaeriană a Bucureútiului a
avariat un zepelin german, care a căzut în
Bulgaria. Prin Înaltul Decret nr. 3077/1916 a
fost avansat la 1 octombrie 1916 la gradul de
sublocotenent.
Un moment important în cariera sa l-a
reprezentat mutarea în Corpul Grănicerilor, în

General de brigadă
Dumitru LIMBURG
Născut: 15 ianuarie 1868, la Bucureúti.
Decedat: Studii militare: ùcoala Militară de
OfiĠeri de Artilerie (1887-1889).
Grade militare: sublocotenent-1889,
locotenent-1892, căpitan-1897, maior-1899,
locotenent-colonel-1913, colonel-1916.
FuncĠii militare: diferite funcĠii în
Regimentul 2 Artilerie Cetate, Pirotehnia
Armatei (…); comandant al Regimentului 1
Artilerie Grea (1915-1917); úef al Serviciului
Artileriei la Divizia 15 Infanterie (19171918); comandant al Brigăzii 2 Artilerie Grea
(1918-…); úef al Serviciului Armament úi
MuniĠii la Corpului 3 Armată (…-1921).
Generalul de brigadă Dumitru
Limburg a participat la Campania din anul
1916, comandând Gruparea de Artilerie
Grea din zona OlteniĠa úi artileria grea a
Diviziei 10 Infanterie la Flămânda; a fost
úeful Serviciului Artilerie al Diviziei 15
Infanterie în luptele de la Mărăúeúti úi
Răzoare.
Fiul său, cu acelaúi nume, Dumitru
Limburg, a fost atras de nobila carieră a
armelor, devenind de asemenea ofiĠer de
artilerie. De reĠinut că ambii, tată úi fiu, au
participat la Primul Război Mondial.
A fost trecut în rezervă la 1 martie 1931.

Colonelul
Dumitru D. LIMBURG (fiul)
Născut: 8 august 1895, Bucureúti.
Decedat: Studii militare: Liceul Militar Iaúi
(1912-1914), ùcoala de OfiĠeri de Artilerie úi
Geniu (1915-1916), ùcoala de AplicaĠie a
Artileriei (....-1920).
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cadrul căruia a îndeplinit diferite funcĠii úi
a participat la înfiinĠarea artileriei
grănicerilor. De asemenea, locotenentcolonelul Dumitru D. Limburg a fost director
de studii la Centrul de InstrucĠie al Artileriei
de la Mihai Bravu, contribuind substanĠial la
ridicarea nivelului de pregătire de specialitate
al camarazilor de armă.
În perioada în care úi-a desfăúurat
activitatea la Pirotehnia Armatei a probat
alese calităĠi profesionale úi morale.
În „Foaia calificativă” pentru anul
1928/1929 directorul acesteia, generalul de
artilerie Jitianu consemna: „Este un ofiĠer de
un real merit úi este o îndatorire morală să
relev virtuĠile acestui ofiĠer”77. Între calităĠile
sale menĠiona: „foarte disciplinat, muncitor úi
foarte destoinic [...], inteligenĠă deosebită,
foarte mult bun simĠ, judecată puternică,
cultură generală foarte bună...”78.
În Campania din est a celui de-al Doilea
Război Mondial a participat la apărarea
antiaeriană a Tighinei úi Odessei. După
23 august 1944 a participat la luptele din
Transilvania, de la Sibiu, Câmpia Turzii, Cluj
úi Oradea, pentru eliberarea teritoriului
naĠional. Ulterior, în campania din vest a
participat la luptele din Ungaria (Turkeve,
Miscolt) úi din Cehoslovacia (Lucenec,
Zvolen úi Piestyani).
Colonelul Dumitru D. Limburg a fost
trecut în rezervă la data de 1 septembrie
1947. Are meritul de a fi participat la
afirmarea unei arme noi, artileria
antiaeriană.
A fost căsătorit cu LucreĠia Bobeia.
Nu au avut copii. Au locuit până la trecerea la
cele veúnice în Bucureúti, pe strada Doctor
Leonte nr. 38, etajul 2.
Pentru calităĠile sale ostăúeúti probate
inclusiv pe câmpurile de luptă, a fost distins cu:
- Medalia „BărbăĠie úi CredinĠă” cu
spade clasa a II-a – 1916;
- Medalia „Crucea Comemorativă
1916-1918 cu baretă” – 1918;
- Ordinul „Coroana României clasa
a V-a” – 1922;
- Medalia „Victoria 1916-1921” –
1921;

- Ordinul „Steaua României clasa
a V-a” – 1925;
- Semnul onorific „Serviciul militar
25 de ani în serviciu” – 1936;
- Ordinul „Polonia Restituită clasa a
IV-a” – 1937;
- Ordinul „Coroana României clasa
a IV-a” – 1939;
- Medalia „Aeronauticii cu spade
clasa a III-a” – 1942;
- Medalia „Aeronauticii cu spade
clasa a II-a” – 1943;
- Ordinul „Coroana României clasa
a III-a cu spade” – 1945;
- Medalia „Pentru Victorie asupra
Germaniei 1941-1946” -1946;
- Medalia „Eliberarea de sub jugul
fascist” – 1954;
- Ordinul
„Steaua
Republicii
Populare Române” – 1954.

General de brigadă
Nicolae LINARU
Născut: 22 iulie 1879, în Vedea de Jos,
judeĠul Olt.
Decedat: Studii militare: ùcoala Fiilor de
Militari, ùcoala de OfiĠeri de Artilerie, Geniu
úi Marină (1897-1899); ùcoala de AplicaĠie de
Artilerie (1901-1902); stagiu la Regimentul
14 Artilerie Steyer, Austria (1905-1907);
ùcoala Superioară de Război (1909-1911).
FuncĠii militare: comandant subunitate
în Regimentul 11 Artilerie (1 iulie 1899 1 aprilie 1900); comandant de subunitate în
Regimentul 10 Artilerie (10 aprilie 19001905) úi în Regimentul 14 Artilerie Steyer –
Austria (1905-1907); ofiĠer în Regimentul 10
Artilerie (22 octombrie 1907 - 1 octombrie 1909);
diferite funcĠii la Regimentele 2, 9 úi
14 Artilerie (1910-1915); úef al Biroului
Transporturi în Marele Stat Major (19151919); comandant al Regimentului 1 Artilerie
Grea (1920-1921); úef SecĠia IV Transporturi
în Marele Stat Major (1921-1928); comandant
al Brigăzii 11 Artilerie (1928 - 1931);
comandant al artileriei Corpului 5 Armată
(1931-1932); comandant al artileriei Corpului
2 Armată (1932-).
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Generalul de brigadă Nicolae Linaru,
fiul lui Alecu úi al Alexandrinei s-a născut în
localitatea Vedea de Jos, judeĠul Olt. După
absolvirea ùcolii de OfiĠeri de Artilerie, Geniu
úi Marină, în anul 1899 a fost înaintat la
gradul de sublocotenent úi repartizat la
Regimentul 11 Artilerie.
În perioada 1905-1907 a participat la un
stagiu la Regimentul 14 Artilerie din Steyer,
Austria. „RelaĠiunea” asupra modului în care
s-a manifestat pe timpul stagiului, transmisă
de comandantul regimentului austriac,
colonelul Eric de Brille este mai mult decât
onorantă. Acesta consemna: „Am observat la
acest ofiĠer un caracter solid úi rezervat; el
are un temperament viu, fără a-úi pierde
calmul. El posedă aptitudini foarte bune úi o
concepĠiune repede. Conduce foarte bine
secĠia, atât izolat cât úi încadrată. Comandă
bateria foarte bine din punct de vedere tactic,
Ġinând seamă de toate exigenĠele ce se cer de
la artilerie. [...]úi-a dat toată osteneala
pentru a se instrui în interesul patriei sale”79.
A participat la Campania din anul 1913,
îndeplinind funcĠia de comandant al Bateriei
a 3-a din Regimentul 14 Artilerie. La Primul
Război Mondial a participat ca úef al Biroului
Transporturi din Marele Cartier General.
A dat dovadă de o excelentă capacitate în
organizarea transporturilor de trupe úi
materiale. A manifestat iniĠiativă úi pricepere
în modificarea oportună a planurilor de
transport în raport cu situaĠiile grele survenite.
În timpul transporturilor de evacuare a
asigurat evacuarea tuturor depozitelor de
muniĠii úi alimente din Buzău úi Focúani. În
timpul evacuării gării Mărăúeúti a reuúit prin
tact să salveze această gară ce urma să fie
distrusă de ruúi. La decretarea mobilizării din
1918 locotenent-colonelul Nicolae Linaru se
găsea la Bucureúti, ca delegat al Marelui Stat
Major pe lângă DelegaĠia Militară Germană
pentru a reprezenta interesele României.
Lucrând în subordinea generalului Jitianu a
avut o contribuĠie însemnată la asigurarea
retragerii armatei germane de ocupaĠie din
Bucureúti. De asemenea, a restabilit rapid
legătura feroviară cu Moldova pentru
reîntoarcerea trupelor úi guvernului la
Bucureúti.

După război a îndeplinit funcĠii
numai pe linie de artilerie: comandant de
regiment úi brigadă, respectiv comandant
al artileriei Corpurilor 5 úi 2 Armată.
CalităĠile personale de excepĠie au
determinat înaintarea sa la gradul de general
de brigadă la data de 1 aprilie 1928.
A fost căsătorit din data de 1 decembrie
1913 cu Margareta Petrescu, cu care a avut
doi fii: Sandu, născut în 1914 úi Nicolae,
născut în 1919.
Între medaliile úi ordinele care i-au fost
acordate menĠionăm:
- „Avântul ğării” – 1914;
- „Medalia Jubiliară Regele Carol” –
1916;
- Medalia „Crucea Comemorativă” –
1918;
- Ordinul „Sfântul Stanislav” (rus) –
1918;
- Ordinul „Sfânta Ana, clasa a II-a cu
spade” (rus) – 1918;
- Ordinul „Polonia Restituită” clasa
a II-a – 1927;
- Ordinul „Vulturul Alb clasa a II-a” –
1926;
- Ordinul „Coroana României clasa
a III-a”;
- Ordinul „Steaua României în grad de
cavaler”;
- Semnul onorific de 25 ani.
General de divizie Gheorghe LINTEù
Născut: 29 aprilie 1879,
în comuna Murgeanca,
judeĠul IalomiĠa.
Decedat: Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi
Marină (1899-1901)
pe care a absolvit-o
ca úef de promoĠie,
ùcoala Superioară de
Război (1908-1910).
Grade militare: sublocotenent - 1901,
locotenent - 1905, căpitan - 1910, maior1917, locotenent-colonel - 1918, colonel1919, general de brigadă - 1928, general de
divizie - 1939.
FuncĠii militare: diferite funcĠii în
Regimentele 2, 13, 7 úi 12 Artilerie, Biroul de
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„Bombardamentul
cu
avionul
úi
bombardamentul cu tunul”, „Balistica
antiaeriană úi aeriană” etc.
A obĠinut titlul de doctor al ùcolii
Politehnice Bucureúti (1940), cu teza
„Precizia, uzura úi viaĠa gurilor de foc a
armelor portative”.

Mobilizare din Marele Stat Major, úef de stat
major al Diviziei 8 Infanterie, ofiĠer de stat
major în Inspectoratul General al Armatei la
Chiúinău (…); comandant al Regimentului 1
Artilerie Grea (1921-1922), Brigăzii 9
Artilerie (1928-1933), Diviziei 21 Infanterie
(1933-1936);
A fost un ofiĠer valoros, temeinic
pregătit. A fost úeful promoĠiei ùcolii de
OfiĠeri de Artilerie, Geniu úi Marină, pe care a
absolvit-o în 1901. A îndeplinit o multitudine
de funcĠii, ultima úi cea mai importantă fiind
cea de comandant de divizie. A participat la
Primul Război Mondial, probând alese virtuĠi
ostăúeúti.

General de brigadă
Gheorghe LIPOVAN
Născut: 10 octombrie 1894, la
Maciova, judeĠul Caraú-Severin.
Decedat: 1958, la Timiúoara.
Studii militare: ùcoala de CadeĠi de
Artilerie la Traiskinhen – Austria (19091912), Academia Tehnică Militară de
Artilerie la Moding – Viena (1912-1914);
ùcoala Specială de Artilerie din Timiúoara.
Grade militare: sublocotenent 1 noiembrie 1912; locotenent - 1 noiembrie
1915; căpitan - iulie 1919; maior - ......;
locotenent-colonel - ......; colonel - 1939;
general de brigadă - 23 august 1944.
FuncĠii militare: comandant de pluton
în Divizionul 7 Artilerie Grea în Armata
austro-ungară; ofiĠer în SecĠia Organizare a
Corpului 7 Armată; ofiĠer în ùcoala de
AplicaĠie a Artileriei; comandant al
Regimentului 6 Artilerie Grea (1938-1941);
comandant al artileriei Diviziei 19 Infanterie
(6 august 1942 – 23 martie 1944).
Gheorghe Lipovan a urmat studiile
primare la Lugoj, iar cele medii la OraviĠa.
Tainele artileriei le-a deprins în instituĠii de
învăĠământ atât din armata austro-ungară, cât
úi din cea română.
În carieră a debutat în anul 1914 în
armata austro-ungară, la comanda unui pluton
din Divizionul 7 Artilerie Grea. Cu acesta a
participat la campaniile din Italia úi GaliĠia,
unde a fost rănit de două ori. În data de
12 decembrie 1918, ca urmare a destrămării
monarhiei austro-ungare a fost primit cu
gradul de locotenent (la care fusese avansat la
1 noiembrie 1915) în armata română, ca ofiĠer
în cadrul SecĠiei organizare a Corpului 7
Armată cu comandamentul la Sibiu. În vara
anului 1919 a fost înaintat la gradul de căpitan
úi a participat la campania din Ungaria a
armatei române. A participat la luptele de pe
Tisa.

Comandor Ioan LINTEù
Născut: 1897 la
Murgeanca,
jud.
IalomiĠa.
Decedat: Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri
de Artilerie, Geniu
úi Marină (19141916), ùcoala de
AplicaĠie a Artileriei,
ùcoala Superioară
de Aeronautică–Paris.
Grade militare: sublocotenent - 1916,
locotenent-..., căpitan - 1923, maior -...,
căpitan-comandor - 1940, comandor -....
FuncĠii militare: comandant de pluton
artilerie, profesor la ùcoala de AplicaĠie a
Artileriei, profesor la ùcoala Militară Specială
de Aeronautică.
A fost un eminent dascăl în
învăĠământul superior românesc. A fost
asistent, profesor úi úef de catedră la ùcoala
Politehnică Bucureúti.
Comandorul Ioan Linteú a fost un
autentic om de útiinĠă. Între lucrările sale de
referinĠă amintim: „Studiul critic asupra
uzurii gurilor de foc”, „Călăuza unui
anteproiect de gură de foc”, „Problema
perforării blindajelor carelor de luptă”,
„Indicatorii numerelor prime”, „Teoria
indicatorilor”, „RezistenĠa aerodinamică a
corpurilor în cazul vitezei ultrasonice”,
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După război a lucrat ani mulĠi în
învăĠământ în cadrul ùcolii de AplicaĠie a
Artileriei din Timiúoara. În data de
15 noiembrie 1938 a fost numit la comanda
Regimentului 6 Artilerie Grea, cu care a
participat în perioada 22 iunie-20 noiembrie
1941 la Campania din Est, luptând în zona
Ungheni, BălĠi, Moghilev, Odessa. Ca urmare
a pierderilor mari, în octombrie 1941
regimentul său a fost retras la Tighina pentru
refacere.
În data de 6 august 1942 colonelul Gheorghe
Lipovan a fost numit comandant al artileriei
Diviziei 19 Infanterie cu care a participat de
asemenea în Campania din Est, în perioada
15 august 1942 – 30 ianuarie 1943. La data de
23 martie 1944 a fost înaintat la gradul de
general de brigadă.
Finalul carierei militare a generalului
Gheorghe Lipovan a fost întrerupt brutal prin
reĠinerea sa pentru cercetări, 6 luni la Aiud.
Cu mare greutate a intrat în posesia pensiei
cuvenite, abia după 3 ani de la încetarea
activităĠii în armată. A decedat în anul 1958 la
Timiúoara, unde a fost úi înhumat, în
Cimitirul Eroilor80.
De-a lungul timpului a fost decorat cu
mai multe ordine úi medalii militare între care
amintim:
- Ordinul „Steaua României” clasa a V-a
cu spade úi panglică de „Virtutea României” –
1920;
- Medalia „Victoria 1916-1921” – 1921;
- Ordinul „Coroana României” în grad
de ofiĠer – 1930;
- Medalia centenară „Regele Carol I” –
1940;
- „Crucea de Fier”, clasa a II-a
(medalie germană) – 1941;
- „Coroana României” în grad de
cavaler cu spade úi panglică de „Virtutea
României” – 1941.
Generalul Gheorghe Lipovan a fost
un distins artilerist, temeinic pregătit
profesional.

Grade militare: cadet - 1842, sublocotenent 1843, locotenent - 1846, căpitan - 1848, maior 1851, colonel - 1859.
FuncĠii
militare:
(...);
úef
al
Detaúamentului de ofiĠeri trimiúi în Rusia
pentru pregătire în vederea formării viitorilor
ofiĠeri ai artileriei Moldovei; organizatorul
primei baterii de artilerie a Moldovei-1849;
úef la Hătmănie (1854-1859).
A fost fiul unui ofiĠer rus căsătorit cu o
moldoveancă. Conform legilor de atunci,
mama fiindu-i moldoveancă, el era considerat
moldovean.
Cu gradul de căpitan a fost úef al
Detaúamentului de ofiĠeri trimiúi în Rusia
pentru pregătire în vederea formării viitorilor
ofiĠeri ai artileriei Moldovei. Din detaúament
făceau parte: lt. Oatu, cadeĠii Filipescu,
Statache, Cernat. A fost primul comandant
al primei baterii de artilerie din Moldova,
practic unul dintre întemeietorii artileriei
române moderne.
În 1859 a fost scos din oútire, fiind
acuzat de luare de mită úi abuzuri în serviciu.

Colonel Ioan LISSIEVICI
Născut: 29 ianuarie
1896, la Iaúi.
Decedat:
februarie
1974.
Studii militare: ùcoala
de OfiĠeri de Artilerie,
Geniu úi Marină
(1914-1916).
Grade
militare:
sublocotenent
1916, locotenent -.…,
căpitan -..., maior 1929, locotenent-colonel - 1937, colonel 1941.
FuncĠii militare: comandant de secĠie úi
de baterie în Regimentul 11 Artilerie (19161919); diferite funcĠii în statul major al
Diviziei 6 Infanterie (1926-1930); úeful
Centrului de InformaĠii din CernăuĠi (19301932), úeful Biroului 2 informaĠii úi
contrainformaĠii (1935-1937), úef al Biroului
1 recrutare, organizare, mobilizare (19371939) din SecĠia a II-a a Marelui Stat Major;
sef de stat major al Diviziei 35 Infanterie

Colonel Lazăr LIUBOBRATECI
Născut: Decedat: Studii militare: 80

Colonel Sandu Matinescu, Bravi comandanĠi de
brigăzi úi regimente de artilerie, Editura
ProTransilvania, Bucureúti, 2006, p. 113.
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Artilerie (1941), comandant al artileriei
Diviziei 18 Infanterie (1941-1942).
Generalul de brigadă „post-mortem”
Emanoil Lucescu, participant la ambele
războaie mondiale, a fost un brav ofiĠer de
artilerie căzut eroic la datorie în luptele din
Crimeea.
Proaspăt sublocotenent de artilerie úi
comandant de secĠie în Regimentul 1
Obuziere, Emanoil Lucescu a luat parte la
Primul Război Mondial, la luptele de pe
Valea Oltului úi de la Muscelu. După război
úi-a desfăúurat activitatea numai în unităĠi de
artilerie.
În anul 1941 a fost numit comandant al
Regimentului 36 Artilerie cu care a participat
la luptele de la Odessa. În acelaúi an, la
12 octombrie, a fost numit comandant al
artileriei Diviziei 18 Infanterie, din care făcea
parte úi regimentul său. Pe front a dovedit nu
numai o temeinică pregătire de specialitate,
dar úi alese virtuĠi ostăúeúti. Luptând eroic
alături de camarazii săi din Divizionul 1 al
Regimentului 36 Artilerie, colonelul Emanoil
Lucescu a fost grav rănit în ziua de
27 februarie 1942. A decedat a doua zi în
localitatea Kalai, unde a úi fost înmormântat.
Pentru eroismul său a fost înaintat
„post-mortem” la gradul de general úi prin
Înaltul Decret numărul 1386, din 8 mai 1942 a
fost propus să fie decorat cu Ordinul „Mihai
Viteazul”, cls. a III-a.

(1939-1940); comandant al Regimentului
104 Artilerie Grea (1944); úef al Serviciului
de InformaĠii al Ministerului de Război
(1944); úef Serviciul restituiri din Ministerul
Apărării (1944-1945).
Pe lângă funcĠiile mai sus-menĠionate a
îndeplinit úi funcĠii în alte structuri ale
statului: úef al SecĠiei InformaĠii Externe úi al
Eúalonului Mobil detaúat pe lângă Marele
Cartier General din cadrul S.S.I. (1941-1943),
úi subdirector al S.S.I.; director administrativ
al SocietăĠii „Standard Graphica” din
Bucureúti.
A fost arestat la 28 martie 1945, deportat
în U.R.S.S., adus în Ġară la 10 aprilie 1945 úi
eliberat la 23 decembrie 1945. Ulterior a fost
trecut în rezervă.
A fost arestat la 27 mai 1949, acuzat
pentru „activitate intensă contra clasei
muncitoare úi apartenenĠă la S.S.I.” úi
condamnat, în anul 1957, la 15 ani temniĠă
grea. A fost eliberat în 1963, primind
domiciliu forĠat în comuna LăĠeúti, de lângă
Feteúti (1963-1965). În 1970, în urma cererii
sale, i s-a ridicat pedeapsa de condamnare.
General de brigadă „post-mortem”
Emanoil LUCESCU
Născut: 2 decembrie
1852, Bucureúti.
Decedat: 27 februarie
1942, Kalai, Crimeea.
Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi
Marină (1913-1915).
Grade
militare:
sublocotenent - 1915,
locotenent - 1917,
căpitan - 1919, maior - 1928, locotenentcolonel - 1934, colonel - 1940, general de
brigadă „post-mortem“ - 1942.
FuncĠii militare: diferite funcĠii în
Regimentul 1 Obuziere (1916), Regimentul
26 Obuziere (1917-1918), Regimentul 10
Obuziere (1918-1919). Regimentul 6 Artilerie
(1919-1932, 1934-1936, 1937), Regimentul
29 Artilerie (1936-1937), Grupul 1 Artilerie
(1937-1939); comandant al Regimentului 31
Artilerie (1939-1940), Regimentului 68
Artilerie (1940-1941) úi al Regimentului 36

Colonel
Gheorghe LUPAùCU
Născut: 10 martie
1843, la Bacău.
Decedat: în anul
1936, la Bucureúti.
Studii
militare:
ùcoala de ofiĠeriBucureúti
(18651867).
Grade
militare:
sublocotenent
1867, locotenent 1871,
căpitan
1875,
maior -..., locotenent-colonel -..., colonel-.... .
FuncĠii militare: comandant pluton în
Regimentul
1
Artilerie
(1867-1877);
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comandant al bateriei a 3-a în Regimentul 3
Artilerie (1877-1881)... .
A avut doi băieĠi, care úi ei au devenit
artileriúti. În 1915, când a scris cartea
„Amintiri din războiul IndependenĠei“,
Emanoil era căpitan la Fabrica de Pulbere a
armatei, iar Neron, locotenent în Regimentul
15 Artilerie Giurgiu81.
În Războiul de IndependenĠă a
participat la luptele de la Plevna, Vidin úi
Belogradcik. A condus focul bateriei sale
dispusă pe o movilă la 900 m de reduta
„GriviĠa 1”, de unde úi-a primit denumirea de
„Bateria de la Movila”. În data de
30 august/11 septembrie, ziua atacului decisiv
asupra Plevnei, focul bateriei Lupaúcu
(Bateria de la Movilă), întărită cu secĠia
sublocotenent Elefterescu din bateria 2,
comandată de căpitanul Bereúteanu, din
Regimentul 2 Artilerie, a susĠinut atacurile
Diviziei 4 Infanterie, reduta GriviĠa 1 fiind
cucerită de trupele române úi ruse úi
transformată rapid în redută de apărare
împotriva atacurilor otomane. Bateria
căpitanului Lupaúcu, din cauza pierderilor,
oboselii acumulate úi uzurii tunurilor a fost
înlocuită de bateria 4, comandată de căpitanul
ùomănescu, din Regimentul 4 Artilerie.
În această luptă bateria Lupaúcu l-a pierdut pe
sublocotenentul Elefterescu, primul ofiĠer
de artilerie căzut la datorie în Războiul de
IndependenĠă, care „ochea singur (...). După
ce încărca tunurile se urca pe parapet úi
dădea ordin să se tragă, el observând dacă a
ochit bine úi dacă obuzul a lovit unde Ġintise el”.
Peste ani, căpitanul Gheorghe Lupaúcu,
comandantul „Bateriei de la Movilă”, cea
mai solicitată în acest război, care a tras în
medie câte 1374 lovituri de piesă, a publicat
„Amintiri din războiul independenĠei,
1877-1878” (1915), lucrare mai susmenĠionată“... ca un omagiu al dragostei ce
am astăzi în al úaptezeci úi doilea an ai vieĠii
mele pentru armata română, în care am servit
cu credinĠă 33 de ani în activitate, úi 8 în
rezervă, în total 41 ani, sub domnia Regelui
Carol I ... ”82.

A fost decorat cu „Steaua României”
în grad de cavaler, „Virtutea Militară”
de aur, „Trecerea Dunării”, „Apărătorilor
IndependenĠei”, „Sf. Ana” cls. a III-a (Rusia).
A încetat din viaĠă, la o vârstă
respectabilă, 93 de ani, în 1936, în Bucureúti.

General de divizie
Alexandru LUPESCU
Născut:
24 februarie 1865,
la Botoúani.
Decedat: în anul
1934.
Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie úi Geniu,
Bucureúti
(18841886),
ùcoala
Specială de Artilerie
úi Geniu (18861888), ùcoala Superioară de Război (18951897- úef de promoĠie).
Grade militare: sublocotenent - 1886,
locotenent - 1889, căpitan - 1894, maior1902, locotenent-colonel - 1909, colonel1911, general de brigadă - 1915, general de
divizie - 1917.

81

Tucă, F., col. dr., Cociu, M., Chirea, F., dr. - BărbaĠi
ai datoriei–1877-1878. Mic dicĠionar – Editura
Militară, Bucureúti, 1979, pp. 166-167.
82
Colonel Gheorghe Em. Lupaúcu - Amintiri din
Războiul IndependenĠei, 1877-1878 – Bucureúti,
Tipografia modernă „CULTURA”.
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„apogeul carierei sale” l-a reprezentat
numirea la data de 1 octombrie 1923, în
funcĠia de úef al Marelui Stat Major.
În această funcĠie i-a revenit sarcina de a
conduce reorganizarea puterii armate84. În
acest sens, a participat la elaborarea Legii de
organizare a armatei, din anul 1924, în
concordanĠă cu învăĠămintele desprinse din
desfăúurarea Primului Război Mondial úi cu
prevederile ConstituĠiei din anul 1923.
Ca úef al Marelui Stat Major, generalul
Alexandru Lupescu a desfăúurat o intensă
activitate în reorganizarea structurală a
armatei, astfel:
- a reintrodus brigada de infanterie în
organizarea diviziei;
- a clasificat regimentele de infanterie
în trei categorii (A-cu efective sporite, B- cu
efective dublate la mobilizare úi C – cu
efective reduse);
- a constituit, în anul 1924, Corpul
Vânătorilor de Munte cu 2 divizii a câte 3
grupuri, cu câte 3 batalioane, 3 divizioane de
artilerie munte, 1 regiment obuziere de munte
úi 1 batalion pionieri de munte;
- a înfiinĠat în 1924 Comandamentul
Trupelor de Aeronautică;
- a înfiinĠat în anul 1924 Inspectoratul
general al Marinei;
- a înfiinĠat în anul 1925 Brigada
Grăniceri InstrucĠie;

FuncĠii militare: comandant de
subunitate în Regimentele 2, 7, 5 úi
11 Artilerie (1886-1895); diferite funcĠii în
Regimentul 1 Cetate, Divizia 7 Infanterie úi
Marele Stat Major (1897-1905); funcĠii de
stat major la Corpul 3 Armată, Divizia 4
Infanterie, Marele Stat Major, DirecĠia
Generală a ùcolilor din Ministerul de război
(1906-1915); comandant al Brigăzii 4
Artilerie (1915-1916); úef de stat major al
Armatei 1 (1916-1917); subúef al Marelui
Cartier General (1917-1918); inspector
general al învăĠământului militar (1918);
comandant al Corpului 6 Armată (19191920); comandant al Trupelor de Est (19201921); inspector al Armatei a 2-a (19211923); úef al Marelui Stat Major
(01.10.1923-21.06.1927).
Generalul de divizie Alexandru Lupescu
a îndeplinit totodată úi o serie de funcĠii
publice extrem de importante úi onorante:
ministru al InstrucĠiunii Publice (1919);
senator de drept (1927-1934); primar de
sector în capitală.
A avut o carieră militară de excepĠie.
ùi-a făcut debutul profesional exercitând cu
multă conútiinciozitate funcĠiile de la baza
carierei, prilej cu care a cunoscut în
profunzime viaĠa ostăúească a trupei. După
anul 1896 úi-a desfăúurat activitatea timp de
un deceniu ca ofiĠer de stat major în
comandamente la diferite eúaloane, inclusiv în
Marele Stat Major úi ca profesor la ùcoala
Superioară de Război. A rămas în conútiinĠa
foútilor săi elevi ca unul dintre cei mai
valoroúi dascăli, ca urmare a temeinicei
sale pregătiri úi a harului pedagogic
proverbial. Nu întâmplător a fost supranumit
„gură de aur”83. Arta sa oratorică desăvârúită
a cucerit deopotrivă mintea úi sufletul
elevilor. La finalul fiecărei prelegeri aloca
câteva minute în care rezuma esenĠializat
conĠinutul acesteia.
În timpul Războiului de (Re)Întregire a
îndeplinit funcĠii de mare răspundere: úef de
Stat Major al Armatei 1 (1916) úi subúef al
Marelui Cartier General (1917). De asemenea,
ca urmare a experienĠei la catedră úi în
exercitarea funcĠiei de expert în DirecĠia
Generală a ùcolilor, în anul 1918 a fost numit
inspector al învăĠământului militar. Desigur,

84

Lucian Predescu – Enciclopedia României –
Cugetarea – Material românesc. Oameni úi înfăptuiri –
Editura Saeculum I.O.&Editura Vestfala, Bucureúti,
1999, p. 501.

83

Colectiv, ùefii Statului Major General (1859-2000),
Editura Europa Nouă, Bucureúti, 2001, p. 68.
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- a înfiinĠat în anul 1926 Batalionul
Care de Luptă;
- a introdus în anul 1927 eúalonul
brigadă la vânători de munte;
- a reorganizat cavaleria pe 3 divizii
de cavalerie úi 4 brigăzi de călăraúi.
Generalul Alexandru Lupescu a
rămas în conútiinĠa colectivă a oútirii ca un
ofiĠer temeinic pregătit, riguros, cu har
didactic, care a avut onoranta misiune de a
implementa prima lege de reorganizare a
armatei după făurirea României Mari.
A fost decorat cu: „Coroana României”,
„Steaua României”, „Răsplata muncii pentru
învăĠământ” úi altele.

Cu gradul de maior a participat la
Războiul de IndependenĠă. A luptat la
Plevna.
A deĠinut funcĠiile de comandant al
Regimentelor 8 úi 1 Artilerie.

General de divizie Gheorghe
MAKAROVITSCH (MACAROVICI)

Născut: 3 septembrie
1843, în localitatea
Georgeci
(azi
Climeúti), comuna
Făurei,
judeĠul
NeamĠ.
Decedat: 30 aprilie
1930, la Roman.
Studii
militare:
ùcoala Militară din
Iaúi (înfiinĠată în
1857 úi devenită
ùcoala Fiilor de Militari în 1872 úi Liceul MilitarIaúi) úi ùcoala Militară de OfiĠeri - Bucureúti
(1862-1864).
Grade militare: sublocotenent - 1864,
locotenent - 1868, căpitan - 1871, maior 1876, locotenent-colonel - 1879, colonel 1887, general de brigadă - 1896, general de
divizie (r) - 1906.
FuncĠii militare: diferite funcĠii în
Regimentul
1
Lăncieri
(1864-1865),
Regimentului 2 Lăncieri (1865-1866),
Regimentul 1 Artilerie (1866-1868), ùcoala
Militară din Iaúi (1868-1871) úi Regimentul 1
Artilerie (1871-1876); director de studii úi
profesor de fortificaĠii úi artă militară la
ùcoala Fiilor de Militari-Iaúi (1876-1877);
comandant al divizionului de pompieri
(artilerie teritorială) Bucureúti (1877-1878);
comandant de divizion în Regimentul 3
Artilerie (1878-1879); transferat provizoriu la
AdministraĠia Ministerului de Război (18791880); director la ùcoala Fiilor de MilitariIaúi (1881-1894); specialist la Arsenalul
Armatei (1894); comandant al garnizoanei
Bucureúti (1894-1896); comandant al Brigăzii
2 Artilerie úi comandant al Artileriei Corpului
2 Armată (1896-1900); comandant al Regiunii
întărite Focúani-Nămoloasa-GalaĠi (19001901); comandant al Diviziei 6 Infanterie

Colonel Romulus MAGHERU
Născut: 6 iunie 1847,
la Bucureúti.
Decedat: 7 martie
1897, la Craiova.
Studii militare: ùcoala
de ofiĠeri-Bucureúti
(1864-1866).
Grade
militare:
sublocotenent - 1866,
locotenent - 1868,
căpitan - 1872, maior1877, locotenent-colonel - 1891, colonel -1891.
FuncĠii militare: comandant de
subunitate de artilerie (1866-...); ofiĠer de stat
major
(1877-1878);
comandant
al
Regimentului 8 Artilerie (1886-1890) úi al
Regimentului 1 Artilerie (1892-1897).
A fost fiul generalului Gheorghe
Magheru.
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26 Artilerie al armatei austro-ungare; ministru
de Război.
Iuliu Maniu este una dintre marile
personalităĠi ale căror destine s-au
intersectat cu artileria. Ce-i drept este un
exemplu atipic, întrucât „intersectarea” s-a
produs în cadrul armatei austro-ungare.
Viitorul om politic, lider al Partidului
NaĠional ğărănesc a fost recrutat în luna mai a
anului 1915 în armata austro-ungară. Întrucât
potrivit legislaĠiei austro-ungare, a refuzat să
depună jurământ faĠă de autorităĠile statului,
nu a fost lăsat la vatră aúa cum era legal,
având în vedere calitatea sa de avocat la
Mitropolia greco-catolică din Cluj úi a fost
trimis la ùcoala de OfiĠeri a Regimentului 36
din Budapesta.
Ca proaspăt sublocotenent de artilerie a
participat cu armata austro-ungară atât pe
frontul rusesc, cât úi pe cel italian. Astfel, cu
Regimentul 14 austro-ungar, în calitate de
comandant de baterie, a participat la luptele
de pe frontul italian, inclusiv la cele de la
Piave.
Personalitate puternică, locotenentul
Iuliu Maniu s-a impus în timp scurt ca lider al
românilor din regiment úi mai apoi al tuturor
celor din armata austro-ungară. În contextul
prăbuúirii Imperiului austro-ungar a fost
catalizatorul constituirii unei armate naĠionale
în Transilvania din ofiĠeri úi soldaĠi români ce
până atunci au făcut parte din armata
imperială. Entitatea militară românească a
fost condusă de Senatul militar român
constituit la Viena. În contextul haosului
generat de prăbuúirea imperiului úi agitaĠia
bolúevică, acest senat, în fapt un stat major
românesc a fost autoritatea ce a condus
activitatea în Viena timp de aproape 2 luni de
zile până când autorităĠile austriece au reuúit
să reia controlul asupra unei părĠi a
imperiului. O serie de istorici apreciază că
fără Iuliu Maniu úi Senatul militar românesc,
Viena ar fi avut aceeaúi soartă cu Budapesta
căzută sub controlul bolúevicilor lui Bela
Kun.
Iuliu Maniu a avut un rol important
úi în formarea Cehoslovaciei. În condiĠiile
disoluĠiei armatei austro-ungare, a format
o Legiune militară românească la Praga,
sub conducerea căpitanului Alexandru Silviu,
care a asigurat protecĠia Comitetului
Cehoslovac NaĠional, nou constituit, faĠă de

Focúani (1901-1906); comandant al Corpului
3 Armată (1906- împuternicit).
S-a născut la 3 septembrie 1843, în
familia lui Vasile úi a Alexandrinei-Roxana
Makarovitsch. S-a căsătorit în anul 1876 cu
Alexandrina Izvoranu (1854-1941), cu care a
avut nouă copii, dintre care, opt băieĠi, care au
optat pentru cariera militară: Vasile (18711952), general de artilerie, Gheorghe (18731915), căpitan de cavalerie, Alexandru (18791946), căpitan de artilerie, Ioan (1881-1942),
colonel de cavalerie, Traian (1885-1942),
colonel de cavalerie, Radu (1887-1944),
general de artilerie, Miron (1891-1910, elev
sergent), Adrian (1892-?), colonel de artilerie.
A participat la
Războiul de
IndependenĠă, având gradul de maior úi
funcĠia de comandant al Divizionului de
Pompieri Bucureúti, iar din ianuarie 1878, de
comandant al unui divizion din Regimentul 3
Artilerie.
A îndeplinit funcĠii importante în
armată. Între acestea le amintim pe cele de
comandant de divizie, respectiv de corp de
armată.
A fost decorat cu „Virtutea Militară”
cls. I, crucea „Trecerea Dunării”, medalia
„Apărătorii IndependenĠei”, ordinul „Steaua
României” cls. a III-a, ordinul „Coroana
României” cls. a II-a, medalia jubiliară
„Carol I”, Semnul onorific pentru serviciul în
armată.
A fost trecut în rezervă la 01.04.1906.
În semn de preĠuire a activităĠii sale,
Liceul Militar-Iaúi, din anul 1929, a purtat
numele său.

Locotenent
Iuliu MANIU
Născut: 8 ianuarie
1873, la ùimleul
Silvaniei,
judeĠul
Sălaj.
Decedat: 5 februarie
1959, la Sighet.
Studii militare:
Grade
militare:
sublocotenent -1915.
FuncĠii
militare:
ofiĠer în Regimentul
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acĠiunile ofiĠerilor rămaúi fideli fostului
imperiu.
Aceste câteva aspecte referitoare la
dimensiunea militară a activităĠii marelui
patriot úi om politic Iuliu Maniu relevă o dată
în plus personalitatea sa complexă.

A decedat la 30 decembrie 1950 în
închisoarea Sighet, decesul său fiind anunĠat
familiei abia în mai 1958.
Locotenentul Mihail Manoilescu a
fost un mare patriot, profund devotat
statului român.

Locotenent
Mihail MANOILESCU
Născut: 9 decembrie
1891, la Tecuci.
Decedat:
30 decembrie 1950
în închisoarea Sighet.
Studii: ùcoala de
Poduri úi ùoseleBucureúti, pe care a
absolvit-o ca úef de
promoĠie în 1915.
Grade militare:
sublocotenent - 1915, locotenent -... .
FuncĠii
militare:
concentrat
la
Regimentul de Artilerie din Roman (19151916); detaúat la DirecĠia MuniĠiilor (19161918).
A proiectat úi executat în atelierele
Wolff, evacuate la Iaúi, obuzierul 210 mm
model Iaúi, care a străjuit Mormântul
Eroului Necunoscut din Parcul Carol până
în 1960 (foto).
A îndeplinit importante demnităĠi
publice: subsecretar de stat la Ministerul
FinanĠelor (1924); ministrul Lucrărilor
Publice
úi
ComunicaĠiilor
(1930);
Guvernatorul Băncii NaĠionale (1931), de
unde a fost demis pentru că a refuzat să
salveze de la faliment Banca MarmoroshBlank; ministrul Industriilor úi ComerĠului
(1931); preúedintele A.G.I.R. (1935-1940);
ministrul de Externe (1940), calitate în care a
semnat Diktatul de la Viena - 30 august 1940,
după care va leúina.
A publicat „Teoria protecĠionismului úi
schimburile internaĠionale”-Paris, 1929, fiind
cunoscut ca unul din întemeietorii
neoliberalismului în România.
A fost arestat în perioada 12 octombrie
1944-decembrie 1945 úi rearestat la
19 decembrie 1948. A fost condamnat în lipsă
la 12 aprilie 1952 la 15 ani temniĠă grea.

General de divizie Gheorghe MANU
Născut: 24 iulie 1833, la Bucureúti.
Decedat: 6 mai
1911, la Bucureúti.
Studii
militare:
ùcoala de CadeĠiPostdam (1847-1850),
ùcoala
MilitarăBerlin (1850-1853),
ùcoala Specială de
Artilerie - Berlin
(1854-1856).
Grade
militare:
sublocotenent - 1853, locotenent - 1858,
căpitan - 1858, maior-1860, locotenentcolonel - 1864, colonel-1864, general de
brigadă - 1877, general de divizie - 1906.
FuncĠii militare: stagiu la Regimentul
de artilerie al gărzii regale prusiene (18561858), căpitan în artileria română-1858;
profesor pentru artilerie la ùcoala Militară de
OfiĠeri-Bucureúti (1859-1860); comandant al
bateriei de artilerie călăreaĠă din primul
divizion de artilerie din ğara Românească
(1860); comandant al Divizionului 2 din
primul regiment de artilerie din ğara
Românească (1860-1866); comandant al
primului regiment de artilerie din ğara
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Predeal úi al primei fabrici româneúti de
ciment de la Comarnic. Mult mai celebru a
fost fiul acestora, George Manu (1903-1961),
nepotul generalului, distins om de útiinĠă, care
a obĠinut titlul de doctor în fizică la Paris, la
data de 5 iulie 1943. Preúedinta comisiei
pentru acordarea titlului de doctor în útiinĠe a
fost celebra savantă Marie Curie. Adept al
miúcării legionare, a fost arestat în anul 1948,
alături de alte vârfuri ale intelectualităĠii
româneúti úi condamnat la 25 de ani de
închisoare cu muncă silnică. A decedat în
anul 1961. Astăzi în semn de apreciere a celui
numit
„Rectorul
UniversităĠii
Aiud”
funcĠionează „FundaĠia profesor George
Manu”.
Generalul de divizie Gheorghe Manu
s-a format ca militar în Prusia, unde a absolvit
ùcoala de cadeĠi din Postdam, ùcoala militară
úi ùcoala Specială de Artilerie, ambele din
Berlin. După absolvirea acesteia din urmă, cu
aprobarea statului român, a intrat cu gradul de
sublocotenent în armata prusacă, dobândind o
excelentă experienĠă profesională.
În anul 1858 s-a reîntors în Ġară úi a fost
încadrat în armată cu gradul de căpitan. În
anul următor, ca urmare a temeinicei pregătiri
artileristice căpitanul Gheorghe Manu a fost
încadrat profesor de artilerie la ùcoala
Militară de OfiĠeri din Bucureúti. Din anul
1860 úi până în anul 1869 a deĠinut funcĠiile
de comandant de baterie, divizion úi regiment.
În timpul Războiului de IndependenĠă,
generalul de brigadă Gheorghe Manu a
îndeplinit mai multe funcĠii. IniĠial a fost
comandant al Diviziei 4 Infanterie care avea
misiunea de a asigura apărarea României în
sud, la Dunăre. Ulterior, ca urmare a evoluĠiei
confruntării beligeranĠilor, divizia sa a primit
misiuni ofensive, participând la luptele de la
Plevna úi Vidin. Ca urmare a meritelor
excepĠionale generalul Gheorghe Manu a
fost decorat în luna mai 1877 cu ,,Virtutea
militară”, fiind primul ofiĠer care a primit
această distincĠie. De asemenea, în timpul
războiului a îndeplinit în perioada 1877-1878
funcĠia de comandant al artileriei Armatei de
OperaĠii.
În anul 1878 a fost numit inspector
general pentru artilerie, fiind primul
artilerist care a deĠinut această funcĠie.

Românească (1866-1869); ministru de
război (1859-1870, 1888-1889, 1904-1907);
comandant al Diviziei 4 Infanterie (1877);
comandant al artileriei Armatei de operaĠii
(1877-1878); inspector general al artileriei
(1878, 1881-1883); comandant al Diviziei 3
Infanterie (1881).
Generalul de divizie Gheorghe Manu,
fiul marelui vornic Ion Manu úi al Ancăi
Ghica, a provenit din vechi úi înstărite familii
româneúti. Conform unor surse familia tatălui
ar proveni din nobila familie italiană Manno.
În anul 1867 s-a căsătorit cu Alexandrina
(1835-1916), ce aparĠinea ramurii ùerban
Vodă a familiei Cantacuzino, fiind fiica lui
Constantin Cantacuzino, fost caimacan în
1848 în ğara Românească, úi al Zoei
Slătineanu. De menĠionat că soĠia sa era
înrudită cu alte familii vechi úi importante din
ğara Românească, precum Văcăreúti úi
Chiculeúti. Au avut împreună cinci copii:
Constantin (1871-1959) - diplomat, ministru
plenipotenĠiar
la
Londra,
Berlin úi
Constantinopol, Ion (1872-1962) - magistrat,
Ana (1874-1962), George (1876-1953) general de corp de armată úi Zoe (1879-1963).
O bună parte din viaĠă, generalul a
locuit în casa existentă úi astăzi pe Calea
Victoriei. După decesul său úi al soĠiei casa a
aparĠinut până la naĠionalizare unuia dintre fii –
Constantin Manu (1871-1859), diplomat,
ministru plenipotenĠiar la Roma úi
Constantinopol. Casa a fost construită în anul
1843 de către boierul Alecu, care 10 ani mai
târziu a vândut-o unui anume Dimitri Ioanidi,
de la care generalul a cumpărat-o în anul 1868
cu „8.000 de galbeni”. Casa în stil neoclasic
cu demisol úi parter înalt, era decorată în
interior cu marmură úi dispunea de mobilier
stil Empire, restauration úi Louis al XIV-lea úi
multe obiecte de artă. De-a lungul timpului a
găzduit numeroase recepĠii úi evenimente
mondene, între care se numără úi balul dat de
general în onoarea regelui Carol I úi reginei
Elisabeta.
Extrem de interesantă este úi istoria
descendenĠilor generalului. Dacă despre
Constantin Manu am amintit mai sus, dorim
să menĠionăm că celălalt fiu – Ion Manu, un
distins intelectual, s-a căsătorit cu Elisabeta
Cantacuzino, fiica lui Iancu Cantacuzino
(1847-1911), unul dintre primii industriaúi
români, constructorul căii ferate Bucureúti719

În cea de-a doua perioadă a deĠinerii
preúedinĠiei Adunării DeputaĠilor, 26 februarie
1892 – 24 octombrie 1895, a avut o
contribuĠie însemnată la adoptarea unor legi
ce a contribuit la modernizarea României.
Între acestea menĠionăm: „Legea creditului
agricol” - 16 mai 1892, „Legea învăĠământului
primar” - 18 mai 1892, „Legea pentru
exploatarea telefonică”- 11 iunie 1892;
„Legea pentru descoperirea monumentelor úi
obiectelor antice” - 6 decembrie 1892;
„Legea clerului mirean úi a seminariilor”10 iulie 1893; „Legea asupra maximului
taxelor úi contribuĠiilor comunale”- 16 iulie
1893; „Legea pentru înfiinĠarea Jandarmeriei
rurale”- 1 septembrie 1893; „Legea minelor”3 mai 1895.
Generalul Gheorghe Manu a fost o mare
personalitate nu numai a artileriei úi a oútirii,
ci a României. S-a bucurat de un prestigiu
imens úi în acest sens amintim că o apreciere
deosebită úi o caracterizare elogioasă a primit
din partea marelui savant Nicolae Iorga, care-l
considera un mare militar, cu merite deosebite
în reorganizarea armatei úi un om politic
admirabil cu o probitate ,,pe care n-o útirbea
nicicând”.
În final, considerăm că cea mai
cuprinzătoare úi persuasivă caracterizare este
tocmai cea înscrisă pe placa comemorativă de
pe fosta locuinĠă a sa din Calea Victoriei
nr. 192: ,,În această casă a locuit Generalul
Gheorghe Manu (1833-1911), creatorul
artileriei moderne româneúti, erou al
Războiului de IndependenĠă, fost primar al
Bucureútiului, ministru de război, primministru
úi
preúedinte
al
Camerei
DeputaĠilor”.
La 8 august 1889, ca ministru de război,
a promovat Înaltul Decret Regal nr. 2073 prin
care s-a înfiinĠat ùcoala Superioară de Război.
La deschiderea oficială a cursurilor din
5 noiembrie, generalul ùtefan Fălcoianu, úeful
Marelui Stat Major, în discursul său,
recunoscând meritele generalului Manu,
devenit prim-ministru al României, în
înfiinĠarea celei mai înalte instituĠii de
învăĠământ militar a spus: „Această úcoală
deúi prevăzută de mai mulĠi ani de legea
specială asupra serviciului de Stat Major,
aútepta totuúi înfiinĠarea ei, veĠi avea, sunt
încredinĠat, Domnule Ministru, o amintire
foarte plăcută de a fi realizat D-voastră

De remarcat faptul că a mai deĠinut această
funcĠie úi în perioada 1881-1883.
Generalul de divizie Gheorghe Manu s-a
preocupat de dezvoltarea cantitativă úi calitativă
a artileriei. Ca urmare a demersurilor sale
numărul regimentelor de artilerie s-a dublat, de
la 4 la 8. De asemenea, este cel care prin
înfiinĠarea a 2 baterii de artilerie de munte a pus
bazele acestui tip de structuri de artilerie.
De asemenea, a întreprins demersurile necesare
pentru modernizarea dotării artileriei. În acest
sens amintim dotarea celor 14 baterii de artilerie
teritoriale, structuri organizatorice nou apărute,
cu tunuri „Krupp” calibru 75 mm, model 1880,
respectiv calibru 87 mm, model 1880.
De menĠionat faptul că în anul 1882 a
primit însărcinarea de a realiza primul studiu
pentru realizarea fortificaĠiilor capitalei.
Ulterior, studiul a fost atribuit de către regele
Carol I generalului belgian Henri Alexis
Brialmont, considerat cel mai apreciat inginer
militar al secolului al XIX-lea85. Pe baza
proiectelor úi propunerilor sale s-a înfiinĠat
artileria de asediu în anul 1885.
Ca urmare a aprecierii calităĠilor sale,
generalul de divizie Gheorghe Manu a
deĠinut portofoliul de ministru de război în
3 perioade: 1869-1870; 1888-1889 úi 18891907. Mai mult decât atât, în perioada 18891891 a fost preúedintele Consiliului de
Miniútri úi ministru de interne.
Aúa cum se poate observa a fost nu
numai un remarcabil, un excepĠional militar,
dar úi un strălucit om politic. Între
demnităĠile politice deĠinute menĠionăm:
primar general al Bucureútilor în perioada
octombrie 1873 – aprilie 1877, vicepreúedinte
al Adunării DeputaĠilor în perioadele
28 februarie 18881889 úi 1892-1895;
ministru
al
domeniilor publice,
comerĠului agriculturii úi industriei în
anul 1891; ministru
de
finanĠe
în
perioada
18891900; ministru de
interne în anul 1900,
între 9 ianuarie úi 7
iulie.
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această preĠioasă dorinĠă a noastră, înzestrând
armata cu o instituĠie care completează
edificiul înaltelor studii militare”.
Artileriútii l-au iubit úi stimat
întotdeauna, invitându-l în mijlocul lor cu
diferite ocazii. Astfel a fost invitat, împreună
cu generalul Nicolae Haralambie, la Marele
ospăĠ al artileriei de la Arsenalul Armatei din
28 septembrie 1895, organizat la terminarea
manevrelor regale din acel an. Atunci,
generalul Mihail Popescu, inspectorul general
al artileriei, în cuvântul său a spus: „Avem de
faĠă pe vechii noútri úefi úi promotori ai
Artileriei Române. Generalul Haralamb ne-a
învăĠat să fim soldaĠi úi buni camarazi;
generalul Manu ne-a învăĠat să fim úi tunari.
Artileria română din războiul 1877-1978 este
opera acestor doi vechi úefi; (...) De la război
până acum câĠiva ani, generalul Arion este
acela care a condus artileria pe bună cale;
(...) Să bem în sănătatea trinităĠii de faĠă, pe
care să-i considerăm meúterii acestei opere”.
În anul 1902 la
Marele
OspăĠ
al
Artileriei, organizat la
„Sărbătoarea Întâiului
Tun” – 15 mai 1877,
pentru
cinstirea
întâiului foc de tun
tras
de
bateria
„Carol” la Calafat, în
prezenĠa domnitorului –,
activitate cuprinsă în
cadrul manifestărilor
prilejuite de aniversarea
proclamării
IndependenĠei
(1877),
încoronarea ca Domn (1866) úi Rege (1881) a
lui Carol I, generalul Manu a avut loc rezervat
la masa de onoare, alături de regele Carol I úi
principele Ferdinand, precum úi de alĠi bravi
camarazi artileriúti din Războiul de
IndependenĠă: generalii Eracle Arion, Dunca
Iulius, Henrik Herkt, Lahovary Iacob,
Popescu Mihail, Alexandru Tell, Alexandru
Horbaski, Warthiady Panait, ùomănescu Ion,
Robescu Alexandru, Macarovitsch Gheorghe,
coloneii Alexandru Fălcoianu, Mareú
Gheorghe, Petre Vasiliu Năsturel, Nicolae
Stoica úi alĠii.
În anul 1909, generalul George Manu a
fost sărbătorit de artileriúti în cadrul OspăĠului
Artileriei din 17 octombrie, în prezenĠa
principelui Ferdinand, a primului ministru

I.I.C. Brătianu, căpitan de artilerie în rezervă,
a altor generali de artilerie, camarazi în
Războiul de IndependenĠă. Răspunzând la
toastul principelui Ferdinand, care a apreciat
activitatea celor, tot mai puĠini la număr, care
au văzut începuturile artileriei, „dar inimile
lor bat cu mai multă vioiciune úi tresar de
bucurie, astăzi, când văd că visul lor s-a
împlinit” generalul Manu a rostit un discursbilanĠ al activităĠii sale în artilerie. Apoi după
toasturile primului ministru úi inspectorului
general al artileriei a încheiat: „IubiĠi
camarazi! Eu cel mai bătrân dintre d-voastră
mă simt úi eu întinerit de cuvintele tinere úi
călduroase cu care mă primiĠi. Să-mi
permiteĠi ca úi eu, ca un tânăr tunar, să iau în
mână o sticlă de úampanie, iar nu un pahar,
úi să o golesc pentru propăúirea artileriei
române”. La plecarea generalului Manu
„Întocmai ca grenadierii lui Napoleon, cu
mâinile ridicate ca chezăúuială a curatelor
simĠiri úi cugete de care erau cuprinúi, unii
tremurând de emoĠie, alĠii cu lacrimi în ochi,
tunarii noútri aclamă cu frenezie pe scumpul
lor general, ridicându-l pe braĠe, acoperindu-l
de flori úi presărându-i-le în cale, până la
ieúirea D-sale din Arsenal. A fost un tablou
măreĠ de nu-Ġi venea să crezi ochilor, păream
cuprinúi de o eroică viziune”.
A fost membru marcant al Partidului
Conservator. După demisia din armată a
îndeplinit funcĠii: primar general al oraúului
Bucureúti (1874-1877); vicepreúedinte úi
preúedinte al Adunării DeputaĠilor (18881889, 1892-1895); preúedinte al Consiliului
de miniútri úi ministru de interne (1889-1891);
ministru al domeniilor publice, comerĠului,
agriculturii úi industriei (1891); ministru de
finanĠe (1889-1900); ministru de interne
(1900).
A fost membru fondator al „SocietăĠii
geografice din România” (vicepreúedinte al
comitetului director timp de 29 de ani),
preocupându-se susĠinut de realizarea „Marelui
dicĠionar geografic al României”, precum úi
vicepreúedinte al Jokey Club (35 de ani).
Ca
vicepreúedinte
al
SocietăĠii
Geografice Române, după incendiul din
24 martie 1884 de la sediul societăĠii, în anul
1885 a donat 1000 lei ca premii la două
dicĠionare geografice ale oricăror din judeĠele
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Ġării, câútigate de dicĠionarele judeĠelor Tutova
úi DâmboviĠa. Apoi a mai donat 500 lei, premiu
câútigat de dicĠionarul judeĠului Teleorman.
După 1902, când s-a realizat ultimul volum al
Marelui dicĠionar geografic al României, a
mai donat 2000 lei pentru realizarea
dicĠionarelor geografice ale Basarabiei úi
Bucovinei, iar în 1910 încă 2000 lei pentru
studiul care să trateze din punct de vedere
etnografic românesc Ġinuturile locuite de
români din Bulgaria úi Serbia. La 23 martie
1909, datorită stăruinĠelor sale, s-a înfiinĠat
SecĠiunea militară a SocietăĠii Geografice
Române.
A fost decorat cu Virtutea Militară de
război (prima Virtute Militară acordată de
Carol I), Crucea trecerii Dunării, Apărătorii
IndependenĠei, Coroana României, Steaua
României, Colanul Carol I, Răsplata muncii,
St. Stanislas (Rusia), Coroana de fier
(Austria), Osmanie (Turcia), St. Mauriciu úi
Lazăr (Italia), Vulturul Roúu (Germania).
A decedat la 16 mai 1911, în Bucureúti,
la locuinĠa sa din Calea Victoriei nr. 210.
A doua zi, la prânz, Regele Carol I a vizitat
familia defunctului úi a depus la catafalcul
generalului o coroană de flori cu inscripĠia
„Viteazului soldat úi credinciosului sfetnic,
recunoscătoare amintire”.
Înmormântarea a avut loc pe 18 mai, cu
onoruri funebre cu totul excepĠionale. După
oficierea serviciului religios
au urmat
discursuri funebre, din care reĠinem:
C. Olănescu, Preúedintele Adunării
DeputaĠilor: „Spirit luminat, om cu minte,
caracter întreg, generalul Manu a fost
conservator convins, úi timp de 40 de ani el a
stat stâlp neclintit al doctrinei conservatoare.
(...) Ca preúedinte al Adunării DeputaĠilor,
generalul Manu a lăsat amintirea cea mai
frumoasă. (...) a útiut să Ġie cumpăna dreaptă
între toate partidele din Cameră”.
N. Filipescu, Ministrul de război:
„În oútire, el lasă după dânsul urme trainice.
Se poate zice că el este întemeietorul artileriei
noastre (...)”.
Generalul C. Coandă, Inspectorul
general al artileriei: „Cu generalul Manu se
naúte artileria noastră, cu dânsul a trăit mai
bine de o jumătate de veac (...) la Plevna úi

Vidin, el dirija acĠiunea artileriei, pe care o
pregătise atât de bine úi o înzestrase cu cel
mai bun material de pe vremuri. După război,
(...) generalul Manu este numit I-ul inspector
general al artileriei. (...) Generalul Manu, cel
mai vrednic slujitor al artileriei, de astăzi
înainte nu va mai fi cu trup între noi; (...)
Opera generalului Manu însă nu va dispare;
adânci sunt învăĠămintele sădite de dânsul în
mintea úi sufletul nostru. El a fost úef drept úi
nepărtinitor, ne-a stat pildă de cum un ostaú
trebuie să-úi facă datoria, ne-a călăuzit în
lungul úir de ani – úirul vieĠii sale – pe calea
gloriei”.
Saba ùtefănescu, Societatea Geografică:
„Generozitatea sa exemplară a provocat
emulaĠiune úi din colaborarea cu cei care
aveau acelaúi gând úi Ġinteau la acelaúi scop
s-a născut marele dicĠionar geografic al
României”.
Rachtivan, Jokey Club: „Ceea ce admiram
mai mult într-însul era acea iubire adâncă
pentru tot ce este drept úi dorinĠa lui sinceră
de a inspira aceste sentimente acelora care-l
înconjurau”.
Take Ionescu: „ùi-a împărĠit viaĠa între
cele două mai nobile ocupaĠii omeneúti:
armele úi guvernarea semenilor săi”.
După discursuri, corpul defunctului a
fost aúezat pe afetul unui tun de 105 mm, tras
de úase cai de artilerie. Carul mortuar urmat
de membrii familiei, aproape toĠi miniútrii
guvernului conservator în frunte cu primul
ministru P.P. Carp, alte oficialităĠi (preúedintele
Adunării deputaĠilor, vicepreúedintele Senatului,
generalul Alexandru Tell), numeroúi ofiĠeri
activi úi în rezervă, trupe din garnizoana
Bucureúti, cetăĠeni ai capitalei s-au îndreptat
la cimitirul ùerban-Vodă. La cimitir,
coúciugul a fost înfăúurat într-un drapel
naĠional úi aúezat în cavoul familiei, în
bubuitul salvelor de artilerie.
La 2 iunie 1911, regele Carol I a semnat
Î.D. nr. 2007 prin care Regimentul
2
Artilerie a primit numele de „General de
722

fusese comandantul ùcolii Speciale de
Artilerie úi Geniu.
A participat la Războiul pentru
IndependenĠă îndeplinind funcĠia de comandant
de secĠie în bateria 4 din Regimentul 3
Artilerie, comandat de colonelul Henrich
Herkt. În perioada 15/27 ianuarie-22ianuarie/
3 februarie cele 4 tunuri Krupp capturate de la
turci pe 12/24 ianuarie, deservite de artileriúti
români sub comanda sublocotenentului
Mareú George din bateria 4 (căpitan Rafail)/
Regimentul 3 Artilerie, au executat trageri
asupra bateriei turceúti de la Ciflic, cu toată
muniĠia capturată-606 proiectile.
Colonelul Gheorghe Mareú, ofiĠer
valoros, cu o vastă experienĠă, ar fi devenit cu
siguranĠă general dacă n-ar fi survenit decesul
său, mult prea timpuriu, la 28 iunie 1903.

divizie Gheorghe Manu”, „pentru ca amintirea
serviciilor aduse Patriei úi Regelui de viteazul
ostaú úi înteleptul sfetnic, fost ministru de
război úi inspector general al artileriei, să
rămână veúnic vie úi drept pildă nepieritoare
pentru generaĠiile viitoare”.

Colonel Gheorghe MAREù
Născut: 18 aprilie
1857, în Bucureúti.
Decedat: 28 iunie
1903.
Studii
militare:
ùcoala Fiilor de
Militari-Iaúi, ùcoala
de OfiĠeriBucureúti
(18751877),
ùcoala
Specială
de
Artilerie-Bruxelles, Belgia (1878-1880).
Grade militare: sublocotenent - 1877,
locotenent - 1880, căpitan - 1883, maior -1888,
locotenent-colonel - 1892, colonel -1895.
FuncĠii militare: comandant de secĠie
în Regimentul 3 Artilerie (1877-1878); funcĠii
la Pulberăria Armatei (1880-1881, 18831884), Regimentul 2 Artilerie (1881-1883,
1884-1885, 1888), ùcoala Specială de
Artilerie úi Geniu (1886-1888), Regimentul 5
Artilerie (1888), Arsenalul Armatei (1888),
Divizia 1 Infanterie (1888-1889), subdirector
(1889), comandant al ùcolii Superioare de
Război (1889-1892); Regimentul 10 Artilerie
(1892-1893); úi comandant (1893-1895) al
ùcolii Speciale de Artilerie úi Geniu; funcĠii
importante în DirecĠia Arsenalului Armatei
(1895-1896), în Statul Major General (18961897); comandant al Regimentului 2 Artilerie
(1897-1899); primul secretar general al
Ministerului
de
război
(1900-1902);
comandant al Brigăzii 2 Artilerie (1902-1903).
Colonelul Gheorghe Mareú a fost una
dintre importantele personalităĠi militare ale
ultimelor decenii ale secolului XIX úi ale
începutului secolului XX.
A rămas în istorie în principal pentru
faptul că a fost primul comandant al ùcolii
Superioare de Război, după ce în prealabil

General de divizie
Gheorghe D. MARINESCU
Născut:
16
noiembrie
1891, în comuna
Cotorca, judeĠul
Buzău.
Decedat:
26 august 1989.
Studii militare:
ùcoala de OfiĠeri
de Artilerie, Geniu
úi
Marină
Bucureúti (19101912), ùcoala Specială de Artilerie (19131914), ùcoala de Observatori AerieniBotoúani (1917), ùcoala Superioară de Război
(1920-1921).
Grade militare: sublocotenent - 1912,
locotenent - 1915, căpitan - 1917, maior1925, locotenent-colonel - 1930, colonel (…), general de brigadă - (1941), general de
divizie- (…).
FuncĠii militare: comandant de secĠie
úi de baterie în Regimentul 3 Artilerie-Brăila
(1912-1917); comandant al Escadrilei 9
AviaĠie de recunoaútere (1917); comandant de
Divizion în Regimentul 21 Artilerie-Slatina
(1921-1923); comandant al ùcolii Militare de
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ulterior denumită ùcoala Tehnică a
Aeronauticii. În data de 10 mai 1926 a fost
mutat în statul major al Inspectoratului
General al Aeronauticii ca úef de birou. La
începutul anului următor a participat la
cursurile ùcolii de tir úi bombardament aerian
de la Cazoux din FranĠa. După absolvirea
acesteia a fost numit la comanda ùcolii de tir
úi bombardament aerian de la Mamaia.
De remarcat faptul că după îndeplinirea
unor funcĠii importante în domeniul artileriei
antiaeriene a revenit în arma artilerie, fiind
comandant al Regimentului 2 Artilerie Grea,
al Divizionului de Artilerie CălăreaĠă de la
RădăuĠi úi al Regimentului 38 Obuziere de la
Lugoj.
Reîntors în structurile de artilerie
antiaeriană a avut contribuĠia remarcabilă la
dezvoltarea acestora. A participat în luna iulie
1939 la misiunea din Germania, alături de
maiorii Valerian Nestiresa úi Ion Bungescu, la
achiziĠionarea de tunuri antiaeriene calibru
mare. A participat la elaborarea „Planului
apărării antiaeriene a României“.
Ca urmare a experienĠei acumulate în
domeniul apărării antiaeriene a fost numit
în funcĠii de mare răspundere din această
armă: secretar general al Ministerului
Aerului, comandant al apărării antiaeriene
a trupelor de operaĠii de pe lângă Marele
Cartier General, comandant al artileriei
antiaeriene române86.
Din nefericire cariera militară de excepĠie
a generalului de divizie Gheorghe Marinescu
a fost brutal úi nedrept întreruptă prin trecerea
în rezervă în anul 1945. Cauza a reprezentat-o
refuzul său categoric de a defila cu trupele de
artilerie antiaeriană, la 23 august 1945, în
contextul politic al acelor vremuri. Acuzat de
înaltă trădare, a fost trecut în rezervă úi
condamnat la 25 de ani de muncă silnică.
După 14 ani de detenĠie la Jilava, Aiud, Piteúti
úi Gherla a fost eliberat în luna august 1964.
Pentru că a îndeplinit funcĠii de
comandă úi stat major în diferite eúaloane de
artilerie, artilerie antiaeriană úi aviaĠie, a slujit

Meseriaúi a Aeronauticii-Mediaú (1923-1925), al
ùcolii de Tir úi Bombardament AerianMamaia (1927-1928); diferite funcĠii în
Inspectoratul General Tehnic al Armatei,
Regimentul 7 Artilerie-Buzău, Regimentul 1
Artilerie Antiaeriană-Bucureúti, Regimentul 2
Artilerie Grea, Ministerul Armamentului
(1930-…); comandant al Divizionului
Artilerie CalăreaĠă-RădăuĠi, Regimentul 38
Obuziere-Lugoj (…-1939); comandant secund
al Comandamentului Apărării Antiaeriene
(1939-1940); secretar general la Ministerul
Aerului (1940); comandant al apărării
antiaeriene a armatelor de operaĠii de pe lângă
Marele
Cartier
General
(1941-1944);
comandantul artileriei antiaeriene române
(1944-1945).
După absolvirea ùcolii de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi Marină în anul 1912,
sublocotenentul Gheorghe Marinescu a fost
repartizat la comanda unei subunităĠi din
Regimentul 3 Artilerie din Brăila. Cu acest
regiment a participat în vara anului 1913 la
campania pentru eliberarea Cadrilaterului.
În prima parte a Primului Război Mondial, a
participat în calitate de comandant de baterie
la bătălia de la Neajlov pentru apărarea
capitalei. Ca urmare a absolvirii ùcolii de
Observatori Aerieni din Botoúani în anul
1917, în cea de-a doua parte a războiului a
îndeplinit misiuni de observare úi corectare a
focului artileriei. În acelaúi an, la data de
1 iunie 1917, căpitanul Marinescu a fost
numit la comanda Escadrilei 9 AviaĠie de
Recunoaútere. Aceasta era constituită din
avioane bimotor Farman 40 úi Gaudron G.A.,
pilotate atât de piloĠi români, cât úi francezi.
Această escadrilă a participat la luptele
memorabile de la Mărăúeúti.
În anul 1921, după absolvirea ùcolii
Superioare de Război a fost numit
comandantul unui divizion din Regimentul 21
Artilerie. A îndeplinit această funcĠie până în
anul 1923 când a fost numit comandant al
ùcolii Militare de Meseriaúi a Aeronauticii,
fiind primul comandant al acestei instituĠii,
înfiinĠată la Mediaú. Are meritul înfiinĠării
úcolii, în pofida greutăĠilor inerente oricărui
început. La propunerea sa, aceasta a fost

86

Neagoe Visarion, Roatiú Mircea, Istoria artileriei úi
rachetelor antiaeriene române, vol. III, Bucureúti
2011, p. 249.
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cu devotament Ġara sub drapel în al Doilea
Război Balcanic, în cele două confruntări
mondiale, pentru că a pătimit pe nedrept în
închisori, generalul de divizie Gheorghe
Marinescu este una dintre cele mai
reprezentative personalităĠi militare ale primei
jumătăĠi a secolului trecut.

General de divizie
Leon MAVROCORDAT
Născut: 26 decembrie
1858, la Iaúi.
Decedat: 5 septembrie
1939.
Studii militare: ùcoala
Specială Militară de
la Saint-Cyr (18761877,
1878-1879),
ùcoala de AplicaĠie
de Artilerie úi GeniuFontainebleau (18801882), ùcoala Superioară de Război-Paris
(1887-1889). În 1890 a trecut în arma
infanterie.
Grade militare: soldat voluntar - 1877,
sublocotenent - 1879, locotenent - 1882,
căpitan - 1886, maior - 1891, locotenentcolonel - 1896, colonel - 1900, general de
brigadă - 1906, general de divizie - 1912.
FuncĠii militare: director general în
Ministerul de Război (1885); diferite funcĠii
în Marele Stat Major (1886-1891, 1895);
comandant al Batalionului 4 vânători (18921895); úef de stat major al Corpului 4 Armată
(1895-1899); director de studii (1895-1899) úi
comandant al ùcolii Superioare de Război
(1899-1900); membru al Statului Major Regal
(1900-1919).
Generalul de divizie Leon Mavrocordat
a fost un ofiĠer cu o excelentă pregătire
profesională, dobândită în FranĠa. Ca urmare,
i-au fost atribuite funcĠii importante în cadrul
ministerului. Între altele, în perioada 18991900 a fost comandantul ùcolii Superioare
de Război.
A fost úef al Casei Militare Regale în
timpul lui Carol I úi Ferdinand.
Între cele mai valoroase lucrări
elaborate de general, amintim: „Cursul
serviciului de stat major. Rezumatul
conferinĠelor“ (1896), „Cursul serviciului de
stat major. Despre disciplină, despre scrisori,
ordine, rapoarte“ (1898).
În anul 1919 a demisionat din armată úi
a fost trecut în rezervă.

General de divizie
Dumitru MARğIAN
Născut: 11 octombrie 1876, la Dorohoi.
Decedat: 11 iunie 1943.
Studii militare: ùcoala Fiilor de
Militari (1892-1896), ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi Marină (1896-1898),
ùcoala de AplicaĠie a Artileriei (1900-1901),
ùcoala Superioară de Război (1909-1910).
Grade militare: sublocotenent - 1898,
locotenent - 1902, căpitan - 1908, maior1914, locotenent-colonel - 1916, colonel1917, general de brigadă - 1928, general de
divizie - 1935.
FuncĠii militare: comandant de pluton
în Regimentul 2 Cetate (1898-1900); profesor
de mecanică raĠionată úi aplicată la ùcoala de
Artilerie úi Geniu (1902-1909); comandant de
batalion în Regimentul 18 Artilerie(19131914); funcĠii în SecĠia a 3-a din Marele Stat
Major (1914-1916); ataúat militar la Petersburg
(1916-1917); comandant al Regimentului 1
Artilerie CălăreaĠă (1917-1920); comandant
al ùcolii de tragere a artileriei (1920-1924);
comandant al Brigăzilor 2 úi 1 Artilerie Munte
(1924-1928); director superior al Personalului
în Ministerul Apărării NaĠionale, comandant
al Diviziei 3 Infanterie (1928-1932); director
al ÎnvăĠământului Militar în Ministerul
Apărării NaĠionale (1932-1935); trecut în rezervă1935.
A fost un ofiĠer cu o carieră militară
impresionantă. A îndeplinit o diversitate de
funcĠii în domeniile comandă, stat major,
diplomaĠie
militară,
personal
úi
învăĠământ. În permanenĠă a dat dovadă de
maximă responsabilitate, de ataúament faĠă de
valorile ostăúeúti, fiind apreciat elogios de
către comandanĠii úi úefii săi.
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FuncĠii militare: (…); comandant al
Centrului de InstrucĠie al Artileriei (19401941); comandant secund al Diviziei 1
Grăniceri (1941-1942); comandant al artileriei
Diviziei 1 Infanterie (1942); comandant al
Diviziei 1 Infanterie (1942-1943), Diviziei 4
Infanterie (1943-1944); úef de stat major al
Armatei a 3-a (1944), al Comandamentului
General
al
Teritoriului
(1944-1945),
Corpului 5 Teritorial (1945); comandant al
Comandamentului Militar al Capitalei
(1945); la dispoziĠia Ministerului Apărării
NaĠionale (1945-1946).
A participat la Campania din 1913 úi
la cele două războaie mondiale. În cel de-al
Doilea Război Mondial, a participat la bătălia
de la Odessa úi la urmărirea inamicului spre
Stalingrad. A fost trecut în rezervă la 9 august
1947.
După război a făcut parte din organizaĠia
„Graiul Sângelui”. După arestarea membrilor
organizaĠiei a dispărut de la domiciliu (1948),
fiind condamnat în contumacie la 20 de ani
muncă silnică. A fost arestat la 4 aprilie 1956,
rejudecat de Tribunalul Militar Bucureúti,
care a reconfirmat vechea pedeapsă.
A decedat la 22 octombrie 1957, în
Spitalul nr. 1 al penitenciarului Văcăreúti.

General de divizie
Nicolae MAZARINI
Născut: 1 august
1889, la Costiúa,
judeĠul NeamĠ.
Decedat: 24 iulie
1955, la Bucureúti.
Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri
de Artilerie, Geniu
úi Marină (19081910),
ùcoala
Superioară
de
Război (1919-1920).
Grade militare: sublocotenent - 1910,
locotenent - 1913, căpitan - 1916, maior1917, locotenent-colonel - 1927, colonel1934, general de brigadă - 1939, general de
divizie - 1942.
FuncĠii militare: (…); subúef al
Marelui Stat Major (1941-1942); comandant
al Diviziei 5 Infanterie (1942).
A avut o carieră militară reuúită. A luat
parte la Campania din 1913 úi la cele două
războaie mondiale. În cel de-al Doilea
Război Mondial a îndeplinit funcĠii importante,
între care le menĠionăm pe cele de subúef al
Marelui Stat Major úi comandant de divizie.
A luptat la Cotul Donului, unde a úi
căzut prizonier. În perioada 22 noiembrie
1942-23 iulie 1948 a fost prizonier în lagărele
de la Moscova, Susdal úi Ivanov.
A fost trecut în rezervă la 1 august 1948.

General de brigadă
Vasile MITREA
Născut: 3 iulie 1884,
în comuna Căciuleúti
(azi Girov), judeĠul
NeamĠ
Decedat:
aprilie
1951, în închisoarea
Jilava.
Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi
Marină
Bucureúti
(1906-1908), ùcoala Specială de Artilerie úi
Geniu (1909-1911), ùcoala Superioară de
Război (1914-1916).
Grade militare: sublocotenent -1908,
locotenent -1911, căpitan -1916, maior -1917,
locotenent-colonel -1923, colonel -1929,
general de brigadă -1937.

General de divizie
Ioan MIHĂESCU
Născut: 4 octombrie 1891, la Amărăútii
de Jos, judeĠul RomanaĠi.
Decedat: 22 octombrie 1957, Văcăreúti.
Studii militare: ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi Marină (1910-1912),
ùcoala Superioară de Război (1920-1922).
Grade militare: sublocotenent - 1912,
locotenent - 1915, căpitan - 1917, maior1920, locotenent-colonel - 1930, colonel1936, general de brigadă - 1942, general de
divizie - 1945.
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(Timiúoara, 1924); „Călăuză practică pentru
tinerii ofiĠeri activi úi de rezervă din toate
armele” (Timiúoara, 1931), „OfiĠerul în
societate” (Sibiu, 1932), „ObligaĠiuni
sociale” (Bucureúti, 1937), „Pedagogia
instrucĠiei militare” (Bucureúti, 1940).
După 23 august 1944 s-a implicat în
Miúcarea
NaĠională de RezistenĠă, cu
misiunea de a organiza miúcarea de rezistenĠă
armată din Moldova. A fost arestat în mai
1946, acuzat de participare la complotare
întru distrugerea statului, fiind încarcerat în
închisoarea Jilava.
A decedat în aprilie 1951 în închisoarea
Jilava.

FuncĠii militare: comandant de pluton
în Regimentul 4 Artilerie Bacău (1908-1909),
Regimentul 13 Artilerie (1911-1914);
profesor la ùcoala de OfiĠeri de Artilerie úi
ùcoala de AplicaĠie a Artileriei din Timiúoara
(1923-1929); comandant al ùcolii de OfiĠeri
de Artilerie (1929-1931); comandant al
Regimentului 36 Obuziere (1932- ...);
comandant al Brigăzii 7 Artilerie, al artileriei
Corpului 10 Armată (1940-1941); prefect al
PoliĠiei Capitalei (1941), pentru 4 zile, fiind
înlocuit din cauza poziĠiei sale oscilantă faĠă
de vărsarea de sânge pe timpul rebeliunii
legionare; a demisionat din armată, după
înlocuirea din funcĠia de prefect al poliĠiei
capitalei, reactivat (29 iunie 1941) úi
mobilizat cu D. 8 I.; ofiĠer în Corpul Teritorial
Bucureúti (1941-1944).
S-a născut la 3 iulie 1884, în comuna
Căciuleúti, în judeĠul NeamĠ, geamăn cu un
frate care a trăit foarte puĠin, în familia lui
Gheorghe úi Maria Mitrea. Din cei 13 copii
născuĠi ai familiei Mitrea, nouă băieĠi úi două
fete au trăit până la deplina maturitate. A fost
consătean, coleg de úcoală, de carieră militară
úi destin cu generalul Nicolae Dăscălescu.
A participat atât la Războiul de
Întregire, cât úi în cel de-al Doilea Război
Mondial. În timpul acestuia din urmă s-a
remarcat cu Divizia 8 Infanterie în luptele de
la Odessa.
De reĠinut faptul că a avut o
importantă contribuĠie la dezvoltarea
învăĠământului de artilerie, în cadrul
căruia a activat timp de 8 ani.
La 28 iunie 1940 a fost lăsat la
CernăuĠi, ca reprezentant al guvernului
român, pentru a discuta cu partea sovietică
despre nerespectarea ritmului de înaintare în
teritoriul evacuat úi limitarea pătrunderii
trupelor sovietice la sud de CernăuĠi, fiind
luat prizonier pentru scurt timp.
A fost decorat cu Ordinul „Coroana
României” cu spade, în grad de cavaler,
Ordinul „Steaua României” în grad de OfiĠer,
„Medalia Crucea Comemorativă”, „Crucea
de Fier” (Germania).
Generalul Vasile Mitrea s-a numărat
printre valoroúii gânditori militari úi
implicit între formatorii de opinie
recunoscuĠi în domeniu, în epoca sa.
A publicat: „Geografia militară a României”

General de brigadă
Gheorghe MOSIU
Născut: 29 mai
1892, în comuna
ProviĠa de Jos,
judeĠul Prahova.
Decedat:
1 octombrie 1974,
în Bucureúti.
Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie Geniu úi
Marină
(19121914), ùcoala de AplicaĠie a Artileriei, ùcoala
Superioară de Război (1925-1926).
Grade militare: sublocotenent - 1914,
locotenent - 1916, căpitan - 1917, maior -1926,
locotenent-colonel - 1934, colonel -1939,
general de brigadă - 1944.
FuncĠii militare: comandant de pluton
în Regimentul 22 Artilerie (1914-1916);
comandant de baterie în Regimentul 22
Artilerie (1916-1919); ofiĠer de stat major în
Centrul de InstrucĠie al Artileriei (19261934); ofiĠer de stat major în DirecĠia OperaĠii
din Marele Stat Major ( 10 mai 1926-1939);
comandant
al Regimentului 8 Artilerie
(1939-1942); úef de stat major al
Comandamentului General al Etapelor (19421943, 1944-1945); comandant al Brigăzii 3
Artilerie (1943); împuternicit al guvernului
pentru evacuarea provinciilor din est (19431944); comandant al artileriei Corpului 7
Armată (1945); comandant al Diviziei 19
Infanterie (1945); comandant al artileriei
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Armatei 1 (1945); úef de stat major al Armatei
1 (1945-1946).
După absolvirea úcolii primare în
localitatea natală úi a liceului ,,SfinĠii Petru úi
Pavel“ din Ploieúti, a urmat ùcoala de OfiĠeri
de Artilerie, Geniu úi Marină din Bucureúti, în
perioada 9 septembrie 1912 – 1 iulie 1914.
La absolvirea úcolii a fost înaintat la gradul de
sublocotenent úi încadrat pe funcĠia de
comandant de pluton în Regimentul 22
Artilerie. Cu acesta a participat la Primul
Război Mondial atât în Campania din 1916,
cât úi în cea din 1917.
Peste ani, cu un alt regiment,
Regimentul 8 Artilerie, de această dată în
funcĠia de comandant al acestuia, a participat
(în anul 1941) la eliberarea Basarabiei.
În timpul celui de-al Doilea Război Mondial a
îndeplinit úi alte funcĠii importante între care
amintim: comandant al Brigăzii 3 Artilerie,
comandant al artileriei Corpului 7 Armată úi
comandant al Diviziei 19 Infanterie. Această
demnitate a primit-o în data de 3 aprilie 1945,
ca urmare a rănirii comandantului diviziei,
generalul Mihail Lăcătuúu úi evacuării
acestuia în Ġară. A condus cu competenĠă úi
fermitate acĠiunile de luptă ale acesteia din
Cehoslovacia. După încheierea războiului a
fost numit la 15 august 1945 comandantul
artileriei Armatei 1.
Pentru meritele sale excepĠionale din
timp de pace úi război a fost distins cu
Ordinele ,,Steaua României” clasele a V-a,
a IV-a úi a III-a cu spade úi „Coroana
României” clasele a V-a úi a IV-a cu spade, úi
Ordinul „Mihai Viteazul” clasa a III-a.
Fiind acuzat de sprijinirea organizaĠiilor
,,Sumanele negre” úi ,,Haiducii lui Avram
Iancu”, a fost arestat în perioadele 27.0506.12.1946, 16.03-14.08.1948. În perioada
1948-1959 a dispărut de la domiciliu, fiind
depistat úi arestat la 27.10.1959. A fost
judecat úi condamnat la 22 de ani de temniĠă
grea úi 8 ani de degradare civică pentru
crima de trădare de patrie prin subminarea
unităĠii statului úi de uneltire contra ordinii
sociale prin agitaĠie. În acelaúi proces a fost
judecată úi condamnată la 9 ani temniĠă grea
úi soĠia sa, Maria Mosiu, pentru favorizarea
infractorului. A fost închis în penitenciarele
Jilava, Dej, Gherla, fiind eliberat la
18.04.1964, iar soĠia sa la 18.01.1963.

Generalul de brigadă Gheorghe
Mosiu a fost un ofiĠer de cea mai bună
calitate, în permanenĠă apreciat de
subordonaĠi úi de úefi. În „foaia calificativă”
pentru anul 1939, generalul Mitrea,
comandantul Brigăzii 7 Artilerie îl caracteriza
ca fiind „tipul ofiĠerului de război: inteligent,
vioi, cu sânge rece úi judecată clară úi
repede, energic úi hotărât, neobosit, foarte
prevăzător, foarte ordonat úi metodic. Cu o
solidă pregătire militară úi generală. Foarte
disciplinat, cu educaĠie aleasă úi suflet
distins”. O caracterizare onorantă i-a făcut, în
anul 1943 generalul Ilie ùteflea, úeful Marelui
Stat Major, care-l caracteriza ca fiind
„modelul ofiĠerului realizator“ ce s-a
remarcat în permanenĠă prin „energie, putere
de muncă úi deosebită pricepere”.
A fost trecut în cadru disponibil la
09.08.1946 úi în rezervă la 09.08.1947.

General de corp de armată
Dimitrie MOTAù
Născut: 17 octombrie 1879.
Decedat: Studii militare: ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie úi Geniu Bucureúti (1897-1899),
ùcoala Superioară de Război (1908-1910, úef
de promoĠie).
Grade militare: sublocotenent - 1 iulie 1899,
locotenent - 10 mai 1903, căpitan - 10 mai
1909, maior - 14 martie 1916, locotenentcolonel - 1 aprilie 1917, colonel - 1 aprilie
1919, general de brigadă - 25 martie 1928,
general de divizie - 15 aprilie 1933.
FuncĠii militare: úef Biroul 3 Transporturi/
Marele Cartier General (1916-1917); úef
Birou istoric/Marele Stat Major (1918-1920);
ataúat militar în Iugoslavia (1923-); comandant
al Brigăzii 16 Artilerie (1928-); secretar
general al Ministerului de Război (1933);
comandant al Corpului 6 Armată (19341935); comandant al Grupului de armate
„Vest” (1939-1940); a fost pensionat în anul
1940.
A fost un ofiĠer deosebit de valoros.
A fost încadrat pe funcĠii din mai multe
domenii: stat major, diplomaĠie militară,
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Colonelul Ion MustaĠă a fost pe deplin
devotat armatei úi Ġării. A avut o carieră
militară normală, pe timpul căreia a îndeplinit
funcĠii importante.
Un loc aparte în biografia sa îl ocupă
participarea la cel de-al Doilea Război
Mondial, în care a acĠionat în Campania
din Est, până în Caucaz.
A încetat din viaĠă la Craiova, la vârsta
de 88 de ani, la 25 iunie 1980.

comandă etc. În exercitarea acestor funcĠii a
manifestat alese calităĠi profesionale úi
morale.
Un loc meritoriu în cariera sa l-a
reprezentat participarea remarcabilă la cel
de-al Doilea Război Mondial.

Maior Ion MUNTEANU
Născut: 16 februarie 1872, la Slatina.
Decedat: 18 octombrie 1916
la
Clăbucetul Baiului.
Studii militare: ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie úi Geniu– Bucureúti (1890-1892).
Grade militare: sublocotenent-1892,
locotenent-…, căpitan-..., maior-... .
FuncĠii militare: funcĠii în R. 1 Asediu (…);
comandant de baterie în Regimentul 18
Artilerie (1916).
A participat în Primul Război
Mondial la luptele de pe valea Prahovei,
căzând la datorie în încleútarea de la
Clăbucetul Baiului. Este înmormântat în
cimitirul eroilor din Azuga.

General de brigadă
Alexandru NASTA
Născut: 12 martie
1891, la Craiova.
Decedat: 18 iulie
1962, la Bucureúti.
Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi
Marină (1911-1913)
pe care a absolvit-o
ca úef de promoĠie,
ùcoala Superioară de

Colonel Ion MUSTAğĂ
Născut: 20 august 1892, la Orodel,
judeĠul Dolj.
Decedat: 25 iunie 1980, la Craiova.
Studii militare: ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi Marină (1913-1915).
Grade militare: sublocotenent-1915,
locotenent-1917, căpitan-1919, maior-1927,
locotenent-colonel-1934, colonel-1942.
FuncĠii militare: (…); comandant al
Regimentului 4 Artilerie CălăreaĠă (19401942); úef al Serviciului Armament úi MuniĠie
al Corpului 1 Armată (1942-1943); úef al
Biroului Armament úi MuniĠii al Armatei a 3-a
(1943-1944); úef al Serviciului Armament úi
MuniĠie al Corpului 1 Teritorial (1944);
comandant al Diviziei 2 Infanterie, partea
sedentară (1944); Inspector al Pregătirii
Premilitare Craiova (1944-1945). A fost
trecut în rezervă la 1 aprilie 1945.

Război (1920-1922).
Grade militare: sublocotenent - 1913,
locotenent - 1916, căpitan - 1917, maior - 1923,
locotenent-colonel - 1932, colonel - 1938,
general de brigadă - 1943.
FuncĠii militare: (…); comandant al
artileriei Diviziei 1 Gardă (1942), Diviziei 1
Pază (1942-1943), artileriei Corpului 7 A.
(1943);
comandant
secund
al
Comandamentului Militar al Capitalei (19431944); comandant al D. 4/24 Infanterie úi
Diviziei 4 Munte (1944); la dispoziĠia
Ministerului
de
Război
(1944-1945);
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(1921-1922); profesor (1922-1926) úi
comandant divizion elevi (1926-1927) la
ùcoala de AplicaĠie pentru Artilerie; úef birou
informaĠii la Divizia 1 Infanterie (1927-1928)
úi Corpul 2 Armată (1928-1929); úef Birou 1
organizare în Marele Stat Major (1929-1930);
ataúat militar la Praga (1930-1935); ajutor al
comandantului Regimentului 1 Artilerie
(1935-1936); comandant al Regimentului 23
Artilerie (1936-1938); úef serviciu secretariat
la Consiliul Superior al Apărării ğării (19381939); úef secĠie 1 organizare-mobilizare în
Marele Stat Major (1939-1940); comandant al
Brigăzii 11 Artilerie (1940-1941); subúef de
stat major la Armata 1 (1941); comandant
secund la Divizia 21 Infanterie (1941).
A fost un excelent ofiĠer de artilerie,
participant
la
ambele
conflagraĠii
mondiale.
În Primul Război Mondial a participat
la luptele de pe Valea Oltului, de la
Nămoloasa úi Mărăúeúti. În cel de-al Doilea
Război Mondial a participat la luptele de
eliberare a Basarabiei (forĠarea Prutului,
ğiganca, Stoieneúti, Tătăreúti) úi la luptele din
Ucraina.
A murit în luptele de la VakarjaniUcraina, la 31 august 1941.
A fost decorat cu medalia „Avântul
ğării”, ordinele „Coroana României” cls.a V-a
úi a IV-a-a, „Steaua României” cls. a IV-a,
„Crucea Comemorativă de Război 19161918” úi post-mortem cu Ordinul „Mihai
Viteazul” cls.a III-a.
A fost úi un valoros publicist. Între
lucrările elaborate de generalul de brigadă
Andrei Nasta menĠionăm: „Războiul Mondial
1914-1918” vol. I-III (Timiúoara, 19231924), „Crochiuri. Anexă la Războiul
Mondial 1914-1918” vol. I-III (Timiúoara,
1925-1926).
Despre el, marele general de artilerie
Pion Georgescu scria, extrem de măgulitor,
următoarele: „Nasta Andrei-Andi a fost în
liceu, în ùcoala de Artilerie úi ùcoala de
Război admiraĠia úi stima colegilor lui úi a
camarazilor mai mari; în serviciile în care a
fost chemat: la trupă, la ùcoalele de Artilerie
úi de Război, la Statul Major,-ca ataúat
militar la Praga, la Comandamente, în timp
de pace úi în războaiele naĠionale la care a
luat parte, a strălucit prin îndeplinirea
datoriei până la capăt, prin înfăptuirea ei cu
pasiune, iar acolo unde a avut suflete de

comandant secund al Corpului 2 Armată
(1945-1946).
A fost trecut în rezervă la 9 august 1947.
A fost un eminent artilerist, care a
absolvit ùcoala de OfiĠeri ca úef de
promoĠie.
Ca urmare a competenĠei profesionale úi
a responsabilităĠii ireproúabile, de-a lungul
carierei i-au fost atribuite funcĠii importante
în armată.
A participat, în cel de-al Doilea Război
Mondial, la luptele duse în Campania din Est.
În 1941 a îndeplinit funcĠia de prefect al
judeĠului Timiú-Torontal.
La 17 octombrie 1944 a fost chemat de
pe front, arestat úi închis în închisoarea
Malmaison. A fost cercetat de Tribunalul
Poporului în anul 1945 úi de Parchetul CurĠii
Bucureúti în perioada 1950-1951 pentru aúazise crime de război comise pe timpul cât a
comandat Divizia 1 Gardă úi a asigurat paza
lagărului Vapniarka (1942-1943), fiind găsit
nevinovat.

General de brigadă „post-mortem”
Andrei NASTA
Născut:
20 septembrie 1892,
la Craiova.
Decedat: 31 august
1941, la VakarjaniUcraina.
Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi
Marină (1910-1912),
ùcoala de AplicaĠie
pentru
Artilerie
(1913-1914),
ùcoala
Superioară de Război (1919-1921-al doilea în
promoĠia de 72 ofiĠeri).
Grade militare: sublocotenent - 1912,
locotenent - 1915, căpitan - 1917, maior-1920,
locotenent-colonel - 1930, colonel-1936,
general de brigadă „post-mortem”-1941.
FuncĠii militare: comandant de pluton
în Regimentul 1 Artilerie (1912-1913);
diferite funcĠii în Regimentul 1 Obuziere
Uúoare (1914-1916); comandant de baterie în
Regimentul 26/1 Obuziere, Regimentul 23
Artilerie úi Regimentul 33 Artilerie (19161918); funcĠii în ùcoala de OfiĠeri de Artilerie
(1918-1919), funcĠii în Marele Stat Major
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de Artilerie (1956-1961); comandant al ùcolii
de OfiĠeri „Nicolae Bălcescu” (1961-1962).
Colonelul
ùtefan
Nazarie,
fiul
învăĠătorului Mihai úi al Mariei, a urmat cele
4 clase primare, în perioada 1920-1924 în
localitatea sa natală Mirceúti. Apoi, timp de
7 ani, până în anul 1931 s-a numărat printre
elevii Liceului Militar din Iaúi. A urmat în
perioada 1931-1933 ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie din Timiúoara, pe care a absolvit-o al
24-lea în promoĠie, din 219 absolvenĠi. La
1 iulie 1933, înaintat la gradul de
sublocotenent, a fost repartizat la Regimentul
34 Artilerie, în funcĠia de comandant de
secĠie.
În timpul celui de-al Doilea Război
Mondial a participat la Campania din est,
ajungând cu unitatea sa până la Odessa.
A participat la luptele de la Zăicani, General
Poctaú, Pissarevca úi Frendenthal. La
23 august 1944 a căzut prizonier în
încercuirea armatei sovietice realizată la nord
de Bacău. A fost prizonier în U.R.S.S., în
lagărul de la Mănăstirea, de la sud de Gorki,
până la data de 19 noiembrie 1946 când a fost
repatriat. După o convocare de o lună de zile
a fost repartizat la Centrul Teritorial Bucureúti
úi apoi la cel de la Arad. În perioada 19471950 úi-a desfăúurat activitatea în cadrul
Serviciului Informativ al Armatei, în
garnizoanele Arad úi Bucureúti. Un loc aparte
în cariera sa îl ocupă perioada 1956-1961,
când a îndeplinit funcĠia de comandant al
ùcolii de OfiĠeri de Artilerie din Sibiu. În anul
1961, în urma reorganizării învăĠământului
militar úi constituirii unei singure instituĠii de
învăĠământ pentru formarea de ofiĠeri a fost
numit comandantul ùcolii de OfiĠeri
„Nicolae Bălcescu”, din Sibiu.
În toate funcĠiile ocupate a avut o
manifestare profesională de excepĠie. Spre
exemplificare
menĠionăm
aprecierea
comandantului Brigăzii 8 Artilerie, colonelul
Petculescu, din „foaia calificativă” pe anul
1942: „OfiĠer foarte bun în toată accepĠiunea
cuvântului, de mare nădejde”88. Comandantul
Diviziei 8 Infanterie, renumitul general de
artilerie Constantin Dumitru menĠiona:
„Căpitanul Nazarie ùtefan este un eminent
ofiĠer de artilerie care face cinste armei sale

învăĠat ori de condus, a fost dascăl úi
comandant, a fost exemplu, s-a arătat un
caracter drept úi integru. … Generalul Nasta
Andrei a fost o podoabă a Artileriei úi o
mândrie a ei; a fost un ofiĠer reputat de Statul
Major, a fost profesor úi educator ales, a fost
organizator úi scriitor, a fost conducător úi
luptător. În toate aceste multiple calităĠi úi
manifestări s-a dovedit pregătit úi înzestrat; a
activat cu hotărâre úi voinĠă tare, cu pasiune,
vulcanic úi a SFÂRùIT CA EROU”87.
Colonel ùtefan NAZARIE
Născut: 17 aprilie
1912, în comuna
Mirceúti,
jud.
Roman
Decedat: 1966
Studii
militare:
Liceul
Militar
Iaúi (1924-1931),
ùcoala
Militară
de
Artilerie,
Timiúoara (19311933); ùcoala Specială de Artilerie (19341936);
Curs
academic
superior
de
perfecĠionare la Academia Militară (1955).
Grade militare: sublocotenent -1 iulie
1933, locotenent – 24 ianuarie1938, căpitan –
1 noiembrie 1942, maior -16 iunie 1946,
locotenent-colonel – 23.08.1949, colonel 14.08.1954.
FuncĠii militare: comandant de secĠie
în Regimentul 34 Artilerie (1933-1934; 19361938); comandant de secĠie úi de baterie în
Regimentul 12 Artilerie (1938-1942); úef
birou OperaĠii în Brigada 8 Artilerie (19421944); comandant de baterie în Regimentul
17 Artilerie (10 mai – 23 august 1944); úef
Birou EvidenĠă Trupă la Corpul Teritorial
Bucureúti (1946-1947); úef Birou RechiziĠii la
Centrul Teritorial Bucureúti (17 februarie –
20 iunie 1947); ofiĠer de InformaĠii la Cercul
Teritorial Arad (1947-1949); úef Birou în
Serviciul Informativ al Armatei (1949-1950);
úef de stat major al Regiunii a 3-a Militară
(1950-1956); comandant al ùcolii de OfiĠeri
87

General de Artilerie Georgescu Pion – Generalul
Nasta Andrei úi căpitan ChiriĠescu Gheorghe de la
Divizia 21 Infanterie – în Revista „ARMATA”
nr. 31/15 octombrie 1943.

88

Arhiva Ministerului Apărării NaĠionale, Dosar DCI/
1974 nr.10646, Memoriul original al colonelului ùtefan
Nazarie, fila 25.
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locotenent-colonel (r) - 1990, colonel (r) 1994.
FuncĠii militare: comandant de pluton
în Regimentul 2 Artilerie (1940-1941);
comandant de pluton în Regimentul 2
Artilerie Gardă (1941-1942); ofiĠer mobilizat
în cadrul Grupului 7 Artilerie Antiaeriană
(1941-1942); ofiĠer „recepĠioner” în Comisia
militară de la Uzinele de armament Rogifer
(Tohanul Vechi); 25 septembrie 1946 trecut
în rezervă la cerere.
S-a născut în anul 1917, în comuna
Tărtăúeúti, jud. DâmboviĠa. În perioada 19271937 a urmat Liceul Militar „Nicolae
Filipescu” (Mânăstirea Dealu) din Târgoviúte.
S-a afirmat ca un eminent elev. A fost în
permanenĠă premiat; a fost premiat inclusiv
de Gazeta Matematică pentru soluĠiile
identificate la concursurile organizate de
aceasta.
În perioada 1938-1940 a urmat ùcoala
de OfiĠeri de Artilerie „Carol I” din
Timiúoara. ùi aici a obĠinut rezultate
deosebite, fiind declarat úef de promoĠie la
absolvire.
ùi-a început activitatea de ofiĠer în
Regimentul 2 Artilerie. Un moment de
referinĠă din cariera sa îl reprezintă luna
august 1944 când, în calitate de ofiĠer
„recepĠioner” la Uzinele de Armament a
organizat úi condus eroicele acĠiuni ale
bateriei constituită din lucrători ai uzinei mai
sus-amintită, denumită după culoarea
salopetelor acestora, Bateria Albastră. De
reĠinut că aceasta a tras un total de 2652 de
proiectile.
În perioada 1941-1946, tânărul ofiĠer
Marin Năstase s-a numărat între studenĠii
Institutului Politehnic Bucureúti. La data de
12 octombrie 1946 a devenit inginer. De
reĠinut că, în prealabil, la 25 septembrie 1946,
a trecut în rezervă la cerere.
Ca inginer úi-a desfăúurat activitatea la
Ministerul SănătăĠii (1949-1951) úi la
Ministerul EducaĠiei úi ÎnvăĠământului unde,
în perioada 1972-1977 a deĠinut funcĠia de
director.
În data de 26 septembrie 1964 a obĠinut
titlul de doctor la Facultatea de Mecanică a
Institutului Politehnic din Timiúoara.
A fost tatăl viitorului prim-ministru,
Adrian Năstase (2000-2004).

prin solida pregătire profesională ce
posedă…pe care se poate conta cu toată
nedejdea pe câmpul de luptă” 89.
A rămas în conútiinĠa câtorva
generaĠii de artileriúti pentru calităĠile sale
de educator úi comandant, probate din plin
atunci când s-a aflat la comanda ùcolii de
OfiĠeri de Artilerie. De asemenea, merită din
plin aprecierea tuturor camarazilor pentru
participarea la cel de-al Doilea Război
Mondial úi pentru anii de prizonierat.
A fost trecut în rezervă la 4 aprilie
1963. Colonelul ùtefan Nazarie a fost
căsătorit, din anul 1943, cu Eugenia Müler, de
origine austriacă, născută în CernăuĠi. Nu a
avut copii.
A fost decorat cu:
- „Coroana României” clasa a 4-a cu
spadă úi panglică de „Virtutea militară”;
Medalia
„Cruciada
contra
comuniútilor” cu bareta Odessa;
- „Medalia Muncii”;
- „Medalia Meritului Militar” clasa 1
(1954);
„Steaua
Republicii
Populare
România”;
- medalia jubiliară „10 ani de la
înfiinĠarea primelor unităĠi ale armatei
R.P.R.”;
- Ordinul „ Muncii” clasa a 3-a (1959);
- Ordinul „Meritul Militar” clasa a 3-a
(1960);
- medalia „40 de ani de la înfiinĠarea
Partidului Comunist din România” (1961).
Colonel (r) Marin NĂSTASE
Născut: 31 mai 1917,
comuna
Tărtăúeúti,
judeĠul DâmboviĠa.
Decedat: 2 aprilie
1995 Bucureúti.
Studii militare: Liceul
Militar
„Nicolae
Filipescu” (Mânăstirea
Dealu) din Târgoviúte
(1927-1937); ùcoala
Pregătitoare de OfiĠeri din Bucureúti (19371938); ùcoala de OfiĠeri de Artilerie
„Carol I” din Timiúoara (1938-1940).
Grade militare: sublocotenent - 1940,
locotenent-, căpitan - 1946, maior - 1964,
89
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baterie, la luptele de la Kurnojarsk, Salinki,
Vasilievka, Parishskaia, Dubowj Owrag,
Tundotova, Kotelnikovo, localităĠi din zona
Donului úi Stalingradului. După bătălia de la
Stalingrad, sublocotenentul Nicolae-Eugen
NeamĠiu a fost adus odată cu unitatea sa în
Ġară la refacere. La 20 aprilie 1944 a fost
trimis din nou pe front, luând parte la bătălia
Iaúi-Chiúinău. În data de 23 august 1944 a
fost luat prizonier de trupele sovietice. Timp
de un an úi cinci luni a fost reĠinut în lagărele
Greaczovat úi Oranki. În luna aprilie 1945
sublocotenentul Nicolae-Eugen NeamĠiu s-a
înscris voluntar în „Divizia Horia, Cloúca úi
Criúan” constituită la Tiraspol din prizonierii
români aflaĠi în lagărele sovietice.
După terminarea războiului a îndeplinit
funcĠiile de ofiĠer informator, ofiĠer cifrator úi
comandant de baterie în Regimentul 1
Artilerie CălăreaĠă úi Divizionul SpecialităĠi.
La data de 1 noiembrie 1948, odată cu
numirea în funcĠia de comandant al Bateriei 2
elevi, în cadrul ùcolii Militare de OfiĠeri
Activi de Artilerie din Sibiu, úi-a făcut
debutul în învăĠământul militar, domeniul pe
care nu l-a mai părăsit până la pensionarea sa
din anul 1979.
În perioada 1950-1952 a urmat cursurile
Academiei Militare Generale din Bucureúti.
După absolvirea academiei, a îndeplinit până
la data de 1 noiembrie 1953 funcĠia de ùef de
ciclu artilerie în cadrul ùcolii Militare de
OfiĠer nr. 2 din garnizoana Mihai Bravu.
Ulterior, până la pensionare, timp de 26 de ani
a activat în învăĠământul militar Sibian. În
perioada 1 decembrie 1970 – 21 martie 1979
a îndeplinit funcĠia de locĠiitor al
comandantului pentru învăĠământ úi úef de
stat major al ùcolii Militare de OfiĠeri Activi
de artilerie „Ioan Vodă”.
În semn de apreciere a întregii sale
activităĠi, la data de 8 mai 2000, a fost înaintat
la gradul de general de brigadă în retragere.
Generalul de brigadă Nicolae – Eugen
NeamĠiu a fost unul dintre cei mai
importanĠi dascăli ai învăĠământului
artileristic din a doua jumătate a secolului
al XX-lea.

Trăsăturile definitorii ale personalităĠii
colonelului (r) Marin Năstase au fost:
rafinamentul intelectual, exigenĠa faĠă de
sine, dorinĠa de continuă perfecĠionare.

General de brigadă
Nicolae-Eugen NEAMğIU
Născut:
10 noiembrie 1921,
comuna
Căianu,
judeĠul Cluj.
Decedat:
2010,
Sibiu
Studii militare:
Liceul
Militar
„Mihai
Viteazul”
din Târgu Mureú;
ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie din Piteúti
(1 septembrie 1940-10 mai 1942); Academia
Militară Generală (1950-1952).
Grade militare: sublocotenent - 1942,
locotenent - 01 aprilie 1945, căpitan 18 august 1947, maior…., locotenent-colonel 5 decembrie 1955, colonel - 1961, general de
brigadă - 8 mai 2000.
FuncĠii militare: comandant subunitate
în Regimentul 1 Artilerie „Regele Carol I”
(1942-1945); diferite funcĠii în Regimentul 7
Artilerie, Regimentul 1 Artilerie CălăreaĠă úi
Divizionul 1 SpecialităĠi (1945-1948);
Comandant al Bateriei 2 elevi în ùcoala
Militară de OfiĠeri de Artilerie Sibiu (19481950); úef ciclu artilerie în ùcoala Militară de
OfiĠeri nr. 2 din Mihai Bravu; profesor de
tactică de artilerie, úef ciclu tactică úi ùef
SecĠie ÎnvăĠământ (1953-1970); locĠiitor al
comandantului pentru învăĠământ úi ùef de
stat major la ùcoala Militară de OfiĠeri Activi
de Artilerie (1970-1979).
După absolvirea ùcolii Militare de
OfiĠeri de Artilerie, sublocotenentul NicolaeEugen NeamĠiu a fost trimis pe frontul din est
cu Regimentul 1 Artilerie „Regele Carol”, în
care fusese repartizat. În perioada 26 iunie
1942-10 aprilie 1943 a participat cu
regimentul său, în funcĠia de comandant de
733

Donului. Începând cu data de 18 octombrie
colonelul Nedelea Savu a condus marúul
structurilor din compunerea Diviziei 8
Infanterie pentru revenirea în Ġară, în scopul
refacerii.
La data de 10 februarie 1942 a fost
avansat la gradul de general de brigadă úi
numit la comanda Diviziei 11 Infanterie. În
fruntea acestei divizii, în cadrul Armatei 4
române a participat la luptele memorabile de
la nord-est de Stalingrad, din marele cot al
râului Don. Între numeroúii prizonieri luaĠi de
sovietici la Stalingrad s-a numărat úi generalul
Savu Nedelea, comandantul diviziei. Acesta a
rămas în prizonierat în perioada 22 decembrie
1942 – 10 septembrie 1946. La această din
urmă dată a fost eliberat úi s-a întors în Ġară
unde a fost reîncadrat în armată úi numit
inspector general al trupelor motomecanizate.
A îndeplinit această funcĠie 7 luni, după care a
fost numit, la 1 iulie 1947, secretar general al
Ministerului Apărării NaĠionale. ùi-a încheiat
activitatea militară la data de 1 ianuarie 1948,
odată cu pensionarea.

General de brigadă
Savu NEDELEA
Născut: 24 septembrie
1890, la Roúiorii
de Vede, JudeĠul
Teleorman.
Decedat: 22 noiembrie
1971.
Studii militare: ùcoala
de OfiĠeri de Artilerie,
Geniu úi Marină
(1910-1911); ùcoala
Superioară de Război
(1920-1922).
Grade militare: sublocotenent -1911,
locotenent - 1914, căpitan - 1917, maior 1920, locotenent-colonel - 1929, colonel 1934, general de brigadă - 1942.
FuncĠii militare: comandant de pluton
într-un Regiment de Artilerie Hipo (19111920); diferite funcĠii de comandă úi stat
major (1923-1941); comandant secund al
Diviziei 11 Infanterie (1942); inspector
general al trupelor Motomecanizate (19461947); secretar general al Ministerului de
Război (1947-1948).
Generalul de brigadă Nedelea Savu a
avut úansa ca în perioada în care a urmat
cursurile ùcolii de OfiĠeri de Artilerie úi
Geniu, 1909–1911, să beneficieze de
îndrumarea celebrului Eremia Grigorescu –
comandantul úcolii úi de competenĠa unor
profesori de excepĠie, între care îi amintim pe:
colonelul Constantin Hârjeu la geometrie,
colonelul Vasile Rudeanu la útiinĠa aplicată úi
locotenentul-colonel Constantin Coandă.
În perioada 1 iulie 1911 - 1 septembrie
1917 a îndeplinit funcĠia de comandant de
pluton de artilerie în Regimentul de Artilerie
Hipo. În data de 1 septembrie 1917, odată cu
avansarea la gradul de căpitan a fost numit
comandant de baterie în acelaúi regiment.
La începutul celei de-a doua conflagraĠii
mondiale, colonelul Savu Nedelea era
comandant secund la Divizia 8 Infanterie.
Alături de comandanĠii diviziei, generalul
Alexandru Orăúanu (iunie-septembrie 1942)
úi generalul artilerist Dumitru Carlaont
(septembrie 1941 – februarie 1942) a condus
cu profesionalism úi tenacitate acĠiunile de
luptă ale Diviziei 8 Infanterie de la Odessa,
pentru eliberarea Basarabiei úi de la Cotul

Colonel Dumitru NEFERU
Născut: 26 ianuarie 1896, la GalaĠi.
Decedat: Studii militare: ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie (1915-1916).
Grade militare: sublocotenent-1916,
locotenent-1917, căpitan-1924, maior-1934,
locotenent-colonel-1939, colonel-1943.
FuncĠii militare: (…); comandant al
Regimentului 6 Artilerie CălăreaĠă (19411944, 1944-1945), Regimentului 1 Artilerie
CălăreaĠă (1944), Regimentului 4 Artilerie
CălăreaĠă (1944); a girat funcĠia de
comandant al Diviziei 9 Cavalerie (1944);
comandant al Diviziei 11 Infanterie (1942);
prizonier (1942-1946).
A fost un ofiĠer valoros care a
îndeplinit funcĠii importante în armată.
A fost comandant la 3 regimente úi a
deĠinut comanda a două divizii.
A avut o participare admirabilă în cel
de-al Doilea Război Mondial la luptele duse
de Divizia 9 Cavalerie, atât în Campania din
est, cât úi în cea din vest.
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1913, locotenent-colonel - 1916, colonel 1917, general de brigadă - 1923.
FuncĠii militare: diferite funcĠii în
Regimentul 10 Artilerie, DirecĠia Artilerie (…);
comandant al Regimentului 4 Obuziere
(1913); comandant al Regimentului 2
Artilerie (1917-1918); Directorul Artileriei în
Ministerul de Război (1919); comandant al
Regimentului 5 Obuziere (1919-1920),
Regimentului 1 Artilerie Grea (1920),
Brigăzii 12 Artilerie (1920-1922); diferite
funcĠii în Ministerul de Război, Corpul 2 úi 4
Armată (1922-1929); director al Fabricii de
Pulberi úi Fulmicoton (1929-1931).
S-a născut la 1 iulie 1872, în comuna
Mogoúeúti, judeĠul Iaúi, în familia lui Ioan úi
Smaranda Negrei. S-a căsătorit cu Elena
Bahoreanu în anul 1906 la Turnu Severin.
În Campania din 1913 a comandat
Regimentul 4 Obuziere, iar la Primul Război
Mondial a fost úeful artileriei Armatei 1
(1916) úi a comandat Regimentul 2 Artilerie
(1917).
A redactat primele instrucĠiuni pentru
întrebuinĠarea artileriei grele româneúti úi
s-a preocupat de perfecĠionarea armamentului
de artilerie. A realizat tunul antiaerian
cal. 57 mm pe roĠi, primul tun antiaerian
românesc.
A fost membru PNğ úi, de asemenea
preúedintele cercului profesional militar.
A fost arestat în 7 august 1947, implicat
în procesul Maniu-Mihalache, judecat úi
condamnat la 7 ani detenĠie riguroasă úi 3 ani
degradare civică.
A fost decorat cu: „Coroana României“
cls. a V-a úi a III-a, „Steaua României“
cls. a IV-a, „Avântul ğării“, „Crucea
Comemorativă a războiului 1916-1918“,
„Medalia Victoriei“, „Sf. Vladimir“ mare
cruce (Rusia), „Sf. Ana“ mare cruce (Serbia),
„Polonia Restitutio“, „Legiunea de Onoare“
în grad de ofiĠer (FranĠa).
A decedat la 29 septembrie 1951, în
penitenciarul Aiud.

Colonel Constantin NEGOESCU
Născut: 30 aprilie 1892, la Ploieúti.
Decedat:
Studii militare: ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi Marină (1911-1913),
ùcoala de AplicaĠie de Artilerie (…), ùcoala
Superioară de Război (1921-1923).
Grade militare: sublocotenent-1913,
locotenent-1916, căpitan-1917, maior-1923,
locotenent-colonel-1933, colonel-1938.
FuncĠii militare: comandant de
subunitate în Regimentul 19 Artilerie (19131916), Regimentul 23 Artilerie (1916-1918);
diferite funcĠii de comandă úi stat major în
Regimentele 3 úi 19 Artilerie, Regimentul 6
Artilerie Grea, Corpul 6 Armată, Divizia 13
Infanterie, Centrul de InstrucĠie al Artileriei
(1918-1938); comandant al Regimentului 1
Artilerie Grea (1938-1942); (…).
A participat la Campania din 1913 úi
la cele două conflagraĠii mondiale. În
Campania din 1913 a acĠionat în Regimentul
19 Artilerie. În Primul Război Mondial, în
calitate de comandant al Batalionului 1 din
Regimentul 23 Artilerie a participat la luptele
de la Prunaru, unde a fost rănit la
15 noiembrie 1916, precum úi la Nămoloasa
úi Mărăúeúti. În cel de-al Doilea Război
Mondial a comandat Regimentul 1 Artilerie
Grea.

General de brigadă
Gabriel NEGREI
Născut: 1 iulie
1872, în comuna
Mogoúeúti, judeĠul
Iaúi.
Decedat:
29 septembrie 1951,
în
penitenciarul
Aiud.
Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie úi Geniu
(1893-1895), ùcoala
Politehnică-Paris (1895-1898), ùcoala Specială
de Artilerie úi Geniu (1899-1900).
Grade militare: sublocotenent - 1895,
locotenent - 1898, căpitan - 1906, maior 735

întocmirea contractului, etc. A fost prima gură
de foc realizată în Ġară prin reproducerea unui
model pentru care nu există o documentaĠie
tehnică.
Cea mai importantă realizare a sa,
o reprezintă tunul antitanc „ReúiĠa”,
calibru 75mm, model 1943. Colonelul
Valerian Nestorescu a realizat această gură de
foc împreună cu căpitanul Eugen Burlacu úi
inginerul Lazăr Stoicescu, úeful Biroului
construcĠii de guri de foc de la uzinele
ReúiĠa90. Fabricarea de serie a început la
25 februarie 1944 úi s-a executat la Uzinele
ReúiĠa, Astra Braúov úi Concordia Ploieúti.
Prin calităĠile sale, acest tun s-a situat la
nivelul celor mai bune din lume, fiind un
mijloc antitanc de temut.
Deúi se afla la
o vârstă înaintată,
generalul Valerian
Nestorescu
a
condus activitatea
grupului
de
specialiúti constituit
pentru proiectarea
úi realizarea mai
multor guri de foc,
în ultimele decenii
ale secolului trecut, între care amintim tunul
antitanc calibru 100 mm, model 1975 úi
1977. Acesta a fost primul tun realizat de
industria naĠională de armament după cel deal Doilea Război Mondial.
A avut úi o importantă contribuĠie la
dezvoltarea teoriei tehnice de specialitate.
Între lucrările sale de referinĠă menĠionăm:
„Ghidul general al fabricaĠiei”, „FabricaĠia
úi recepĠia Ġevilor de tun”, „Aplicarea
calcului probabilităĠilor în domeniul militar”,
úi „Fenomen-cerinĠe-practică”. De reĠinut că
a scris úi o interesantă lucrare memorialistică,
„File din trecutul artileriei române
moderne”.

General de brigadă
Valerian NESTORESCU
Născut:
5 februarie 1898, în
comuna Vintileanca,
judeĠul Buzău.
Decedat: Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi
Marină (1916-1917),
ùcoala specială de
artilerie-Timiúoara
(1922-1924).
Grade militare: elev plutonier - 1917,
sublocotenent - 1917, locotenent - 1922, căpitan 1924, maior - 1934, locotenent-colonel 1939, colonel - 1943, general maior - 1968.
FuncĠii militare: comandant de pluton
în Regimentul 23 Artilerie (1917-1922);
profesor la ùcoala Militară de OfiĠeri de
Artilerie (1925-1928); profesor la ùcoala
Specială de Artilerie (1928-1935); úef al
biroului material de artilerie în DirecĠia
tehnică din Inspectoratul general tehnic al
armatei úi membru sau preúedinte al multor
comisii de recepĠie (1933-1944); director al
Uzinelor
de
armament
de
artilerie
„Mărgineanca” (1944-1945); director al
Uzinelor de armament „Astra”-Braúov (19461949); profesor titular al cursului „FabricaĠia
armamentului de artilerie” din Academia
Tehnică Militară (1949-1959); úef serviciu
cercetare útiinĠifică în domeniul tehnicii de
artilerie din Comandamentul Artileriei
(1968-...).
Generalul Valerian Nestorescu, fără a
fi fost inginer de profesie, a fost unul dintre
cei mai mari constructori de guri de foc de
artilerie.
În anul 1936, maiorul Valerian
Nestorescu, împreună cu generalii Gelu
Petrescu, Aristide Tănăsescu, Vasile Negrei,
ca reprezentanĠi ai statului român au participat
la elaborarea caietului de sarcini pentru
fabricarea a 100 de tunuri antiaeriene Vickers,
calibru 75 mm. A avut un merit deosebit úi
la fabricarea aruncătorului calibru 120 mm.
Acesta a fost realizat într-un mod inedit, fără
a parcurge etapele clasice impuse de legislaĠia
vremii: redactarea caietului de sarcini,
realizarea úi experimentarea modelului,
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Grade militare: sublocotenent - 1911,
locotenent - 1914, căpitan - 1917, maior1920, locotenent-colonel - 1929, colonel1935, general de brigadă - 1941, general de
divizie - 1944, general de corp de armată 1946.
FuncĠii militare: (…); comandant
secund al Diviziei 7 Infanterie (1941-1942);
comandant al artileriei Diviziei 7 Infanterie
(1942), Artileriei Corpului 4 Armată (19421943); comandant al Diviziei 2 Gardă (19421943), Diviziei 5 Infanterie (1943-1944);
director al DirecĠiei Superioare a AdministraĠiei
Armatei (1944-1945); comandant al Corpului
2 Armată (1945-1947) úi al Regiunii 2
Militare (1947).

Prin funcĠiile deĠinute, prin întreaga
sa activitate, viaĠa generalului Valerian
Nestorescu a fost subscrisă îmbunătăĠirii
dotării cu tehnică a armatei, îndeosebi a
artileriei.
Colonel
Alexandru NICOLAU
Născut: 25 decembrie 1888, în comuna
Buneúti, judeĠul Râmnicu Sărat.
Decedat: 6 ianuarie 1940, la Bucureúti.
Studii militare: ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi Marină (1909-1911, anul al
doilea în Germania), pe care a absolvit-o ca
úef de promoĠie.
Grade militare: sublocotenent - 1911,
locotenent - 1914, căpitan - 1917, maior1920, locotenent-colonel - 1929, colonel1934; (toate gradele au fost primite la
excepĠional).
FuncĠii militare: (…); comandant al
Regimentului 20 Artilerie (...); comandant al
ùcolii de AplicaĠie de Artilerie (1936-1938);
comandant al artileriei Corpului 1 Armată
(...); comandant al Brigăzii 6 Artilerie (...).
A fost unul dintre cei mai valoroúi
ofiĠeri de artilerie din prima jumătate a
secolului XX. ùi-a desfăúurat ireproúabil
întreaga carieră, numai în unităĠi de artilerie.
A participat, în Primul Război Mondial,
la comanda unor subunităĠi de artilerie.
Decesul prematur, la 52 de ani a stopat
o carieră de excepĠie.

A fost un eminent ofiĠer de artilerie.
A îndeplinit funcĠii importante, ca urmare
a recunoaúterii valorii sale de excepĠie.
A participat atât la Primul, cât úi la cel
de-al Doilea Război Mondial.
În anul 1945 a îndeplinit funcĠia de
subsecretar de stat la Subsecretariatul de Stat
pentru Aprovizionarea Armatei.
După război, în pofida devotamentului
său admirabil faĠă de statul român a trăit în
mod nemeritat o dureroasă experienĠă a
pierderii libertăĠii.A fost arestat la 4 ianuarie
1951 úi condamnat la 18 iulie 1953, la 15 ani
muncă silnică, 10 ani degradare civică úi
confiscarea averii pentru „crimă contra
umanităĠii”, fiind acuzat că a organizat
represalii împotriva populaĠiei civile din
judeĠul Balta. A fost graĠiat úi eliberat la
21 septembrie 1954. A decedat 3 ani mai
târziu la Bucureúti.

General de corp de armată
Grigore NICOLAU
General de brigadă
Alexandru NICOLICI

Născut:
31 august 1891, la
Tecuci.
Decedat:
6 iulie 1957, la
Bucureúti
Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi
Marină
(19091911),
ùcoala
Superioară
de

Născut: 19 februarie 1892, la Bucureúti.
Decedat: 20 ianuarie 1953, la Colonia
de muncă Poarta Albă.
Studii militare: ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi Marină (1911-1913).
Grade militare: sublocotenent - 1913,
locotenent - 1916, căpitan - 1917, maior1925, locotenent-colonel - 1934, colonel1939, general de brigadă - 1944.
FuncĠii militare: (…); comandant al
Regimentului 7 Artilerie (1939-1942), al

Război (1920-1922).
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baterie în Regimentul 2 Artilerie Cetate
(1911-1913), Divizionul 1 Tunuri Munte
(1913-1917); úef de birou la Pulberăria
Armatei (1918-1919); profesor de trageri la
ùcoala Militară de OfiĠeri de Artilerie (19191922).
Maiorul Dumitru Oancea este unul
dintre eroii artileriúti ce s-au jertfit pentru
reîntregirea României.
A participat în Primul Război Mondial
la luptele ofensive de pe valea Sadului
(august-septembrie 1916), de apărare din
Defileul Oltului (septembrie 1916), precum úi
la ofensiva de la Mărăúti (august 1917), când
o schijă i s-a înfipt adânc în piept (13 august).
Supus operaĠiei a fost salvat fără ca schija să
poată fi scoasă, úi a fost declarat inapt pentru
serviciul militar. La cererea sa a fost
reîncadrat în armată la 1 iulie 1918. În august
1922 a fost operat din nou.
A decedat la 8 septembrie 1922 în
Spitalul Militar, fiind înmormântat în
Cimitirul Bellu Militar.

Brigăzii 15 Artilerie (1942-1944); a girat
comanda Diviziei 15 Infanterie (1942-1943);
comandant al Diviziei 8 Infanterie InstrucĠie
(1944).
A fost un valoros ofiĠer, care úi-a
îndeplinit cu maximă responsabilitate
îndatoririle de militar úi cetăĠean. A avut o
carieră militară de succes. A urcat treptele
ierarhiei militare până la gradul de general
de brigadă úi funcĠia de comandant de
divizie.
A participat, în cel de-al Doilea Război
Mondial, la luptele din Basarabia úi Ucraina
(1941) úi din Cotul Donului (1942), iar după
moartea generalului Ioan Sion a comandat
„resturile” Diviziei 15 Infanterie în marú spre
Ġară.
A fost trecut în rezervă la 23 martie
1944 úi menĠinut mobilizat.
A fost arestat la 15 aprilie 1952 úi a
încetat din viaĠă la 20 ianuarie 1953, la
Colonia de muncă Poarta Albă.

General de corp de armată
Gheorghe OPRESCU
Născut: la 19 martie
1880, la Ploieúti.
Decedat: 1959, la
Bucureúti.
Studii militare: ùcoala
Specială de Artilerie
(1900-1902), ùcoala de
AplicaĠie úi Inginerie Charlottenburg, Germania
(1903-1905),
ùcoala
Superioară de Război
(1910-1912).
Grade militare: sublocotenent - 1902,
locotenent - 10 mai1906, căpitan - 10 aprilie
1911, maior - 1916, locotenent-colonel - 1917,
colonel - 10 aprilie 1919, general de brigadă 30 martie 1929, general de divizie 24 ianuarie 1936, general de corp de armată 31 mai 1945.
FuncĠii militare: comandant de
subunitate în Regimentul 10 Artilerie (19021903) úi Regimentul 1 Artilerie Cetate (19051910); diferite funcĠii în Marele Cartier General
(1916-1918); comandant al Regimentului 2
Artilerie (31 octombrie 1919 – 1 iulie 1921);

Maior Dumitru OANCEA
Născut: 22 decembrie 1886, la
Bucureúti.
Decedat: 8 septembrie 1922
Studii militare: ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi Marină – Bucureúti (19061908), ùcoala de AplicaĠie de Artilerie (19091911).
Grade militare: sublocotenent-1908,
locotenent-1911, căpitan-1916, maior-1917.
FuncĠii militare: funcĠii în Regimentul
11 Artilerie (1908-1909); comandant de
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ataúatul apărării la Paris (11 iulie 192311 august 1926); úef de secĠie al DirecĠiei 11
Tehnică din Ministerul de Război (11 august
1926 – 1 octombrie 1927); úef de stat major la
Inspectoratul Militar (octombrie 1927 –
1 aprilie 1929); comandant al ùcolii
Superioare de Război (1 aprilie 1929 octombrie1930); úef de stat major la
Inspectoratul General al Ordinii (1930-1932);
comandant al Brigăzii 11 Artilerie (19321933); comandant al Diviziei 1 Infanterie
(8 februarie 1933 - aprilie1936); comandant al
Comandamentului 3 Teritorial (aprilie 1936 –
aprilie 1939).
A debutat în carieră la comanda unor
subunităĠi de artilerie. În timpul Primului
Război Mondial a participat în calitate de úef
de birou la reorganizarea unităĠilor úi la
completarea acestora cu personal úi materiale
de război. De remarcat faptul că a participat la
Campania din Ungaria, din anul 1919.
Un loc important în cariera sa l-a ocupat
perioada în care a îndeplinit funcĠia de ataúat
militar în FranĠa. A contribuit substanĠial la
dezvoltarea relaĠiilor tradiĠionale cu această
Ġară, inclusiv la realizarea tratatului de
prietenie româno-francez din 10 iunie 1926.
CalităĠile profesionale de excepĠie úi
experienĠa activităĠilor sale din FranĠa au
contribuit la numirea sa în funcĠia de
comandant al ùcolii Superioare de Război. În
cei patru ani în care a îndeplinit această
funcĠie s-a implicat activ nu numai în
gestionarea problemelor administrativ, ci úi în
identificarea metodelor în măsură să dea un
plus de calitate procesului de învăĠământ.
A urcat sistematic treptele ierarhiei
militare, ajungând comandant de brigadă,
divizie úi comandament teritorial.
Prin funcĠiile de mare importanĠă
ocupate, dar mai ales ca urmare a
calităĠilor profesionale úi morale, generalul
de corp de armată Gheorghe Oprescu úi-a
câútigat un loc binemeritat în galeria
artileriútilor de elită.

General de brigadă
ùtefan ORESCOVICI
Născut: 12 noiembrie 1877, la Clejani,
judeĠul Vlaúca.
Decedat: Studii militare: ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi Marină (1896-1898),
ùcoala de AplicaĠie de Artilerie úi Geniu
(1899-1900), stagiu la Regimentul 8 Artilerie
Guarzi Austria (1902-1904).
Grade militare: sublocotenent - 1898,
locotenent - 1902, căpitan - 1909, maior-1915,
locotenent-colonel - 1916, colonel - 1917,
general de brigadă - 1926.
FuncĠii militare: comandant de secĠie
în Regimentul 12 Artilerie (1898-1899);
diferite funcĠii în ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi Marină (1914-1915); úef
Birou RechiziĠii la Marele Stat Major (19151916); úef de stat major al Diviziei 9
Infanterie (1917-1918) úi al Corpului 3
Armată
(1918-1920);
comandant
al
Regimentului 41 Artilerie (1920-1921);
comandant al ùcolii de AplicaĠie de Artilerie
(1921-1926), Brigăzii 18 Artilerie (19261929), Artileriei Corpului 7 Armată (19291930), Diviziei 18 Infanterie (1930-1934) úi
Corpului 6 Teritorial (1934-…).
Generalul
de
brigadă
ùtefan
Orescovici a fost un ofiĠer temeinic pregătit,
cu o moralitate ireproúabilă. A îndeplinit cu
responsabilitate o multitudine de funcĠii, în
întregul ecart ierarhic al armatei, de la
eúalonul pluton la corp teritorial.
Meritele sale profesionale au primit
deplina recunoaútere odată cu înaintarea în
anul 1926 la gradul de general de brigadă.
A participat la Primul Război
Mondial. A îndeplinit în Campania din
1917 funcĠia de úef de stat major al Diviziei 9
Infanterie.
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Major al Trupelor de Uscat (1996-1997);
comandat al Armatei 1 (1997-2001); primlocĠiitor al ùefului Statului Major al ForĠelor
Terestre
(2001);
comandant
al
Comandamentului 2 OperaĠional de la Buzău
(15 ianuarie 2001-1 decembrie 2004); úef al
reprezentanĠei României la NATO úi UE
(1 decembrie 2004 - 12 decembrie 2007);
consilier al úefului Statului Major General
(2007-2008).
Generalul-locotenent
Paraniac
s-a
născut la data de 29 iunie 1950 în localitatea
Comarnic de care a fost extrem de ataúat
sentimental întreaga viaĠă A fost atras de
cariera militară, motiv pentru care a urmat
Liceul Militar „Dimitrie Cantemir” din
Breaza úi mai apoi, ùcoala de OfiĠeri Activi
de Artilerie din Sibiu pe care a absolvit-o în
anul 1972, ca úef de promoĠie. Conform
politicii de personal a Comandamentului
Artileriei, de a atrage cei mai valoroúi
absolvenĠi ai úcolii în structurile sale
subordonate, în primul rând în Centrul de
InstrucĠie de Artilerie de la Ploieúti,
„laboratorul” artileriei, tânărul locotenent
Paraniac úi-a început strălucita carieră militară
în această prestigioasă instituĠie de
învăĠământ. După numai 5 ani de zile a reuúit
la examenul de admitere la Academia Militară
pe care a absolvit-o cu rezultate remarcabile.
După absolvirea acesteia în anul 1979, a
îndeplinit în aceeaúi unitate până în anul 1990
funcĠiile de comandant de divizion, úef de stat
major úi mai apoi comandant al Regimentului
65 Artilerie Antitanc. A îndeplinit în
continuare mai multe funcĠii, de mare
răspundere, între care le menĠionăm pe cele
de comandant de brigadă de artilerie, úef al
artileriei trupelor de uscat, comandant al
Armatei 1, prim-locĠiitor al úefului Statului
Major al ForĠelor Terestre úi comandant al
Comandamentului 2 OperaĠional. Exprimarea
sa profesională a fost una de înaltă Ġinută.
Comandant înnăscut, plin de iniĠiativă, dornic
de excelenĠă, s-a impus deopotrivă faĠă de úefi
úi subordonaĠi prin profesionalism, ambiĠie,
exigenĠă sporită, inclusiv faĠă de sine. Alesele
calităĠi profesionale, dar úi morale l-au făcut
extrem de apreciat úi respectat de subordonaĠi.
FaĠă de aceútia, a manifestat în permanenĠă
grijă profundă úi spirit camaraderesc.

General-locotenent
Cornel PARANIAC
Născut: 29 iunie
1950, la Comarnic,
judeĠul Prahova.
Decedat:
5 octombrie 2008,
la Sinaia, judeĠul
Prahova.
Studii
militare:
Liceul
Militar
„Dimitrie Cantemir”
din Breaza (19651969);
ùcoala
Militară de OfiĠeri Activi de Artilerie (19691972); Academia Militară (1977-1979);
doctor în útiinĠe militare, titlu obĠinut la
Academia de Înalte Studii Militare.
Grade militare: locotenent - 1972;
locotenent-major - 1974; căpitan - 1979;
maior - 1982; locotenent-colonel - 1988;
colonel - 1990; general de brigadă - 1994;
general maior - 1998; general-locotenent 2004.
FuncĠii militare: comandant de pluton
úi baterie în Centrul de InstrucĠie al Artileriei
de la Ploieúti (1972-1977); comandant de
divizion úi úef de stat major la Regimentul 65
Artilerie Antitanc (1979-1982); comandant al
Regimentului 65 Artilerie Antitanc (19821990); comandant al Brigăzii 8 Artilerie
(9 ianuarie 1990-23 ianuarie 1991); úef al
SecĠiei operaĠii úi úef de stat major la
Inspectoratul General al Artileriei (19911993); úef al artileriei Trupelor de Uscat
(1993-1996); locĠiitor al úefului Statului
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Numirea sa în fruntea reprezentaĠiei
României la NATO úi UE, deúi aparent
onorantă a reprezentat în fapt scoaterea din
grupul aspiranĠilor pe deplin îndreptăĠiĠi la
funcĠiile din vârful ierarhiei militare.
Generalul Cornel Paraniac, o persoană extrem
de dinamică, creativă, a trăit din plin drama
scoaterii din grupul celor ce asigurau
conducerea
armatei,
după
încetarea
mandatului de úef al reprezentanĠei úi numirea
în funcĠia modestă, neconformă cu
personalitatea sa, de consilier al úefului
Statului Major General. În data de 29 iunie
2008, după 41 de ani de carieră militară a fost
trecut în rezervă. Ultima activitate, pe care a
organizat-o cu toată rigoarea, a fost tocmai
cea de rămas bun faĠă de camarazi. La masa
oferită cu acest prilej a invitat camarazi din
toate structurile în care a lucrat, inclusiv foútii
săi profesori din liceul militar. Din nefericire,
la aproximativ două luni de la această
activitate, în data de 5 octombrie 2008
generalul Paraniac Cornel a trecut mult prea
repede la cele veúnice, în apropierea locurilor
natale, la Sinaia. Poate că s-a grăbit să-i fie
alături mamei sale pe care a iubit-o nespus de
mult. Îúi doarme somnul de veci în Cimitirul
Militar Ghencea, în mormântul pe care parcă
din premoniĠie úi-l pregătise mult prea
devreme. Ca o ironie a vieĠii, cu prilejul
funerariilor generalului Ion Popescu, fostul
Comandant al Comandamentului Artileriei,
desfăúurate în vara aceluiaúi an 2008, cu
câteva luni înainte de deces, generalul Cornel
Paraniac ne-a arătat (unui grup restrâns de
prieteni) mormântul său, situat în apropierea
celui al generalului Popescu, nebănuind cât de
rapid acesta îl va găzdui.
Generalul Paraniac a lăsat în urma sa o
multitudine de studii, contribuĠii valoroase la
dezvoltarea gândirii militare româneúti.
A avut o contribuĠie substanĠială la
transformarea armatei, la armonizarea sa
cu cerinĠele integrării în NATO úi UE. Între
altele, generalului Paraniac i se atribuie
singurele cercetări útiinĠifice româneúti
dedicate istoriei úi geopoliticii generale a
parteneriatului strategic româno-american91.

În semn de preĠuire a personalităĠii
excepĠionale, regimentul de artilerie mixtă din
localitatea Slobozia îi poartă numele –
Regimentul 51 Artilerie Mixtă „General
Cornel Paraniac”.

General de divizie
Dobre PARASCHIV
Născut: 9 decembrie
1884, în localitatea
Cilibia, judeĠul Buzău.
Decedat: 8 ianuarie
1942, la Bucureúti.
Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi
Marină - Bucureúti
(1904-1906); ùcoala
Superioară de Război (1919-1921), pe care a
absolvit-o ca úef de promoĠie.
Grade militare: sublocotenent - 1906,
locotenent - 1910, căpitan - 1914, maior 1917, locotenent-colonel - 1920, colonel 1926, general de brigadă - 1935, general de
divizie - 1939.
FuncĠii militare: comandant de pluton
(1906-1914) úi de baterie (1914-1919) în
Regimentul 9 Artilerie (…); comandant al
Armatei 1 (1941).
Generalul de divizie Dobre Paraschiv a
fost un ofiĠer valoros, temeinic pregătit.
A urcat admirabil treptele ierarhiei militare,
de la gradul de sublocotenent la cel de general
de divizie. A avut o bogată experienĠă de
comandă întrucât a fost comandant la nivel
subunitate, unitate úi mare unitate.
A participat la Primul Război Mondial
úi câteva luni la cel de-al Doilea Război
Mondial.
Generalul de divizie Dobre Paraschiv,
strălucit artilerist, face parte din onoranta
galerie a celor ce au comandat de-a lungul
timpului Armata 1.
A decedat timpuriu, la 57 de ani, la
8 ianuarie 1942, la Bucureúti.
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În demersul de promovare a unor ofiĠeri
noi în armată, în funcĠiile de conducere, ca
urmare a bunei sale pregătiri profesionale, a
cunoaúterii limbii ruse, dar mai ales al originii
sociale „sănătoase”, locotenentul Teodor
Paraschiv a fost trimis la studii în URSS.
Pe timpul studiilor la Academia Militară
Superioară „Vorosilov” a obĠinut rezultate
superioare fiind apreciat de dascălii săi.
În caracterizarea întocmită în anul doi de
studii se menĠiona între altele: „úi-a însuúit
temeinic teoria pregătirii úi conducerii luptei
ofensive úi de apărare. [….], este un ofiĠer
disciplinat, modest úi silitor”92.
În condiĠiile transformării societăĠii
româneúti, inclusiv a armatei, de formare a
unor noi cadre de conducere a fost înaintat
până la gradul de locotenent-colonel pe
parcursul a numai 5 ani. I-au fost
încredinĠate funcĠii de mare importanĠă
între
care
amintim:
„girant”
al
comandantului Brigăzii 32 Artilerie Grea,
comandant al artileriei Regiunii a 2-a
Militare, locĠiitor al comandantului
Armatei 1.
În ultima parte a carierei a fost implicat
în dezvoltarea economiei româneúti prin
îndeplinirea funcĠiilor de úef al DirecĠiei
Lucrări în Economia NaĠională (1984-1985),
respectiv úef al DirecĠiei ConstrucĠii IrigaĠii.

General-locotenent
Teodor PARASCHIV
Născut: 19 noiembrie
1926, la Bucureúti.
Decedat: 1998.
Studii
militare:
ùcoala Militară de
OfiĠeri de Artilerie din
Piteúti;
Academia
Militară
Superioară
„Vorosilov”.
Grade
militare:
sublocotenent - 1947;
locotenent;
locotenent-major - 9 martie 1951; căpitan 5 martie 1952; maior - 11 iunie 1952;
locotenent- colonel - 30 septembrie 1952;
colonel; general-maior; general-locotenent.
FuncĠii militare: comandant secĠie în
Regimentul 1 Artilerie Moto (1 iulie 1947 –
1 octombrie 1948); ofiĠer cu aprovizionarea în
Regimentul 1 Artilerie Moto (1 octombrie
1948 – 1 februarie 1949); profesor în Centrul
de InstrucĠie al Artileriei (13 martie 1951 –
26 martie 1952); úef Curs Tragerile Artileriei
la Centrul de InstrucĠie al Artileriei (26 martie –
12 iunie 1952); „girant“ al comandantului
Brigăzii 32 Artilerie Grea Independentă
(12 iunie – 14 octombrie 1952); comandant al
artileriei Regiunii a 2-a Militare (1952 –
1956); úef de direcĠie în Marele Stat Major;
locĠiitor al comandantului Armatei 1 (…….);
úef al DirecĠiei Lucrări în Economia NaĠională
(1984 - 1985); úef al DirecĠiei ConstrucĠii,
IrigaĠii (1985 - 1990).
Generalul Teodor Paraschiv a fost fiul
unor Ġărani săraci stabiliĠi în Bucureúti pe
strada Stoicăneúti nr. 33. Tatăl, factor poútal,
în pofida greutăĠilor s-a preocupat de
asigurarea unei temeinice educaĠii celor trei
copii ai săi. Teodor, cel mai mare dintre ei,
după cursurile primare a urmat 4 ani de studii
la Liceul Barbu Delavrancea úi la Liceul
Mihail Eminescu din Bucureúti. După
absolvirea acesteia a fost admis la ùcoala
Militară de OfiĠeri de Artilerie din Piteúti pe
care a absolvit-o al 16-lea din 36 de elevi, în
anul 1947. La 1 iulie 1947 a fost înaintat la
gradul de sublocotenent úi repartizat la
Regimentul 1 Artilerie Moto.

Locotenent George PARASCHIVESCU
Născut: 6 august
1849.
Decedat: februarie
1878.
Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri
Bucureúti
(18671869), ùcoala de
AplicaĠie de Artilerie
úi Geniu din Belgia
(1872-1874).
Grade militare: sublocotenent-1869,
locotenent-1874.
FuncĠii militare: comandant de pluton
în Regimentul 2 Artilerie (1869-1872); ofiĠer
în statul major al Arsenalului Armatei (18721877); comandant de baterie în Regimentul 2
Artilerie (1877).
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1913 a acĠionat în statul major al Corpului 4
Armată, la Regimentul 4 Artilerie úi la Marele
Stat Major, iar la Primul Război Mondial în
statul major al Armatei de Dobrogea úi Corpul
1 Armată.
Generalul de divizie Ilie Partenie are,
între altele, meritul de a fi fost unul dintre
cei ce s-au aflat cel mai mult timp la
comanda Diviziei 4 Infanterie (7 ani).

A participat la luptele din zona CalafatVidin úi de la GriviĠa.
A fost rănit la 4 septembrie 1877, pe
timpul bătăliei de la GriviĠa; iniĠial a refuzat
evacuarea, ulterior a fost evacuat cu o
ambulanĠă la Spitalul din Turnu-Măgurele,
unde a decedat úase luni mai târziu; a fost al
doilea ofiĠer de artilerie căzut la datorie în
Războiul de IndependenĠă.

General de divizie Ilie PARTENIE

General de brigadă ùerban PASCU

Născut: 19 iulie
1881, la Dorohoi.
Decedat: Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri
de Artilerie Geniu
úi Marină (19001902);
ùcoala
de AplicaĠie
de
Artilerie
(19031905);
ùcoala
Superioară
de

Născut:
15 decembrie 1844.
Decedat:
Studii
militare:
ùcoala Militară de
OfiĠeri - Bucureúti
(1861-1863).
Grade
militare:
sublocotenent
1863, locotenent 1865, căpitan 1868, maior - 1875,
locotenent-colonel - 1879, colonel - 1884,
general de brigadă - 189693.
FuncĠii militare: comandant de secĠie,
baterie úi divizion în Regimentul 4 Artilerie;
comandant al Regimentului 8 Artilerie (18831884); úef de stat major al Corpului 4 Armată
(1884-1888); comandant al Brigăzii 4
Artilerie, comandant al Corpului 4 Armată
(1888-1901).

Război (1910-1912).
Grade militare: sublocotenent - 1902,
locotenent - 1906, căpitan - 1911, maior 1916, locotenent-colonel - 1917, colonel 1920, general de brigadă - 1930, general de
divizie -1937.
FuncĠii militare: diferite funcĠii în
Regimentele 12 úi 8 Artilerie, Corpul 4
Armată, Regimentul 4 Artilerie, Marele Stat
Major, Corpul 1 Armată (…); úef de Stat
major al Diviziei 10 Infanterie (1919-1920);
comandant al Regimentului 1 Artilerie Grea
(1922-1924); úef de stat major al Corpului 2
Armată (1924-1929); comandant al Brigăzii 18
Artilerie (1929-1931); secretar general al
Ministerului Apărării NaĠionale (1931-1932);
comandant al Diviziei 4 Infanterie (19331940).
Generalul de divizie Ilie Partenie a fost
un distins úi valoros ofiĠer de artilerie. Ca
urmare a excelentei pregătiri úi a ambiĠiei i-au
fost
încredinĠate
funcĠii
importante
(comandant de divizie úi secretar general al
Ministerului Apărării NaĠionale).
A participat la Campania din 1913 úi la
Primul Război Mondial. În Campania din

În anul 1873, după ce anterior a fost
trimis în misiune la Berlin, apoi ataúat la
artileria călăreaĠă de la Breslau, pe baza
studiului úi experienĠei dobândite a organizat
cea dintâi baterie de artilerie călăreaĠă la
Regimentul 2 Artilerie.
A participat la
Războiul de
IndependenĠă, având gradul de maior úi
funcĠia de
comandant de divizion în
Regimentul 4 Artilerie.
A fost comandantul Regimentului 8
Artilerie (1883-1884), pe care l-a format,
úeful de stat major al Corpului 4 Armată
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(1884-1888), comandantul Brigăzii 4
Artilerie, comandantul Corpului 4 Armată
(1888-1901). A trecut în rezervă în anul 1901.
A fost decorat cu: Crucea Trecerii
Dunării, Apărătorii IndependenĠei, Virtutea
Militară, Steaua României în grad de ofiĠer,
Coroana României în grad de comandor,
Sf. Ana cu spade (Rusia), Franz Josef în grad
de comandor.

A fost un ofiĠer cu o temeinică pregătire
de specialitate. Ca urmare a studiilor la ùcoala
Politehnică din Paris úi a formaĠiei sale
artileristice a ocupat mai multe funcĠii de
răspundere
în
domeniul
pirotehnic,
contribuind la dezvoltarea producĠiei de
muniĠii în România. A participat la
Războiul de IndependenĠă, contribuind
substanĠial la cucerirea Vidinului. Pentru
participarea la război a fost distins cu mai
multe ordine úi medalii româneúti, între care
amintim: „Steaua României în grad de ofiĠer“,
„Virtutea militară de aur“, „Trecerea
Dunării“ úi ordinele ruseúti „Sfânta Ana
clasa a III-a“, „Sfântul Stanislav clasa a III-a“
úi „Medalia comemorativă de campanie“.
Ca urmare a recunoaúterii meritelor
indiscutabile a fost înaintat la gradul de
colonel, la data de 1 ianuarie 1878. În vara
aceluiaúi an, colonelul Mihail Pastia a fost
numit în funcĠia de Inspector al
Întreprinderilor de fabricat armament úi
muniĠii, úi trimis în Anglia pentru a negocia
un eventual contract pentru achiziĠionarea de
armament úi muniĠii. Cu acest prilej a vizitat
fabricile din Enfield úi Birmingham.
Analizând ofertele engleze a propus
pentru achiziĠie puúca „Henry-Martini”, o
armă foarte precisă, rezistentă úi ieftină.
În anul 1882 armata română permanentă,
rezervele úi trupele teritoriale erau deja dotate
cu acest tip de armament selectat, inspirat de
colonelul Mihail Pastia.
După o perioadă relativ scurtă, 18791882, când a fost comandant al Regimentului 2
Artilerie, a revenit la funcĠia de Inspector al
Întreprinderilor de fabricat armament,
contribuind la dotarea armatei cu noi guri
de foc de la Uzinele „Steyr” úi „Newcastle”.
În anul 1884, colonelul Pastia a fost
trecut în rezervă úi numit în importanta
funcĠie de director general al Poútelor úi
TelecomunicaĠiilor. După 4 ani de zile, a fost
rechemat în armată úi numit la comanda
Regimentului 2 Artilerie pe care-l mai
comandase cu câĠiva ani în urmă.

General de brigadă Mihail PASTIA
Născut:
15 decembrie 1839,
la Iaúi.
Decedat:
24 ianuarie 1899, la
Bucureúti.
Studii
militare:
ùcoala Militară de
OfiĠeri
din
Iaúi
(1856-1858), ùcoala
de AplicaĠie de
Artilerie de la Metz úi ùcoala Politehnică din
Paris (1858-1866).
Grade militare: sublocotenent - 1858,
locotenent - 1863, căpitan - 1866, maior - 1869,
locotenent-colonel - 1873, colonel - 1878,
general de brigadă - 1893.
FuncĠii militare: director al Pulberăriei
Armatei de la Târgúor (1866-1868); subdirector
al Arsenalului Armatei (1868-1869); director
al Arsenalului Armatei (1869-1877); locĠiitor
al comandantului Regimentului 3 Artilerie
(1877); comandant al Artileriei Diviziei 3
Infanterie (1877); locĠiitor al Detaúamentului
Colonel Slăniceanu (1877); inspector al
întreprinderilor de fabricat armament úi
muniĠii (1878-1879, 1882-1884); comandant
al Regimentului 2 Artilerie (1879-1882, 18881889); úef de stat major al Corpului 4 Armată
(1889-1892); comandant al Brigăzii 3
Artilerie (1892-1893); comandant al ùcolii de
OfiĠeri de Artilerie, Geniu úi Marină
(1893); inspector general al artileriei române
(1893-1895, 1896-1898); comandant al
Comandamentului Regiunii întărite Focúani
(1895-1897).
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Ulterior a fost numit úi în alte funcĠii
importante din armată: úef de stat major al
Corpului 4 Armată úi comandant al Brigăzii 3
Artilerie. Pentru o foarte scurtă perioadă,
1 aprilie - 1 noiembrie 1893, s-a aflat la
comanda prestigioasei ùcoli de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi Marină. Odată cu
înaintarea la gradul de general, la 1 noiembrie
1893, a fost numit în funcĠia de Inspector
general al artileriei române, pe care a deĠinut-o
până la data de 24 ianuarie 1895. Din această
postură a contribuit substanĠial la finalizarea
lucrărilor de fortificaĠii ale CetăĠii Bucureúti úi
ale celor de pe aliniamentul Focúani,
Nămoloasa, GalaĠi. De asemenea, a iniĠiat úi
condus reorganizarea artileriei de asediu.
Astfel, din Regimentul 1 Asediu s-au
constituit două batalioane de artilerie, unul
dislocat la Chitila, iar celălalt la Focúani.
Primul batalion era destinat forturilor CetăĠii
Bucureútiului,
iar
cel
de-al
doilea
fortificaĠiilor de pe aliniamentul Focúani,
Nămoloasa, GalaĠi. Ulterior, ca urmare a
sporirii numărului batalioanelor de asalt la 20,
a dispus comasarea acestora în două
regimente, în Regimentul 1 Artilerie de
Asediu, respectiv Regimentul 2 Artilerie de
Asediu. De asemenea, generalul Pastia este
cel care a propus ministrului de război
înfiinĠarea
în
anul
1895
a
Comandamentului CetăĠii Bucureúti úi a
Comandamentului
Regiunii
Întărite
Focúani, cărora li s-au subordonat
Regimentul 1 Artilerie de Asediu, respectiv
Regimentul 2 Artilerie de Asediu. Generalul
Pastia, în acelaúi timp în care a fost
comandantul Diviziei 6 Infanterie, a exercitat
úi funcĠia de comandant al Regiunii Întărite
Focúani94.
Generalul úi-a încheiat cariera militară
în anul 1897. A decedat mult prea devreme, la
data de 24 ianuarie 1899, în capitală.
Prin întreaga sa activitate, generalul
Mihail Pastia úi-a câútigat un loc
binemeritat în galeria artileriútilor de elită.

Colonel Niculae PAVELESCU
Născut:
17
septembrie
1924, la Potlogi,
judeĠul DâmboviĠa.
Decedat: mai 1993,
Sibiu.
Studii
militare:
Liceul Militar din
Chiúinău (...-1943);
ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie
(19431945); Academia
Militară (1958-1960).
Grade militare: sublocotenent - 10 mai
1945; locotenent - 23 august 1949; căpitan 2 octombrie 1952; maior - 23 august 1954;
locotenent-colonel - 23 august 1958; colonel 25 octombrie 1964.
FuncĠii militare: comandant de pluton
în Regimentul 3 Artilerie „FranĠa“ (10 mai –
28 iunie 1945); úef Subcentru de exploatare
din comuna Ileana (28 iunie – 31 octombrie
1945); comandant secĠie úi comisar special în
Regimentul 42 Artilerie (1 noiembrie 1945 –
31 octombrie 1946); comandant de baterie în
Regimentul 42 Artilerie (1 noiembrie 1946 –
31 octombrie 1947); ofiĠer adjutant úi
comandant secĠie artilerie antiaeriană în
Regimentul 42 Artilerie (1 noiembrie 1947 –
24 mai 1948); comandant Pluton pază în
Grupul Pază Depozite (24 mai 1948 –
31 noiembrie 1948); comandant companie
pază în Grupul Pază Depozite (31 noiembrie
1948 – 8 octombrie 1951); comandant baterie
elevi în ùcoala de OfiĠeri de Artilerie din
Sibiu (8 octombrie 1951 – 7 februarie 1952);
comandant pluton elevi în ùcoala de OfiĠeri
de Artilerie din Sibiu (7 februarie – 21 august
1952); comandant baterie elevi (21 august
1952 – 9 noiembrie 1954); comandant
divizion elevi (9 noiembrie 1954 –
5 octombrie 1957); locĠiitor úef úcoală pentru
învăĠământ în ùcoala de OfiĠeri de Artilerie
(1 septembrie 1960 – 25 mai 1961); úef ciclu
artilerie (úef artilerie) în ùcoala Militară de
OfiĠeri „Nicolae Bălcescu“ (25 mai 1961 –
26 august 1963); úef catedră artilerie în ùcoala
Militară de OfiĠeri „Nicolae Bălcescu“
(26 august 1963 – 29 martie 1965); locĠiitor úi
úef al SecĠiei învăĠământ al ùcolii Militare de
OfiĠeri „Nicolae Bălcescu“ (29 martie 1965 –
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17 decembrie 1966); prim-locĠiitor al
comandantului ùcolii Militare de OfiĠeri
„Nicolae Bălcescu“ (17 decembrie 1966 –
4 septembrie 1968); úef de stat major al
Comandamentului gărzilor patriotice din
judeĠul Sibiu (4 septembrie 1968 –
15 decembrie 1970); comandant al ùcolii de
OfiĠeri Activi de Artilerie (15 decembrie 1970 –
7 decembrie 1981).
Niculae Pavelescu, unul dintre cei opt
copii ai lui Petre (de profesie cizmar) úi al
Ioanei (casnică), s-a născut în comuna Potlogi
din judeĠul DâmboviĠa. Clasele primare le-a
urmat în localitatea natală. Ulterior a fost elev
la Liceul Militar din Chiúinău pe care l-a
absolvit în anul 1943. Doi ani mai târziu úi-a
finalizat studiile în ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie din Piteúti. ùi-a început activitatea de
ofiĠer în data de 10 mai 1945 la comanda unei
secĠii din Regimentul 3 Artilerie.
Cea mai mare parte a carierei úi-a
desfăúurat-o în învăĠământul militar de
artilerie, din data de 8 octombrie 1951, când a
fost numit comandant de baterie elevi, până în
data de 7 decembrie 1981 când din funcĠia de
comandant al ùcolii Militare de OfiĠeri Activi
de Artilerie „Ioan Vodă“ a fost trecut în
rezervă. MenĠionăm că în aceúti 30 de ani a
mai deĠinut timp de 2 ani úi funcĠia de úef de
stat major al Comandamentului gărzilor
patriotice din judeĠul Sibiu.
În permanenĠă a avut o exprimare
profesională admirabilă, onorantă. Astfel în
„foaia de notare“
pentru perioada
31 decembrie 1951 – 30 octombrie 1952,
úeful secĠiei învăĠământ renumitul locotenentcolonel Vartolomei Gheorghe consemna:
„OfiĠer foarte bine pregătit... Este un foarte
bun
instructor
úi
are
aptitudini
pedagogice“95.
La fel de elogios îl aprecia úeful ùcolii
Militare de Artilerie, colonelul Nazarie
ùtefan, în „foaia de notare“ pentru perioada
26 noiembrie 1956 – 1 noiembrie 1957:
„OfiĠer foarte bine pregătit, foarte muncitor
úi perseverent în muncă“.
Numele colonelului Niculae Pavelescu
este
legat
pentru
totdeauna
de
învăĠământul militar de artilerie pe care l-a
slujit cu profesionalism timp de aproape

3 decenii. Are meritul de a fi fost primul
comandant al ùcolii Militare de OfiĠeri
Activi de Artilerie după reînfiinĠarea ei în
decembrie 1970. A contribuit substanĠial,
din toate punctele de vedere la
reînfiinĠarea úi ulterior la dezvoltarea
instituĠiei simbol pentru artileriúti. Noi
autorii, ca foúti elevi am avut úansa de ai
cunoaúte personalitatea de excepĠie úi
realizările multiple. Din nefericire pentru el
nu a primit în notările de serviciu aprecierea
deplină a meritelor sale din partea
comandantului artileriei, generalul-colonel
Ion Popescu. Din cele 11 notări de serviciu,
numai ultimele două au consemnat
calificativul maxim
„foarte bine“, în
celelalte ofiĠerul fiind apreciat cu ,,bine“.
Considerăm că acestea nu au reflectat obiectiv
rezultatele muncii profund responsabile ale
colonelului Pavelescu, ci mai degrabă
reĠinerile generalului Popescu de a releva
deplin meritele unui camarad de armă.
Cu toate acestea, opinăm fără rezerve că
generalul-colonel Ion Popescu a fost o „stea“
a artileriei postbelice cu merite incontestabile
în dezvoltarea acesteia.
Colonelul Niculae Pavelescu a fost
căsătorit cu Maior Elena, de naĠionalitate
maghiară, născută în anul 1927 în Ocna
Sibiului, de profesie învăĠătoare. A avut o
fiică, Lucia-Marilena, născută la 5 iulie 1952
în Sibiu.

General de divizie
Gheorghe PÂRVULESCU
Născut: 10 decembrie 1891, în
localitatea ğânĠăreni, judeĠul Dolj.
Decedat: Studii militare: ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi Marină (1915-1918);
Cursul de Tragerile Artileriei Grele de la
Tecuci; ùcoala Superioară de Război (19201922).
Grade militare: sublocotenent - 1918,
.........., general de brigadă - 1943, general de
divizie -1945.
FuncĠii militare: comandant subunitate
de artilerie (1918-1920); ofiĠer de stat major
în Comandamentul Corpului 2 Armată (1922-
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1928); ofiĠer de stat major în Regimentul 2
Artilerie (1928-1930); ofiĠer de stat major în
comandamentul Corpului 2 Armată (19301931); ofiĠer de stat major în Marele Stat
Major (1931-1936); ofiĠer de stat major la
Regimentul 1 Apărare Contra Aeronavelor
(1936-1937); secretar general în Ministerul
Aerului úi Marinei (1937); diferite funcĠii în
cadrul Grupării 1 Apărare Contra Aeronavelor
(1937-1941); comandant al Comandamentului
Apărării Antiaeriene a Bucureútiului (19411942); comandant al Comandamentului
Apărării Antiaeriene a zonei petroliere
Ploieúti (1942); comandant al Brigăzii 4
Artilerie Antiaeriană Operativă (25 august
1942 – 4 ianuarie 1943); comandant al
Brigăzii 5 Artilerie Antiaeriană (4 ianuarie
1943 – 23 septembrie 1943); comandant al
Brigăzii 3 Artilerie Antiaeriană Operativă
(23 septembrie 1943 – 21 noiembrie 1944);
secretar
general
administrativ
al
subsecretarului
de
stat
al
Aerului
(21 noiembrie 1944 – 1 aprilie 1945);
comandant secund al artileriei antiaeriene
(1945); comandant al Diviziei de Artilerie
Antiaeriană.
Generalul
de
divizie
Gheorghe
Pârvulescu úi-a început activitatea în anul
1918 ca artilerist. 18 ani mai târziu, după
exercitarea unor funcĠii de artilerist úi de
ofiĠer de stat major úi-a început activitatea de
artilerist antiaerian în cadrul Regimentului 1
Apărare Contra Aeronavelor. Ulterior, a
îndeplinit în această armă o multitudine de
funcĠii de mare răspundere, între care le
menĠionăm pe cele de comandant al mai
multor brigăzi de artilerie antiaeriană, al unei
divizii de artilerie antiaeriană.
În timpul celui de-al Doilea Război
Mondial
a
condus
cu
competenĠă
Comandamentul Apărării Antiaeriene a
Bucureútiului, Comandamentului Apărării
Antiaeriene a zonei petroliere Ploieúti úi
Brigăzile 4, 5 úi 3 Artilerie Antiaeriană.
În întreaga activitate a dovedit o solidă
pregătire profesională, o inteligenĠă vie, o
moralitate admirabilă. În pofida acestor
calităĠi, a meritelor cuvenite din participarea
la cel de-al Doilea Război Mondial, în data de
1 ianuarie 1945 generalul Gheorghe
Pârvulescu a fost trecut în rezervă.

A fost unul dintre cei mai valoroúi
ofiĠeri de artilerie antiaeriană din prima
jumătate a secolului trecut.

General de divizie Ion PERTICARI
Născut: 30 mai 1851, la Bucureúti.
Decedat: 27 noiembrie 1919, la Sinaia.
Studii militare: ùcoala Fiilor de
Militari din Iaúi, ùcoala Militară de OfiĠeri din
Bucureúti (1866-1870, primul din 15 ofiĠeri),
ùcoala Politehnică din Paris (1871-1873),
ùcoala de OfiĠeri de Artilerie de la
Fotainbleau (1873-1875).
Grade militare: sublocotenent - 1870,
locotenent - 1875, căpitan - 1878, maior - 1884,
locotenent-colonel - 1889, colonel - 1894,
general de brigadă - 1911, general de divizie 1914.
FuncĠii militare: comandant de pluton
în Regimentul 2 Artilerie (1870-1871);
comandant al bateriei de artilerie ,,Elisabeta”,
de la Calafat (1877); aghiotant al regelui
Carol
(1878-1884);
comandant
al
Regimentului 2 Artilerie (1884-1886);
director al Arsenalului úi Pirotehniei Armatei
(1886-1902); detaúat pe lângă Marele Cartier
General italian pentru legătura cu Marele
Cartier General român (1916-1919).
A absolvit în anul 1870 ùcoala Militară
de OfiĠeri din Bucureúti ca úef de promoĠie.
Avansat sublocotenent a fost repartizat la
Regimentul 2 Artilerie. Un an mai târziu a
fost trimis la studii în FranĠa unde a absolvit
ùcoala Politehnică din Paris úi ùcoala de
OfiĠeri de Artilerie de la Fontainbleau.
La înapoierea în Ġară a fost avansat, în data de
8 martie 1875, la gradul de locotenent úi
încadrat la Arsenalul Armatei. În Războiul de
IndependenĠă a fost comandantul Bateriei de
Artilerie „Elisabeta“. Locotenentul Perticari
a condus cu măiestrie focul acesteia asupra
trupelor turceúti din cetatea Vidin úi asupra
navelor acestora de pe Dunăre. Astfel, la data
de 7 noiembrie 1877 a scufundat monitorul
turcesc „PodgoriĠa“. Pentru faptele sale de
arme a fost avansat, în anul 1878, la gradul de
căpitan úi decorat cu ordinul ,,Steaua
României“ în grad de comandor.
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Ca urmare a aprecierii regelui Carol I,
în perioada 1878-1884 a fost numit aghiotant
al acestuia.
În perioada 1884-1886 a îndeplinit
funcĠia de comandant al Regimentului 2
Artilerie. Timp de 16 ani, din 1886 până în
1902, a îndeplinit onoranta funcĠie de director
al Arsenalului úi Pirotehniei Armatei. În anul
1898 a proiectat tunul de câmp calibru
88 mm cu tragere repede, în vederea
realizării acestuia la Arsenalul Armatei.
Prototipul acestui tun a fost realizat de
Uzinele ,,St. Chanoud“ din FranĠa.
Conducerea armatei nu a dorit acest tun, ci a
preferat să importe tunul ,,Krupp“, inferior
prin performanĠe celui proiectat de el. De
asemenea, a inventat proiectilul unic cu
dublă destinaĠie, exploziv úi úrapnel, pe
care l-a experimentat prin trageri efectuate
la fortul Chiajna. Acest proiectil avea
performanĠele net superioare celui tras de
tunul ,,Krupp’’.
La refuzul introducerii în fabricaĠie a
proiectilului său a trecut în rezervă, prin
demisie, în perioada 1902-1911, s-a mutat în
comuna Izvorul de Sus, judeĠul Argeú, unde a
fost ales primar. În această localitate a
construit un spital úi un conac.
În anul 1911 a fost rechemat în armată,
personal de regele Carol, pe care l-a însoĠit, în
1913, la tratativele cu împăratul Germaniei
privind paternitatea României asupra oraúului
Silistra. În 1914 a reprezentat interesele
României
la
conferinĠa organizată
de Regatul Italiei.
A fost decorat
cu: „Steaua României“
în grad de cavaler,
„Virtutea Militară“
de aur, „Apărătorii
IndependenĠei“.
A fost căsătorit
cu
Elena,
fiica
generalului medic Carol Davila.
A decedat în data de 27 noiembrie
1919, la Sinaia, în casa ce-i fusese donată de
regele Ferdinand.

General de divizie Nicolae PETALA
Născut: 29 august
1869, la Vaslui.
Decedat: 1947.
Studii
militare:
ùcoala Fiilor de
Militari - Iaúi (18831887), ùcoala de
OfiĠeri de Artilerie úi
Geniu (1887-1889),
ùcoala Specială de
Artilerie úi Geniu
(1889-1990), ùcoala
de Război-Torino-Italia (1892-1894).
Grade militare: sublocotenent - 1889,
locotenent - 1892, căpitan - 1897, maior - 1906,
locotenent-colonel - 1910, colonel - 1913,
general de brigadă - 1916, general de divizie1918.
FuncĠii militare: diferite funcĠii în
Regimentul 7 Artilerie (1889), Pirotehnia
Armatei (1892); comandant de baterie în
Regimentele 11, 9, 12, 13 Artilerie (18921899); ofiĠer în statul major al Corpului 3
Armată (1900); comandant de companie în
ùcoala de ofiĠeri (1901-1903); ataúat militar în
Bulgaria úi Italia (1904-1910); comandant al
Brigăzii 2 Vânători (1910), al Regimentului 40
Infanterie (1911-1912); úef de stat major al
Corpului 2 Armată (1913), Corpului 3 Armată
(1914-1915); comandant al Brigăzii 15
Infanterie (1915); comandant al Detaúamentului
„Oituz“ (1916), al Diviziei 22 Infanterie
(1916), al Corpului 1 Armată (1916-1917), al
Corpului 4 Armată (1918-1919), Corpului 6
Armată
(1919);
comandant
al
Comandamentului Trupelor de Vest (1920), al
Corpului 6 Armată (1921-1924); inspector
general la Inspectoratele generale de armată
nr. 1 (1920-1921), nr. 3 (1924-1926) úi nr. 2
(1926-1929)96.
În octombrie 1918, divizia generalului
Iacob Zadic din subordinea generalului Petala
a intrat în Bucovina, la cererea autorităĠilor
locale. Cu acel prilej, generalul Petala,
comandantul corpului, în Ordinul de zi emis
arăta: „Se împlineúte un an de când
prăbuúindu-se ÎmpărăĠia Rusească, fraĠii
noútri basarabeni ne-au chemat la ei spre a
96
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desăvârúi dezordinea începută úi a încheia
unirea întreagă úi veúnică a două Ġări surori.
Astăzi ursita neamului românesc
mergând spre împlinirea sa, ne cheamă
pentru a doua oară. Bucovina, pământ scump
Românesc, smuls de aproape două veacuri
din trupul Moldovei, îúi îndreaptă glasul
către noi úi ne cere ajutorul armelor noastre,
spre a o mântui de focul aprins din clipa în
care victoria aliaĠilor noútri a prăbuúit pentru
totdeauna ÎmpărăĠia Austro-Ungară. Regele
nostru iubit úi cârmuitorii Ġării au răspuns
chemării lor frăĠeúti úi v-au ales pe voi, ostaúi
ai Corpului 4 Armată, spre a duce cuvântul
de pace úi de unire pe ogorul Românesc al
Bucovinei.
Ostaúi! În clipa în care, purtători ai
unei solii atât de înalte úi de sfinte, veĠi păúi
în Ġara care păstrează moaútele Marelui
ùtefan, să fiĠi pătrunúi cu toĠii de măreĠia
faptei pe care o săvârúiĠi.
Să útiĠi că de sub porĠile Sucevei vă
privesc veacuri de jertfă úi de vitejie
Românească, úi că pământul pe care îl veĠi
călca astăzi sub culorile steagului României
Mari, cuprinde mormintele atâtor eroi, care
au luptat úi au murit, pentru ca să ne facă cu
putinĠă înfăptuirea visului, pe care voi îl
împliniĠi azi.
ÎnsufleĠiĠi de această măreaĠă amintire
a trecutului, fiĠi vrednici, ostaúi, de înaintaúii
voútri, de acei mucenici, care au presărat
câmpia cu trupurile lor pe calea însângerată
către acelaúi ideal, care duce de la ùelimberg
la Mărăúeúti.
FiĠi vrednici de clipele mari pe care le
trăiĠi úi aveĠi de neclintit în faĠa ochilor voútri
credinĠa, că numai păstrând în toate
împrejurările o disciplină de fier úi fiind în tot
timpul soldaĠi ai cinstei, ai legalităĠii úi ai
ordinii în apărarea avutului úi onoarei
locuitorilor, veĠi răspunde cu adevărat înaltei
chemări, pe care providenĠa úi încrederea
Regelui v-a hărăzit-o vouă. Cântând
„Deúteaptă-te Române” úi înălĠând către
ceruri Stindardul zdrenĠuit în lupte, mergeĠi
ostaúi ai Corpului 4, să cuceriĠi sufletele
fraĠilor Bucovineni úi fiĠi soldaĠi ai înfrăĠirii
tuturor Românilor”97.
La 1 mai 1921 a pus bazele ziarului
„Cultura poporului”, fiindu-i director peste

un deceniu, iar în 1924 a constituit comitetul
de iniĠiativă úi a trecut la strângerea de
fonduri pentru înălĠarea monumentului
(planificată să aibă loc în 1930) lui Avram
Iancu din PiaĠa Cuza-Vodă, loc sfinĠit de
I.P.S. Ivan Nicolae, episcopul Vadului,
Feleacului úi Clujului.
Începând cu anul 1930 a fost în mai
multe legislaturi senator de drept.
A publicat lucrările: „Rostul armatelor
moderne în societate“ (1894), „Duúmanii
Armatei“ (1895), „Păreri asupra reorganizării
Infanteriei“ (1898), „DiscuĠiuni în jurul legii
cadrelor“ (1932) úi altele.
A fost decorat cu: „Coroana României“
cls. a V-a (1904) úi în gradul de Mare Cruce
(1919), „Steaua României“ cls. a V-a (1911),
medalia jubiliară „Carol I“ (1906).

General de brigadă
Atanasie PETCULESCU
Născut: 5 august 1892, la Goleúti,
JudeĠul Râmnicu Sărat.
Decedat: 6 octombrie 1973, la Focúani.
Studii militare: ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi Marină (1912-1914).
Grade militare: sublocotenent - 1914,
locotenent - 1916, căpitan - 1917, maior - 1925,
locotenent-colonel - 1934, colonel - 1938,
general de brigadă - 1944.
FuncĠii militare: (…); úef de secĠie în
DirecĠia Superioară a Artileriei (1941-1942);
comandant al artileriei Diviziei 8 Infanterie
(1942-1943); comandant al Brigăzii 19
Artilerie (1943-1944); comandant al artileriei
Corpului 2 Armată (1944-1945); director al
Institutului Geografic Militar (1945-1946).
A fost un foarte valoros ofiĠer de
artilerie. A luat parte la ambele conflagraĠii
mondiale. A participat, în cel de-al Doilea
Război Mondial, la luptele din Crimeea
(1943, 1944), precum úi din Ungaria úi
Slovacia.
A fost trecut în rezervă la 9 august
1947.
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Colonel dr. Vasile Tutula – Două iniĠiative ale
generalului Nicolae Petala – în „Scutul patriei“, an 55,
nr. 383 (1693)/11.09.2002, p. 5.
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Grade
militare:
cadet
(1855),
sublocotenent - 1858, locotenent - 1862,
căpitan - 1865, maior - 1868, locotenentcolonel - 1971, colonel - 1877, general de
brigadă -…
FuncĠii militare: comandant de
subunitate în Regimentul 1 Artilerie (18601863); diferite funcĠii în Batalionul de Geniu
(1863-1865); funcĠii în statul major al
geniului (1865-1868); subúef de stat major al
Corpului 1 Armată (1877); subúef al Statului
Major General (1877-1878).
În perioada 1868-1877 a fost trecut în
„neactivitate“ úi s-a înrolat voluntar în armata
franceză, cu care a participat la războiul
franco-prusac din 1870. Reactivat în armata
română în anul 1877 a participat la
Războiul de IndependenĠă, îndeplinind
funcĠiile de subúef de stat major la Corpul 1
Armată úi subúef al Statului Major
General.
Generalul de brigadă Constantin Pilat
are o biografie interesantă, îndeosebi datorită
faptului că a servit sub arme, atât în armata
română, cât úi în cea franceză.

General de brigadă
Matei PETRE
Născut: 11 iulie 1897, în satul
Tomúani, comuna Costeúti Vale, judeĠul
DâmboviĠa.
Decedat: Studii militare: ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi Marină (1916-1917),
ùcoala Specială de Artilerie (1928).
Grade militare: sublocotenent-1917,
locotenent-1919, căpitan-1926, maior-1936,
locotenent-colonel-1941,
colonel-1944,
general de brigadă-1946.
FuncĠii militare: diferite funcĠii în
Regimentul 19
Obuziere (1916-…); úef
Serviciu Armament úi MuniĠii la Divizia 13
Infanterie (1936); membru úi úef comisie
recepĠie la Uzinele „Concordia” Ploieúti
(1939-1941); director al Poligonului de Studii
úi Experimentări al Armatei-SudiĠi (1941);
ajutor administrativ al comandantului
Regimentului 19 Artilerie (1941-1943);
comandant al Regimentului 13 Artilerie
(1944); comandant al Regimentului 5
Artilerie Grea (1945).
A participat, în Primul Război Mondial
ca elev, apoi ca ofiĠer la luptele de la
Nămoloasa úi Valea Siretului. În cel de-al
Doilea Război Mondial a participat la luptele
de la Cotul Donului cu Regimentul 19
Artilerie, la luptele din Dobrogea (augustseptembrie 1944) úi din zona Târnavelor,
unde a fost rănit (14 septembrie 1944),
continuând să comande Regimentul 13
Artilerie în cârje până la 30 septembrie,
când la Oarba de Mureú, a fost din nou
rănit, rămânând în diverse spitale aproape
6 luni.
A fost trecut în rezervă la 9 august
1947, clasat invalid de război.

General-maior
Ioan POENARU
Născut:
13 septembrie 1917,
sat Bereúti, comuna
HânĠeúti,
judeĠul
Botoúani.
Decedat: Studii
militare:
ùcoala Militară de
OfiĠeri de Artilerie
din Piteúti (19401942);
Curs
Antichimic (1944);
Facultatea de Drept din Iaúi (.....-1948);
Academia
Militară
Superioară
„K.E.
Voroúilov” – U.R.S.S.(1953-1955).
Grade militare: sublocotenent-1942,
locotenent-1945, căpitan-1947, maior-1949,
locotenent-colonel-1951,
colonel-1952,
general-maior- ... .
FuncĠii militare: comandant de secĠie
în Regimentul 36 Artilerie (1 mai 1942 –
20 aprilie 1944); comandant de secĠie în
Regimentul 35 Artilerie (20 aprilie 1944 –
20 octombrie 1945); locĠiitor politic de baterie

General de brigadă
Constantin PILAT
Născut: 10 aprilie 1838, la Botoúani.
Decedat: 8 noiembrie 1922, la
Bucureúti.
Studii militare: ùcoala de ArtilerieMetz, FranĠa (1858-1860).
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După încheierea războiului a fost trimis
la cursurile politice organizate la Breaza în
perioada 20 octombrie 1945 – 7 februarie
1946, fiind absolvent al primei serii de
,,ofiĠeri educatori“.
Până în anul 1951 a îndeplinit anumite
funcĠii în aparatul de partid din armată, după
care a îndeplinit funcĠii pe linie de comandă.
După
absolvirea
Academiei
Militare
Superioare „K.E. Voroúilov“ din U.R.S.S. a
îndeplinit funcĠii de mare răspundere, inclusiv
cele de úef de stat major al Comandamentului
Artileriei ForĠelor Armate, respectiv de
comandant al Trupelor Chimice.
Generalul Ioan Poenaru a fost un ofiĠer
extrem de valoros, muncitor úi pe deplin
responsabil. Aprecierile úefilor consemnate în
,,foile calificative“ anuale sunt extrem de
laudative. Spre exemplificare menĠionăm un
fragment dintr-o astfel de foaie: ,,Inteligent,
cu multă aplecare la studii. OfiĠerul citeúte
mult úi este la curent cu toate problemele
útiinĠei, economiei úi politicii. Perseverent
duce la îndeplinire toate însărcinările
primite... Disciplinat din convingere úi multă
autoritate faĠă de subalterni. Extrem de cinstit
úi cu simĠul datoriei desăvârúite; bun
camarad, a dovedit totdeauna că are simĠul
onoarei úi curajul răspunderii. ...devotat total
instituĠiei, foarte bun orator...“99.
Generalul-maior Ioan Poenaru este
reprezentativ pentru ofiĠerul care úi-a
făurit o carieră de excepĠie prin muncă
asiduă, pasiune úi responsabilitate deplină.
Pentru meritele sale profesionale a fost
distins cu numeroase ordine úi medalii între
care menĠionăm: Medalia ,,pentru victoria
asupra Germaniei fasciste“ -1945; Medalia
,,Eliberarea de sub jugul Fascist“ - 1949;
Ordinul ,,Steaua P.R.R.“ clasa a V-a - 1954;
Ordinul ,,Muncii“ clasa a III-a - 1959;
Ordinul ,,23 August“ clasa a V-a - 1959.

în Regimentul 8 Grăniceri (4 februarie –
15 august 1946); ofiĠer în Liceul Militar din
Iaúi (20 septembrie 1947 – 20 iunie 1948); úef
SecĠie Cadre în DirecĠia Superioară Politică a
Armatei (20 iunie 1948 – 1 iunie 1950);
locĠiitor politic al comandantului Centrului de
InstrucĠie al Artileriei (1 noiembrie 1950 –
1 noiembrie 1951); comandant al Brigăzii 32
Artilerie Grea Independentă (10 septembrie
1951 – 12 iunie 1952); girant comandant al
Diviziei 43 Obuziere (12 iunie-21 septembrie
1952); girant úef de stat major al
Comandamentului Artileriei ForĠelor Armate
(1952-1953); comandant al Trupelor Chimice
(1955-1956).
Generalul-maior Ioan Poenaru provine
dintr-o familie de Ġărani săraci. Deoarece tatăl
său Teodor a decedat timpuriu în anul 1918, a
avut o copilărie marcată de multe greutăĠi.
Mama sa Elena, casnică, a făcut susĠinute
eforturi pentru a-úi creúte úi educa cei 4 copii.
După ce a absolvit în anul 1940 Liceul
ùtefan cel Mare din Suceava a urmat ùcoala
de OfiĠeri de Artilerie din Piteúti. MenĠionăm
că din lipsa mijloacelor financiare úi materiale
a întrerupt liceul între anii 1928 úi 1931,
câútigându-úi existenĠa prin practicarea
agriculturii în satul natal. OpĠiunea sa pentru
cariera militară s-a datorat, conform propriei
declaraĠii, faptului că ,,nu aveam posibilitatea
materială să urmez o facultate úi pentru că
urma să fiu încorporat...“98.
După absolvirea cu rezultate bune a
úcolii úi înaintarea la gradul de sublocotenent
a fost încadrat în funcĠia de comandant de
secĠie în Regimentul 36 Artilerie.
În perioada 3 noiembrie 1943 –
13 aprilie 1943 a participat în Campania din
Est ajungând până la Stalingrad. De asemenea,
a participat la luptele din Transilvania úi din
luna octombrie 1944 până în luna mai 1945 la
Campania din Vest.
98

Arhiva Ministerului Apărării NaĠionale, Memoriul
personal al generalului-maior Poenaru Ioan,
nr.D.C.I./78, 265, p. 64.
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Idem, p.82.

Grade militare: sublocotenent - 1914,
locotenent - 1916, căpitan - 1917, maior 1925, locotenent-colonel - 1934, colonel 1939, general de brigadă - 1944, general de
divizie - 1946, general colonel -......
FuncĠii militare: diferite funcĠii în
Regimentul
3
Artilerie
(1914-1918),
Regimentul 37 Artilerie (...), Regimentul 38
Obuziere (1924-1925); profesor la ùcoala de
AplicaĠie a Artileriei din Timiúoara (19251932); subúef de stat major în Regimentul 1
Apărare contra Aeronavelor (1934); úef
serviciu în Arsenalul Armatei (1934-1935);
comandant al Divizionului 1 úi úef al Biroului
InstrucĠie în Regimentul 39 Artilerie (19351937); comandant al Regimentului 32
Artilerie (1940-1942); comandant al artileriei
Diviziei 1 Gardă (1942); comandant secund al
Comandamentului operativ al Diviziei 1
Gardă (1942-1944); comandant al artileriei
Corpului 5 Armată (1944); comandant al
Comenduirii PieĠii Bucureúti (1944-1945); úef
al DirecĠiei Generale a PoliĠiei (1945-1946);
secretar general în Secretariatul General
pentru Trupe din Ministerul de Interne (19471948); úef al Marelui Stat Major (1948-1950).
Alte funcĠii: ministru adjunct în
Ministerul
ConstrucĠiilor
(1950-1952);
deputat în Marea Adunare NaĠională pentru
regiunea Argeú (1948-1953).
Generalul-colonel Constantin Popescu a
avut o carieră militară complexă úi o viaĠă
interesantă. A participat la ambele conflagraĠii
mondiale. În timpul Primului Război Mondial
a participat, între altele, la luptele de la
Nămoloasa úi Mărăúeúti.
Fire colerică, cu multă personalitate a
avut uneori un compartiment imprevizibil faĠă
de superiorii săi, motiv pentru care a fost
pedepsit în timpul Primului Război Mondial
cu patru zile de arest úi cu „observare“.
Această sancĠiune a primit-o ca urmare a
faptului că a refuzat să primească ,,Coroana
României“. De asemenea, dezamăgit de
faptul că s-a acceptat armistiĠiul cu
Puterile Centrale úi se pregătea încheierea
păcii úi-a înaintat prin raport demisia
pentru a se înrola în FranĠa. În această Ġară,
în care a plecat fără a avea demisia aprobată,
fiind practic în postura de dezertor, a luptat
până la finele războiului în cadrul
Regimentului
101
Artilerie.
Pentru
profesionalismul úi curajul manifestat úi-a

General de brigadă
Alexandru POLIZU
Născut: 8 decembrie
1870, în localitatea
MamorniĠa,
plasa
HerĠa,
judeĠul
Dorohoi.
Decedat: Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie úi Geniu
(1890-1892).
Grade
militare:
sublocotenent - 1892, locotenent - 1895, căpitan
- 1903, maior - 1911, locotenent-colonel 1915, colonel - 1916, general de brigadă 1917.
FuncĠii militare: diferite funcĠii în
Regimentele 4, 7 úi 8 Artilerie, Pulberăria
Dudeúti, Regimentul 2 Artilerie Cetate,
Regimentele 10, 8 úi 15 Artilerie (18921913); comandant al Regimentului TracĠiune
Mobilă (1917-1918); comandant al Brigăzii 2
Artilerie Grea (1918-1919), Brigăzii 1
Artilerie Grea (1919-1921).
A participat la Campania din anul
1913 cu Regimentul 19 Artilerie, iar în
Primul Război Mondial cu Regimentul 2
Obuziere.
A fost trecut în rezervă la 30 septembrie
1921.

General-colonel
Constantin POPESCU
Născut:
8 septembrie 1893,
în
localitatea
Corveúti,
judeĠul
DâmboviĠa.
Decedat: Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi
Marină
(19121914);
ùcoala
Superioară
de
Război (1920-1922).
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începutul anului 1945, când împreună cu alĠi
generali a redactat un protest faĠă de úeful
guvernului, generalul Rădescu.
Ascensiunea sa a continuat cu numirea
în funcĠia de secretar general în cadrul
Secretariatului General pentru Trupe al
Ministerului de Interne. Aceasta s-a datorat
aprecierii pe care i-a purtat-o ministrul de
interne, Teohari Georgescu.
Cea mai înaltă demnitate pe care a
deĠinut-o timp de aproape doi ani a fost cea
de úef al Marelui Stat Major. Activitatea sa
în această funcĠie a fost determinată în bună
măsură de imixtiunea organelor de partid în
viaĠa armatei. În acest sens amintim că a avut
loc înlocuirea Inspectoratului General al
Armatei pentru EducaĠie, Cultură úi
Propagandă, în anul 1949, cu DirecĠia
Superioară Politică a Armatei úi Uniunii
Tineretului Muncitor în armată. De asemenea,
în această perioadă s-a amplificat procesul de
epurare din armată a celor ce nu prezentau
suficiente garanĠii din perspectiva noii
ideologii.
Ca urmare a faptului că nici el nu a mai
inspirat suficientă încredere conducerii
Partidului Muncitoresc Român, în data
18 martie 1950 a fost trecut în rezervă. ùi-a
continuat activitatea în viaĠa civilă, ca
ministru adjunct în Ministerul ConstrucĠiilor
până în luna ianuarie 1952. MenĠionăm faptul
că úi-a continuat totodată, până în anul 1953,
activitatea de deputat în Marea Adunare
NaĠională, începută în anul 1948.
De-a lungul vieĠii a fost decorat cu mai
multe ordine úi medalii, atât româneúti cât úi
străine, între care amintim: „Coroana
României“, „Steaua României“, „Steaua
Republicii Populare Române“ clasa a II-a,
„Ordinul Apărarea Patriei“ clasa a II-a,
Medalia, „Victoria“, ,,Crucea de război
italiană“, ,,Sfânta Ana“ (rusească) úi
„Crucea de Fier“clasa a II-a (germană).

căpătat un deplin respect atât din partea
úefilor, cât úi a subordonaĠilor francezi.
Recunoaúterea meritelor sale s-a făcut úi prin
decorarea cu „Crucea de Război franceză” úi
„Crucea de Război italiană”. Reîntors în Ġară
la data de 29 iulie 1919, a fost reintegrat în
armată, i s-a anulat acuzaĠia de dezertor úi i
s-a clasat dosarul în care era cercetat de
Curtea MarĠială a Corpului 3 Armată.
În perioada 1920-1922 a urmat cu
rezultate superioare ùcoala Superioară de
Război. Cu toate acestea directorul úcolii,
generalul Nicolae Samsonovici, viitor úef al
Marelui
Stat
Major,
úi-a
exprimat
neîncrederea cu privire la posibilitatea
exercitării de către căpitanul Constantin
Popescu a unor funcĠii de ofiĠer de stat major,
ca urmare a temperamentului său. Se pare că
nu a greúit, întrucât ca urmare a
„disponibilităĠii“ sale de a rosti adevăruri
incomode pentru personalităĠile timpului, în
baza Ordinului Marelui Stat Major nr. 431 din
9 iunie 1924, a fost scos de pe „tabela A“ în
care erau menĠionaĠi ofiĠerii de stat major.
Ca urmare a acestei măsuri a pierdut úi
dreptul de a purta insigna distinctivă de ofiĠer
de stat major.
Caracter puternic, a trecut peste acest
moment dificil úi s-a afirmat ca un foarte bun
profesor de tactică generală úi director de
studii în úcoala de aplicaĠie a armei.
Ca urmare a excepĠionalelor calităĠi
intelectuale, a vastei culturi, a puternicei
personalităĠi úi-a dobândit un solid prestigiu
în faĠa cursanĠilor care úi-au dezvoltat un
autentic cult faĠă de el.
A îndeplinit cu responsabilitate numeroase
funcĠii, între care úi pe cele de comandant a
mai multor regimente. În acest sens amintim
că, la comanda Regimentului 24 Artilerie a
participat la Campania din Est, inclusiv la
luptele de la Odessa.
Evenimentele de la 23 august 1944 au
marcat o schimbare în cariera generalului
Constantin Popescu care a primit o serie de
funcĠii importante. Astfel la 1 noiembrie 1944
a fost numit comandant al Comenduirii PieĠii
Bucureúti. În acelaúi an a fost primit în
partidul comunist. Este greu de spus dacă
acest demers a fost expresia unor convingeri
puternice sau a fost oportunism. Spiritul său
contestator s-a mai făcut simĠit o dată, la

Sergent Constantin POPESCU
Născut: …. comuna Roúia, jud. Gorj.
Decedat: 14 mai 1877, la CalafatVidin.
Studii militare: Grade militare: sergent.
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1929); inspector general al artileriei (19291932); comandant al Corpului 1 Armată
(1932-1933).

FuncĠii militare: comandant de tun în
bateria călăreaĠă comandată de sublocotenentul
Elefterie Dănescu din Regimentul 1 Artilerie
(1877).
A făcut stagiul militar în R. 1 Art.,
obĠinând gradul de sergent. A fost mobilizat
în aprilie 1877, fiind numit comandant de tun
la bateria călăreaĠă.
A participat la luptele de artilerie din
zona Calafat-Vidin.
A decedat la 14 mai 1877, pe timpul
duelului de artilerie de la Calafat-Vidin,
fiind primul ostaú român căzut la datorie
în Războiul de IndependenĠă. La Calafat au
fost ridicate două monumente în amintirea
primului erou căzut în Războiul de
IndependenĠă.

A fost un ofiĠer temeinic pregătit, un
intelectual de primă mână. A fost absolvent
a două instituĠii de mare prestigiu din acea
vreme: ùcoala Politehnică din Paris úi
Facultatea
de
matematică
din
Charlottenburg.
A îndeplinit o multitudine de funcĠii,
îndeosebi în armă: comandant de subunitate,
unitate úi mare unitate de artilerie, úef al
DirecĠiei Artilerie din Ministerul de Război;
inspector general al artileriei. De asemenea, a
fost comandantul unei divizii de infanterie úi a
două corpuri de armată.
Din nefericire pentru el dar úi pentru
oútire, cariera sa a fost nedrept úi brusc
curmată de scandalul „afacerii Skoda“ în care
a fost învinuit de presă úi câĠiva oameni
politici. Această afacere a generat unul dintre
cele mai mari scandaluri politico-financiare
din viaĠa politică a României. La baza sa a
stat un contract pentru înzestrarea armatei, în
valoare de aproximativ 7 miliarde de lei,
semnat în 1930 de guvernul Maniu cu Uzinele
Skoda
din
Cehoslovacia.
Contractul,
defavorabil statului român, în care a fost
implicat regele Carol al II-lea úi apropiaĠii săi,
a scandalizat opinia publică úi a produs
victime nevinovate între care úi generalul
Dumitru Popescu, la acea vreme inspector
general al artileriei. „Vina” acestuia a fost
aceea că a iniĠiat un amplu program de
modernizare a artileriei, absolut necesar,
concretizat în achiziĠionarea a 24 baterii de
tunuri de câmp calibru 75 mm, 62 baterii de
obuziere de câmp calibru 100 mm úi
25 baterii obuziere grele calibru 150 mm de la
uzinele Skoda din Cehoslovacia. De
asemenea, programul prevedea úi achiziĠionarea
a unor tunuri grele calibru 105 mm de la
Uzinele Schneider Creuzot din FranĠa. Acest
contract cu partenerul cehoslovac a generat
scandalul ,,afacerea Skoda“ úi implicit
învinuirea între alĠii úi a generalului Dumitru
Popescu. Scandalul a izbucnit la trei ani de la
semnarea contractului, în anul 1933.
În scandal a fost implicat atât Iuliu Maniu
preúedintele Consiliului de miniútrii úi
partidul său Partidul NaĠional ğărănesc, cât úi
Partidul NaĠional Liberal.

General de divizie
Dumitru ùt. POPESCU
Născut:
8 noiembrie 1874,
localitatea Colibaúi,
judeĠul RomanaĠi.
Decedat: 28 martie
1933.
Studii
militare:
ùcoala Fiilor de
Militari
din
Craiova;
Liceul
Saint Louis din
Paris (1895-1897);
ùcoala de AplicaĠie pentru Artilerie din
Bucureúti (1897-1899); Facultatea de
matematică Charlottenburg din Germania.
Grade militare: sublocotenent - 1895;
locotenent - 1898; căpitan - 1906; maior -1914;
locotenent-colonel - 1916; colonel - 1917;
general de brigadă - 1922; general de divizie 1929.
FuncĠii militare: comandant de pluton
úi baterie în ùcoala de OfiĠeri de Artilerie,
Geniu úi Marină (1907-1913); comandant al
Divizionului 5 Obuziere (1913-1914);
membru în consiliul de recepĠie a
armamentului din FranĠa (1914-1919);
comandant al Regimentului 41 Artilerie
(1919-1922); comandant al Brigăzii 16
Artilerie (1922); úef al DirecĠiei Artilerie din
Ministerul
de
Război
(1922-1925);
comandant al Diviziei 20 Infanterie (1926754

În pofida anchetei parlamentare úi a
celei judiciare nu s-a putut stabili vinovăĠia
niciunuia dintre cei implicaĠi în iniĠierea úi
derularea acestui contract, cu excepĠia cehului
Seletzki, reprezentantul Uzinelor Skoda la
Bucureúti.
Din nefericire pentru generalul Popescu
Dumitru acest scandal s-a încheiat dramatic.
Om de o probitate morală aleasă, de o
educaĠie rafinată nu a acceptat dezonoarea de
a fi învinuit de corupĠie úi, pentru a-úi proba
nevinovăĠia, s-a sinucis în data de 18 martie
1933. Inclusiv acea presă ce fusese nedreaptă
cu el a menĠionat în scop reparator că
,,generalul moare sărac; el a fost un om
sobru úi a dus o viaĠă austeră“. Generalul
Popescu Dumitru, pentru a-úi susĠine úi
dincolo de moarte nevinovăĠia, a redactat úi
trimis înainte de sinucidere 4 scrieri adresate:
ministrului - mareúalul Prezan, úefului
Marelui Stat Major - generalul Condescu,
úefului de stat major al Corpului 1 Armată colonelul Aldea úi soĠiei sale Margareta
Popescu. A dorit să reitereze faptul că ,,nu a
fost un úperĠar, ci un om corect“, că este
,,nevinovat de tot ce i se pune în sarcină“, că
,,a trăit cinstit, a luptat pentru Ġară úi acum
moare sărac“.
Calomniatorilor săi dr. Lupu úi
generalului Amza le-a transmis să ia sumele
luate de el ca úperĠ úi le trimitea blestemul ca
sângele său „să le Ġâúnească în faĠă de
fiecare zi pentru a le reaminti miúelia
săvârúită”. SoĠiei sale, Margareta Popescu,
i-a ceut iertare pentru gestul făcut, pentru că
moare sărac úi „nu-i poate lăsa decât un
teren cu care să-i plătească datoriile (...) úi
20 000 de lei, singurii bani agonisiĠi (la
percheziĠia biroului său au fost găsiĠi aceúti
bani úi 6350 lei în portmoneu, ultima sa
soldă)”. De asemenea, îi cerea soĠiei ca pe
crucea sa să scrie: „Aici se odihneúte un om
corect dar care nu a putut trăi din cauza
invidioúilor úi mizerabililor”.
Deúi úi-a dorit o înmormântare sobră úi
simplă, Ministerul Apărării a organizat
înmormântarea generalului cu onoruri militare,
fiind obĠinută úi aprobare din partea Bisericii.
În ziua de 31 martie, la locuinĠa sa din
Str. Mina din Craiova, a avut loc serviciul
religios, apoi sicriul aúezat pe afetul unui tun
greu de 120 mm, însoĠit de familie úi mulĠi
ofiĠeri subordonaĠi, s-a deplasat la gară,

vagonul mortuar fiind ataúat trenului personal
de la ora 10 seara. Trenul cu
sicriul
generalului, însoĠit de familie, prieteni úi foúti
subordonaĠi, a ajuns în Gara de NordBucureúti a doua zi la ora 9 úi 30 de minute,
fiind tras în faĠa salonului regal. După ce
sicriul a fost coborât din tren de ofiĠeri din
Corpul 1 Armată úi aúezat pe un afet de tun a
avut loc un serviciu religios, la care au
participat, printre alĠii, mareúalul Prezan,
generalul Samsonovici, ministrul apărării,
generalii, Olteanu, Paul Angelescu, Gorski,
inspectori generali, generalul Cihoski, fost
ministru al apărării pe timpul semnării
contractului cu Skoda, alĠi generali, delegaĠii
de ofiĠeri de la Marele Stat Major,
Inspectoratele
Generale
ale
Armelor,
Ministerul Apărării, Secretariatul General,
ùcoala Superioară de Război, Corpul 2
Armată, Corpul Vânătorilor de Munte,
Divizia 4 Infanterie, Divizia 3 Cavalerie,
Regimentul 2 Artilerie, Regimentul 2 artilerie
Grea, Arsenalul, Pirotehnia, Pulberăria,
militari din toate colĠurile Ġării úi delegaĠii ale
celor două úcoli militare de Artilerie din
Timiúoara, conduse de colonelul Pion
Georgescu úi căpitanul Valerian Nestorescu.
În faĠa gării au prezentat onorul o companie
cu drapel úi muzica militară din Regimentul 2
Vânători Gardă nr. 9, o companie din
Regimentul 25 Infanterie, o companie din
Regimentul 1 Transmisiuni, o baterie din
Regimentul 2 Artilerie, un escadron din
Regimentul 9 Roúiori. Parada a fost
comandată de generalul MarĠian, directorul
liceelor militare. Cortegiul funerar s-a
deplasat la Cimitirul Bellu Militar pe traseul:
Bd. Dinicu Golescu, Str. ùtirbey Vodă,
Str. Câmpineanu, Calea Victoriei, Cheiul
DâmboviĠei, Bd. Maria, Str. 11 Iunie,
Str. CuĠitul de argint, Calea ùerban Vodă.
Lentele au fost purtate de generalii Paplica,
Jiteanu, Schmidt úi Crassu, ajutaĠi de coloneii
Protopopescu, Glatz, Popescu Gheorghe, úi
Georgescu Pion, iar în jurul afetului era o
gardă formată din elevi ai ùcolii Militare de
Geniu.
Apreciem că cea mai sugestivă úi
atotcuprinzătoare apreciere a celui ce a
fost generalul Popescu Dumitru este cea
conĠinută în necrologul rostit cu acest
prilej: ,,Armata úi în special artileria, a
pierdut pe unul dintre cei mai distinúi úi
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înfiinĠarea de noi regimente de artilerie
antiaeriană úi a unei brigăzi de artilerie
antiaeriană.
Ca urmare a meritelor deosebite a fost
înaintat în anul 1935, cu Ordinul Î.D. 755, la
gradul de general de brigadă. În anul 1940 a
fost înaintat la gradul următor, úi numit la
comanda
Comandamentului
Apărării
Antiaeriene a Teritoriului101. A fost trecut în
rezervă, pentru limită de vârstă în data de
27 iulie 1943.
Generalul de divizie Gheorghe
Popescu a contribuit substanĠial la
dezvoltarea artileriei antiaeriene, având
meritul de a-i fi pentru câĠiva ani liderul
acestei arme. Prin întreaga sa exprimare
profesională a făcut cinste armei artilerie
în care s-a format úi în care a debutat în
carieră.

valoroúi tunari ai săi, pe generalul Sică
Popescu, ostaú de mare seamă,care timp de
40 de ani a servit patria cu nemărginit
devotament úi desăvârúită pricepere“100.

General de divizie
Gheorghe I. POPESCU
Născut: 2 august 1884, în localitatea
Baia de Aramă, judeĠul MehedinĠi.
Decedat: Studii militare: ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi Marină (1904-1906);
Institutul Politehnic din Gand.
Grade militare: sublocotenent - 1906;
.... general de brigadă - 1935; general de
divizie - 1940.
FuncĠii militare: comandant de
subunitate în Regimentul 1 Artilerie ,,Regele
Carol I“ (1906-1909); diferite funcĠii de
comandă în Regimentele 14, 9, 7, 4 úi 24
Artilerie (1909-1922); director al DirecĠiei a
X-a Aeronautică (1925-1928); ofiĠer de stat
major în Regimentul 1 Artilerie Antiaeriană
(1 octombrie 1928 – 1 aprilie 1929);
comandant al Regimentului 1 Artilerie
(1 aprilie 1929 – 1 aprilie 1932); comandant
al Apărării Contra Aeronavelor; comandant al
Comandamentului Apărării Antiaeriene a
Teritoriului (1940-1943).
Generalul de divizie Gheorghe Popescu
a fost un valoros ofiĠer de artilerie. Timp de
aproape un deceniu a fost un apreciat
comandant de subunitate de artilerie.
În timpul Primului Război Mondial a primit
responsabilitatea pregătirii unor subunităĠi de
artilerie. De asemenea, a primit misiunea să
participe la organizarea apărării antiaeriene a
trupelor dispuse în Moldova.
Ca urmare a experienĠei dobândite în
domeniul apărării antiaeriene, la data de
15 noiembrie 1925 a fost numit în funcĠia de
director al DirecĠiei a X-a Aeronautică. Mai
târziu, după exercitarea timp de 3 ani a
funcĠiei de comandant al Regimentului 1
Artilerie Antiaeriană a revenit la conducerea
DirecĠiei Aeronautică din cadrul Inspectoratului
General Aeronautic.
În calitate de comandant al Apărării
Contra Aeronavelor a contribuit substanĠial la
dezvoltarea
artileriei
antiaeriene
prin
100

General de divizie
Ioan D. POPESCU
Născut: 9 iulie 1894, la GalaĠi.
Decedat: 4 februarie 1960, la Bucureúti.
Studii militare: ùcoala de OfiĠeri de
Rezervă de Artilerie úi Geniu (1912-1913),
ùcoala Superioară de Război (1922-1924), pe
care a absolvit-o ca úef de promoĠie.
Grade militare: sublocotenent - 1914,
locotenent - 1916, căpitan - 1917, maior 1924, locotenent-colonel - 1933, colonel 1937, general de brigadă - 1943, general de
divizie - 1945.
FuncĠii militare: comandant de pluton
în Regimentul 1 Artilerie călăreaĠă (19141917); funcĠii în Marele Stat Major (19211922, 1924-..., 1939-1940); diferite funcĠii în
statul major al Diviziei 21 Infanterie (...1928); ataúat militar în Turcia úi Grecia
(1928-1935); ajutor al comandantului
Regimentului 6 Artilerie (1935-1937); úef de
stat major al Diviziei 3 Infanterie (1937);
comandant al Regimentului 10 Artilerie
(1937-1939); comandant al Centrului de
InstrucĠie al Artileriei (1941-1942), al
Brigăzii 3 Artilerie (1942-1943), comandant
al artileriei Corpului 6 Armată (1943-1944);
comandant al Diviziei 3 Infanterie (19441945).
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Neagoe Visarion, Roatiú Mircea ,,Istoria artileriei úi
rachetelor antiaeriene române“, vol. III, Bucureúti
2011, p. 247.

Revista Artileriei, septembrie 1933, pp. 613-615.
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A fost un valoros úi distins ofiĠer de
artilerie. A urcat treptele ierarhiei militare
până la gradul de general de divizie. S-a
afirmat atât ca un excelent comandant úi ofiĠer
de stat major, cât úi ca un foarte valoros
diplomat militar.
A participat în mod strălucit la ambele
războaie mondiale. A comandat Divizia 3
Infanterie în luptele de la vest de râul Tisa
úi din MunĠii Metalici Slovaci úi Tatra Mare.

General-colonel
Ion I. POPESCU
Născut: 10 aprilie
1924, la Cocorăúti,
comuna
Pleúoiu,
judeĠul Olt.
Decedat: 2008
Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie
(19471949),
Academia
Militară
(19501952), Academia de
arme întrunite „Voroúilov”-Moscova (19581960).
Grade militare: sublocotenent - 1949,
locotenent - 1949, locotenent-major - 1951,
căpitan - 1952, maior - 1955, locotenentcolonel - 1958, colonel - 1961, general de
brigadă - 1969, general de divizie - 1973,
general-colonel - 1977.
FuncĠii militare: comandant de pluton
în Centrul de InstrucĠie al Artileriei úi în
Regimentul 14 Artilerie Grea (1949);
comandant de baterie în Regimentul 20
Artilerie Grea (1949-1950); ajutor al úefului
de stat major în Regimentul 276 Artilerie
(1952-1953); comandant al artileriei Brigăzii 39
mitraliere-artilerie (1953-1955); úef de stat
major al artileriei Corpului 40 Armată Lugoj
(1955-1956); ajutor úef de stat major în
Comandamentul artileriei Regiunii 3 Militare
(1956-1958); comandant al artileriei Armatei
a 2-a (1960-1961); úef de Stat Major al
Comandamentului Artileriei ForĠelor Armate
(1961-1969); comandantul Artileriei ForĠelor
Armate (1961-1984).
Generalul-colonel Ion I. Popescu a fost
unul dintre cei mai străluciĠi ofiĠeri de artilerie
din cea de-a doua jumătate a secolului al XX-lea.
O mare parte a activităĠii úi-a desfăúurat-o în
Comandamentul Artileriei ForĠelor Armate.
Timp de 8 ani a îndeplinit funcĠia de úef de
stat major al acestui comandament úi timp de
23 de ani (1961-1984) a condus destinele
artileriei în calitate de comandant al
Comandamentului Artileriei ForĠelor Armate.
Are merite excepĠionale în dezvoltarea
artileriei. În acest sens amintim contribuĠia sa
la crearea structurilor de rachete (operativtactice, tactice úi antitanc dirijate), la
reînfiinĠarea în anul 1970 a ùcolii de OfiĠeri

Colonel post-mortem
I. Ioan POPESCU
Născut: 20 iulie 1899, la BălĠaĠi,
judeĠul Râmnicu Sărat.
Decedat: 3 noiembrie 1942, la Cotul
Donului.
Studii militare: ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie (1918-1919), ùcoala Superioară de
Război (1934-1936), pe care a absolvit-o ca
úef de promoĠie.
Grade militare: sublocotenent - 1919,
locotenent -... căpitan -..., maior -...,
locotenent-colonel -..., colonel post-mortem1943 (propunerea de înaintare în grad a fost
făcută abia la 27 iulie 1943 de generalul Ion
Arbore, comandantul Armatei a 3-a, deoarece
toĠi úefii ofiĠerului au pierit în luptele din 1924 noiembrie 1942 din Cotul Donului).
FuncĠii militare: (...); diferite funcĠii în
Regimentul 28 Artilerie (1936-1937); stagiu
în Marele Stat Major (1937-1938); úef de
birou în statul major al Diviziei 5 Infanterie
(1938-1942).
A fost un ofiĠer temeinic pregătit.
Nu întâmplător a absolvit ùcoala Superioară
de Război ca úef de promoĠie.
A participat în cel de-al Doilea Război
Mondial la luptele de eliberare a Basarabiei,
iniĠial ca úef al Biroului 2, iar ulterior ca úef
al Biroului OperaĠii din statul major al
Diviziei 5 Infanterie, precum úi la luptele din
faĠa Dalnikului (septembrie-octombrie 1941)
úi din Cotul Donului (noiembrie 1942), unde
a căzut la datorie în timp ce-l însoĠea la
recunoaúteri pe generalul Ion Arbore, úeful
de stat major al Armatei a 3-a.
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Activi de Artilerie de la Sibiu, úi nu în ultimul
rând, în dezvoltarea producĠiei de armament
românesc de artilerie. De numele său se leagă
intrarea în dotare a următoarelor guri de foc
de artilerie: tunurile antitanc calibru 100 mm,
model 1975 úi 1977, aruncătorul de proiectile
reactive 40-APRA-122-C calibru 122mm,
model 1988, aruncătorul de bombe calibru
82mm, model 1977, aruncătorul de bombe
calibru 120mm, model 1982, obuzier calibru
152mm, model 1981, tunul de munte calibru
76mm, model 1982; tunul calibru130mm,
model 1982, tunul obuzier calibru152mm,
model 1985.
Generalul-colonel Ion I. Popescu este
liderul artileriei în mandatul căruia s-au
realizat cele mai multe tipuri de guri de foc
de artilerie din istoria armei. De asemenea,
are un merit incontestabil în gestionarea
depozitelor de armament úi muniĠii ale
armatei.
Generalul-colonel Ion I. Popescu a lăsat
„urme” profesionale adânci în artilerie.
În pofida felului relativ dur, intransigent de a
fi, a rămas în conútiinĠa afectivă a artileriútilor
ca o mare personalitate a armei.
A trecut în rezervă în 1984.

a fost acuzat de generalul Mihail RacoviĠă,
comandantul Armatei a 4-a, că nu a condus
mulĠumitor Corpul 4 Armată, luându-i-se
comanda. A trecut în rezervă prin demisie la
1 august 1944.

General de divizie
Mihail POPESCU
Născut: 15 iunie
1843.
Decedat: 7 iunie
1906, în Bucureúti.
Studii
militare:
ùcoala Militară de
OfiĠeri (1861-1863).
Grade
militare:
sublocotenent -1863,
locotenent - 1865,
căpitan -1868, maior 1875, locotenent-colonel - 1880, colonel 1887, general de brigadă - 1894, general de
divizie - 1903.
FuncĠii militare: (...); comandant
Divizion în Regimentul 1 Artilerie (18751877); comandant al bateriilor de coastă de la
Calafat (1877); (...); ajutor al comandantului
Regimentului 2 Artilerie (1884-1886);
director al DirecĠiei Administrative (18801881) úi Armelor Speciale (1885-1887) din
Ministerul de Război; director al Arsenalului
de ConstrucĠii al Armatei (1889-1892);
comandant al artileriei Corpului 1 Armată
(1887-1888); comandant al ùcolii de OfiĠeri Bucureúti (1888-1889); director general al
Ministerului
de
Război
(1892-1894);
inspector general al artileriei (1894-1896,
1898-1900); guvernator al CetăĠii Bucureúti
(1899, 1900-1901); comandant al Corpului 1
Armată úi inspector al artileriei (19011905).
A participat la Războiul de IndependenĠă
conducând cu precizie focul divizionului său în
duelurile de artilerie de pe malurile Dunării, de la
Rahova, în luptele de la GriviĠa úi Plevna.
Registrul istoric al Regimentului 1 Artilerie
consemnează: „ ... bateriile noastre, sub ordinele
maiorului Popescu, ridică drapelul în semn de
alarmă úi după ce lasă pe turci să tragă úase
lovituri, (...), la a úaptea lovitură răspund

General de corp de armată
Marin C. POPESCU
Născut: 9 iunie 1887, în localitatea
Măceúu de Sus, judeĠul Dolj.
Decedat: 31 decembrie 1969.
Studii militare: ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi Marină-Bucureúti (19071909), ùcoala Superioară de Război (19201922).
Grade militare: sublocotenent - 1909,
locotenent - 1912, căpitan - 1916, maior-1917,
locotenent-colonel - 1925, colonel-1930,
general de brigadă - 1938, general de divizie 1942, general de corp de armată-1944.
FuncĠii militare: (…); comandant al
Diviziei 15 Infanterie (1940-1942); comandant
secund al Corpului 3 Armată (1942-1944);
comandant al Corpului 4 Armată (1944); la
dispoziĠia Ministerului de Război (1944).
S-a remarcat în fruntea Diviziei 15
Infanterie în luptele pentru eliberarea
Basarabiei (1941). În primăvara anului 1944
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bateriile lt. Dănescu úi bateria a 2-a a
căpitanului Grămăticescu”. La 16 mai, maiorul
Mihail Popescu, comandant de divizion în
Regimentul 1 Artilerie, alături de alĠi ofiĠeri úi
soldaĠi, „care s-au distins în ziua de
26 aprilie, când s-a dat primul tun de la
Calafat”, a fost decorat de domnitorul Carol I
cu „Virtutea Militară” de aur.
Generalul a deĠinut úi onoranta funcĠie
de preúedinte al SocietăĠii române de arme,
scrimă, gimnastică úi dare la semn (18911906).
A demisionat din armată la 15 martie
1905, pe caz de boală.
Generalul de divizie Mihail POPESCU
a decedat la 7 iunie 1906, în Bucureúti.

locĠiitor al comandantului Armatei a 4-a
(1984-1992); inspector general al artileriei
(1992-1997); úef al DirecĠiei Doctrină úi
InstrucĠie (1997); úef al Statului Major al
Trupelor de Uscat (1997-2000); úef al Statului
Major General (2000-2004).
Generalul Mihail Eugeniu Popescu a
fost un eminent ofiĠer, considerat ca cel
mai apreciat úef al Statului Major General
după anul 1989. ViaĠa úi cariera sa, se poate
spune, sintetic, că au fost subscrise excelenĠei.
În acest sens amintim că a fost un strălucit
elev al liceului Militar Dimitrie Cantemir, că
a absolvit ca úef de promoĠie ùcoala Militară
Superioară de Artilerie úi Rachete úi
Academia Militară.
A urcat treptele ierarhiei militare de la
gradul de locotenent la cel de general.
A îndeplinit întregul ecart de funcĠii în armă:
comandant de pluton, baterie, divizion úi
regiment, úef al artileriei diviziei, respectiv al
armatei úi locĠiitor al comandantului, úi nu în
ultimul rând, inspector general al artileriei.
Deplina notorietate a căpătat-o odată cu
numirea în funcĠiile de úef al Statului Major al
Trupelor de Uscat, respectiv, úef al Statului
Major General. În această din urmă funcĠie a
avut merite excepĠionale în convingerea
omologilor din N.A.T.O. că Armata Română
are calităĠile necesare admiterii Ġării noastre în
această organizaĠie. El este cel ce a iniĠiat
adevărata reformă a armatei în vederea
admiterii úi integrării în N.A.T.O. A fost
primul militar român membru al Comitetului
Militar al N.A.T.O.
Generalul Mihail Eugeniu Popescu nu
numai că a gestionat realist prezentul, că a
previzionat corect viitorul, dar a úi acordat
respectul cuvenit trecutului. În acest sens
menĠionăm că a iniĠiat construirea
Monumentului
Eroilor
Artileriúti
din
Bulevardul Eroilor úi Monumentul Infanteriei
din Parcul Kiseleff.
A fost o personalitate complexă, cu o
cultură generală impresionantă úi cu o
pregătire militară temeinică. A fost un
temeinic formator de opinie, îndeosebi
militară, concretizată în publicarea de cărĠi úi
a peste 70 de lucrări úi articole, în Ġară úi

General Mihail Eugeniu POPESCU
Născut: 1 aprilie
1948 în localitatea
Cârlogani,
judeĠul
Olt.
Decedat: 20 iunie
2013.
Studii
militare:
Liceul
Militar
Dimitrie Cantemir
din Breaza (19621966),
ùcoala
Militară Superioară
de OfiĠeri de Artilerie úi Rachete Sibiu (19661969)-úef de promoĠie, Academia Militară
(1970-1973) - úef de promoĠie, Cursul Post
academic Superior de Stat Major (1984),
Colegiul NaĠional de Apărare (1993), Cursul
N.A.T.O. pe probleme de apărare pentru
generali de la Roma (1997).
Grade
militare:
locotenent-1969,
locotenent-major 1973, căpitan-1977, maior1983, locotenent-colonel-1985, colonel-1987,
general de brigadă-1989, general-maior-1994,
general-locotenent-1995, general -2000.
FuncĠii militare: comandant de pluton
în Brigada 17 Artilerie úi în Centrul de
InstrucĠie
al
Artileriei
(1969-1971);
comandant de divizion úi locĠiitor al
comandantului Brigăzii 17 Artilerie (19731981). Comandant al Regimentului 315
Artilerie (1981-1982); úef al artileriei úi
locĠiitor al comandantului Diviziei 81
Mecanizată (1982-1984); úef al artileriei úi
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străinătate. A fost doctor în útiinĠe militare úi
membru al Academiei oamenilor de útiinĠă.
După trecerea în rezervă a fost senator
de Vâlcea (2000-2004).
A fost dedicat trup úi suflet armatei úi
camarazilor săi. A militat cu consecvenĠă úi
hotărâre pentru respectarea demnităĠii armatei
úi a camarazilor săi. De multe ori a rostit cu
glasul său puternic, hotărât, adevăruri
incomode pentru mai marii zilei.
A fost decorat cu numeroase ordine úi
medalii între care amintim:
- Steaua României în grad de cavaler;
- Legiunea de merit în grad de comandoroferită de preúedintele S.U.A.;
- Legiunea de onoare în grad de ofiĠer,
oferită de preúedintele FranĠei.

al comandantului Regimentului 54 Artilerie
(11 august 1956 – 18 septembrie 1957);
comandant al Regimentului 69 Artilerie
(27 mai 1958 – 19 septembrie 1966);
comandant al Diviziei 10 Mecanizată
(21 octombrie 1969 – 9 decembrie 1976);
comandant al Armatei a 3-a (9 decembrie 1976 –
21 martie 1979); vicepreúedinte al Comisiei Centrale
pentru Regulamente a Ministerului Apărării
NaĠionale (21 martie 1979 – 13 iunie 1981)102.
Generalul de corp de armată Stelian
Popescu s-a născut la 26 ianuarie 1925 în
familia lui Ion Popescu, muncitor la calea
ferată în Turnu-Severin. Mama sa Elisabeta a
lucrat la C.A.P.-ul din comuna Rocúoreni.
A mai avut o soră, Elisabeta.
A avut o rapidă ascensiune în carieră, ca
urmare a contextului social úi militar al vremii.
Timp de un deceniu a îndeplinit funcĠii
de mare răspundere, comandant de divizie úi
armată, după care a fost numit vicepreúedinte
al Comisiei Centrale pentru Regulamente.

General de corp de armată
Stelian POPESCU
Născut: 26 ianuarie
1925, la Rocúoreni,
judeĠul MehedinĠi.
Decedat:
15 noiembrie 1995.
Studii
militare:
ùcoala Militară de
OfiĠeri de Artilerie
(15 noiembrie 1948 30 decembrie 1949);
Academia
Militară
(1966-1969);
Curs
postacademic la Academia Militară (1975).
Grade militare: locotenent - 1949,
locotenent major - 1951, căpitan - 1954,
maior - 1955, locotenent-colonel - 1959,
colonel - 1964, general de brigadă - 1971,
general de divizie - 1977, general de corp de
armată (r) - 1991.
FuncĠii militare: comandant de baterie
úi ajutor úef de stat major cu operaĠiile úi
pregătirea de luptă în Regimentul 142
Obuziere (30 decembrie 1949 – 1 ianuarie 1952);
comandant de divizion în Brigada 54 Artilerie
Grea (1 ianuarie 1952 – 11 mai 1953); ajutor
úef de Birou operaĠii în Comandamentul
artileriei Regiunii 3 militară (11 mai 1953 –
30 noiembrie 1955); ajutor úef Birou pregătire
de luptă pentru artileria de divizie în
Comandamentul artileriei Regiunii 3 Militară
(30 noiembrie 1955 – 11 august 1956); locĠiitor

General de divizie Ioan POPOVICI
Născut: 23 august
1865.
Decedat: 1929.
Studii militare:
ùcoala de OfiĠeri
de Artilerie úi
Geniu
(18851887),
ùcoala
Specială
de
Artilerie úi Geniu,
ùcoala Superioară
de Război (18911893).
Grade militare:
sublocotenent1887, locotenent1892, căpitan-1894, maior-1904, locotenentcolonel-1909, colonel-1913, general de
brigadă-1916, general de divizie-1917.
FuncĠii militare: funcĠii în Regimentul 4
Artilerie (1887-1891); úef de stat major
al Diviziei 3 Infanterie (1894-1898);
funcĠii în Marele Stat Major (1898-1901);
102

Arhiva Ministerului Apărării NaĠionale, Dosarul
General Popescu Ion Stelian, D.C.I. -94, nr.1184, p. 5.
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stagiu în Regimentul 5 Artilerie „Arhiducele
Albrecht” (Presburg) úi ùcoala de Tragere
Haymascher din armata austro-ungară (19021903); funcĠii în Marele Stat Major úi profesor
la ùcoala Superioară de Război úi ùcolile de
Artilerie úi Geniu (1904-1909); stagiu la
Regimentul 62 Artilerie (Oldenburg) úi ùcoala
de Tragere a Artileriei (Iuterbog) din armata
Germaniei (1910-1912); comandant al
Regimentului 1 Artilerie „Regele Carol I”
(1913-1914); comandant úi profesor la ùcoala
Superioară
de
Război
(1914-1915);
comandant al Corpului 1 Armată (1916) úi
Corpul 2 Armată (1918); comandant al
grupului de divizii „General Popovici” în
Basarabia (1919-1920); ministrul agriculturii
úi domeniilor (1920); comandant militar al
Basarabiei (1921-1923); inspector general al
Inspectoratului I Armată (1923-1927).
Generalul de divizie Ioan Popovici a
fost o mare personalitate a armatei române.
CalităĠile deosebite de militar i-au asigurat o
carieră de excepĠie.
În Primul Război Mondial a fost
comandant al Corpului 1 Armată, apoi
comandant general al Etapelor.
A fost trecut în rezervă úi proclamat
senator de drept în anul 1927.
A publicat: „Memoratorul tactic al
ofiĠerului” (1898), „Geografia militară”
(1899), „Organizarea Armatei Române”
(1900-1903), „Strategia în campaniile
napoleoniene (De la 1796 până la 1815)”
(1901), „Geografia militară. România úi Ġările
vecine” (1909), „Marúuri de cavalerie” (1910),
„Strategia în campaniile 1866, 1877 úi 1904”
(1908).
A fost decorat cu: Coroana României,
Steaua României Avântul ğării, Crucea
Războiului pentru întregirea neamului etc.

General de brigadă
Nicolae POPOVICI
Născut: 21 august
1860, la Obidiú, plasa
Râmnicu
de
Jos,
districtul Râmnicu Sărat.
Decedat: 14 martie
1913, la Bucureúti.
Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri
(1879-1881), ùcoala
Specială de Artilerie
úi Geniu (1881-1883,
prima promoĠie).
Grade militare: sublocotenent - 1881,
locotenent - 1884, căpitan - 1888, maior - 1894,
locotenent-colonel - 1900, colonel - 1904,
general de brigadă - 1912.
FuncĠii militare: comandant de pluton
în Regimentul 2 Artilerie (1881-1883),
Regimentul 7 Artilerie (1883-1884) úi în
Regimentul 6 Artilerie (1884); comandant
baterie în Batalionul Asediu (1884-1888),
Regimentul
6
Artilerie
(1888-1892),
Regimentul 10 Artilerie (1892-1894); ajutor
al comandantului Regimentului 10 Artilerie
(1894-1898); funcĠii în ùcoala de Artilerie úi
Geniu (1898-1900); director al DirecĠiei
Artilerie din Ministerul de Război (19001901); comandant al ùcolii de OfiĠeri de
Artilerie úi Geniu (1901-1904); comandant al
Regimentului 8 Artilerie (1904-1909),
Brigăzii 7 Artilerie (1909-1910); secretar
general al Ministerului de Război (19101912); comandant al Diviziei de Infanterie
Bucureúti (1912-1913).
Generalul de brigadă Nicolae Popovici
a avut o carieră militară strălucită. Între
funcĠiile sale cele mai reprezentative le
amintim pe cele de comandant de regiment úi
brigadă de artilerie, comandant de divizie de
infanterie úi de comandant al ùcolii de OfiĠeri
de Artilerie úi Geniu.
Are meritul de a fi înfiinĠat ùcoala de
Tragere a Artileriei de la Mihai Bravu, fiind
primul ei comandant. De asemenea, a fost
prim-redactor la Revista Armatei timp de
20 de ani.
A fost decorat, între altele, cu „Steaua
României” pe timp de pace úi „Coroana
României” cls. a V-a.
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FuncĠii militare: comandant de secĠie
artilerie (1913); comandant de baterie în
Regimentul 23 Artilerie (1916-1917); ofiĠer
de legătură pe lângă comandamentul de
ocupaĠie (1918); director al ùcolii de
Observatori Tereútri a Armatei 1 de la Bârlad
úi a Armatei a 2-a de la Tecuci; ofiĠer în
SecĠia OperaĠii a Marelui Stat Major (19211924); profesor secund de tactică la ùcoala
Superioară de Război (1922-1924); profesor
de tactică de artilerie la Centrul de InstrucĠie
al Artileriei (1924-1925); profesor la ùcoala
Specială de Artilerie de la Timiúoara (19281929); ùef al SecĠiei OperaĠii din Marele Stat
Major
(1929-1934);
comandant
al
Regimentului 2 Artilerie (1934-1936); ataúat
militar în FranĠa – acreditat úi în Belgia
(1936-1938); comandant al Brigăzii 5
Artilerie (1938-1939); ùef de Stat Major al
Armatei a 2-a (1940); comandant al Diviziei 1
grăniceri (1941-1943); comandant al Corpului 2
Armată Teritorial (1943-1944); comandant al
Corpului 7 Armată (1 aprilie-23 august 1944).
Generalul
de
divizie
Gheorghe
Potopeanu a avut o carieră militară
excepĠională. A studiat în diferite instituĠii de
învăĠământ atât în Ġară, cât úi în străinătate, în
Germania úi în FranĠa. Temeinica pregătire
teoretică dobândită în străinătate a fost
consolidată prin stagiile efectuate în anul
1909, în Germania, la Regimentul 22 Artilerie
úi în perioada 1921-1922, la Nancy în FranĠa
la Statul Major al Corpului 20 Armată.
Reîntors în Ġară, maiorul Gheorghe
Potopeanu a îndeplinit o serie de funcĠii
didactice, pe linie de artilerie úi de tactică
generală în ùcoala de Observatori Tereútri, în
Centrul de InstrucĠie al Artileriei, în ùcoala
Specială de Artilerie úi în ùcoala Superioară
de Război. A fost nu numai un strălucit
dascăl, dar úi un valoros úi meticulos ofiĠer de
stat major úi comandant.
Generalul de divizie Gheorghe
Potopeanu a participat la al Doilea Război
Balcanic, la Primul úi al Doilea Război
Mondial. La cel de-al Doilea Război Balcanic
a participat după întoarcerea în anul 1913 de
la studii din Germania. În timpul Primului
Război Mondial a participat atât la campania
din anul 1916, la luptele de la Sibiu úi de pe
Valea Oltului, cât úi la Campania din

A decedat la 14 martie 1913, la
Bucureúti, fiind înmormântat la Cimitirul
Bellu. În necrologul publicat de Revista
Armatei se spune: „Oricine a avut norocul să
servească sub ordinele generalului Popovici,
toĠi acei care au putut urmări activitatea sa,
s-au putut convinge că era înzestrat cu cele
mai desăvârúite calităĠi de ostaú: o inimă
bună úi nobilă, un caracter leal, o conútiinĠă
a datoriei împinsă la extrem, un spirit cu
totul practic, vederi juste úi largi, cu o mare
solicitudine pentru inferiorii săi, în definitiv
un eminent tunar, un excelent úef“, iar în
discursul de omagiere, generalul Constantin
Coandă, inspectorul Artileriei, apreciază:
„Artileria pierde în generalul Popovici pe
conducătorul ei de mâine“. Serviciul religios
funerar a fost oficiat la Biserica Sf. Nicolae
din calea Victoriei, iar onorurile militare au
fost date de Regimentul 10 Artilerie, ùcoala
de OfiĠeri de Artilerie, Geniu úi Marină, un
batalion din Regimentul Mihai Viteazul nr. 6
úi un escadron din Regimentul 4 Roúiori,
parada fiind comandată de generalul
Volvoreanu, comandantul artileriei Corpului 2
Armată.

General de divizie
Gheorghe POTOPEANU
Născut: 15 aprilie
1889, la Târgoviúte,
judeĠul DâmboviĠa.
Decedat: în anul
1966, la Bucureúti.
Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi
Marină (anul I,
1908-1909), ùcoala
Militară
de
la
Kassel,
Academia
Tehnică Militară - Charlottenburg úi ùcoala
de Tragere a Artileriei – Juterborg (19091914), ùcoala Superioară de Război – Paris
(1919-1921).
Grade militare: sublocotenent - 1910,
locotenent - 1914, căpitan - 1916, maior - 1917,
locotenent-colonel - 1927, colonel - 1933,
general de brigadă - 1939, general de divizie 1942.
762

anul 1917, în luptele de la Nămoloasa úi
Mărăúti. În cel de-al Doilea Război Mondial a
participat la campania din est. După ce, timp
de 5 ani a îndeplinit funcĠia de úef al SecĠiei
OperaĠii din Marele Stat Major, în anul 1934 a
fost numit la comanda Regimentului 2
Artilerie. Ulterior a urcat treptele ierarhiei
militare până la funcĠia de comandant de corp
de armată.
De remarcat faptul că în perioada mainoiembrie 1918 a îndeplinit funcĠia de ofiĠer
de legătură pe lângă comandamentul armatei
de ocupaĠie condusă de mareúalul Von
Mackensen. Această misiune a reprezentat
debutul său în diplomaĠia militară. Ulterior a
îndeplinit alte însărcinări în acest domeniu,
între care le menĠionăm pe cele de la
Budapesta, din perioada noiembrie 1918aprilie 1919. Apogeul exprimării sale în
diplomaĠie l-a reprezentat perioada 1936-1938
în care a fost ataúat militar la Paris.
Personalitatea complexă, generalul
Gheorghe Potopeanu a îndeplinit úi
funcĠiile de ministru al Economiei
NaĠionale (1941) úi de ministru al
Economiei úi FinanĠelor (1944). Aceste
demnităĠi ca úi participarea la Campania din
Est i-au declanúat în octombrie 1944 drama
personală, concretizată într-un úir de arestări,
ultima făcută sub acuzaĠia de crime de război
în urma căreia a fost condamnat la 5 ani de
închisoare. A fost eliberat la data de 19 august
1953, dar nu pentru mult timp, întrucât la
16 ianuarie 1957 a fost din nou arestat úi
judecat pentru „înaltă trădare – spionaj” – úi
condamnat la 15 ani de temniĠă grea. A fost
eliberat la data de 19 decembrie 1963.

Grade militare: sublocotenent -1899,
locotenent -1904, căpitan -1908, maior -1912,
locotenent-colonel -1916, colonel -1919.
FuncĠii militare: comandant de pluton
tunuri de câmp la Regimentul 1 Artilerie
Cetate, la Regimentele 1, 2, 7 úi 10 Artilerie
(1899-1908); comandant de baterie la
Regimentele 6 úi 15 Artilerie (1908-...);
comandant companie de pompieri în
Bucureúti (...); comandant al Divizionului 2
din Regimentul 10 Artilerie (1916); ajutor al
comandantului ùcolii de OfiĠeri de Artilerie,
Geniu úi Marină (1916-1917); detaúat la
Marele Cartier General ca ofiĠer de legătură
pe lângă Grupul de Armate Ruse (19171918); úef SecĠie adjutantură în Marele Stat
Major (1918); comandant al ùcolii Carelor de
Asalt (1918-1919); comandant al Batalionului
Care de Luptă (1919-1921); comandant al
Regimentului Care de Luptă (1921-1922);
profesor la ùcoala Superioară de Război
(1922-1927); úef al DirecĠiei 8 Armament din
Ministerul de Război (1927-1928); úef al
Inspectoratului Tehnic al Infanteriei103.
Colonelul Pandele Predescu a avut o
carieră militară inedită. A îndeplinit o
multitudine de funcĠii, dar a rămas în
memoria colectivă a artileriútilor úi
tanchiútilor ca fondator al primelor
structuri de tancuri din Armata României.
În anii de debut în cariera militară a
îndeplinit cu responsabilitate funcĠii de
comandant de subunitate în mai multe
regimente de artilerie. În calitate de
comandant al Divizionului 2 din Regimentul 10
Artilerie a participat la acĠiunile de luptă din
Primul Război Mondial, în timpul cărora a
fost grav rănit. După vindecare a fost detaúat
la Marele Cartier General úi numit ofiĠer de
legătură pe lângă Grupul de Armate Ruse
aflat în GaliĠia. La începutul anului 1918, ca
urmare a anarhiei instaurată în armata rusă,
generată de revoluĠia din octombrie 1917,
maiorul Pandele Predescu a fost prins de o

Colonel Pandele PREDESCU
Născut: 15 februarie 1878, la Buzău.
Decedat: Studii militare: ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi Marină (1897-1899);
ùcoala Superioară de Război (1909-1911).

103

Colectiv, Istoria armei tancuri din Armata
României, Editura Militară, Bucureúti, 2001, pp. 60-65.
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unitate bolúevică, anchetat, judecat úi
condamnat la moarte. A reuúit să evadeze úi
după o călătorie dramatică de 10 zile, în
condiĠii de iarnă, lipsit de hrană úi sumar
îmbrăcat a trecut Nistrul pe gheaĠă úi a revenit
în Ġară, în apropriere de Hotin. Pentru faptele
sale de vitejie, pentru devotamentul de a servi
patria sub drapel a fost înaintat în anul 1919 la
gradul de colonel.
În acelaúi an, ca urmare a deciziei
Ministerului de Război de a introduce în
dotarea armatei a carelor de asalt, armă
nou apărută, s-a dispus înfiinĠarea ùcolii
Care de Asalt úi numirea colonelului
Pandele Predescu în funcĠia de comandant
al acesteia. În această nouă úi inedită funcĠie
colonelul Predescu a desfăúurat o intensă
muncă pentru crearea infrastructurii úcolii úi
elaborarea primei programe analitice a
acesteia. Eforturile sale au căpătat o
dimensiune nouă odată cu mutarea úcolii în
garnizoana Mihai Bravu, unde împreună
cu maiorul inginer Gheorghe Negrescu a
înfiinĠat primul ,,Batalion de care de asalt,
cu un efectiv de 25 ofiĠeri úi 376 militari în
termen’’. Întrucât tabăra de la Mihai Bravu
nu îndeplinea condiĠiile necesare pregătirii
unei astfel de unităĠi, colonelul Pandele
Predescu a solicitat prin raport ministerului,
mutarea
batalionului
într-o
locaĠie
corespunzătoare. Astfel, primul batalion de
care de asalt a fost mutat în vechea cetate de
scaun a ğării Româneúti, Târgoviúte.
De reĠinut faptul că în anul 1920, la un
an de la înfiinĠarea úcolii úi a primului
batalion de care de asalt, subordonaĠii
colonelului au luat la un concurs de
specialitate desfăúurat în Belgia două din cele
trei premii ale acestuia. Important este că
tanchiútii români au reuúit să-úi devanseze
colegii din Belgia, FranĠa, Marea Britanie úi
S.U.A.,
relevând
temeinicia
muncii
desfăúurată de colonelul Pandele Predescu úi
subordonaĠii săi.
Nu peste mult timp, colonelul a mai
primit o provocare, anume misiunea de a
organiza primul regiment de care de luptă,

care a intrat în funcĠiune la 1 ianuarie 1921, în
garnizoana Târgoviúte.
La data de 1 aprilie 1922 colonelul
Pandele Predescu a fost mutat la ùcoala
Superioară de Război, unde a desfăúurat o
prestigioasă activitate până în anul 1927 când,
a fost numit úeful DirecĠiei a 8-a Armament
din Ministerul de Război. A deĠinut această
funcĠie până în anul 1932 când a fost
pensionat.
În conútiinĠa atât a artileriútilor, cât
mai ales a tanchiútilor, colonelul Pandele
Predescu a rămas ca fondatorul primelor
structuri de tancuri din armata română,
comandant de úcoală, de batalion úi
regiment. ùi cum, de cele mai multe ori
faptele bune nu primesc aprecierea cuvenită,
nici colonelul Pandele Predescu nu a fost
înaintat la gradul de general pe care îl merita
cu prisosinĠă.

Locotenent-colonel „post-mortem”
Ioan PUğUREANU
Născut: 21 noiembrie 1901, la Craiova.
Decedat: 7 septembrie 1944.
Studii militare: ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie.
Grade militare: sublocotenent-1922,
locotenent-1926, căpitan-1934, maior-1938,
locotenent-colonel post-mortem-1944.
FuncĠii militare: comandant de pluton
în R. 34 Art. (1922-1926); ofiĠer instructor în
ùcoala de AplicaĠie de Artilerie (1926-1940);
comandant de divizion în Regimentul 1
Artilerie Grea Moto (1940-1944).
A participat în cel de-al Doilea Război
Mondial atât în Campania din Est, cât úi în
cea din Vest, remarcându-se în luptele de
pe valea Târnavelor (septembrie 1944),
unde a căzut eroic la datorie, doborât de o
bombă aruncată de un avion german în
picaj, pe timpul când îúi conducea
divizionul pentru apărarea poziĠiilor de
tragere în zona VelĠ-Mediaú.
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de 20 noiembrie 1894 cu Eufrasina Orăúanu,
cu care a avut doi copii, Mihai născut la
Buzău la 21 noiembrie 1895 úi Mircea, născut
în Pantelimon în 28 martie 1899. Atras de
meseria armelor s-a îndreptat către ùcoala de
OfiĠeri de Artilerie úi Geniu. A avut o
frumoasă carieră militară atât în arma
artilerie, cât úi în jandarmerie. ùi-a început
activitatea în Jandarmeria rurală la data de
1 iulie 1908, ca urmare a Înaltului Decret
nr. 2252 din anul 1908. Un an mai târziu, prin
Înaltul Decret nr. 2189 din 1909, maiorul
RacoviĠă Mihai a fost confirmat în
Jandarmeria regală.
În timpul celui de-al Doilea Război
Balcanic locotenent-colonelul RacoviĠă Mihai
a îndeplinit funcĠia de pretor la Corpul 1
Armată. În timpul Primului Război Mondial a
îndeplinit în perioada 15 ianuarie 1917 –
14 martie 1918 funcĠia de pretor pe lângă
Armata a 2-a. De asemenea, a mai îndeplinit
funcĠiile de pretor la Corpul 2 Armată úi de
Comandant al Brigăzii a 3-a Jandarmi
Basarabia. De menĠionat că în timpul
războiului a fost rănit.
Între cei ce i-au apreciat calităĠile
profesionale úi morale s-a numărat úi
generalul Vătoianu, fost comisar al
guvernului în Basarabia. Acesta îl considera
„un ofiĠer de elită”, cu contribuĠie însemnată
la sporirea prestigiului jandarmeriei care,
„…în Basarabia a fost primită cu
încredere…respectată de toată lumea”. La fel
de elogios îl aprecia úeful său, generalul
ùtefănescu, care-l considera „…cel mai
pregătit colonel din Jandarmerie”, motiv
pentru care l-a propus să fie înaintat la gradul
de general. Din nefericire nu toĠi úefii i-au
apreciat calităĠile úi exprimarea profesională
remarcabilă. Colonelul Sterea l-a notat
neobiectiv în aprecierea de serviciu, în
contradicĠie totală cu aprecierile anterioare,
fapt ce a determinat Consiliul Inspectoratului
General să-i anuleze aprecierea de serviciu în
cauză.
A fost un om al datoriei depline faĠă
de Ġară úi oútire. ùi-a desfăúurat activitatea cu
responsabilitate, fără a „ocolii nici un
sacrificiu pentru îndepărtarea lipsurilor úi
îndreptarea relelor”. Întreaga carieră i-a fost
călăuzită de crezul de a fi pentru subordonaĠi

Generalul de brigadă
Mihai RACOVIğĂ

Născut:
3 noiembrie 1868,
comuna Ciorâta,
judeĠul Vaslui.
Decedat: 13 iulie
1954, Sighet.
Studii militare:
ùcoala de OfiĠeri
de Artilerie úi
Geniu
(18831886).
Grade militare:
sublocotenent
1 iulie1886; locotenent - 1 iulie1891; căpitan 4 aprilie1896; maior - 27 noiembrie 1907;
locotenent-colonel - 1 aprilie 1912; colonel 10 mai 1915; general - 23 iulie 1920.
FuncĠii militare: comandant subunitate
în Regimentele 7 úi 4 Artilerie; comandant al
Regimentelor 6 úi 11 Artilerie; comandant al
„CetăĠii Bucureúti”, ofiĠer de stat major în
DirecĠia Artilerie a Marelui Stat Major úi în
Ministerul de Război; ofiĠer în Corpul de
Jandarmi úi Comandant al Corpului de
Jandarmi.
Născut în comuna Ciorâta, judeĠul
Vaslui, a avut o copilărie liniútită, asigurată de
părinĠii săi Maria úi Ioan. S-a căsătorit la data
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„foarte bun, dar sever úi drept”. A fost un
model în statuarea dimensiunii morale a
relaĠiei de lucru cu subordonaĠii, remarcându-le
tuturor „disciplină de fier, seriozitate
cumpătată úi multă blândeĠe” úi în evaluarea
muncii acestora: „voi fi drept de a recunoaúte
drepturile ú meritele fiecăruia, dar aspru úi
necruĠător cu cei răi úi nărăviĠi”.
Pentru meritele sale incontestabile a fost
recompensat cu diferite ordine úi medalii între
care amintim:
- Medalia jubiliară „Carol I” – 1906;
- Ordinul „Coroana României” în
grad de ofiĠer – 1910;
- ,,Semnul Onorific de 25 de ani serviĠi
în armată“.
Generalul RacoviĠă Mihai a fost
implicat úi în viaĠa politică, ca membru a
Partidului Agrar úi deputat de Putna úi Ismail.
De menĠionat faptul că în noaptea de
5/6 mai 1950, la venerabila vârstă de 84 de
ani, a fost arestat úi întemniĠat în penitenciarul
de exterminare Râmnicu Sărat. Ulterior a fost
transferat la închisoarea Sighet unde a trecut
la cele veúnice în data de 13 iulie 1954.
Astăzi, în semn de recunoútinĠă
Inspectoratul JudeĠean de Jandarmi Vaslui îi
poartă numele.
De menĠionat faptul că generalul
RacoviĠă Mihai este autor între altele a unei
cărĠi interesante care are ca temă istoria
familiei sale RacoviĠă-Cehan. Lucrarea
„Familia RacoviĠă – Cehan – Genealogic úi
Istoric” a fost publicată sub egida Academiei
Române în anul 1942. De remarcat faptul că
din familie au făcut parte, între alĠii úi Mihai
RacoviĠă Vodă úi ùtefan RacoviĠă Vodă care
au fost pe tronul Moldovei úi al ğării
Româneúti, în mai multe rânduri între anii
1703 – 1765.
De asemenea, menĠionăm faptul că
înaintaúii săi direcĠi au fost nobili úi au ocupat
demnităĠi înalte în cele două principate
române (postelnic, medelnicer, sulger,
paharnic, comis, logofăt, mare logofăt,
caimacan etc.).
Spre exemplificare, bunicul generalului,
Mihai RacoviĠă a devenit postelnic în anul
1776 úi sulger în 1784. Străbunicul
său Nicolae a fost numit comis în 1749
úi medelnicer un an mai târziu, iar
stră-străbunicul său a fost un mare comis în
1723 úi mare postelnic în anul 1727.

General de brigadă
Edgar RĂDULESCU
Născut:
14 decembrie 1890,
la Bucureúti.
Decedat: Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi
Marină (1910-1912);
ùcoala de Tragere a
Artileriei
de
la
Mailly úi Centrul de
Studii al Artileriei de la Metz - FranĠa (1927).
Grade militare: sublocotenent - 1912,
locotenent - 1915, căpitan - 1917, maior 1920, locotenent-colonel - 1930, colonel 1937, general de brigadă - 1942.
FuncĠii militare: (…); prefect al
judeĠului Brăila (1941-1942); comandant al
artileriei Diviziei 19 Infanterie (1942),
artileriei Corpului 2 Armată (1942-1943);
comandant al Diviziei 11 Infanterie (19431945); comandant al Corpului 2 Armată
(1945); comandant al Corpului 7 Armată
(1944).
A fost un ofiĠer cu o solidă pregătire de
specialitate, realizată atât în Ġară, cât úi în
străinătate. A îndeplinit o diversitate de
funcĠii, începând cu cea de comandant de
subunitate úi sfârúind cu cea de comandant de
corp de armată.
A participat atât la Primul, cât úi la
cel de-al Doilea Război Mondial. În timpul
acestuia s-a remarcat pe frontal din Peninsula
Kerci úi din Cotul Donului (1942), precum úi
în Campania din Vest.
În perioada 1941-1942 a fost prefect al
judeĠului Brăila.
A fost trecut în rezervă la 20 martie
1945.
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cu caracter permanent, aúa cum s-a úi
întâmplat între anii 1921 - 1948.
Este iniĠiatorul, împreună cu generalul
Constantin Christescu, úeful Marelui Stat
Major, a reînfiinĠării revistelor militare după
Primul Război Mondial.
Pe lângă funcĠiile militare a mai
îndeplinit următoarele demnităĠi: ministru
pentru Basarabia úi Bucovina (1927); comisar
superior al guvernului în Basarabia úi
Bucovina (1931); ministru de stat (19311932); primar al Bucureútiului (octombrie
1942 - august 1944); primar al oraúului Vaslui
(1938-1942); prefect al judeĠului Vaslui;
deputat (ales în 1920, 1926, 1928, 1931 );
senator (ales în 1920, 1930).
A fost arestat în 1950, ca fost demnitar
interbelic, úi încarcerat la Sighet.
A decedat la 25 februarie 1952, în
închisoarea Sighet.

General de corp de armată
Ioan RĂùCANU
Născut: 4 ianuarie
1874, la Cahul.
Decedat:
25 februarie 1952.
Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeriBucureúti
(18911893), ùcoala de
OfiĠeri de Artilerie
úi Geniu - Bucureúti
(1895-1897), ùcoala
Superioară de Război
(1898-1900).
Grade militare: sublocotenent - 1893,
locotenent - 1896, căpitan - 1903, maior - 1910,
locotenent-colonel - 1914, colonel - 1916,
general de brigadă - 1917, general de divizie 1922, general de corp de armată (r) -1942.
FuncĠii militare: (…); profesor la
ùcoala de OfiĠeri de Artilerie, Geniu úi Marină Bucureúti (din 1903), ùcoala Superioară de
Război (din 1906); ataúat militar în Germania
(1907-1911); úef al SecĠiei OperaĠii din
Marele Stat Major (1914-1916); ataúat pe
lângă Statul Major Francez (1916);
comandant al Brigăzii 15 Artilerie (19171918); secretar general al Ministerului de
Război (1918-1919); ministru de Război
(1919-1920, 1920-1921). A demisionat din
armată în anul 1922.
Generalul Ion Răúcanu are meritul de
a fi semnat la 6 august 1920 Decizia
Ministerială nr. 466, referitoare la
„InstrucĠiuni pentru funcĠionarea serviciului
sanitar al Aeronauticii Militare” úi înfiinĠarea
Centrului Medical Aeronautic. Decizia a
fost publicată în Monitorul Oficial nr. 111
la 21 august 1920 úi constituie actul de
înfiinĠare al acestei instituĠii, a patra din
Europa la acea vreme, cu o organizare úi
dotare conform normelor aeronautice din
acea perioadă.
La 8 iulie 1921, în úedinĠa Senatului
României, ministrul de Război, generalul Ioan
Răúcanu, a susĠinut Legea pentru organizarea
clerului militar – prima lege de acest gen în
istoria Bisericii úi a Armatei, pledând pentru
„formarea unui corp preoĠesc militar activ“,

General de corp de armată
Tudor (Theodor) RÂMNICEANU
Născut:
14 octombrie 1860.
Decedat:
2 octombrie 1932.
Studii militare:
ùcoala Militară de
OfiĠeri (1880-1883).
Grade
militare:
sublocotenent - 1883,
locotenent - 1887,
căpitan - 1892,
maior - 1898,
locotenent-colonel ..., colonel - 1909, general de brigadă -...,
general de divizie - ..., general de corp de
armată -1918.
FuncĠii militare: diferite funcĠii în
Regimentul 1, 2, 8 Artilerie, ùcoala de
AplicaĠie de Artilerie, Marele Stat Major
(1883-1898); comandant de divizion în
Regimentul 2 Artilerie (1877-...); ofiĠer în
Institutul Geografic al Armatei (1898-1904);
ofiĠer la Statul Major Regal (1904); adjutant
regal (1904-1907); úef al Institutului
Geografic al Armatei (1909-1910); comandant
al Regimentului 2, 19, 15 Artilerie, al
Regimentului Artilerie CălăreaĠă, al Brigăzii 5
Artilerie
(1910-1913); comandant al
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grănicerilor (1913-1917); úef al Casei Militare
Regale (1917-...); trecut în rezervă-1921.
Generalul de corp de armată Tudor
Râmniceanu a fost un distins ofiĠer de
artilerie. În perioada de început a carierei
sale militare a fost încadrat pe funcĠii
specifice armei. Ulterior úi-a desfăúurat
activitatea úi în alte domenii: Institutul
Geografic al Armatei, grăniceri, Casei
Militare Regale etc.
A fost trecut în rezervă în 1921 úi a
decedat la 2 octombrie 1932.

A fost un ofiĠer extrem de valoros, un
mare comandant. A deĠinut funcĠii importante,
ca urmare a recunoaúterii calităĠilor sale de
excepĠie.

General de divizie
Alexandru REFERENDARU
Născut:
19 octombrie 1866,
în plasa DâmboviĠa,
judeĠul Ilfov.
Decedat: Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi
Marină (1885-1887),
ùcoala de AplicaĠie
de Artilerie (18871889), ùcoala Superioară de Război (18921894).
Grade militare: sublocotenent - 1887,
locotenent - 1890, căpitan - 1895, maior 1904, locotenent-colonel - 1909, colonel 1912, general de brigadă - 1916, general de
divizie - 1918; a trecut în rezervă în 1928.
FuncĠii militare: diferite funcĠii în
Regimentele 3, 1 Artilerie úi în Batalionul
Asediu (1889-1892); funcĠii în Regimentul 12
Artilerie, Marele Stat Major (1894-1897);
stagiu de stat major în armata austro-ungară
(1897-1898); funcĠii în Marele Stat Major úi
în Regimentele 2 úi 6 Artilerie (1899-1911);
comandant al ùcolii de Artilerie, Geniu úi
Marină
(1911-1912);
comandant
al
Regimentului 1 Artilerie Cetate, al Brigăzii 3
Artilerie, al Brigăzii 1 Artilerie Grea (19151916); comandant al Diviziei 18 Infanterie
(1916); comandant al artileriei Armatei 1
(1917); secretar general al Ministerului de
Război (1918); inspector general (tehnic) al
artileriei (1918-1928).

În Primul Război Mondial a comandat
Divizia 18 Infanterie în luptele de apărare de
pe Dunăre úi în bătălia de la Bucureúti.
A comandat artileria Armatei 1 în bătălia de
la Mărăúeúti.
A condus delegaĠia militară română la
ConferinĠa de la Odessa din 3-7/
16-20 ianuarie 1917 în care s-au discutat
condiĠiile unei eventuale reorganizări a
armatei române în teritoriul dintre Prut úi
Nistru.
A fost decorat cu „Coroana României”
clasa a IV-a, „Steaua României” clasa a IV-a,
„BărbăĠie úi CredinĠă” úi altele.
A rămas în conútiinĠa afectivă a
artileriútilor, datorită calităĠilor sale deosebite
de militar úi datorită faptului că a deĠinut
funcĠiile de comandant al ùcolii de OfiĠeri
de Artilerie, Geniu úi Marină (1911-1912)
úi de inspector general (tehnic) al artileriei
(1918-1928).
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Colonel Aurelian RÎPEANU

General de corp de armată
Alexandru RIZEANU

Născut: 22 iulie 1894, în comuna
RuúavăĠ, judeĠul Buzău.
Decedat:Studii militare: ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi Marină (1914-1916);
ùcoala Superioară de Război (1925-1927);
stagiu în armata Poloniei (1937-1938).
Grade militare: sublocotenent - 1916,
locotenent - 1917, căpitan - 1920, maior 1929, locotenent-colonel - 1938, colonel 1941.
FuncĠii militare: diferite funcĠii în
Regimentele 7 úi 35 Artilerie, Regimentul 30
Obuziere, statul major al Diviziei 15
Infanterie, Corpului 7 Armată, Regimentului 7
Vânători de munte; ofiĠer în Marele Stat
Major,
(1916-…); diferite funcĠii în
Inspectoratul General al Armatei 1 úi Marele
Stat Major (1938-1942); comandant al
Regimentul 5 Artilerie Grea (1942); prizonier
în U.R.S.S. (1942-1948).
Cariera militară i-a fost marcată de
participarea la ambele războaie mondiale.
A participat, în Primul Război Mondial la
luptele din Transilvania, din Dobrogea, de pe
râul Argeú, de la Nămoloasa úi Mărăúeúti. În
cel de-al Doilea Război Mondial a participat
la luptele Cotul Donului, comandând
Regimentul 5 Artilerie Grea, unde a căzut
prizonier la 19 noiembrie 1942, împreună cu
majoritatea regimentului.
A fost trecut în rezervă la 4 iulie 1947.
Devotamentul faĠă de Ġară úi armată
l-au impus în galeria artileriútilor de elită.

Născut: 24 martie
1878, la CâmpulungMuscel.
Decedat: Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi
Marină (1887-1889),
ùcoala de AplicaĠie de
Artilerie (1901-1920),
ùcoala Superioară de
Război (1911-1913),
pe care a absolvit-o ca úef de promoĠie.
Grade militare: sublocotenent - 1899,
locotenent - 1903, căpitan - 1909, maior - 1916,
locotenent-colonel - 1917, colonel - 1919,
general de brigadă - 1928, general de divizie 1934, general de corp de armată - 1945.
FuncĠii militare: comandant pluton în
Regimentul 6 Artilerie (1889-1890); comandant
de pluton úi baterie la Regimentul 9 Artilerie
(1903-1911); comandant divizion în Regimentul 6
Artilerie (1916-1917); subúef de stat major la
Corpul 1 Armată, úef de stat major la Divizia
13 Infanterie; úef al SecĠiei a 2-a din Marele
Stat Major (1916-1919); comandant al
Regimentului 2 Artilerie (1921-1922); diferite
funcĠii în Marele Stat Major (1922-1928);
comandant al Centrului de InstrucĠie al
Artileriei de la Mihai Bravu (1928-1931);
comandant al Diviziei 4 Infanterie (19311935) úi al Corpului 5 Armată (1935-1937).
General de corp de armată Alexandru
Rizeanu a fost un strălucit artilerist. A fost
comandant de pluton, baterie, divizion úi
regiment de artilerie.
A ajuns pe treptele înalte ale ierarhiei
militare, prin deĠinerea funcĠiilor de
comandant al Diviziei 4 Infanterie (19311935) úi al Corpului 5 Armată (1935-1937).
A fost membru al SocietăĠii Regale de
Geografie.
S-a numărat printre teoreticienii valoroúi
ai vremurilor sale. Între lucrările sale de
referinĠă amintim: „ÎntrebuinĠarea artileriei.
Principii úi procedee” (1925), „Tratat de
geografie fizică, politică, economică, militară”
vol. I-II (1931-1935) etc.

General de divizie
Alexandru ROBESCU
Născut: 3 aprilie
1844.
Decedat: Studii
militare:
ùcoala Militară de
OfiĠeri,
Bucureúti
(1861-1863), úef de
promoĠie.
Grade
militare:
sublocotenent - 1863,
locotenent - 1865,
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căpitan - 1868, maior - 1874, locotenentcolonel - 1881, colonel - 1885, general de
brigadă (r) - 1895, general de divizie (r) -1910.
FuncĠii militare: comandant de
subunitate; director al Pirotehniei; ofiĠer în
Statul Major Regesc; úef al Casei Militare
Regale.
A fost „unul din oficierii care au fost
fala artileriei noastre“104. A participat la
Războiul de IndependenĠă, având gradul de
maior úi funcĠia de director al Pirotehniei. În
anul 1892 făcea parte din Statul Major
Regesc, având gradul de colonel. În anul
1893 a demisionat din armată úi a fost
numit úef al Casei Militare a A.S. Regale
Principele Moútenitor Ferdinand, fiind
primul ei úef.
A fost decorat cu: ,,Crucea Trecerii
Dunării“,
,,Apărătorii
IndependenĠei“,
,,Steaua României“ în grad de ofiĠer,
,,Coroana României“ în grad de comandor.

Oituzului. A participat la Campania din 1919
la luptele din Ciucea-Transilvania, Tisa úi
Szolnok-Ungaria. În cel de-al Doilea Război
Mondial a participat la luptele de eliberare a
Basarabiei úi de la Odessa, comandând
Regimentul 5 Artilerie Grea úi din Cotul
Donului, comandând artileria Diviziei 6
Infanterie, unde este luat prizonier la
22 noiembrie 1942.
A fost trecut în rezervă la 9 august 1951.

General de brigadă
Constantin ROSETTI-BĂLĂNESCU
Născut: 9 noiembrie 1892, la Bucureúti.
Decedat: 30 septembrie 1994, la
Bucureúti.
Studii militare: ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi Marină (1911-1913).
Grade militare: sublocotenent -1913,
locotenent -1916, căpitan -1917, maior -1926,
locotenent-colonel -1934,
colonel -1939,
general de brigadă -1944.
FuncĠii militare: (…); comandant al
Regimentului 30 Artilerie (1941-1943), al
Brigăzii 5 Artilerie (1943-1944); comandant
al artileriei Corpului 1 Armată (1944),
Corpului 7 Armată (1944-1945), Corpului 5
Armată (1945).
A fost un foarte valoros artilerist care
úi-a desfăúurat activitatea de militar numai în
unităĠi de artilerie.
A participat la toate războaiele duse
de România în secolul XX.
A fost trecut în rezervă la 9 august 1947.

Colonel Rudolf ROMAN
Născut: 22 ianuarie 1894, la Bucureúti.
Decedat: 3 februarie 1963, la Bucureúti.
Studii militare: ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi Marină (1911-1913);
ùcoala Superioară de Război (1922-1924).
Grade militare: sublocotenent - 1913,
locotenent - 1916, căpitan - 1917, maior - 1923,
locotenent-colonel - 1933, colonel - 1938.
FuncĠii militare: comandant de secĠie,
baterie úi divizion în Regimentul 11 Artilerie
(1913-1919); stagiu la Regimentul 10
Infanterie, Marele Stat Major, statul major al
Diviziei 6 Infanterie (1924-1926); comandant
al Regimentului 5 Artilerie Grea (19371942); comandant al artileriei Diviziei 6
Infanterie (1942); prizonier în U.R.S.S. (19421950), împreună cu fiul său sublocotenent
Roman Nicolae din Regimentul 11 Artilerie.
Colonelul Rudolf Roman a luat parte
la toate Războaiele României din secolul
trecut.
A participat la Campania din 1913, iar
în Primul Război Mondial la luptele de la
Flămânda, defileul Bran, Pralea úi Valea

General de brigadă
Nicolae ROVINARU
Născut: 15 august 1864, în comuna
RăscăieĠi, judeĠul DâmboviĠa.
Decedat: –
Studii Militare: ùcoala Militară de
OfiĠeri de Infanterie úi Cavalerie - Bucureúti
(1883-1885); ùcoala de AplicaĠie de Artilerie
úi Geniu (1885-1887); ùcoala Superioară de
Război (1890-1892).

104

Căpitan Nicolae Puică – „Albumul Apărătorilor
IndependenĠei“, Tipografia CurĠii Regale, 1897, p. 102.
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Grade militare: sublocotenent - 1885,
locotenent - 1888, căpitan - 1893, maior 1901, locotenent-colonel - 1907, colonel 1910, general de brigadă - 1916.
FuncĠii militare: comandant de secĠie
úi baterie în Regimentul 2 Artilerie (1885,
1887-1890); stagiu la Marele Stat Major úi
Regimentul 26 Infanterie (1893-1896) úi în
armata austro-ungară (1898-1899); comandant
de companie în Regimentul 2 Cetate (18971898); úef birou organizare-mobilizare în
Marele Stat Major (1899-1902); úef de stat
major al Diviziei 1 Infanterie (1902-1905);
funcĠii în Secretariatul General al Ministerului
de Război; profesor de artă militară la ùcoala
de OfiĠeri de Artilerie, Geniu úi Marină
(1905-1907); comandant de divizion în
Regimentul 3 Artilerie (1907-1909); úef birou
operaĠii în Marele Stat Major (1909-1910);
úef de stat major la Corpul 4 Armată (19101911) úi la Corpul 2 Armată (1911-1912);
comandant al Regimentului 19 Artilerie
(1912-1913), al Brigăzii 10 Artilerie (19141916), al Brigăzii 6 Artilerie (1916), al
Brigăzii 9/19 Mixtă (1916); inspector al
artileriei Armatei a 2-a (1917-1918);
comandant al artileriei Corpului 1 Armată
(1918-1920); inspector al stabilimentelor
militare la Ministerul de Război (1920-1921).
A participat la cel de-al Doilea Război
Balcanic. În Primul Război Mondial a luat
parte la luptele din capul de pod de la Silistra,
la bătălia Bucureútilor, comandând Brigada 10
Artilerie, respectiv, Brigada 9/19 Mixtă.
Totodată a fost úi un strălucit
teoretician militar. A publicat între altele
„Curs de artă militară; organizarea
armatelor” (1906), „Curs de artă militară.
Tactica armelor întrunite” (1907), „Studiu
pentru o completă organizare a armatei”
(1910).
A elaborat úi un proiect de buget militar
(valoare 200 milioane lei), care asigura
existenĠa a 7,5 corpuri de armată (14 divizii)
limita maximă la care se putea ridica puterea
militară a României. Calculul său prevedea
existenĠa unui corp de armată la 1 milion de
locuitori.

General de corp de armată
Gheorghe ROZIN
Născut: 27 iulie
1888, la Fălticeni.
Decedat:
16 ianuarie 1961.
Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi
Marină
(19071909), Academia
Tehnică
din
Charlottenburg (19101912) úi ùcoala de
Tragere a Artileriei din Juterborg (1912 1913), ùcoala Superioară de Război din
Berlin (1913-1914, anul I), ùcoala Superioară
de Război (1919), pe care a absolvit-o ca úef
de promoĠie.
Grade militare: sublocotenent - 1909,
locotenent 1912, căpitan - 1916, maior - 1917,
locotenent-colonel - 1924, colonel - 1930,
general de brigadă - 1938, general de divizie 1942, general de corp de armată - 1944.
FuncĠii militare: stagiar la Regimentul 14
Artilerie - Prusia (1909-1910); ofiĠer în Biroul
InformaĠii din Marele Stat Major (1914);
ataúat militar la Berlin (1914-1915); ofiĠer în
statul major al Corpului 2 Artilerie (19151916); comandant de baterie în Regimentul 2
Obuziere (1916) úi în Regimentul 1 Artilerie
CălăreaĠă (1917); úef Birou InformaĠii la
Divizia13 Infanterie (1917-1918); úef de
cabinet al úefului Marelui Stat Major (19181919); úeful Misiunii militare la Berlin pentru
repatrierea prizonierilor de război (19191920); diferite funcĠii în DirecĠia OperaĠii/
Marele Stat Major úi profesor la ùcoala
Superioară de Război (1921-1924); ajutor al
comandantului Regimentului 2 Artilerie
(1924-1926); úef Birou regulamente generale
în Marele Stat Major (1926-1930); comandant
al Regimentului de Artilerie al Centrului de
InstrucĠie a Artileriei Mihai Bravu (19301933) úi al Regimentului 2 Artilerie Gardă
(1933); úef al SecĠiei 3 OperaĠii din Marele
Stat Major (1933-1938); comandant al
Brigăzii 8 Artilerie (1938-1941); comandant
al Diviziei 13 Infanterie (10.01-08.11. 1941);
director al învăĠământului militar superior
(1941-1942); director al DirecĠiei Superioare
a Artileriei (1942-1943); comandant al
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FuncĠii militare: diferite funcĠii de
comandă în Regimentul 2 Artilerie (1891),
Regimentul 1 Cetate, Regimentul 2, 10, úi 8
Artilerie (1894-1897); diferite funcĠii în
DirecĠia artilerie din Ministerul de Război
(1897-1909); comandant de baterie în
Regimentul 10 Artilerie, comandant al ùcolii
de Tragere a Artileriei, profesor la ùcoala de
OfiĠeri de Artilerie, Geniu úi Marină (19091914); directorul DirecĠiei superioare a
armamentului din Ministerul de Război
(1914); trimis special în unele capitale
europene (1914-1919); comandant al artileriei
Comandamentului Trupelor de Est (1920);
locĠiitor al inspectorului general al artileriei
(20.11.1920-07.07.1922);
comandant
al
Diviziei 2 Infanterie úi Corpului 3 Armată
(1922-1926); inspector general al aeronauticii
(1926-1929); inspector general de armată
(1929-1931); consilier al ministrului de
război.
S-a născut în capitală, în imobilul de pe
strada ùtefan Furtună, nr.18, părinĠii săi fiind
Constantin Rudeanu (1843-1910) úi Elena
FundăĠeanu (1850-1918).
În urna divorĠului părinĠilor a fost
crescut de mama sa, primind o temeinică
educaĠie. De mic a dovedit excelente calităĠi
în învăĠarea limbilor străine. A vorbit fluent
limbile germană, franceză, engleză, italiană úi
valonă. A fost căsătorit de două ori, prima
dată cu Eufrosina ùutzu, de care a divorĠat în
anul 1903, ulterior cu Tatiana Lahovary.
Generalul Vasile Rudeanu úi-a început
cariera militară la comanda unor subunităĠi de
artilerie. De altfel o bună parte din aceasta s-a
desfăúurat în cadrul unor structuri de artilerie.
Ca urmare a experienĠei profesionale úi a
abilităĠilor sale multi-lingvistice, colonelul
Rudeanu Vasile a primit însărcinări
diplomatice în Italia, FranĠa, Belgia, Anglia úi
Spania, în perioada 1914-1919 pentru
achiziĠia de armament, muniĠii úi alte
materiale de război. Între reuúitele sale
diplomatice menĠionăm iniĠierea semnării în
data de 21 martie 1915 a acordului cu FranĠa
pentru livrarea de muniĠii úi realizarea
graficelor
de
livrare
prin
porturile
Arhanghelsk úi Vladivostoc. A contribuit
substanĠial la elaborarea textului ConvenĠiei
militare, anexă a Tratatului de AlianĠă între
România úi Antanta, încheiat la 17 august
1916 la Bucureúti. De asemenea, are meritul

Corpului 4 Armată de pe frontul de est (19431944); comandant al Trupelor de Tancuri úi
Auto-Mecanizate (1944-1945); la dispoziĠia
Ministerului de Război (1944-1945).
Generalul de corp de armată Gheorghe
Rozin a fost una din marile personalităĠi ale
armatei din prima jumătate a secolului al XX-lea.
A activat cu rezultate excelente în multe
domenii: comandă, stat major, diplomaĠie
militară úi învăĠământ.
Are meritul de a fi participat la
ambele războaie mondiale. În Primul Război
Mondial a participat la luptele de pe Valea
Oltului úi de la ,,PorĠile Moldovei”, iar în cel
de-al Doilea Război Mondial la luptele de
eliberare a Basarabiei úi de la Odessa.
A scris ,,Puterea personalităĠii în
război“ (1915).
A fost decorat, între altele, cu Ordinul
„Coroana României” cls. a II-a (1941).
A fost arestat la 19 aprilie 1948, acuzat
de înaltă trădare úi condamnat la 20 de ani de
temniĠă grea.
A decedat la 16 ianuarie 1961 în
închisoarea Văcăreúti.

General de armată
Vasile RUDEANU
Născut: 27 ianuarie
1871, în Bucureúti.
Decedat: 5 noiembrie
1965.
Studii
militare:
ùcoala
Fiilor
de
Militari din Craiova
(1885-1889); ùcoala
de OfiĠeri de Artilerie,
Geniu
úi
Marină
(1889-1891); ùcoala
de
AplicaĠie
de
Artilerie úi Geniu din Bucureúti (1891-1892);
ùcoala de AplicaĠie de Artilerie úi Geniu úi
ùcoala Tehnică Superioară din Bruxelles
(1892-1894).
Grade militare: sublocotenent - 1891,
locotenent - 1894, căpitan - 1900, maior -1909,
locotenent-colonel - 1912, colonel - 1914,
general de brigadă - 1917, general de divizie 1922, general de corp de armată - 1929,
general de armată - 1951.
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de a fi semnat proiectul convenĠiei la
ConferinĠa de la Paris din 23 iulie 1916. În
toamna anului 1916 a negociat cu guvernul
francez trimiterea Misiunii militare în
România pentru a acorda asistenĠă
reorganizării armatei. În timpul războiului,
Generalul Rudeanu a fost reprezentantul
Înaltului Comandament Român pe lângă
Marele Cartier General francez úi englez úi
reprezentantul guvernului României pe lângă
guvernele de la Paris úi Londra.
Ca urmare a numeroaselor misiuni
diplomatice încredinĠate de preúedintele
Consiliului de Miniútri, I.C.Brătianu a avut
úansa de a cunoaúte elita politică a Europei
acelei perioade. Între alĠii s-a întreĠinut cu
regele Victor Emanuel al III-lea, cu
preúedintele Raymond Poineare úi a colaborat
cu ministrul de război francez Alexandre
Millerand úi cu Joseph C. Joffre, úeful
Marelui Cartier General al armatei franceze.
De menĠionat faptul că a participat în
anul 1919 la campania din Ungaria, în calitate
de comandant al artileriei Grupului
,,Popovici“.
După război a îndeplinit funcĠii de mare
răspundere în diferite domenii: locĠiitor al
inspectorului general al artileriei, comandant
de divizie úi corp de armată, inspector general
al aeronauticii, inspector general de armată úi
consilier al ministrului de Război.
Generalul Vasile Rudeanu a contribuit
la îmbunătăĠirea gândirii militare româneúti
prin numeroase articole úi studii. Între cele
mai însemnate lucrări amintim: „Tunurile cu
tragere repede úi rezumatul ideilor admise
astăzi asupra lor“ (1900), „Obuziere de
câmp“ (1901), „Artileria. Partea I.
Materialul“ (1920), „Foch“ (1931), „Apărarea
noastră naĠională úi bogăĠiile României
întregite“ (1936) etc. De asemenea, din
dorinĠa de a informa generaĠiile viitoare
despre fenomenul militar românesc de la
sfârúitul secolului XIX úi începutul secolului
XX a elaborat „Memorii din timp de pace úi
de război 1884-1929“, publicate post-mortem
la Editura Militară în anul 1989.
A fost un iubitor al istoriei úi al
făuritorilor acesteia. De aceea, a avut
iniĠiativa ridicării celebrei statui a lui
ùtefan cel Mare din Chiúinău. În calitate de
comandant al Corpului 3 Armată de la
Chiúinău, generalul Rudeanu a asigurat gratis

bronzul necesar realizării monumentului
precum úi, ori de câte ori a fost nevoie, forĠa
de muncă. A fost coordonatorul activităĠilor
organizatorice
úi
logistice,
în
care
subordonaĠii săi a avut un rol esenĠial. În
timpul cât a comandat Corpul 3 Armată
Chiúinău a avut ideea realizării statuii, s-a
adresat
sculptorului
Al.
Plămădeală,
directorul ùcolii Comunale de Belle-Arte
Chiúinău, a cerut concursul primăriei, care a
contribuit cu fonduri, lucrători úi materiale, a
organizat Comitetul de Doamne pentru
strângerea de fonduri, a trimis soldaĠispecialiúti din subordinea sa la efectuarea de
lucrări, a obĠinut o sumă de bani de la
Ministerul Cultelor úi Artelor úi bronzul de la
Ministerul de Război provenit din tunurile de
bronz foste trofee din războiul româno-turc
din 1877 (6 tunuri mari).
Lucrările la monumentul propriu-zis –
soclul úi statuia – au început în anul 1924,
terminându-se anul următor, dar lucrările la
piaĠetă au fost terminate de abia în anul 1928,
când a avut loc úi dezvelirea monumentului,
cu ocazia aniversării a 10 ani de la Unire, la
care a participat úi generalul Rudeanu.
S-a apreciat că întârzierea realizării
monumentului s-ar fi datorat mutării la
Bucureúti a generalului Rudeanu ca inspector
general al aeronauticii, continuând, totuúi, să
fie preocupat de găsirea fondurilor pentru
finalizarea
lucrărilor
úi
inaugurarea
monumentului.
Ca urmare a eforturilor sale, sub toate
aspectele, aceasta a fost finalizată úi dezvelită
în anul 1928. Totodată, în calitate de inspector
general al aeronauticii s-a numărat printre
membrii Comitetului de iniĠiativă pentru
realizarea în Bucureúti a Monumentului
Eroilor Aerului.
Generalul a decedat la 5 noiembrie
1965, la venerabila vârstă de 94 de ani.
Prin înaltele demnităĠi militare
deĠinute, prin serviciile sale diplomatice
excepĠionale din timpul Războiului de
Întregire, prin creaĠia sa teoretică úi-a
obĠinut un loc binemeritat în galeria
spiritelor alese ale oútirii române. ,,Statuia
lui ùtefan cel Mare“ de la Chiúinău úi
,,Monumentul
Eroilor
Aerului“
din
Bucureúti sunt mărturie peste ani a
spiritului său creativ, de mare patriot.
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A fost decorat cu numeroase ordine úi
medalii româneúti, franceze, engleze úi
germane.

A fost decorat cu: ,,Coroana României”
clasa a IV-a, ,,Steaua României” clasa a V-a,
Medalia Jubiliară ,,Carol I”.

Colonel Dumitru RUJINSCHI
Născut: 26 octombrie 1859, în plasa
Piatra, judeĠul NeamĠ.
Decedat: Studii militare: ùcoala Militară de
OfiĠeri - Bucureúti (1880-1882).
Grade militare: sublocotenent - 1882,
locotenent - 1887, căpitan - 1891, maior 1892, locotenent-colonel - 1896, colonel 1907.
FuncĠii militare: diferite funcĠii în
Regimentul 4 Artilerie (1882-1886, 1888-1891),
Arsenalul Armatei (1886-1888), Regimentul 7
Artilerie (1891-1892), Regimentul 11
Artilerie (1892), Regimentul 1 Asediu (1891,
1892-1894), Regimentul 1 Cetate (18961899); ataúat Inspectoratului artileriei pentru
organizarea tragerii úi a planúetelor respective la
Cetatea Bucureúti úi Regiunea întărită FocúaniNămoloasa-GalaĠi (1894-1896); comandant al
ùcolii Speciale de Artilerie úi Geniu (19041907); director al Pirotehniei Armatei (19101911); membru al Comitetului Consultativ al
Artileriei (1910-1911); comandant al Brigăzii 6
Art. (1911-…).
A fost un ofiĠer deosebit de valoros,
cu o contribuĠie însemnată la dezvoltarea
artileriei, din posturile de comandant al
ùcolii Speciale de Artilerie úi Geniu, de
director al Pirotehniei Armatei úi de
membru al Comitetului Consultativ al
Artileriei.
A fost nu numai un valoros comandant
úi ofiĠer de stat major, ci úi un apreciat
teoretician. Dintre lucrările sale de referinĠă
amintim: ,,ConstrucĠia teoretică úi practică a
abacelor gurilor de foc de 120, 150 úi 210
mm”, ,,Organizarea úi punerea în stare de
apărare a sectorului 0 úi 1 de la Frontul
Focúani” úi ,,Atacul úi apărarea acestui
sector în detaliu úi de execuĠiune”.
Având aptitudini tehnico-matematice úi
cunoscând bine limbile franceză úi germană a
fost trimis la fabrici de armament din
străinătate
(Krupp-Germania,
GottlingAnglia) pentru preluarea de armament.

General Alexandru SAHINI
Născut: 24 iulie 1897, în Botoúani.
Decedat: 21 aprilie 1974, la Bucureúti.
Studii militare: ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi Marină (1915-1916);
ùcoala de AplicaĠie de Artilerie (1922-1923);
ùcoala de Observatori Aerieni (1919, 1925);
ùcoala de Pilotaj Tecuci (1920); ùcoala de
Război Aeronautică - Italia (1938-1939).
Grade militare: sublocotenent -1916,
locotenent -1917, căpitan -1923, locotenentcomandor -1934, căpitan-comandor -1937,
comandor -1940, general de escadrilă -1944,
general comandant -1946.
FuncĠii militare: comandant de secĠie
în Regimentul 3 Artilerie (1916-1920);
comandant de baterie în Regimentele 3
Artilerie úi 20 Obuziere (1921-1925); úef
birou instrucĠie úi mobilizare úi profesor la
Comandamentul
úcolilor
úi
centrelor
aeronauticii (1925-1930); comandant de
escadrilă, director úi profesor la Centrul de
InstrucĠie al Aeronauticii (1930-1936); úef
Birou la Secretariatul de Stat al Aerului
(1936); comandant secund úi comandant al
Centrului de InstrucĠie al Aeronauticii(19371940); úef de stat major al Comandamentului
Aero 4 Armată (1940); comandant secund al
Regiunii a 2-a Aeriană (1940-1941), Flotilei 1
Bombardament (1941); úef al secĠiei instrucĠie
din Statul Major al Aerului (1941-1943);
comandant al úcolilor úi centrelor aeronauticii
(1943-1945); comandant al Regiunii a 3-a
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Aeriană (1945); director al DirecĠiei
Materialelor din Ministerul de Război (19451946).

importante,
între
care
amintim:
comandant de divizie, corp teritorial úi mai
ales inspector general al artileriei.
Are meritul de a fi participat la al
Doilea Război Balcanic, la Primul úi la cel
de-al Doilea Război Mondial. S-a remarcat în
fruntea Diviziei 19 Infanterie în luptele din
Crimeea úi Caucaz (1942). În anul 1944 a
condus Corpul 7 Teritorial, în zona
Timiúoara-Arad, în luptele contra trupelor
germane. A fost rănit la 18 februarie 1943, pe
frontul din Caucaz.
A fost trecut în rezervă la 15 august
1945.

S-a afirmat ca unul dintre pionierii
aviaĠiei române.
În Primul Război Mondial a participat
cu Regimentul 3 Artilerie la luptele din
Dobrogea, Neajlov-Argeú úi Mărăúeúti. În cel
de-al Doilea Război Mondial a participat cu
Flotila 2 Bombardament la luptele din
Basarabia úi de la Odessa.
Generalul Alexandru Sahini a fost úi un
apreciabil teoretician. Între lucrările sale
amintim: ,,Aeronautica în cadrul Corpului de
armată úi al Diviziei” (1937), ,,ProtecĠia
navigaĠiei aeriene” (1942), ,,Arma aerului în
arta militară” (1943), ,,ÎnvăĠăminte din
război pentru aviaĠia de bombardament”
(1942).

General de corp de armată
Ion SICHITIU
Născut: 19 ianuarie
1878, în comuna
Schela Rugi, judeĠul
Gorj.
Decedat:
23 noiembrie 1916, în
închisoarea Aiud.
Studii
militare:
ùcoala
Fiilor
de
Militari din Craiova,
ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi Marină (1897-1899, úef de
promoĠie), ùcoala Specială de Artilerie úi
Geniu - Charlottemburg, Germania (19021904), ùcoala Superioară de Război (19091911), pe care a absolvit-o ca úef de promoĠie,
avându-i colegi pe Ion Antonescu úi Florea
ğenescu.
Grade militare: sublocotenent - 1899,
locotenent - 1903, căpitan - 1909, maior - 1916,
locotenent-colonel - 1917, colonel - 1919,
general de brigadă - 1928, general de divizie 1933, general de corp de armată -1938.
FuncĠii militare: comandant de secĠie
în Regimentul 5 Artilerie (1899-1901);
comandant de secĠie úi de baterie în
Regimentul 1 Artilerie „Regele Carol I”
(1903-1906); comandant de secĠie úi ajutor la
Biroul Mobilizare în Regimentul 5 Artilerie
(1906-1908); ofiĠer adjutant în Brigada 5
Artilerie (1908-1909); comandant de baterie
în Regimentul 5 Artilerie (1911-1914); ofiĠer
în statul major al Corpului 5 Armată (1914);
diferite funcĠii în Marele Stat Major (1914-

General de divizie
Carol SCHMIDT
Născut: 15 august
1886, la Timiúoara.
Decedat: 9 ianuarie
1962, la Craiova.
Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie úi Geniu
Bucureúti (1908-1910),
ùcoala Superioară de
Război (1921-1923).
Grade
militare:
sublocotenent - 1910,
locotenent - 1913, căpitan - 1916, maior - 1917,
locotenent-colonel - 1927, colonel - 1933,
general de brigadă - 1939, general de divizie 1942.
FuncĠii militare: (…); comandant al
Diviziei
19
Infanterie
(1941-1943);
comandant al Corpului 7 Teritorial (19431944); director al DirecĠiei Superioare a
ÎnvăĠământului Militar (1944-1945); inspector
general al artileriei (1945); la dispoziĠia
Ministerului de Război (1945).
Generalul de divizie Carol Schmidt a
fost un excelent ofiĠer, cu o exprimare
profesională admirabilă. A deĠinut funcĠii
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1916); úef de cabinet al generalului C. Prezan
la Marele Cartier General (1916-1917); úef de
stat major la Divizia 2 Infanterie (1917);
ofiĠer de legătură la Armata 9 rusă (1917);
úeful SecĠiei OperaĠii din Marele Stat Major
(1918-1920); comandant al Regimentelor 27
úi 2 Obuziere (1920-1921); profesor la ùcoala
Superioară de Război (1921-1926); úef de stat
major la Inspectoratul General al IntendenĠei
(1926-1928) úi Inspectoratul General al
Aeronauticii (1928-1929);
comandant al
Brigăzii 13 Artilerie (1929-1930); comandant
al Comandamentului Trupelor Aeronautice
(1930-1932); comandant al Comandamentului
ForĠelor Aeriene (1932-1935); comandant al
Corpului 1 Armată (1935-1937); inspector al
Inspectoratului General de Armată nr. 3
(1937); úef al Marelui Stat Major (01.0201.11.1937).
OfiĠer cu o pregătire militară
temeinică a avut o exprimare profesională
ireproúabilă în toate funcĠiile deĠinute.
A dovedit profesionalism atât ca artilerist, cât
úi ca ofiĠer de stat major, úef de cabinet úi
profesor în ùcoala Superioară de Război.
A îndeplinit funcĠia de ministru al
agriculturii úi domeniilor (14 ianuarie194119 martie 1942). La această din urmă dată a
demisionat din guvern în semn de protest faĠă
de trecerea Nistrului de către armata română.
A fost trecut în rezervă la 1 februarie 1938.
A îndeplinit funcĠia de úef al Marelui
Stat Major într-o perioadă grea, de agravare a
situaĠiei politice internaĠionale. În condiĠiile în
care ameninĠarea cu războiul era tot mai
pregnantă, principala sarcină a Marelui Stat
Major úi implicit a úefului său a fost aceea de
a spori capacitatea combativă a armatei.
Pentru aceasta, generalul Sichitiu a elaborat
noi planuri de redimensionare a armatei úi de
înzestrare a acesteia. A înĠeles pe deplin rolul
marii unităĠi tip divizie, cu mare capacitate de
manevră, imprimată de componentele sale
blindate úi motorizate. Desigur timpul relativ
scurt în care a îndeplinit această funcĠie nu i-a
permis să-úi îndeplinească decât parĠial
proiectele de modernizare a armatei.
Deúi a fost profesor la ùcoala
Superioară de Război o perioadă scurtă de
timp a reuúit să se afirme nu numai ca un
foarte bun pedagog, dar úi ca unul dintre
cei mai valoroúi gânditori militari români.
Opera lăsată posterităĠii însumează o

diversitate de abordări ale artei militare. Între
lucrările sale de referinĠă amintim:
- „Corpul de armată în bătălie“,
volumul I, II (realizată împreună cu colonelul
Popescu David) -1928;
- ,,ContribuĠia
comandanĠilor
de
artilerie în organizarea unei manevre
ofensive“ (în colaborare cu maiorul
Gavrilescu úi Teodorescu) -1933;
- ,,Defensiva úi manevra focurilor de
artilerie“ (elaborată împreună cu cei doi
ofiĠeri mai sus menĠionaĠi) -1934;
- ,,OperaĠiunile în munĠi, studii,
exemple, aplicaĠiuni pe hartă“ (elaborată
împreună cu maiorul Ignat Virgil) -1935;
- ,,Detaúamentele,
conducerea
úi
acĠiunea lor“ (împreună cu maiorul Ignat
Virgil úi Lacusteanu Aurel) -1935;
- ,,Călăuza ofiĠerului“ -1936;
- ,,Elemente de strategie“ (în colaborare
cu colonelul IoaniĠiu Alexandru) -1938;
- ,,Reflexiuni asupra operaĠiunilor
armatei polone în războiul cu Germania“1940.
Abordările
sale,
îndeosebi
cele
strategice au pornit de la convingerea că
războiul este un fenomen social complex cu
determinări economice, politice, militare úi
morale. A sesizat în mod just că războiul este
într-o permanentă schimbare de fizionomie,
ca úi societatea umană úi că armata reprezintă
constanta prin care de-a lungul timpului s-au
realizat aspiraĠiile politice úi naĠionale ale
statului. În ceea ce priveúte România,
generalul Sichitiu a fost de acord cu curentul
doctrinar al vremii, potrivit căruia războiul de
apărare trebuia dus de naĠiunea armată.
Pregătirea naĠiunii trebuia realizată minuĠios,
având la bază o doctrină militară realistă, în
deplină concordanĠă cu realităĠile geografice,
economice úi sociale ale statului.
Strategia a fost unul dintre subiectele
sale preferate. A surprins just determinările
sale multiple, relevându-le în special pe cele
de ordin social, politic, economic úi a
aprofundat scientist principiile strategiei.
A relevat că ofensiva strategică este singurul
mijloc prin care se îndeplineúte scopul
războiului, totodată a evidenĠiat importanĠa úi
formele manevrei strategice.
Generalul Sichitiu a fost arestat în data
de 24 septembrie 1946, judecat úi condamnat
prin SentinĠa CurĠii de Apel din Bucureúti, din
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6 februarie 1948 la 10 ani de temniĠă grea úi
confiscarea averii. Generalul úi-a găsit în mod
nedrept sfârúitul, ca mulĠi alĠi camarazi, la
Aiud, în data de 29 aprilie 1952.

General de divizie Ioan SION
Născut:
28 septembrie 1890,
la Piteúti.
Decedat:
24 noiembrie 1942,
lângă Stalingrad.
Studii
militare:
Liceul Militar-Iaúi,
ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi
Marină (1909-1911),
ùcoala Specială de
Artilerie (1913-1914), ùcoala Superioară de
Război (1921-1923).
Grade militare: sublocotenent - 1911,
locotenent - 1914, căpitan - 1917, maior1920, locotenent-colonel - 1929, colonel1935, general de brigadă - 1941, general de
divizie „post-mortem” - 1942.
FuncĠii militare: comandant de pluton
în Regimentul 12 Artilerie (1911-1913);
comandant de baterie în Regimentul 2
Artilerie (1914-1918) úi Regimentul 12
Artilerie (1918-1921); úef birou Organizare
Mobilizare la Corpul 2 Armată (1925-1929);
comandant al Divizionului 1 Artilerie
CălăreaĠă (1929-1931); úef al Serviciului
Secretariat General din Ministerul de Război
(1931-1933); secretar al Consiliului Superior
al Apărării ğării (1934-1935); comandant al
Regimentului 1 Artilerie Contra Aeronavelor
(1935-1937); úef de stat major al
Inspectoratului General al Artileriei (19371939); comandant al Brigăzii 2 Artilerie
(1939-1940); director al DirecĠiei Materialelor
din Subsecretariatul de Stat al Aprovizionării
(1940-1941); comandant al Diviziei 1
Blindate (1941-1942); comandant al Diviziei 15
Infanterie (august-noiembrie 1942).
Generalul de divizie Ioan SION a
îndeplinit o multitudine de funcĠii de comandă
úi de ofiĠer de stat major în domeniile
organizare-mobilizare, aprovizionare etc. La
data de 10 mai 1941, odată cu avansarea la
gradul de general de brigadă a primit úi
comanda Diviziei 1 Blindată, al cărei
comandant titular era alt artilerist, generalul
de brigadă Nicolae Stoenescu, cel care la acea
vreme deĠinea úi funcĠia de ministru de
finanĠe. MenĠionăm că această divizie a fost
prima mare unitate de acest tip a armatei
române organizată cu ajutorul instructorilor

Maior Nicolae SICHITIU
Născut: 3 aprilie 1881, în comuna
Schela Rugi, judeĠul Gorj.
Decedat: 23 noiembrie 1916.
Studii militare: ùcoala Fiilor de
Militari - Craiova, Liceul St. Louis din Paris,
Scoala Politehnică-Paris, ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi Marină (…), ùcoala
Superioară de Război (1910-1912).
Grade militare: sublocotenent -…,
locotenent -19.., căpitan -19.., maior -1916.
FuncĠii militare: comandant de pluton
úi de baterie în Regimentul 5, 15 Artilerie
úi 2 Obuziere (…-1916); comandant al
Divizionului 2/Regimentul 2 Obuziere (1916).
A fost fratele mai mic al generalului
Ioan Sichitiu, fost úef al Marelui Stat Major.
A avut o solidă pregătire generală úi
militară, realizată atât în Ġară, cât úi în
străinătate.
În Primul Război Mondial, în luptele de
la Perúani a fost grav rănit la mâna stângă.
Operat la Sanatoriul Gerota din Bucureúti, a
fost declarat inapt pentru front. A solicitat
reîntoarcerea la divizionul său, dar comisia
medicală nu l-a revizuit medical. S-a deplasat
la Marele Cartier General cerând să fie numit
comandant de divizion în Regimentul 15
Artilerie, dar i s-a recomandat încadrarea în
Marele Cartier General. La insistenĠele sale a
fost repartizat Comandamentului Armatei a 2-a,
unde a cerut prin raport scris comanda
Regimentului 83 Infanterie, rămas fără
comandant, la 15 octombrie 1916 în luptele
de pe valea Prahovei. A decedatla
23 noiembrie 1916, pe când contraataca în
fruntea regimentului său pe înălĠimile nord
Băicoi, pentru a asigura retragerea Diviziei 12
úi 16 Infanterie.
Maiorul erou Nicolae Sichitiu este un
exemplu peren de curaj, devotament
úi iubire de Ġară.
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germani, conform doctrinei Wehrmacht-ului.
La declanúarea Campaniei din Est, Divizia 1
Blindate a acĠionat în subordinea Corpului 11
german din Armata 11, până la data de
17 iulie când a fost subordonată Armatei a 4-a
române.
Generalul Ioan SION, în calitate de
comandant al Diviziei 15 Infanterie, a
participat la bătălia de la Stalingrad unde a
trecut eroic la cele veúnice. A fost singurul
comandant de divizie român, care úi-a
pierdut viaĠa pe câmpul de luptă în timpul
celui de-al Doilea Război Mondial.
Pentru eroismul său admirabil a fost
înaintat post-mortem la gradul de general de
divizie úi decorat cu Ordinul „Mihai Viteazul”
clasa a III-a. De asemenea, a fost decorat cu
„Crucea de Fier” cls. a II-a (Germania).

General de brigadă
Mihail SKELETTI
Născut: 12 august 1880 la Ostrov, plasa
Silistra Nouă, judeĠul ConstanĠa.
Decedat: –
Studii militare: ùcoala Fiilor de
Militari din Iaúi (1896-1900); ùcoala de
OfiĠeri de Artilerie, Geniu úi Marină (19001902); ùcoala Specială de Artilerie úi Geniu
(1903-1905); ùcoala Superioară de Război
(1911-1913).
Grade militare: sublocotenent - 1902;
locotenent - 1906; căpitan - 1911; maior -1916;
locotenent-colonel - 1917; colonel -1921;
general de brigadă - 1933.
FuncĠii militare: comandant de pluton
în Regimentul 3 Obuziere (1902-1907);
diferite funcĠii în ùcoala Fiilor de Militari din
Iaúi (1907-1909); comandant subunitate în
Regimentul
4
Artilerie
(1909-1911);
comandant de subunitate în Regimentul 17
Artilerie (1911-1913); ofiĠer în Regimentul 4
Obuziere (1913-1917); ofiĠer în Marele
Cartier General – ofiĠer de legătură cu Armata
a 6-a Rusă (12 noiembrie 1917 – 20 martie
1918); ofiĠer în statul major al Diviziei a 4-a;
úef cabinet în Ministerul de Război
(1 decembrie 1918 – 1 martie 1920); úef al
SecĠiei a II-a a Secretariatului General al
Ministerului de Război (1 martie – 15 iulie
1920); ajutor al comandantului (1920-1921) úi
comandant al ùcolii Speciale de Artilerie (1921);
ataúat militar la LegaĠia română din Roma
(1924-1928); comandant al Regimentului 35
Artilerie (1928-1931); comandant al Brigăzii 18
Artilerie (1931-1937); comandantul artileriei
Corpului 7 Armată (1937); inspector al
Pregătirii Premilitare (1 noiembrie 1937 –
31 octombrie 1938).
ùi-a început cariera militară în
Regimentul 3 Artilerie în anul 1902. Despre
primul său an de activitate comandantul
Regimentului 3 Artilerie, locotenent-colonelul
Orezeanu a avut numai cuvinte de laudă în
,,foaia calificativă“ din anul 1903,
conchizând: „Cred că va deveni un bun
ofiĠer“105. În perioada 1903-1905 a urmat
ùcoala Specială de Artilerie pe care a
absolvit-o cu media generală 14, 14 fiind
clasificat al 5-lea din 15 ofiĠeri. În cei 3 ani în

General de brigadă Grigore SÎRBU
Născut: 28 iulie 1876, în comuna
Brăteúti, judeĠul Roman.
Decedat: 4 aprilie 1938, la Bucureúti.
Studii militare: ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi Marină (1895-1897);
ùcoala de AplicaĠie de Artilerie (1898-1900);
ùcoala Superioară de Război (1904-1906).
Grade militare: sublocotenent - 1897,
locotenent - 1900, căpitan - 1907, maior 1914, locotenent-colonel - 1916, colonel 1917, general de brigadă - 1925.
FuncĠii militare: diferite funcĠii în
Regimentul
9 Artilerie, Regimentul 1
Artilerie Cetate, Regimentul 4 Artilerie,
ùcoala de OfiĠeri de Artilerie, Geniu úi
Marină, Inspectoratul General al Artileriei,
Marele Stat Major, Secretariatul General al
Ministerului de Război (…); comandant al
Regimentul 4 Artilerie Grea (1917-1919); úef
de stat major al Corpului 2 Armată (19191923) úi al Brigăzii 4 Artilerie Grea (19231926); úef de stat major al Inspectoratului
General Aeronautic (1926-1930); comandant
al Corpului 7 Teritorial (1930-1935).
A participat la Campania din anul
1913, iar în luptele din 1917 a comandat
Regimentul 4 Artilerie Grea la Nămoloasa,
Târgu Ocna úi Oituz.
A fost trecut în rezervă la 10 august
1935.
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Arhiva Ministerului Apărării NaĠionale, Memoriu
original, p. 6.
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care a activat ca „ofiĠer repetitor“, în ùcoala
fiilor de militari, a dovedit alese calităĠi
ofiĠereúti, inclusiv didactice. În anul 1907 a
devenit comandant de baterie în Regimentul 4
Artilerie, unde s-a impus în scurt timp.
Comandantul regimentului aprecia că:
„EducaĠia sa militară este desăvârúită sub
toate aspectele“. Foarte bine pregătit
profesional, excelent călăreĠ, căpitanul Mihail
Skeletti a fost un autentic model pentru
generaĠia sa. Aceste calităĠi sunt menĠionate úi
în „foaia calificativă“ din anul 1912, semnată
de úeful Statului Major General, generalul
Averescu.
A participat la Primul Război Mondial,
îndeplinind în perioada 15 august 1916 15 ianuarie 1918 funcĠiile de comandant de
baterie úi divizion în Regimentul 4 Obuziere.
A luptat în Transilvania, pe valea Oituzului, la
Nămoloasa úi la Mărăúti. Referitor la modul
în care a luptat comandantul Regimentului 29
Artilerie, colonelul Makarovitsch afirma:
,,În toate luptele... colonelul Skeletti Mihail
s-a purtat ca un adevărat român úi patriot
iubitor de Ġară. A dat cele mai înălĠătoare
exemple de curaj, bravură, devotament úi
abnegaĠie împinsă până la sacrificiu,
ofiĠerilor úi trupei sale în mijlocul cărora úi-a
făcut atât de sublim datoria către patrie“106.
MenĠionăm că în perioada 12 septembrie
1917 – 20 martie 1918, maiorul Mihail Skeletti
a, fost numit de Marele Cartier General ofiĠer
de legătură pe lângă Armata a 6-a rusă.
A informat constant úi operativ Marele Cartier
General cu evoluĠia acesteia, inclusiv din
perspectiva proliferării bolúevismului.
Ca urmare a exprimării profesionale
admirabile, generalul Referendaru, inspectorul
general al artileriei consemna în ,,foaia
apreciativă“ din anul 1918: ,,Fiind un ofiĠer
eminent merită o înaintare în mod excepĠional
la gradul de colonel“.
Un loc aparte în activitatea sa l-a
ocupat perioada în care a îndeplinit funcĠiile
de ajutor al comandantului úi comandant al
ùcolii Speciale de Artilerie. A contribuit
substanĠial la ridicarea nivelului calificativ al
învăĠământului artileristic. A fost nu numai un
foarte bun comandant, ci úi un valoros
profesor care ,,...îúi face cursul cu competenĠă
úi profit real pentru ofiĠerii-elevi“.
106

Generalul Mihail Skeletti s-a distins úi
ca un valoros diplomat militar. În perioada
1924-1928, în care a activat ca ataúat militar
la LegaĠia română de la Roma, a contribuit la
dezvoltarea relaĠiilor dintre cele două armate
la sporirea prestigiului României.
Deúi în fiecare an în ,,foaia calificativă“
úefii săi propuneau, încă din anul 1925,
înaintarea la gradul de general, ca
recunoaútere a meritelor sale, aceasta s-a
produs abia în anul 1933, când se găsea la
comanda Brigăzii 18 Artilerie.
Generalul de brigadă Skeletti Mihail s-a
căsătorit în data de 30 mai 1909 cu Margareta
Melik, născută în anul 1887. Au avut o fiică
Michaela-Hortansa Skeletti (născută la
12 iunie 1910) úi doi fii, Alexandru-Emil
(născut la 6 iunie 1911), respectiv Ion (născut
la 3 iulie 1914).
Generalul de brigadă Mihail Skeletti,
considerat de úefii săi un ,,prea bun ofiĠer’’ a
fost distins cu numeroase ordine úi medalii,
între care menĠionăm:
- Medalia „Jubiliară 1906“;
- Medalia „Avântul Ġării“-1913;
- Ordinul „Steaua României“ cu spade
clasa a V-a úi cu panglică de ,,Virtute militară“;
- Ordinul ,,Steaua României“ în grad de
cavaler;
- ,,Crucea Comemorativă“-1919:
- Medalia „Victoria“ -1921;
- Ordinul „Sfântul Vladimir“ cu spade,
clasa a II-a (rusesc);
- Ordinul „Sfântul Stanislav“ clasa a II-a;
- Ordinul „Imperiul Britanic“ – în grad
de comandor;
- „Legiunea de onoare“– în grad de
cavaler;
- Ordinul „SfinĠii Mauriciu úi Lazăr“.

Colonel Alexandru SLĂTINEANU
Născut: 1 iulie 1895, la Paris.
Decedat: –
Studii militare: ùcoala Politehnică –
München; ùcoala Militară de OfiĠeri de
Rezervă de Artilerie úi Geniu (1914-1915);
ùcoala de AplicaĠie de Artilerie (1921).
Grade militare: sublocotenent (r) 1915, locotenent (r) - 1917, locotenent (activ.) 1918, căpitan - 1919, maior - 1928,
locotenent-colonel - 1936, colonel - 1940.

Idem, p. 20.
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Grea (1926-1934); comandant de baterie în
Regimentul 7 Artilerie Grea (1934-1938);
comandant de baterie în Regimentul 36
Artilerie (1938-1939); comandant de divizion
în Regimentul 36 Artilerie (1939); úef al
Biroului mobilizare în Regimentul 36
Artilerie
(1939-1941);
comandant
al
Regimentului 36 Artilerie – partea sedentară
(1941-1942); comandant al Divizionului 1 din
Regimentul 36 Artilerie (11 iunie - 22
noiembrie 1942); comandant secund al
Regimentului 1 Artilerie din Divizia ,,Tudor
Vladimirescu“ (15 noiembrie 1943 –
1 ianuarie 1944); comandant al artileriei
Diviziei ,,Tudor Vladimirescu“ úi înlocuitor
al comandantului diviziei (1944 - iulie 1945);
inspector în delegaĠia militară a Comisiei
Române pentru aplicarea armistiĠiului;
inspector regional úi úef al SecĠiei a III-a,
delegat în Comisia aliată de control
(octombrie 1945 – ianuarie 1946); úef al
SecĠiei de inspecĠie úi control în Comisia de
armistiĠiu (ianuarie – august 1946);
comandant al Regimentului 36 Artilerie
Anticar (1946-1947); comandant al artileriei
Diviziei 2 Infanterie (noiembrie 1947 –
februarie 1948); comandant al artileriei
Regiunii I Militară (februarie – septembrie
1948); preúedinte al Subcomisiei a V-a pentru
delimitarea frontierei de stat dintre România
úi U.R.S.S.; comandant al artileriei Regiunii I
Militară (15 aprilie 1949 – 10 septembrie
1951); comandant (girant) al Regiunii I
Militară (20 septembrie 1952 – 24 iunie
1953); comandant al Comandamentului
Artileriei ForĠelor Armate (iunie 1953 –
octombrie 1961)107.
Tatăl său, Smirnov Nicolae Leon,
născut la 20 februarie 1874 în localitatea
Viazma din Rusia, a fost funcĠionar al
SocietăĠii de NavigaĠie ruso-române cu sediul
la Odessa. Mama, Valeria Rovinaru, născută
la 19 septembrie 1981, în comuna Rovinari
din judeĠul Gorj, a fost telefonistă la Prefectura
JudeĠului Gorj úi la DirecĠia IntendenĠei din
cadrul Ministerului Apărării NaĠionale.

FuncĠii militare: comandant de baterie
în Regimentul 4 Artilerie Grea (1916-1919);
Regimentele 33 úi 2 Artilerie (1920-1924); úef
birou Mobilizare Industrială (1924-1926) úi
úef birou Statistică (1926-1928) din DirecĠia
Tehnică a Ministerului de Război; comandant
divizion în Regimentul 2 Artilerie (19281931); úef birou úi serviciu în DirecĠia
Industrială a Ministerului de Război (19311937); úef serviciu în Ministerul Înzestrării
Armatei (1937-1938); ajutor al comandantului
Regimentului 2 Artilerie (1938-1940);
comandant al Regimentului 13 Artilerie
(1940); diferite funcĠii în Subsecretariatul de
Stat al Înzestrării Armatei (1940-1944);
membru al comisiei de aplicare a armistiĠiului
(1944-1946).
Colonelul Alexandru Slătineanu, un
foarte bun artilerist, a participat la Primul
Război Mondial în calitate de comandant de
baterie în Regimentul 4 Artilerie Grea.
A fost un valoros teoretician militar.
În acest sens amintim că a elaborat, între
altele, lucrarea: ,,PotenĠialul de război”,
premiată în anul 1936 de revista ,,România
Militară”.

General-colonel
Leon Constantin SMIRNOV
Născut: 1 martie 1901,
în oraúul TurnuSeverin.
Decedat: Studii militare: Liceul
Militar Craiova (19181920); ùcoala de OfiĠeri
de Artilerie, Timiúoara
(1920-1924); ùcoala
Specială de Artilerie,
Timiúoara (1924-1926);
Curs de perfecĠionare pentru colonei (1948).
Grade militare: sublocotenent - 1922,
locotenent - 1926, căpitan - 1934, maior -1941,
locotenent-colonel - 1944 (la excepĠional),
colonel - 1945 (la excepĠional), general-maior 1949, general-locotenent - 1955, generalcolonel - 1961.
FuncĠii militare: comandant de secĠie
în Regimentul 38 Obuziere (1922-1923;
1924-1925); comandant de secĠie úi ofiĠer
cu orientarea în Regimentul 7 Artilerie
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comandantul artileriei Regiunii 1 Militară de
la Iaúi. În această calitate a lucrat ca
preúedinte al unei Subcomisii pentru
delimitarea frontierei dintre România úi
U.R.S.S. În perioada 1951-1953 a deĠinut
funcĠia de comandant al Regiunii 1 Militară.
Ulterior, din vara anului 1953 úi până în
toamna anului 1961, când a fost trecut în
rezervă în vederea pensionării, a îndeplinit
funcĠia onorantă de comandant al
Comandamentului
Artileriei
ForĠelor
Armate.
Generalul Leon Constantin Smirnov a
fost un foarte bun ofiĠer, cu o temeinică
pregătire de specialitate. În acest sens,
menĠionăm faptul că în ,,foaia de apreciere“
pentru perioada noiembrie 1933 – 31 octombrie
1934, comandantul Regimentului 7 Artilerie,
colonelul Chiliman, îl caracterizează ca
,,un foarte bun ofiĠer úi de mare nădejde“108.
În anul 1936, generalul Boboc, comandantul
artileriei Corpului 7 Armată, îl aprecia ca
,,foarte bun ofiĠer, care cunoaúte temeinic
regulamentele úi este la punct cu problemele
tehnice moderne“109. În ,,foaia calificativă“
pe anul 1948, comandantul Regiunii 1
Militară, generalul-locotenent Raúcu, menĠiona
,,Atitudinea sa este fermă úi pozitivă în toate
ocaziile. Este un ofiĠer pe care se poate conta
în orice împrejurare... Foarte bun ofiĠer de
front, cu excepĠionale calităĠi de comandant úi
temeinică pregătire pentru comandă de mare
unitate“110.
Despre generalul Leon Constantin
Smirnov, renumitul general-colonel Teclu
Iacob, adjunct al ministrului ForĠelor Armate,
afirma între altele: ,,Este modest, loial, lipsit
de spiritul de lăudăroúenie úi autoprezentare
ce caracterizează pe carieriúti“111.
Dacă aprecierile comandanĠilor úi
úefilor referitoare la calităĠile profesionale
sunt în unanimitate pozitive, nu acelaúi lucru
îl putem afirma despre cei ce înaintau
caracterizări pe linie de partid. Astfel, în

PărinĠii săi au divorĠat în anul 1902,
când viitorul general avea vârsta de un an.
Acesta, conform propriilor declaraĠii a fost
crescut de bunicii din partea mamei úi nu úi-a
văzut tatăl decât o singură dată, în anul 1936.
A absolvit úcoala primară în Târgu Jiu,
apoi a urmat 4 clase la liceul din acest oraú,
clasa a 5-a la liceul din Craiova úi clasele
a 6-a úi a 7-a la Liceul Militar din Craiova. În
anul 1920 a devenit elev la ùcoala de OfiĠeri
de Artilerie pe care a absolvit-o doi ani mai
târziu. De remarcat faptul că în anul 1916 a
participat la război ca voluntar (cercetaú),
încadrat la Batalionul 3 din Regimentul 41
Infanterie. Pentru devotamentul úi curajul său
a fost decorat cu ,,Medalia Comemorativă
1916“, ,,Medalia Victoria“ úi ,,Meritul
Sanitar clasa I“.
ùi-a început cariera de ofiĠer la
Regimentul 38 Obuziere din Târgu Jiu, la
comanda unei secĠii. A îndeplinit, pe linie de
comandă funcĠiile de comandant de baterie,
divizion úi regiment. În anul 1941, la
declanúarea celui de-al Doilea Război
Mondial, a rămas comandant al părĠii sedentare
a Regimentului 36 Artilerie. În luna iunie
1942 a fost trimis pe front, în calitate de
comandant al Divizionului I din Regimentul 36
Artilerie. A luat parte la luptele duse de
regimentul său în cadrul Diviziei 18 Infanterie
la Sevastopol úi ulterior în Stepa Kalmukă de
la sud de Stalingrad. În data de 21 noiembrie
1942 a fost luat prizonier de armata sovietică,
la Algomerovo.
După prizonierat a fost încadrat, la
15 noiembrie 1943, în Divizia „Tudor
Vladimirescu“, cu care a luptat până la
terminarea războiului. În perioada 1945-1946
a îndeplinit diferite funcĠii de reprezentare a
statului român în Comisia de aplicare a
armistiĠiului.
În anul 1946 a fost numit la comanda
Regimentului 36 Artilerie Anticar din Târgu
Jiu. Un an mai târziu a fost numit comandant
al artileriei Diviziei 2 Infanterie, cu
comandamentul la Craiova.
După o scurtă perioadă în care a fost
comandantul artileriei Regiunii militare cu
comandamentul la Timiúoara, a fost numit
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,,referinĠa“ din 27 mai 1951, căpitanul ùifer îl
caracteriza pe generalul-maior Smirnov ca
fiind ,,...lipsit de spirit revoluĠionar“112.
Sublocotenentul Pascu Traian, cu „expertiza”
gradului, consemna într-o notă de ,,referinĠă“
din aceeaúi dată 27 mai 1951, următoarele
despre general: ,,...participă numai formal în
adunări. În o adunare de partid a fost pusă în
discuĠie problema lui pentru că timp de 6 luni
de zile nu a plătit cotizaĠia de partid“113.
Generalul Leon Constantin Smirnov a
fost căsătorit cu Elisabeta Călinescu. Au avut
doi copii, Sergiu, născut la 14 septembrie
1930 úi Eugenia, născută la 7 aprilie 1933.
Generalul s-a impus în conútiinĠa
afectivă a artileriútilor prin profesionalismul
său ireproúabil, prin participarea la cele
două conflagraĠii mondiale úi prin
contribuĠia adusă la reorganizarea úi
dezvoltarea artileriei după cel de-al Doilea
Război Mondial.
Generalul Leon Constantin Smirnov a
fost decorat, între altele, cu:
- ,,Medalia Comemorativă pentru
activitatea
cercetărească
pe
timpul
războiului“ - 1916;
- ,,Meritul Sanitar clasa I“ - 1916;
- ,,Steaua României“ în grad de
comandor, pentru fapte de arme“ - 1916;
- ,,Steaua Roúie pentru fapte de arme“,
U.R.S.S.;
- Ordinul
,,Alexandru
Nevski“,
U.R.S.S. -1944;
- Ordinul ,,Victoria“, U.R.S.S. - 1944;
- ,,Steaua R.P.R. clasa a 4-a, pentru
fapte de arme“;
- ,,Ordinul pentru Libertate“, clasa I,
al Cehoslovaciei -1947;
- Medalia ,,Eliberarea de sub jugul
fascist“ -1949;
- ,,Ordinul muncii clasa a II-a“-1953
- Medalia ,,A 5-a aniversare a R.P.R.“ 1953;
- Medalia jubiliară ,,10 ani de la
înfiinĠarea primelor unităĠi ale armatei
R.P.R.“ -1953:
- Medalia ,,Meritul Militar, clasa I“ 1954;
- ,,Ordinul Steaua Republicii Populare
Române“-1954;
- ,,Ordinul Patriei, clasa a II-a“ -1957;
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- ,,Ordinul 23 August, clasa a IV-a“ 1959;
- ,,Ordinul Meritul Militar, clasa a III-a“1958.

Colonel Anastasie SOREANU
Născut: 31 ianuarie 1889, la Piteúti.
Decedat: –
Studii militare: ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi Marină (1909-1911);
ùcoala Superioară de Război (1919-1921).
Grade militare: sublocotenent - 1 iulie
1911, locotenent - 1 noiembrie 1914, căpitan 10 aprilie 1917, maior - 1 aprilie 1920,
locotenent-colonel - 1 octombrie - 1929,
colonel - 10 mai 1934.
FuncĠii militare: comandant de secĠie
úi baterie în Regimentul 6 Artilerie (19111917); ofiĠer în DirecĠia Studii úi Explozivi
(1919-1921); ofiĠer de stat major în Divizia 12
Infanterie (1922-1925); úef de birou în SecĠia 1
Organizare-Mobilizare din Marele Stat Major
(1925-1931); comandant al Regimentului 2
Artilerie (1931-1934); ofiĠer în statul major al
Corpului 2 Armată (1935).
Colonelul Soreanu Anastasie a avut o
carieră militară reuúită. A îndeplinit atât
funcĠii de comandă, cât úi funcĠii de ofiĠer de
stat major. De menĠionat faptul că a participat
la comanda unor subunităĠi de artilerie pe
întreaga durată a Primului Război Mondial;
a participat la luptele de la Bran, ùercaia,
Tohan, Homorod, Bratocea úi Mărăúti.
Meritele sale au fost răsplătite prin
decorarea cu medalia ,,Avântul ğării“,
,,Crucea comemorativă de război Victoria“,
,,Coroana României“ clasa a V-a úi ,,Steaua
României“ clasa a V-a.
Colonelul Soreanu Anastasie s-a afirmat
ca un valoros gânditor militar al primei
jumătăĠi a secolului XX. Între abordările sale
cele mai importante se numără cele referitoare
la: locul úi rolul SocietăĠii NaĠiunilor;
necesitatea pregătirii pentru apărarea Ġării a
întregii populaĠii; raportul dintre forĠele
morale úi cele materiale în război; elementele
fundamentale pentru potenĠialul de război al
Ġării etc.
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Lucrările în care au fost abordate aceste
idei au fost: ,,Ghid civilo-militar cu
atribuĠiunile diferitelor activităĠi civile,
militare, stabilimente industriale etc. în
legătură cu lucrările ce interesează apărarea
naĠională“ - 1930; ,,Dezarmarea“ - 1934;
,,Organizarea SocietăĠii NaĠiunilor“; ,,Pactul
úi analiza lui“ - 1934; ,,CivilizaĠie úi potenĠial
de război“ - 1935, scrisă împreună cu
Ciorogariu G. De reĠinut faptul că prima sa
lucrare, a fost una de specialitate tehnică,
,,Curs de teoria explozibililor“, publicată în
anul 1919, când era ofiĠer în DirecĠia Studii úi
Explozivi.
Unul dintre studiile sale reprezentative a
fost ,,CivilizaĠie úi potenĠial de război“,
realizat alături de Ciorogariu G., doctor în
studii politice úi economice cu care a câútigat
concursul de publicistică organizat de revista
,,România Militară“ în anul 1935 la secĠiunea
,,PotenĠialul de război al unui stat – ce
deducĠiuni decurg pentru Ġara noastră“114.
Câútigarea concursului le-a adus autorilor úi
un consistent premiu de 15 000 lei.
Referitor la război, colonelul Soreanu
Anastasie opina că acesta a încetat să mai fie
o confruntare între armate, ci o confruntare
totală între naĠiunile beligerante în care forĠa
armată reprezintă un ,,produs specializat al
potenĠialului“ acestora. În ceea ce priveúte
celelalte componente ale potenĠialului de
război, colonelul Soreanu a evidenĠiat just
factorii: demografic, tehnic, economic,
geopolitic úi moral. Pentru dezvoltarea úi
valorificarea optimă a potenĠialului economic,
a propus ca soluĠie crearea unui Stat Major
Economic, responsabil cu înzestrarea armatei.
În ceea ce priveúte problematica
războiului úi a păcii, colonelul Sorescu
considera că pacea rămâne o dorinĠă încă
utopică pentru umanitate.
Colonelul Soreanu Anastasie a elaborat
úi valoroase úi utile studii pe linie de
mobilizare, menite a spori potenĠialul de
război naĠional.

General de brigadă
Mihail SPIROIU
Născut: 14 august
1884, la Piteúti.
Decedat: Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi
Marină (1903-1905),
ùcoala Superioară de
Război (1913/19141918/1919), cursul de
înalte studii pentru generali - Versailles
(1932).
Grade militare: sublocotenent - 1905,
locotenent -..., căpitan -..., maior -...,
locotenent-colonel -..., colonel -..., general de
brigadă -1934.
FuncĠii militare: (...), director de
studii, profesor-ajutor la cursul de Tactica
artileriei, profesor la cursul de Istorie militară
(1920-1933) úi comandant al ùcolii
Superioare de Război (1933-1936).
A participat la cel de-al Doilea Război
Balcanic úi la Primul Război Mondial.
A fost unul dintre cei mai valoroúi
dascăli ai învăĠământului românesc.
O nouă parte din activitate a desfăúurat-o
în ùcoala Superioară de Război, al cărei
comandant a fost în perioada 1933-1936.

General de brigadă
Constantin STAVĂR
Născut:
1870,
comuna
Piatra,
Plasa
Muntele,
judeĠul
NeamĠ.
Decedat:Studii
militare:
ùcoala Fiilor de
Militari
din
Iaúi (1886-1888);
ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie úi Geniu (1888-1890); ùcoala
Specială de Artilerie úi Geniu (1890-1892).
Grade militare: sublocotenent - 16 iulie
1890; locotenent - 1 ianuarie 1904; căpitan 10 mai 1906; maior - 1 septembrie 1915;
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locotenent-colonel - 10 mai 1915; colonel 1 septembrie 1915; general de brigadă -1927.
FuncĠii militare: comandant de pluton
úi baterie în Regimentul 8 Artilerie din
Botoúani (1891-1903); comandant de baterie
úi ofiĠer de stat major în Regimentul 12
Artilerie din Bacău (1904-1907); comandant
al Companiei de Jandarmi Iaúi (1908-1912),
al Companiei de Jandarmi Suceava (1913) úi
al Companiei de Jandarmi Covurlui (1915);
ofiĠer de stat major la Corpul de Jandarmi
Bucureúti (1916); comandant al Brigăzii 1
Jandarmi din Iaúi (1917); úef al Serviciului de
Control úi InformaĠii (1918); inspector
General (provizoriu) al Jandarmeriei (19291930).
A fost căsătorit cu Adela RacoviĠă, cu
care a avut doi copii: Marta, născută la
29 februarie 1902 úi Irina, născută la 15 iulie
1905.
Generalul de brigadă Constantin Stavăr
a îndeplinit funcĠii de artilerist de la 18 ani,
din 1890 până în anul 1908. Ulterior, până la
trecerea în rezervă a lucrat în jandarmerie. În
cadrul acesteia a îndeplinit atribuĠiile unor
funcĠii importante, inclusiv cea de
inspector general al jandarmeriei.
Pentru modul în care úi-a îndeplinit
datoria faĠă de Ġară úi rege a fost decorat cu
mai multe distincĠii, între care amintim:
- Medalia jubiliară ,,Carol I“;
- Ordinul
,,Coroana
României“
clasa a II-a -1912;
- Semnul onorific pentru 25 de ani;
- Medalia ,,Avântul ğării“ - 1913;
- Crucea ,,Meritul Sanitar“ - 1914;
- Ordinul ,,Coroana României“ în
grad de comandor.
Numele său este purtat astăzi de
Inspectoratul de Jandarmi JudeĠean NeamĠ.

General de corp de armată
Gheorghe STAVRESCU
Născut: 8 martie
1888, la Brăila.
Decedat: 11 ianuarie
1951, la Aiud.
ùcoli militare: ùcoala
de OfiĠeri de Artilerie,
Geniu
úi Marină
(1907-1909), ùcoala
Specială de Artilerie
(1914-1916).
Grade militare: sublocotenent - 1909,
locotenent - 1912, căpitan - 1916, maior 1917, locotenent-colonel - 1926, colonel 1935, general de brigadă - 1938, general de
divizie - 1942, general de corp de armată 1945.
FuncĠii militare: comandant de pluton
în Regimentul 3 Artilerie (1909-1913);
comandant pluton elevi în ùcoala de OfiĠeri
de Artilerie, Geniu úi Marină (1913-1914);
funcĠii de comandă în Regimentul 12 úi 32
Artilerie (1916-1918); úef de serviciu în
Marele Stat Major (1918-1926); úef de
serviciu în Inspectoratul General al Artileriei
(1926-1928); ajutor al comandantului
Regimentului 3 Artilerie (1929-1930);
comandant al Divizionului 2 Artilerie
CălăreaĠă (1930-1931); comandant al
Regimentului 33 Artilerie (1931-1933);
comandant al ùcolii de OfiĠeri de Artilerie
(1933-1935); comandant al Brigăzii 15 Artilerie
(1935-1939); comandant al Diviziei 14
Infanterie (1940-1943); comandant al
Corpului 6 Armată Teritorial (1943-1945);
comandant al Corpului 6 Armată (1945);
comandant al Armatei 4 (1945); inspector
general al artileriei (1945-1946).
A avut o copilărie grea. Rămas orfan de
ambii părinĠi a fost crescut de o bunică.
A avut o carieră militară strălucită,
urcând toate treptele ierarhiei militare de la
comandant de pluton la comandant de armată
úi inspector general pentru artilerie.
A participat la al Doilea Război
Balcanic úi la ambele conflagraĠii mondiale.
La Campania din 1913 a participat ca voluntar
în Regimentul 13 Artilerie. În Primul Război
Mondial a participat cu Regimentele 12 úi 32
Artilerie, dovedind alese calităĠi ostăúeúti.
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ministrului de Război, generalul Mihail
Lascăr.
Procesul generalului Stăvrescu Gheorghe,
alături de alĠi 56 de inculpaĠi a fost judecat de
Curtea de Apel în perioada 14-23 iunie 1948.
Prin Decizia nr. 2628 din úedinĠa publică din
26 iunie 1948, generalul Stavrescu a fost
condamnat la muncă silnică pe viaĠă úi
degradare civică pe 10 ani. Recursul a fost
judecat úi respins în data de 19 februarie
1949.
Generalul Stăvrescu Gheorghe a fost
închis în penitenciarul Aiud, în care a decedat
de TBC pulmonar úi miocardită în data de
11 ianuarie 1951.
În acest fel s-a consumat drama unui
mare patriot, unui militar de elită, victimă ca
foarte mulĠi alĠii, ai schimbărilor produse
după instaurarea noilor autorităĠi.
Pentru faptele sale de arme a fost
decorat cu numeroase ordine úi medalii dintre
dare amintim Ordinele, „Coroana României“,
Steaua României“, „Mihai Viteazul“.

În cel de-al Doilea Război Mondial a
condus Divizia 14 Infanterie, memorabile
fiind luptele de la Prut, din Basarabia, de la
Dalnic úi de pe Don. La comanda Corpului 6
Armată a asigurat acoperirea Transilvaniei úi
a participat la eliberarea acesteia. Ulterior a
condus lupta marilor unităĠi úi unităĠilor
Corpului 6 Armată dincolo de graniĠă, în
luptele de la Banska-Bistrica, din MunĠii
Tatra úi de pe râurile Vah úi Morava.
Ca urmare a calităĠilor profesionale
remarcabile a fost numit comandant al
Armatei a 4-a, úi mai apoi inspector general al
artileriei. A fost trecut în rezervă la 9 august
1949.
Ca urmare a acuzaĠiei de a fi favorizat
masacrul evreilor din Iaúi în anul 1941, a fost
arestat la 15 iunie 1947. La 3 zile după
arestare, într-o scrisoare impresionantă
adresată generalului Mihail Lascăr îúi clama
nevinovăĠia pentru acuzele aduse din ,,excesul
de zel al unui evreu de la Tribunalul
Poporului“, úi făcea cunoscut faptul că nu
mai suportă ,,umilinĠa detenĠiunii“. În
memoriul său afirma că: ,,gradul, faptele de
arme úi înaltele distincĠii căpătate în luptă
împotriva hitlerismului cred că ar fi o
suficientă dovadă asupra dreptului pe care-l
am, dacă nu de a fi imediat absolvit, cel puĠin
a nu mi se prelungi umilinĠa“. Din păcate,
memoriul său nu a fost soluĠionat favorabil úi
umilinĠa a continuat.
Anchetele efectuate au relevat că
generalul Stavrescu Gheorghe nu numai că nu
a organizat represalii la Iaúi împotriva
populaĠiei evreieúti, dar a luat úi măsuri pentru
încetarea acesteia. Generalul Mihail RacoviĠă,
procuror militar special menĠiona, referitor la
activitatea desfăúurată de generalul Gheorghe
Stavrescu la Iaúi în ziua de 29 iunie 1941, că
acesta a manifestat ,,un viu interes pentru
menĠinerea ordinii“.
Dorim să menĠionăm úi un aspect
dezonorant
pentru
probitatea
morală
proverbială a ofiĠerului român. Înainte de a fi
arestat, în data de 15 iulie 1947, întrucât
generalul Stavrescu nu a fost găsit la
domiciliul din Sibiu, generalul Romulus
Dumitriu a dispus arestarea abuzivă în data de
14 iulie 1947 a fiului, socrului, cumnatului úi
a unui prieten al generalului. Aceúti
nevinovaĠi au fost eliberaĠi ulterior din ordinul

General de divizie
Ioan STĂNCULESCU
Născut: 4 martie
1890, în comuna
Trivalea Moúteni,
judeĠul Teleorman.
Decedat: 9 martie
1956, în Bucureúti.
Studii Militare:
ùcoala de OfiĠeri
de Artilerie, Geniu
úi Marină (19111913),
ùcoala
Superioară
de
Război (1920-1922).
Grade militare: sublocotenent - 1913,
locotenent - 1916, căpitan - 1917, maior 1923, locotenent-colonel - 1933, colonel 1938, general de brigadă - 1942, general de
divizie - 1946. A fost trecut în rezervă la
1 ianuarie 1948.
FuncĠii militare: comandant de pluton
în Regimentul 13 Artilerie (1913-1916);
comandant de pluton úi baterie în Regimentul 25
Artilerie (1916-1918); comandant baterie
elevi în ùcoala de OfiĠeri de Artilerie, Geniu
úi Marină (1918-1920); diferite funcĠii în
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Marele Stat Major (1922-1937); comandant al
Regimentului 28 Artilerie (1937-1941); úef de
stat major al Inspectoratului General Sanitar
(1941); subúef de stat major al Armatei a 4-a
(1941); úef SecĠie Prizonieri în Marele Stat
Major (1941-1942); comandant al Centrului
de InstrucĠie al Artileriei (1942-1943);
comandant al artileriei Corpului 2 Armată
(1943-1944); comandant al artileriei Corpului
1 Armată (1944); comandant al Diviziei 9
Infanterie (1945); funcĠii în Marele Stat Major
(1946-1947).
Generalul Ioan Stănculescu s-a născut
într-o familie de Ġărani teleormăneni înstăriĠi.
După absolvirea liceului „Traian“ din Turnu
Severin a urmat ùcoala de OfiĠeri de Artilerie,
Geniu úi Marină din Bucureúti, în perioada
30 septembrie 1911 – 23 iunie 1913. După
absolvirea acesteia a fost repartizat
comandant de pluton în Regimentul 13
Artilerie. După avansarea din 1 iulie 1916 la
gradul de locotenent a fost mutat în
Regimentul 25 Artilerie, unitate cu care a
participat la Primul Război Mondial. După
război, în perioada 24 iulie 1918 –
1 octombrie 1920 a îndeplinit funcĠia de
instructor la ùcoala Militară de OfiĠeri Activi
de Artilerie úi de comandant de baterie în
Regimentul 4 Artilerie.
După absolvirea în anul 1922 a ùcolii
Superioare de Război a fost mutat în Marele
Stat Major. Un moment important în cariera
sa l-a reprezentat data de 1 noiembrie 1937
când i s-a încredinĠat comanda Regimentului
28 Artilerie. După avansarea la gradul de
general de brigadă în anul 1942, a îndeplinit
funcĠii de mare răspundere. Între acestea
menĠionăm funcĠia de comandant al Diviziei 9
Infanterie, ce i-a fost încredinĠată la 1 ianuarie
1945, dată la care divizia ducea grele lupte în
Cehoslovacia, în zona Drnava-MihyskaHrhov. A condus strălucit Divizia 9 Infanterie
în luptele pentru eliberarea acestei zone, a
oraúului Rožnava în vederea ieúirii pe
aliniamentul râului Hron, precum úi în luptele
memorabile pentru eliberarea localităĠilor
Bancá Bystrica úi Stare Mesto. De asemenea,
a contribuit decisiv cu divizia pe care o
comanda la înfrângerea ultimelor rezistenĠe
germane organizate în CarpaĠii Albi din
Cehoslovacia, în luptele de la Stráni, din a
doua jumătate a lunii aprilie a anului 1945.

MenĠionăm că deúi în luptele de la Stráni,
generalul de brigadă Ioan Stănculescu a fost
rănit, a refuzat evacuarea de pe front úi de la
comanda diviziei, Pentru curajul úi tenacitatea
probate în aceste lupte a fost decorat prin
Decretul Regal nr. 2467 din 4 august 1945 cu
cea mai înaltă decoraĠie militară de război,
„Ordinul Mihai Viteazul, clasa a II-a, cu
spade“.
Pentru calităĠile sale excepĠionale,
pentru grija manifestată faĠă de subordonaĠi a
fost iubit de către toĠi cei din subordine. Acest
sentiment este relevat úi de versurile „Imnului
Diviziei“, referitoare la generalul Stănculescu:
,,Al nostru General neînfricat
Ca un vultur înaripat
A stat mereu alăturea de noi
În foc úi fum, în vânt úi ploi.
Ne-a fost falnic ca un brad
Iubit comandant úi camarad
ùi la luptă am mers cântând
Cu Patria úi Regele-n gând“.
Aceste onorante versuri sunt cioplite în
marmura mormântului său din Cimitirul Bellu
Militar din capitală.
Generalul de divizie Ioan Stănculescu
are meritul că a scris noi pagini de glorie în
istoria de luptă a bravei Divizii 9 Infanterie,
înfiinĠată în anul 1879, cea care anterior a
scris cu sânge memorabila victorie de la
Mărăúeúti, motiv pentru care a fost denumită
Divizia 9 ,,Mărăúeúti“.
Cu toate acestea bravul general de
divizie Ioan Stănculescu a avut parte úi de
invidia unor caractere slabe. Astfel, un etern
,,binevoitor“, evident anonim, a informat
noile structuri de comandă de la Bucureúti că
generalul Stănculescu, fără aprobarea
eúaloanelor superioare, a achiziĠionat în
Cehoslovacia o vacă pe care la terminarea
războiului a adus-o în Ġară împreună cu
celelalte animale ale diviziei. Adevărul era că
generalul suferind din cauza calităĠii hranei,
úi-a cumpărat animalul respectiv pentru a
beneficia de lapte. Hotărârea hazlie a
conducerii a fost aceea de sacrificare a
bietului animal. ùi de această dată a
manifestat demnitate faĠă de conducerea
ministerului redactând un raport admirabil:
,,Cu onoare vă rog să binevoiĠi a
aproba să se intervină pentru:
1. A se reveni asupra hotărârii
lichidării (vacii n.n.) úi dacă e necesar de
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aprobare (post-factum de cumpărare n.n.),
deúi nu am apreciat-o ca necesară – că doar
sunt comandant de divizie, iar nu căprar- rog
să se intervină pentru a se da această
aprobare;
2. A mi se indica cine a furnizat
informaĠia de mai sus, pentru a vedea dacă
persoana în cauză merită sau nu să mă
sesizez de josnicia úi perfidia comisă, sau s-a
pus la adăpostul anonimatului“115.
Sugestivă pentru perceperea caracterului,
a sensibilităĠii generalului de divizie Ioan
Stănculescu este scrisoarea acestuia din
16 mai 1945, la terminarea războiului către
soĠia sa:
,,Scumpa úi iubita mea Elsolini,
În fine! ...războiul a luat sfârúit!
...Divizia mea a avut acĠiuni dintre cele mai
grele úi din toate a ieúit victorioasă!... Prin
câte pericole am mai trecut, încât numai
gândul la tine úi la Cel de Sus m’au protejat
úi acel element de noroc divin care protejează
pe cei care în viaĠa lor întreagă nu au avut alt
crez decât cel al datoriei împlinite.
În urmărirea inamicului în ultimele zile ale
capitulării am parcurs peste 230 Km, în
3 zile, ceea ce e un record formidabil ...[...]...
numai acel foc sacru de iubire neprihănită
pentru tine úi pentru copilaúii noútri mă
animă aici, în oricare zi úi oricare noapte,
pentru a ne garanta o noapte mai bună... Cu
toată iubirea însufleĠită, mereu plin de fiinĠa
ta, te sărut dulce al tău totdeauna, Norel“116.
După încheierea războiului, până la
trecerea în rezervă a îndeplinit funcĠia de
comandant al Corpului 4 Armată Teritorial de
la Iaúi.
Ca recunoaútere a meritelor sale la
eliberarea
Cehoslovaciei
la
invitaĠia
conducerii acestei Ġări, în calitate de úef al
unei delegaĠii militare române, în 3 mai 1947
a fost primit de preúedintele cehoslovac
dr. Edward Beneš úi decorat cu Ordinul ,,Leul
Cehoslovac“ clasa a II-a cu spade.

Pentru merite excepĠionale generalul
Ioan Stănculescu a fost decorat cu numeroase
alte ordine úi medalii, între care amintim:
- ,,Coroana României“, clasa a III-a 1941;
- ,,Vulturul german“, clasa I -1941;
- ,,Steaua României“, clasele a V-a,
a IV-a úi a II-a cu spade -1945;
- Ordinul ,,Mihai Viteazul“, clasa a III-a
cu spade -1945;
- ,,Leul Cehoslovac“, clasa a II-a cu
spade -1947.

General de brigadă
Romulus STĂNESCU
Născut: 21 iunie 1889, la Gura SărăĠii,
judeĠul Buzău.
Decedat: 14 ianuarie 1958, în
Bucureúti.
Studii militare: ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi Marină (1910-1912);
ùcoala Superioară de Război (1920-1922).
Grade militare: sublocotenent -1912,
locotenent -1915, căpitan -1917, maior -1920,
locotenent-colonel -1931,
colonel -1937,
general de brigadă -1942.
FuncĠii militare: (…); prefect al
judeĠului Roman (1941-1942); comandant al
artileriei Corpului 1 Armată (1942-1943);
comandant al Comandamentului ,,Dunărea” 110 I. (1943-1944); comandant al Diviziei 2
Infanterie (1944); comandant secund al
Corpului 6 Teritorial (1945).
A participat la cel de-al Doilea
Război Balcanic, la Primul úi al Doilea
Război Mondial. Între altele a luat parte la
acĠiunile din Cotul Donului. După 23 august
1944 a fost luat prizonier de către sovietici
pentru câteva zile. La 24 octombrie 1944, în
luptele de la Tisa a fost rănit úi spitalizat până
la 31 ianuarie 1945.
A îndeplinit cu responsabilitate funcĠii
importante, între care amintim pe cea de
comandant al Diviziei 2 Infanterie (1944) úi
comandant secund al Corpului 6 Teritorial
(1945).
A fost trecut în rezervă la 4 august
1946.

115

Gheorghe Radu Stănculescu, Generalul Ioan S.
Stănculescu, Revista de Istorie Militară nr. 3-4 / 207,
p. 71.
116
Idem, p. 73.
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Grade militare: sublocotenent - 1 iulie
1910, locotenent - 10 octombrie 1913; căpitan 1 noiembrie 1916, maior - 1 septembrie 1917,
locotenent-colonel - 1iulie 1927, colonel 15 aprilie 1933, general de brigadă - 27 februarie
1939, general de divizie - 18 iulie 1942.
FuncĠii militare: comandant secĠie în
Regimentul 9 Artilerie (1910-1913); comandant
baterie în Regimentul 21 Artilerie (19141917); úef de secĠie în Corpul 1 Armată
(1917-1918); úef de birou în Marele Stat
Major (1922-1926); profesor la ùcoala
Superioară
de
Război
(1923-1933);
comandant al Regimentului 2 Artilerie (19331936); director de studii la ùcoala Superioară
de Război (1936-1938); comandant al
Brigăzii FortificaĠii (1939-1940); secretar
general al Ministerului de Război (1940);
comandant al Diviziei 1 Blindată (19401941); comandant al Corpului 4 Armată
(1944-1945).
Generalul
de
divizie
Nicolae
Stoenescu a avut o carieră militară de
excepĠie. A fost un strălucit comandant de
subunitate, unitate úi mare unitate. A fost
profesor úi director de studii în ùcoala
Superioară de Război. A îndeplinit funcĠiile
onorante de secretar al Ministerului de
Război úi de comandant de corp de armată.
De remarcat că în perioada 27 ianuarie 1941 –
26 septembrie 1942 a fost ministru de finanĠe
în guvernul condus de Ion Antonescu.
Temeinica
pregătire
profesională,
experienĠa la conducerea unor structuri
militare úi practica didactică i-au facilitat
afirmarea ca unul dintre apreciaĠii teoreticieni
militari români. Între lucrările care l-au
consacrat în spaĠiul gândirii militare
româneúti amintim: „Curs de tactica
artileriei, volumul 1 (Principii úi procedee),
volumul 2 (Aplicarea principiilor úi
procedeelor)“ -1929-1930; ,,Bătălia de la
Mărăúti“-1930; ,,Divizia în luptă, volumul 1
(Defensiva), volumul 2 (Ofensiva), volumul 3
(Lupta de întâlnire. Cazuri speciale.
AplicaĠiuni)“ - 1932-1936; ,,Acoperirea.
Principii. Procedee. AplicaĠiuni“ - 1935;
Prima sa lucrare, în fapt un curs de
tactică, extrem de consistent, compus din
două volume, reprezintă o abordare complexă
a întrebuinĠării artileriei în luptă. Cea de-a
doua abordare majoră a generalului Stoenescu

Colonel Eugen STĂTESCU
Născut: 9 decembrie 1897, la Călăraúi.
Decedat: 14 octombrie 1944, satul
Răscruci, judeĠul Cluj.
Studii militare: ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi Marină (1914-1916);
ùcoala Specială de Artilerie úi Geniu (19201922).
Grade militare: sublocotenent -1916,
locotenent -1917, căpitan 1923, maior -1934,
locotenent-colonel -1940, colonel -1943.
FuncĠii militare: comandant de pluton
úi de baterie în Regimentul 1 Artilerie
(1920); ofiĠer în comandamentul Divizia 19
Infanterie (1922-1934); úef Birou mobilizare
în Regimentul 18 Artilerie (1934-1940);
comandant al Depozitului 2 MuniĠii (19401941); comandant secund al Regimentului 3
Artilerie Grea
(1941-1943); ofiĠer în
Secretariatul
General
al
Ministerului
Înzestrării Armatei (1943-1944); comandant
al Regimentului 30 Artilerie (1944).
În timpul Primului Război Mondial a
participat la luptele de la Mărăúeúti. De
asemenea, menĠionăm că, în cel de-al Doilea
Război Mondial, a participat la luptele de
eliberare a Basarabiei, de la Odessa úi la cele
de eliberare a Transilvaniei.
A decedat la 14 octombrie 1944, fiind
rănit de o mină în timp ce traversa râul
Borúa pentru a ocupa punct de comandă la
Răscruci. A fost înmormântat în cimitirul
satului Răscruci (Cluj).

General de divizie
Nicolae STOENESCU
Născut:
23 februarie 1890,
localitatea Odobeúti,
judeĠul Vrancea.
Decedat: 2 martie
1959,
colonia
Culmea.
Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi
Marină (1908-1910);
ùcoala Superioară de Război din FranĠa
(1920-1922).
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Nicolae a reprezentat-o organizarea úi
întrebuinĠarea în luptă a diviziei de infanterie.
Dintre ideile sale valoroase o menĠionăm pe
aceea cu privire la necesitatea organizării
diviziei în deplină concordanĠă cu determinările
locale geoclimatice úi demografice. A reliefat
importanĠa în continuare a diviziei de
infanterie, în desfăúurarea luptei armate în
pofida creúterii rolului aviaĠiei, al mecanizatelor
úi al armelor chimice. Aprecia că aceasta va
rămâne încă „marea unitate fundamentală“
a oútirii.
ğinând cont de învăĠămintele rezultate
în urma desfăúurării Primului Război
Mondial, considera că fizionomia luptei
ofensive va fi mult influenĠată de utilizarea în
masă a carelor de luptă. Acestea, alături de
cavalerie, artilerie úi geniu trebuie să-úi
conjuge eforturile pentru susĠinerea acĠiunilor
infanteriei.
CreaĠia publicistică a întregit exprimarea
profesională remarcabilă a celui ce a fost
generalul de divizie Stoenescu Nicolae.
Încheierea celui de-al Doilea Război
Mondial a fost urmată de o perioadă
dramatică pentru general. În data de 18 mai
1945 a fost arestat, prilej cu care a reafirmat
că Basarabia este o provincie românească.
În data de 9 august 1946 a fost acuzat că a
făcut parte din guvernul Ion Antonescu, care a
pregătit úi desfăúurat „agresiunea“ împotriva
U.R.S.S. De asemenea, a fost acuzat că în
calitate de ministru ,,a semnat o serie de legi
cu caracter rasial úi a contribuit la aservirea
economică a Ġării în detrimentul poporului
român“. În urma judecării din perioada
4-8 octombrie 1946 a fost condamnat la
10 ani de muncă silnică. Mai mult decât atât,
în anul 1952 a fost acuzat úi judecat într-o altă
cauză, pentru că în anul 1944, în funcĠia de
comandant al Corpului 4 Armată ar fi aprobat
executarea a trei dezertori. ùi de această dată
a fost condamnat la 10 ani de muncă silnică.
De menĠionat faptul că după expirarea
pedepsei, la 26 august 1958, când i s-a emis
biletul de eliberare, nu a fost pus în libertate,
ci a fost încadrat în colonia de muncă Culmea.
În acest loc, generalul a decedat în dimineaĠa
zilei de 2 martie 1959, la vârsta de 69 de ani.
În aceste condiĠii dramatice a trecut
la cele veúnice unul dintre cei mai valoroúi
ofiĠeri ai secolului trecut, considerat
fondatorul
primei
divizii
blindate
româneúti.

Colonel August STOIKA
Născut: –
Decedat: 31 martie 1934.
Studii militare: ...ùcoala Militară de
OfiĠeri (1880-1883).
Grade militare: sublocotenent -...,
locotenent -..., căpitan -..., maior -...,
locotenent-colonel -..., colonel -1916.
FuncĠii militare: (...); comandant al
Regimentului 13 Artilerie ConstanĠa (19161917); comandant al Brigăzilor 6 úi 3 Artilerie
(1917-1918); s-a retras din armată în anul
1918.
A fost un brav ofiĠer de artilerie, cu o
contribuĠie excepĠională la acĠiunile artileriei
în timpul Primului Război Mondial. În funcĠia
de comandant al Regimentului 13 Artilerie úi
úef al artileriei Diviziei 16 Infanterie a
participat la luptele din CarpaĠii Buzăului úi
Tabla BuĠii, ulterior sprijinind Divizia 10
Infanterie în luptele din zona Titu-Bolintin úi
încercuirea de la Tâncăbeúti. Cu Regimentul
13 Artilerie úi resturi din Regimentul 33
Infanterie a ieúit din încercuire, a ajuns la
Brăila cu regimentul úi s-a pus la dispoziĠia
Marelui Cartier General, care credea
regimentul pierdut. În luptele de la Mărăúti a
comandat Brigăzile 6 úi 3 Artilerie.

General de brigadă Nicolae STOIKA
Născut:
25 decembrie 1845.
Decedat: 1914, la
Bucureúti.
Studii
militare:
ùcoala Militară de
OfiĠeri,
Bucureúti
(1862-1864).
Grade
militare:
sublocotenent - 1864,
locotenent - 1868,
căpitan - 1871, maior - 1883, locotenentcolonel - 1891, colonel -1895, general de
brigadă (r)-1903.
FuncĠii militare: comandant de secĠie
úi de baterie; comandant al Batalionului
Artilerie Asediu (1888-1890); comandant al
Regimentului 1 Asediu (1890-1893), al
Regimentului 1 Artilerie Cetate (1893-1895);
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General de brigadă ùtefan STOIKA

comandant al Regimentelor 3 Artilerie (18951899) úi 2 Artilerie (1899-1900); comandant
al Brigăzii 3 Artilerie (1900-1903).
A fost un strălucit ofiĠer de artilerie.
A participat la Războiul de IndependenĠă,
având gradul de căpitan úi funcĠia de
comandant al Bateriei 6 din Regimentul 3
Artilerie. ùi-a condus bateria în duelul de
artilerie de la Dunăre, acĠionând din poziĠii de
tragere de la Slobozia (situată la vest de
Giurgiu) úi de la Nisipuri (situată la vest de
Rast). La 15 august 1877 a trecut cu bateria sa
Dunărea, ,,pe portiere“, la Ghighiu úi a
asigurat trecerea fluviului de către armata
română pe podul de la Siliútioara-Măgura.
A participat la luptele de la Plevna, ocupând
cu bateria sa poziĠie de tragere la nord de
pârâul Bucov. După căderea Plevnei a
acĠionat din poziĠia de tragere de pe Dealul
Caluger în luptele de la Belogradgik.
Bateria sa a revenit în Ġară la
24 februarie 1878, după ce a tras 2340 de
obuze ,,ordinare“, 90 incendiare úi 30 ,,srapnele“,
câte 410 obuze de piesă.
După război a comandat Batalionul de
Artilerie Asediu, 4 regimente de artilerie úi
Brigada 3 Artilerie.
Generalul de brigadă Nicolae Stoika a
fost úi un valoros publicist. În acest sens
menĠionăm că a publicat în Revista Artileriei
din mai, iunie, iulie úi august 1911 lucrarea
,,Amintiri din războiul independenĠei 18771878“, în care a prezentat acĠiunile de luptă
ale Bateriei 6 din Regimentul 3 Artilerie, de la
mobilizare până la întoarcerea în Ġară.
De asemenea, a publicat în Revista Armatei,
în numărul din iunie 1913, biografia tatălui
său ,,O viaĠă de ostaú – polcovnicul ùtefan
Stoika“. MenĠionăm că acesta original din
Lipova a servit în armata ğării Româneúti în
perioada 1830-1860, ajungând până la funcĠia
de úef de stat major úi secretar general al
Ministerului de Război.
Generalul de brigadă Nicolae Stoika a
decedat în anul 1914, úi a fost înmormântat în
Cimitirul Bellu.

Născut: 23 martie 1848.
Decedat: Studii militare: ùcoala Militară de
OfiĠeri, Bucureúti (1866-1868).
Grade militare: sublocotenent - 1868,
locotenent - 1874, căpitan - 1879, maior 1885, locotenent-colonel - 1892, colonel 1900, general de brigadă (r)-1906.
FuncĠii militare: comandant de secĠie
úi baterie (1868-....); ajutor al comandantului
Regimentelor 4 Artilerie (1889-1890) úi
7 Artilerie (1890-1892); comandant al
Regimentului 11 Artilerie (1892-1894, 18951906).
A fost fiul colonelului ùtefan STOIKA,
original din Lipova úi fratele generalului
Nicolae Stoika, comandant al Brigăzii 3
Artilerie în perioada 1900-1903.
A fost un
ofiĠer dedicat
artileriei.
A
participat
la
Războiul
de
IndependenĠă
având gradul de
locotenent
úi
funcĠia
de
comandant de
secĠie
în
Regimentul 2
Artilerie.
A
comandat
úi
Bateria Carol la
Calafat.
A publicat lucrarea ,,Generalul Eremia
Grigorescu“, un pios omagiu adus eroului de
la Mărăúeúti.
A decedat în anul 1928, fiind
înmormântat la Cimitirul Bellu Militar.

Generalul de brigadă
Gheorghe STRĂTILESCU
Născut: 6 decembrie 1877, la Suceava.
Decedat: Studii militare: ùcoala Fiilor de
Militari din Iaúi; ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi Marină (1896-1899);
ùcoala Specială de Artilerie (1901-1902);
ùcoala Specială de Război (1910-1912).
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apreciat de generalii Gheorghe Mărdărescu úi
Traian Moúoiu, artizanii campaniei din 19191920, pentru profesionalismul său.
Înainte de trecerea în rezervă a deĠinut
funcĠia de úef al DirecĠiei Artilerie (19331934) contribuind substanĠial la dotarea cu
tehnică modernă de luptă a armei sale.
Impresionant este faptul că de-a
lungul întregii cariere úefii săi l-au apreciat
extrem de elogiativ.
Generalul
Gheorghe
Strătilescu,
devotatul servant al artileriei, armatei úi
naĠiunii a fost decorat între altele cu:
- Medalia „Jubiliară Carol I“ -1906;
- Medalia „Crucea Comemorativă a
războiului 1916-1919“ -1921;
- ,Medalia „Semnul Onorific de Aur“,
pentru 25 de ani de serviciu;
- Ordinul ,,Coroana României“, în
grad de ofiĠer -1922;
- Ordinul ,,Steaua României“ clasa
a IV-a -1932.

Grade militare: sublocotenent - 1899,
locotenent - 1903, căpitan - 1912, maior - 1916,
locotenent-colonel - 1917, colonel - 1918,
general de brigadă - 1929.
FuncĠii militare: comandant de secĠie
în Regimentul 8 Artilerie (1899-1901); úef al
Serviciului Aprovizionare din Regimentul 8
Artilerie (1902-1905); úef secĠie în
Regimentul 4 Artilerie din Roman (19051906); inspector al Atelierului de MuniĠii din
Pirotehnia Armatei (1906-1910); comandant
de baterie în Regimentul 19 Artilerie din
Ploieúti (1912-1916); ataúat la Corpul 2
Armată Bucureúti (1916); úef Birou InformaĠii
la Gruparea Apărării Dunării (1916-1917); úef
Birou Organizare la Divizia 18 Infanterie din
Botoúani (1917-1918); úef Birou Organizare
la Armata 1 (1918); subúef al Statului Major
la Corpul 5 Armată (1918-1919); úef al
Biroului Organizare la Grupul de Armată
,,General Popovici“ din Basarabia (1919);
membru al Comisiei de Evacuare a Armatei
Române din Ungaria, úef de stat major al
Diviziei
12
Infanterie
(1920-1921);
comandant al Regimentului 22 Artilerie
(1921-1923); úef al SecĠiei a 2-a din DirecĠia
Tehnică a Armatei (1924-1927); ajutor al
comandantului úi lector de tactica artileriei la
Centrul de InstrucĠie al Artileriei (19271929); comandant al Regimentului 6 Artilerie
din Bucureúti (1929); comandant al Brigăzii 12
Artilerie (1929-1932); comandant al artileriei
Corpului 6 Armată (1932-1933); subúef al
DirecĠiei Artilerie din Ministerul Apărării
NaĠionale (1933-1934).
Generalul Gheorghe Strătilescu a fost
un excelent ofiĠer de artilerie. A participat la
cel de-al Doilea Război Balcanic la comanda
unei baterii a Regimentului 19 Artilerie din
Ploieúti.
A luat parte la Primul Război Mondial,
ca ofiĠer de stat major. Pentru rigoarea
activităĠii sale a fost apreciat, între alĠii, de
generalii Iacob Zadic – comandantul Diviziei 8
Infanterie úi generalul Eremia Grigorescu –
comandantul Armatei 1.
După realizarea Marii Uniri a fost numit
úeful Biroului Organizare al Grupului de
Armată ,,General Ioan Popovici“ din
Basarabia (29 aprilie – 18 august 1919) úi
membru al Comisiei de Evacuare a Armatei
Române din Ungaria (1919-1920). A fost

Colonel Constantin STRIùCĂ
Născut: 13 aprilie 1899, la Bucureúti.
Decedat: Studii militare: ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie (1917); ùcoala de AplicaĠie de
Artilerie (1922-1924); ùcoala Superioară de
Război (1929-1931).
Grade militare: sublocotenent - 1917,
locotenent - 1919, căpitan - 1926, maior -1936,
locotenent-colonel - 1941, colonel - 1944.
FuncĠii militare: comandant de secĠie
în Regimentul 2 Artilerie (…); diferite funcĠii
în Divizionul 3 Munte, Regimentul 41 úi 19
Artilerie, Regimentul 8 Artilerie Grea (…);
subúef de stat major al Corpului 3 Armată
(1941-…); comandant secund al Regimentului 8
Artilerie Grea (1943-1944); comandant al
Regimentului 8 Artilerie Grea (1944-1945) úi
al Regimentului 1 Artilerie Grea (1945); la
dispoziĠia Marelui Stat Major (1945-1947).
A participat, în Primul Război Mondial,
la luptele de pe Siret, precum úi la Campania
din 1919, pe Nistru. În cel de-al Doilea
Război Mondial, a comandat Regimentul 8
Artilerie Grea, pe timpul retragerii din
Moldova (1944), regimentul retrăgându-se pe
jos după ce, la Mânăstirea Caúin, armamentul
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a rămas împotmolit, fiind recuperat în luna
octombrie. Ulterior, a comandat Regimentul 1
Artilerie Grea în luptele din masivul Javorina,
de pe Hron úi Vah. A fost trecut în rezervă la
9 august 1947.

Are meritul de a fi fost comandant al
ùcolii Speciale de Artilerie úi Geniu (18951896), director al Arsenalului Armatei
(1896-1897), comandant al Regimentului 4
Artilerie úi director al Artileriei.

Colonel Mihail STROESCU

General „post-mortem”
Nicolae ùCHIOPU

Născut: 8 noiembrie 1850,
la Iaúi.
Decedat: Studii militare:
ùcoala Militară de
OfiĠeri - Bucureúti
(1872-1874).
Grade militare:
sublocotenent
1874, locotenent 1877, căpitan 1881, maior -1887, locotenent-colonel -1892,
colonel -1896.
FuncĠii militare: diferite funcĠii în
Regimentul 1 (1874-1877), DirecĠia Pulberi
(1877-1879), Regimentul 3 Artilerie (18791881), Regimentul 5 Artilerie (1881-1882);
director adjunct la DirecĠia Pirotehniei (1883-…);
diferite funcĠii în Regimentul 2 Artilerie
(…-1886),
ùcoala Specială de Artilerie
(1886-1887), Regimentul 7 Artilerie (18871890); comisar regal la Corpul 2 Armată
(1890-1891); diferite funcĠii la Pirotehnia
Armatei (1891-…), Regimentul 12, 11 úi
6 Artilerie (…-1895); comandant al ùcolii
Speciale de Artilerie úi Geniu (1895-1896);
directorul Arsenalului Armatei (1896-1897);
comandant al Regimentului 4 Artilerie (18971899) úi al DirecĠiei Centrale a Războiului
(1899-1900); director al Artileriei (1900-…);
comandant al Artileriei Corpului 4 Armată
(1904-...).
A fost un valoros artilerist din cea de-a
doua jumătate a secolului al XX-lea, în
biografia căruia un loc important îl ocupă
participarea la Războiul de IndependenĠă.
A îndeplinit o multitudine de funcĠii,
îndeosebi în structuri de artilerie úi în
Arsenalul Armatei. În permanenĠă a dovedit
profesionalism în îndeplinirea atribuĠiilor
funcĠiilor pe care a fost încadrat.

Născut: 23 octombrie 1933, în comuna
FratoútiĠa, judeĠul Dolj.
Decedat: 2003.
Studii militare: ùcoala Militară de
OfiĠeri de Artilerie (1951-1953), ùcoala
Militară de OfiĠeri Tehnici de Artilerie
(1954), Academia Militară (1967-1970).
Grade militare: locotenent - 1953,
locotenent major -1956, căpitan - 1959, maior 1964, locotenent-colonel - 1970, colonel -1977,
general-maior - 1984, general-locotenent 1994, general de corp de armată - 1995,
general „post-mortem” - 2003.
FuncĠii militare: comandant de pluton
în Brigada 267 Aruncătoare de Mine (19531955), Regimentul 150 Artilerie (1955-1957);
comandant de baterie în Brigada 213
Obuziere (1959-1960); locĠiitor úef stat major
la Brigada 31 Obuziere (1960-1961), Brigada 17
Artilerie Rupere (1961-1967); ofiĠer în SecĠia
OperaĠii din Marele Stat Major (1970-1979);
úef secĠie organizare în Marele Stat Major
(1980-1984); comandant al Diviziei 11
Mecanizate „Carei” (1985-1990); locĠiitor al
úefului Marelui Stat Major (1991-1992) úi al
Statului Major General (1993-1997); în
rezervă (1997-2000); secretar general al
M.Ap.N. (2001-2003).
A fost un valoros ofiĠer de artilerie.
A urcat sistematic, în mod meritat, treptele
ierarhiei militare până la gradul de general
„post-mortem”.
A probat alese calităĠi stat-majoristice úi
de comandă în îndeplinirea atribuĠiilor
funcĠionale specifice funcĠiilor pe care a fost
încadrat. S-a afirmat ca un foarte bun
specialist în domeniul organizare-mobilizare.
În perioada 1997-2000 a îndeplinit
funcĠia onorantă de secretar general al
Ministerului Apărării NaĠionale.
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pe generalul Gerstenberg la Otopeni, fiind
arestat de acesta úi eliberat la 28 august de
trupele române.

General de brigadă
Valeriu ùELESCU
Născut: 9 octombrie 1899, la Bucureúti.
Decedat: –
Studii militare: ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi Marină (1916-1917);
ùcoala Superioară de Război-Paris (19251927).
Grade militare: sublocotenent - 1917,
locotenent - 1919, căpitan - 1926, maior - 1937,
locotenent-colonel - 1941, colonel - 1944,
general de brigadă - 1946.
FuncĠii militare: comandant de
aerostaĠie/Corpul de AerostaĠie (1917-1918);
comandant de baterie în Regimentul 32
Obuziere (1919-1920); adjutant al Regimentului
Artilerie Antiaeriană (1921-1924); comandant
companie aerostaĠie (1927-1928); diferite
funcĠii în Marele Stat Major (1928-1938);
comandant al Divizionului 1 Tunuri apărare
contraaeriană/Gr.1 apărare contraaeriană
(11938-1939); subúef al SecĠiei Organizare
Mobilizare, úef Birou Studii-legi/Marele Stat
Major (1939-1944); subúef al delegaĠiei
militare în Comisia de aplicare a convenĠiei
de armistiĠiu (1944-1947); comandant secund
úi comandant al Diviziei Antiaeriene (1947).
A absolvit în anul 1924 Facultatea de
Drept la Iaúi. A aprofundat pregătirea în acest
domeniu, obĠinând titlul de doctor în drept la
facultatea de profil din Bucureúti.
Generalul de brigadă Valeriu ùelescu
este unul dintre numeroúii artileriúti care au
contribuit la afirmarea úi dezvoltarea, ca
armă, a artileriei antiaeriene.
Cea
mai
importantă
funcĠie
exercitată de general a fost cea de
comandant de divizie antiaeriană.
A fost úi un valoros teoretician militar.
Între lucrările sale de referinĠă amintim:
,,Consiliul Superior al Apărării ğării úi
situaĠia lui juridică în sistemul constituĠional
actual” (1931), ,,EvoluĠia organizării armatei
în lumina legiuirilor constituĠionale – 18311931” (1932), ,,Organizarea úi mobilizarea
armatei. Principii” (1934, 1937), ,,Tactica
aeronauticii” (1935), ,,Minunatele fapte
eroice ale unor copii” (1974, 1978, 1989) etc.
În Primul Război Mondial a participat
la Bătălia de la Mărăúeúti. De reĠinut faptul
că, în noaptea de 23-24 august 1944 l-a însoĠit

General de brigadă
Ion ùOMĂNESCU
Născut: 1 ianuarie
1849.
Decedat:
7 noiembrie 1904.
Studii
militare:
ùcoala Militară de
OfiĠeri (1866-1868),
ùcoala de Artilerie úi
Geniu
de
la
Fontainebleau
FranĠa (1872-1873).
Grade militare: sublocotenent - 1868,
locotenent - 1873, căpitan - 1876, maior - 1883,
locotenent-colonel - 1888, colonel - 1891,
general de brigadă - 1900.
FuncĠii militare: (...); comandant de
baterie în Regimentul 1 Artilerie (1877-1879);
ajutor al comandantului Regimentului 8
Artilerie (1884-1885); ofiĠer în Statul Major
Regal (1886-1888); comandant al Regimentului 2
Artilerie (1888-1890); director al DirecĠiei
Artileriei úi Flotilei din Ministerul de Război
(1890-1892); úef de stat major Corpul 2
Armată (1892-1899); ajutor al Inspectorului
General al Artileriei (1899-1900); comandant
al artileriei Corpului 1 Armată (1900-1902);
comandant al Diviziei 8 Infanterie Botoúani
(1902-1904) úi al Diviziei 1 Infanterie (1904).
A comandat Bateria 4 din Regimentul 4
Artilerie în Războiul pentru IndependenĠă,
remarcându-se în duelul de artilerie de la
Turnu Măgurele-Nicopole din 30 iunie, úi în
pregătirea atacului rusesc asupra CetăĠii
Nicopole din 3 iulie. Generalul Manu
Gheorghe a relevat eroismul viitorului
general, menĠionând: „îndeosebi bateria
căpitanului ùomănescu de la cel din urmă
soldat până la comandantul său“, care a
„avut o purtare eroică, trecând sub focul a
8 tunuri turceúti pe o câmpie descoperită
pentru a ocupa o nouă poziĠie ce i s-a
ordonat“.
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A participat cu bateria sa la luptele duse
pentru cucerirea redutelor GriviĠa 1 úi GriviĠa 2,
precum úi la acĠiunea de încercuire a Plevnei.
A decedat la 7 noiembrie 1904, fiind
înmormântat la Craiova.

General de brigadă ,,post-mortem”
Mihail ùOUğU (SUTZU)
Născut: 13 septembrie 1891, în
Bucureúti.
Decedat: 15 iunie 1942, la Sevastopol.
Studii militare: ùcoala de OfiĠeri de
Rezervă (1913-1914).
Grade militare: sublocotenent (r) 1914, locotenent (r) -1913, căpitan - 1919,
maior - 1927, locotenent-colonel - 1934,
colonel - 1940, general de brigadă „postmortem” - 1943.
FuncĠii militare: comandant de pluton,
baterie, divizion úi ajutor al comandantului
Regimentului 22 Artilerie (1916-1939);
comandant al Grupului 1 Artilerie Munte/
Brigada 1 Mixtă Munte (1939-1942).
Generalul erou a fost un foarte valoros
ofiĠer de artilerie. A exercitat ireproúabil actul
de comandă la nivel pluton, baterie, divizion.
Are meritul de a fi luptat pentru Ġară
în ambele războaie mondiale. În Primul
Război Mondial a participat la luptele din
Dobrogea, de la Rucăr, Soveja, iar în al
Doilea Război Mondial la luptele de eliberare
a Bucovinei úi apoi până la Sevastopol.
A decedat eroic la 15 iunie 1942, pe
câmpul de luptă de la Sevastopol.

General de brigadă
Constantin TĂNĂSESCU
Născut: 26 noiembrie 1875, la
Târgoviúte.
Decedat: Studii militare: ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi Marină (1894-1896);
ùcoala Superioară de Război (1910-1912).
Grade militare: sublocotenent - 1896,
locotenent - 1902, căpitan - 1908, maior 1915, locotenent-colonel - 1916, colonel 1917, general de brigadă - 1926.
FuncĠii militare: diferite funcĠii în
Regimentele 4, 1, 2, 5 úi 15 Artilerie (18961916); úef Serviciu Artilerie la Armata a 2-a
(1916-1918); comandant al Regimentului 5
Obuziere (1918); úef de stat major la
Corpul 2 Armată (1918-1919); comandant al
Regimentului 4 Artilerie Grea (1919-1920);
úef de secĠie în Marele Stat Major (19201921); comandant al Brigăzii 4 Artilerie Grea
(1921-1930), Diviziei 8 Infanterie (19301931) úi Diviziei 2 Infanterie (1931-1933).
A fost un distins ofiĠer de artilerie, cu o
exprimare profesională de excepĠie. Un loc
aparte în cariera sa l-a ocupat participarea
la Primul Război Mondial.
A deĠinut comanda unor regimente úi
brigăzi de artilerie, precum úi a două divizii
de infanterie.
A fost trecut în rezervă la 9 decembrie
1934.
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S-a născut la 18 noiembrie 1846 la
Bucureúti, fiind fiul generalului Cristian Tell
úi al TarsiĠei, care au avut 13 copii: úapte fete
(MariĠa, Polixenia, Alicsandrina, TarsiĠa,
Catinca, Arestica, Felicia) úi úase băieĠi
(Costandin, Hristache, Alexandru, Ion, ùtefan
úi ultimul, născut în 1858 úi decedat în 1860).
Dintre băieĠii generalului Cristian Tell, doar
Alexandru a îmbrăĠiúat profesia militară.
După RevoluĠia din anul 1848, în care tatăl
său a jucat un rol însemnat, úi-a urmat familia
în exil în orăúelul Smirna din Asia Mică,
revenind în Ġară în anul 1857. La vârsta de
13 ani, a fost trimis să urmeze ùcoala Militară
de OfiĠeri din Bucureúti (1859). După cinci
ani de studii, Alexandru Tell a fost înaintat la
gradul de sublocotenent (10 iulie 1864).
În luna următoare, a obĠinut un concediu
pentru a merge în FranĠa, la Politehnica din
Paris, precum úi la ùcoala Specială de
Artilerie úi Geniu din Metz, unde s-a
perfecĠionat în arma artilerie (1864-1868).
După trecerea în rezervă a fost senator de
Gorj úi vicepreúedinte al Senatului.
S-a căsătorit la 8 aprilie 1879 cu Elena
Perticari, de care a divorĠat în 1885, úi cu care
a avut doi fii, născuĠi în acelaúi an, 1880:
Alexandru – 4 ianuarie úi Christian –
20 decembrie.
Alexandru Tell s-a consacrat, trup úi
suflet, în special problemelor militare,
depunând o muncă remarcabilă, fiind în pas
cu ideile timpului său. S-a angajat în procesul
de transformări care au loc în armată úi mai cu
seamă în arma artilerie. Astfel, în 1875 a
elaborat „Regulamentul asupra manevrelor úi
evoluĠiilor bateriilor înhămate”, primul
regulament al artileriei române cu care
avea să se intre în războiul de la 1877.
În
1876
a
realizat,
în
premieră,
„Nomenclatura úi inventarierea întregului
material
al
artileriei
din
armată”
úi
a
colaborat
la
realizarea lucrării
„Organizarea
artileriei în timp de
pace úi de război“,
studiu
care
marchează o etapă
importantă
în
istoricul artileriei
noastre.

General de divizie
Alexandru TELL
Născut:
18 noiembrie 1846
la Bucureúti.
Decedat: ianuarie
1925
Studii militare:
ùcoala Militară de
OfiĠeri
din
Bucureúti (1859);
ùcoala Specială de
Artilerie úi Geniu
din Metz (18641868).
Grade militare: sublocotenent -10 iulie
1864, locotenent - 1 august 1868, căpitan 1 ianuarie 1871, maior - 1 ianuarie 1876,
locotenent-colonel - 8 aprilie 1881, colonel 16 aprilie 1889, general de brigadă - 24 aprilie
1899, general de divizie -1910.
FuncĠii militare: diferite funcĠii în
DirecĠia armelor speciale (artilerie úi geniu)
din Ministerul de Război (1868-1876);
director al DirecĠiei armelor speciale (artilerie
úi geniu) din Ministerul de Război (18761877); comandant de divizion în Regimentul 2
Artilerie (1877-1878); director al Arsenalului
úi
Pirotehniei
Armatei
(1881-1883);
comandant al Regimentului 1 Artilerie
(1885), Regimentului 4 Artilerie (1885),
Regimentului 5 Artilerie (1886-1887),
Regimentului 7 Artilerie (1887-1888); úef de
stat major al Corpului 1 Armată (1886);
comandant al ùcolii Speciale de Artilerie úi
Geniu (1888-1889); comandant al Brigăzii 2
Artilerie (1889-1890), garnizoanei Bucureúti
(1890-1891), Brigăzii 1 Artilerie (1891);
ajutor al Inspectorului Artileriei (1891-1893);
comandant al ùcolii de OfiĠeri de Infanterie
(1893-1894); úef de stat major al Corpului 4
Armată (1895-1897); comandant al artileriei
CetăĠii Bucureúti (1897-1899); comandant al
Brigăzii 3 Artilerie (1899-1900); comandant
al artileriei Corpului 2 Armată (1900-1902);
comandant al Diviziei 1 Infanterie (19021904) úi Diviziei 8 Infanterie (1904-1907); în
1907 a demisionat din armată, convins că într-o
armată mică limita maximă de vârstă nu
trebuie să treacă de 60 de ani.
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viitorul armatei”118, precum úi la solemnitatea
sfârúitului anului úcolar de la ùcoala de OfiĠeri
de Infanterie din vara anului 1893, când
primind elevii în marea sală de recepĠie, după
ce i-a felicitat, le-a recomandat printre altele
„să fie cinstiĠi în adevăratul sens al
cuvântului, adică să fie cinstiĠi faĠă de patrie,
servind-o cu credinĠă, cinstiĠi în societate,
purtându-se cu demnitate în orice ocazie,
cinstiĠi cu subalternii lor, fiind drepĠi úi cu
inimă mare, în fine, cinstiĠi cu ei înúiúi,
căutând a lucra totdeauna astfel spre a fi
respectaĠi de toată lumea’’ 119. Peste ani, úeful
promoĠiei, la întâlnirea de 20 de ani,
desfăúurată la ConstanĠa, pe vaporul „Dacia”
(comandat de căpitan-comandorul Mărgineanu
din această promoĠie, din care a mai făcut
parte úi viitorii generali artileriúti, Ion
Răúcanu úi Ion Zvoranu, preúedintele
comitetului de organizare a întâlnirii), a spus:
„Masa noastră are la locul de onoare pe
domnul general Tell, iubitul nostru comandant
de atunci, úef ale cărui pilde ne-am dat
osteneala să le urmăm, pilde de o înaltă
capacitate militară úi de cel mai viu
patriotism. Domnul general Tell (...) este úeful
care ne-a rămas în inimă úi în imaginaĠia
noastră ca icoana cea mai vie, care
îmbogăĠeúte prologul carierei noastre“120.
Un moment important în biografia lui
Alexandru Tell este acela al înfiinĠării în
1883, împreună cu locotenent-colonelul Ion
Argetoianu (tatăl viitorului om politic
Constantin Argetoianu), a publicaĠiei „Revista
Armatei“, din al cărui comitet diriginte a
făcut parte mulĠi ani, publicând articole chiar
din primul an de apariĠie. După moartea
generalului Enric Herkt, a preluat directoratul
revistei. În anul 1912, când revista sărbătorea
30 de ani de existenĠă, în articolul „Câteva
cuvinte asupra Revistei Armatei úi
fondatorilor ei” se apreciază elogios
activitatea generalului: „Locotenent-colonelul
Tell, promotorul ideii (înfiinĠării Revistei
Armatei – n.n.), actualmente general de
divizie în rezervă (vezi foto din 1912,
publicată de revistă) úi prietenul său

În anul 1876 a primit misiunea să se
ocupe de înzestrarea armatei cu armament úi
muniĠie, în care scop, în a doua jumătate a
anului, s-a deplasat în Anglia, la ViltonBirmingham, pentru a recepĠiona o importantă
comandă de muniĠie pentru armele model
1868 úi apoi în Belgia, la Liege, pentru
tratative în vederea
cumpărării
de
pistoale
model
1876. Ulterior s-a
deplasat din nou
în
Anglia
úi
Belgia în vederea
suplimentării unor
comenzi
pentru
achiziĠionarea de
armament
úi
muniĠii.
În anul 1877,
fiind
numit
comandant al Divizionului 2 al Regimentului
2 Artilerie, în fruntea bateriilor sale, a luat
parte la bombardarea Vidinului úi la luptele
din jurul Plevnei, mai ales la cele de la
Opanez, la 28 noiembrie 1877. Tunurile
divizionului său, alături de cele ale
Regimentului 1 Artilerie, au grăbit ocuparea
marilor redute turceúti. Din acest război s-a
ales cu „Virtutea Militară“ de aur.
În acest război, maiorul Alexandru Tell
a participat 1 an 3 luni úi 6 zile, evidenĠiindu-se
la bombardarea Vidinului de la Calafat, la
luptele de la Opanez din 28 noiembrie, la
Vitbol úi Nazirmahala, Belarada, Novoselo úi
Tatargic, precum úi la toate acĠiunile de la sud
Vidin. La 1 martie 1878 a revenit în parcul
din Calafat unde se afla în iulie 1877117.
A fost un bun pedagog úi educator,
formator de generaĠii de ofiĠeri, comandând
pe rând ùcoala Specială de Artilerie úi Geniu
(1888-1889) úi ùcoala de OfiĠeri de Infanterie
(1893-1894), sugestive fiind cuvintele sale la
predarea comenzii ùcolii Speciale de Artilerie
úi Geniu: „FaceĠi dar din muncă, disciplină úi
camaraderie tradiĠiile ùcolii Speciale de
Artilerie úi Geniu, care transmise generaĠiilor
ce vă vor urma vor fi o chezăúie pentru

118

Conform Constantin Petrovici – ùcoala Militară de
OfiĠeri de Artilerie „Ioan Vodă” – Editura Militară,
1976, p. 34.
119
Conform Revista Armatei, nr. 13-14/ iulie 1893,
p. 583.
120
Conform Revista Armatei, nr. 4/aprilie 1913,
p. 398.

117

Conform Elisabeta Aron – Generalul Alexandru
Tell, luptător pentru independenĠă úi participant activ la
îmbogăĠirea patrimoniului Muzeului Militar din
Bucureúti -, în Studii úi materiale de muzeografie úi
istorie militară, MMC, tom 9/1976 , p. 204.
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fruntea SocietăĠii „Virtutea Militară“ a
ofiĠerilor veterani úi să conducă Revista
Armatei úi Revista Artileriei.
A fost un mare colecĠionar de
documente úi obiecte, păstrate la Muzeul
Militar NaĠional, donaĠia sa cuprinzând circa
1000 de repere: colecĠii ale periodicelor
„Monitorul oastei”, „Revista armatei”,
„Revista artileriei”, „România militară”,
„Anuarele ofiĠerilor activi”, precum úi
decoraĠii, piese de echipament, arme diferite,
muniĠii etc. (în foto, tabachera oferită
generalului Christian Tell de către domnitorul
Alexanru Ioan Cuza). Dintre piesele de
armament alb úi de foc se remarcă ,,Obuzul de
88 mm, tras de turcii din Vidin úi căzut fără a
face explozie, în camera în care dejunam cu
ofiĠerii mei la 19 ianuarie 1878, ora 12 úi 35
minute” (conform inscripĠiei de pe plăcuĠa
aúezată pe obuz). De remarcat că donaĠiile au
fost făcute atât de generalul Alexandru Tell,
cât úi de fiul său cel mai mic Alexandru
Christian Tell úi de mama acestuia Maria
Claudian, conform dorinĠei generalului.
A fost decorat cu „Virtutea Militară de
Aur” de război (1878), „Steaua României”
clasa a V-a úi a IV-a, Crucea „Trecerea
Dunării”,
„Apărătorul
IndependenĠei”,
,,Coroana României” clasa a III-a, „Semnul
onorific de 18 ani”, „Semnul Onorific de
Aur” de 25 de ani de serviciu, „Medalia
Comemorativă Rusă”.
A decedat în ianuarie 1925, fiind
înmormântat în cavoul familiei din Cimitirul
Bellu Bucureúti. La moartea sa, Revista
Artileriei publica fotografia cernită a
generalului úi útirea morĠii sale: ,,S-a stins din
viaĠă acela care a fost generalul Alexandru
Tell. DispariĠia acestei figuri impozante úi
viguroase, care a lăsat urme neúterse în
Artilerie, lasă astăzi (...) un gol imens prin
tradiĠia pe care o reprezenta. Revista
Artileriei depune pe mormântul fostului ei
preúedinte fondator o lacrimă de pioasă
recunoútinĠă”. Tot Revista Artileriei a
publicat cuvântarea generalului de divizie
Referendaru, inspectorul artileriei úi director
al revistei, la adunarea de doliu, din care
subliniem: ,,Generalul Alexandru Tell a fost
pentru artileria noastră o figură, o figură
impozantă úi demnă de imitat, pentru
dragostea cu care îúi privea arma sa úi prin
munca ce a depus-o pentru a o vedea cât mai

locotenent-colonelul Argetoianu, actualmente
general de divizie în retragere úi ministru de
război lucrară (…) úi în aprilie 1883 scot
primul număr pe seama lor121. Azi (…) este
un prilej fericit pentru Revista Armatei să-úi
sărbătorească fondatorii ei úi să le publice
scurte schiĠe biografice, spre útiinĠa tuturora,
de ce au făcut aceúti doi stâlpi ai oútirii
pentru propăúirea acestei instituĠii” 122.
În anul 1912 a participat, ca
vicepreúedinte al Senatului, la dezvelirea
statuii lui Alexandru Ioan Cuza din Iaúi úi a
publicat în Revista Armatei, al cărui director
era, un amplu reportaj de la acest eveniment
din 27 mai.
În anul 1887, Alexandru Tell s-a
numărat printre iniĠiatorii úi membrii
fondatori ai ,,Revistei Artileriei“, în fruntea
căreia s-a aflat în perioada 1989-1913. Pe
timpul directoratului său, revista a desfăúurat
o activitate prodigioasă pentru propăúirea
artileriei române renăscute la 10 noiembrie
1843, úi pentru ridicarea nivelului de pregătire
artileristică al ofiĠerilor úi tunarilor armatei
române. În 1938, la a 50-a aniversare a
revistei, conducerea revistei, după ce a
publicat fotografia úi biografia generalului,
aprecia rolul jucat de acesta, astfel:
,,Directorul care a condus mai mult timp
destinele Revistei Artileriei a fost generalul
Alexandru Tell: 25 de ani. Nici un alt director
nu a condus mai mult ca 5 ani. Am putea zice
că opera Revistei Artileriei în primele trei
decenii este strâns legată de numele
generalului Alexandru Tell”123.

S-a retras din armată la vârsta de 61 de
ani, dar a continuat să activeze mulĠi ani în
121

Conform Revista Armatei, an XXX, nr. 4/aprilie
1912, p. 296.
122
Conform Revista Armatei, an XXX, nr. 4/aprilie
1912, p. 298.
123
Conform Revista Artileriei, an L, nr. 2-3/ februariemartie 1938, volum jubilir (50 ani), p. 278.
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bine organizată úi înzestrată. (...) Numele
generalului Alexandru Tell va rămâne legat
de dezvoltarea din urmă a artileriei úi dânsul
împreună cu alĠi artileriúti de frunte din
epoca sa au contribuit ca artileria să se
formeze încetul cu încetul úi ca în războiul
pentru întregirea neamului să se poată
măsura cu una dintre cele mai bune artilerii
din Europa, cu artileria germană. Opera lor
a dat roade bune úi a permis celor mai tineri
să poată contribui la înfăptuirea visului
românilor, unirea tuturor fraĠilor”.

După absolvirea studiilor primare din
acest oraú a urmat ùcoala Fiilor de Militari
din Iaúi pe care a absolvit-o în anul 1888.
Anul următor s-a înscris la ùcoala de OfiĠeri
de Artilerie, Geniu úi Marină pe care a
absolvit-o în 1872, întrucât fiind grav bolnav
a repetat anul întâi.
ùi-a început cariera de ofiĠer la data de
01.07.1892, ca úef de secĠie în Regimentul 3
Artilerie úi până la pensionare, în data de
1 iulie 1924 a lucrat numai în structuri de
artilerie. A urcat treptele ierarhiei militare de
la sublocotenent la general de brigadă,
îndeplinind o gamă diversă de funcĠii.
A deĠinut comanda tuturor structurilor de
artilerie: secĠie, baterie, divizion, regiment úi
brigadă. Mai mult decât atât la finalul carierei
a fost comandant al artileriei Corpului 4
Armată de la Iaúi.
Dacă în Campania din 1913 din
Bulgaria a participat în calitate de úef al
Biroului mobilizare din Regimentul 19
Artilerie, în Primul Război Mondial a
participat în calitate de comandant al
acestui regiment úi al Brigăzilor 3 úi
5 Artilerie. În Campania din 1916 a
participat la luptele din ğara Bârsei,
Dobrogea úi din zona Rucăr-BranDragoslavele, iar în Campania din 1917 la
marea bătălie de la Mărăúeúti. Modul
exemplar în care úi-a condus în luptă
subordonaĠii a fost consemnat elogios în
,,foile calificative“ anuale. De altfel, toate
aceste aprecieri anuale au fost maxime chiar
dacă unele dintre ele au aparĠinut unor
personalităĠi militare (colonelul Fălcoianu –
comandantul Regimentului 3 Artilerie, colonelul
Popovici – comandantul Regimentului 7
Artilerie,
colonelul
Constantinescu
–
comandantul Regimentului 2 Cetate).
În cei 32 de ani de activitate militară a
fost decorat cu multe ordine úi medalii între
care menĠionăm:
- Medalia jubiliară ,,Carol I“ -1906;
- Ordinul „Coroana României“ clasa
a V-a -1916;
- Ordinul „Steaua României“ clasa
a IV-a -1917;
- Medalia „Semnul onorific de Aur“
pentru 25 de ani de serviciu -1918;
- Medalia „Victoria“ -1920.

General de brigadă
Alexandru TOMOROVEANU
Născut: 7 noiembrie 1870, la Ploieúti.
Decedat: Studii militare: ùcoala Fiilor de
Militari din Iaúi (1886-1888); ùcoala Militară
de OfiĠeri de Artilerie, Geniu úi Marină
(1889-1892); ùcoala de AplicaĠie a Artileriei
úi ùcoala de Tragere a Artileriei.
Grade militare: sublocotenent - 1 iulie
1892, locotenent - 10 iulie 1895, căpitan 10 aprilie 1902, maior - 16 februarie 1911,
locotenent-colonel - 1 aprilie 1915, colonel 15 august 1915, general de brigadă - 1 martie
1917.
FuncĠii militare: úef secĠie în
Regimentul 3 Artilerie (01.07.1892-08.04.1896);
úef de secĠie úi comandant de baterie în
Regimentul 2 Cetate (09.04.1892-07.04.1902);
comandant de baterie úi ajutor al úefului
Biroului InstrucĠie în Regimentul 7 Artilerie
(08.04.1892-07.04.1902); comandant de
baterie, ofiĠer cu aprovizionarea, ajutor úi úef
birou instrucĠie (1905-1911); comandant de
divizion în Regimentul 12 Artilerie (1911);
comandant de divizion în Regimentul 12
Artilerie (1911); úef Birou Mobilizare în
Regimentul 19 Artilerie (1914-1915);
comandant al Regimentului 19 Artilerie
(1915-1917); comandant al Brigăzii 3
Artilerie (1917-1918); comandant al Brigăzii 5
Artilerie (1918-1920); comandant al artileriei
Corpului 4 Armată (1921-1924).
S-a născut la Ploieúti în 1870, an în care
ploieútenii conduúi de artileristul Candiano
Popescu au proclamat – pentru o zi Republica de la Ploieúti.
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al Divizionului 1 din Regimentul 11 Artilerie
(1919-1920); stagiu la Comandamentul
Diviziei 4 Infanterie (1923-1924) úi Statul
Major Regal (1924-1925); úef de stat major al
Diviziei 4 Infanterie (1925-1926); úef al
Biroului 3 InstrucĠie din Marele Stat Major
(1926-1928); úef de stat major în Regimentul
2 Artilerie (1928-1933); úef al Biroului
OperaĠii
în
Comandamentul
Apărării
Antiaeriene a Teritoriului (1933-1935);
comandant al Regimentului 35 Artilerie,
Regimentului 13 Artilerie (1935-1939); úef de
stat major al Corpului 2 Armată (1939);
comandant al Brigăzii 9 Artilerie (19391941); comandant secund al Diviziei 10
Infanterie Brăila (1941); comandant al
artileriei Corpului 2 Armată úi comandant
militar al Odessei (1941-1942); comandant al
Diviziei 7 Infanterie Roman (1942-1943) úi al
Diviziei 10 Infanterie (1943-1944).
A fost căsătorit cu Margareta Mititelu
(1913), din Odobeúti, úi cu Elena Găinescu
(1931), din Bucureúti.
S-a remarcat în Primul Război Mondial
la comanda Bateriei 6 din Regimentului 11
Artilerie în luptele de la Perúani, Pralea,
Mărăúeúti, Soveja, respectiv în campania
anilor 1941 úi 1942, în luptele pentru
eliberarea Basarabiei, Odessa úi din Cotul
Donului, precum úi în luptele de pe teritoriul
românesc din anul 1944.
A fost decorat cu ordinele: „Steaua
României” cls. a III-a, „Mihai Viteazul”
cls. a III-a, „Vulturul German” cls. a II-a.
Arestat la 20 octombrie 1944, acuzat de
măsuri împotriva populaĠiei evreieúti în 1941,
a fost judecat úi condamnat la moarte de
Tribunalul Poporului, la 22 mai 1945. Ulterior
pedeapsa a fost comutată la muncă silnică pe
viaĠă, fiind închis în penitenciarele
Dumbrăveni, Aiud, Craiova úi Gherla, de
unde a fost eliberat la 25 aprilie 1956.
A încetat din viaĠă la 26 ianuarie 1983,
la Bucureúti, la respectabila vârstă de 92 de ani.

Născut: 1914, la Roman.
Decedat: octombrie 1943.
Studii militare: ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie-Timiúoara (1934-1936), úef de
promoĠie.
FuncĠii militare: comandant de secĠie
în Regimentul 1 Artilerie Gardă - Roman
(1936-1937); profesor în ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie-Timiúoara (1937-1943).
S-a născut în anul 1914, la Roman, într-o
familie de armeni moldoveni.
Extrem de inteligent úi silitor a absolvit
ùcoala de OfiĠeri de Artilerie ca úef de
promoĠie. După un an de activitate în
Regimentul 1 Artilerie Grea de la Roman, a
revenit în úcoală ca instructor.
În anul 1943 a fost trimis pe front, la
o unitate de artilerie din Crimeea, unde úi-a
găsit sfârúitul, într-o zi de octombrie 1943,
pe úoseaua care duce de la Feodosia la
Kerci.

General de divizie
Constantin TRESTIOREANU
Născut: 18 iulie
1891, la Trestioara,
judeĠul Buzău.
Decedat:
26 ianuarie 1983, la
Bucureúti.
Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie
(19091911), ùcoala de
AplicaĠie a Artileriei
(1912-1914), ùcoala Superioară de Război Paris (1920-1922).
Grade militare: sublocotenent -1911,
locotenent -1914, căpitan -1917, maior -1920,
locotenent-colonel -1929,
colonel 1934,
general de brigadă -1941, general de divizie 1944.
FuncĠii militare: comandant de pluton
în Regimentele 10 úi 16 Artilerie (19111916); comandant al Bateriei 6 din
Regimentul 11 Artilerie (1916-1919),
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ordonanĠă al regelui, adjutant al acestuia etc.,
ca urmare a recunoaúterii meritelor sale
incontestabile. Acestea au determinat
înaintarea sa la gradul de general la vârsta de
46 de ani, úi câútigarea aprecierii regelui
Carol al II-lea, dar úi antipatia mareúalului Ion
Antonescu.
A îndeplinit funcĠia de úef al Marelui
Stat Major într-o perioadă complexă, în care a
trebuit să fie luate decizii importante pentru
Ġară. A continuat revizuirea planificării
strategice ca urmare a prăbuúirii Micii
ÎnĠelegeri, úi a dispus măsuri de îmbunătăĠire
organizatorică úi de pregătire de luptă a
armatei.
În acelaúi timp s-a preocupat de
consolidarea frontului de vest considerat
vulnerabil mai ales în condiĠiile creúterii
agresivităĠii Ungariei. Aceasta se conjuga cu
vulnerabilitatea din nord-est imprimată de
U.R.S.S. A fost convins că România nu poate
rezista nici în vest, nici în sud în contextul
ostilităĠii la graniĠe a U.R.S.S.
Măsurile luate în ceea ce priveúte
pregătirea operativă, îmbunătăĠirea dotării
armatei úi creúterea nivelului de instruire au
fost determinate în bună măsură de evoluĠia
situaĠiei internaĠionale, cu Germania actor
principal.
Capitularea FranĠei la 22 iunie 1940,
ultimaturile sovietice din 26 úi 28 iunie 1940
úi presiunile Germaniei úi Ungariei au
determinat capitularea României în faĠa
revizionismului vecinilor săi. Pe riguroase úi
ample analize politico-militare, generalul
Florea ğenescu a susĠinut în consiliile de
coroană acceptarea notelor ultimative ale
U.R.S.S. cu privire la cedarea Basarabiei úi a
nordului Bucovinei. În conturarea punctului
său de vedere locul determinant l-a ocupat
raportul de forĠe defavorabil României faĠă de
vecinii revizioniúti.
Acuzat pe nedrept de către unii
politicieni pe timpul celor două consilii de
coroană din data de 27 iunie 1940, că armata
nu este pregătită pentru război, generalul
Florea ğenescu a replicat: ,,Mă acuzaĠi pe
mine? Atunci vă întreb eu: ce aĠi făcut timp de
20 de ani pentru Ġară úi armată? Care sunt
aliaĠii mei? De la cine úi pe ce graniĠă îmi

General de armată
Florea ğENESCU
Născut: 1 aprilie
1884, la TurnuMăgurele.
Decedat: 9 aprilie
1941, Bucureúti.
Studii
militare:
ùcoala Militară de
OfiĠeri de Artilerie
de
la
Danzig,
Germania
(19021904) – úef de
promoĠie, Academia Tehnică din Charlottemburg/
Germania (1905-1908) – absolvită cu
distincĠia ,,Lauda Împăratului”, ùcoala
Superioară de Război (1909-1911, avându-i
colegi pe Ion Antonescu úi Ion Sichitiu).
Grade militare: sublocotenent - 1903,
locotenent - 1906, căpitan - 1911, maior 1916, locotenent-colonel - 1917, colonel 1920, general de brigadă - 1930, general de
divizie -1937, general de corp de armată 1940, general de armată post-mortem - 1945.
FuncĠii militare: comandant de baterie
în Regimentul 12 Artilerie (1911-1914);
ataúat militar la Sofia (1914-1916); ofiĠer de
stat major în SecĠia 3 operaĠii a Marelui
Cartier General (1916-1917); ofiĠer de
ordonanĠă al regelui Ferdinand (8 februarie16 octombrie 1917) úi adjutant al acestuia
(1917-1919); profesor la ùcoala Superioară de
Război (1919-1924, 1926-1927); comandant
al Regimentului 38 Obuziere (1924-1926);
consilier tehnic la PreúedinĠia Consiliului de
Miniútri (1929-1930); comandant al Brigăzii 4
Artilerie (1930-1931); subúef al Marelui Stat
Major (1931-1933); comandant al Diviziei 8
Infanterie (1933-1937); comandant al
Corpului 4 Armată (1938-1939); úef al
Marelui Stat Major (07 februarie 193923 august 1940).
Generalul Florea ğenescu a fost un
eminent ofiĠer, cu un remarcabil potenĠial
intelectual, prefigurat încă de la absolvirea
ùcolii de OfiĠeri de Artilerie de la Danzig
ca úef de promoĠie. A îndeplinit cu cinste o
diversitate de funcĠii: comandant de baterie,
regiment, brigadă, divizie úi corp de armată,
ataúat militar, ofiĠer de stat major, inclusiv úef
al Marelui Stat Major. A îndeplinit unele
funcĠii cu caracter de unicat, ofiĠer de
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intră armamentul, muniĠiile, dacă dau
bătăliile? Voi da patru lupte despre care va
vorbi Europa úi în cinci zile voi avea ruúii la
Turnu Severin! Eu îmi dau demisia úi trec la
postul de apărător al Ġării... Sunt artilerist úi
cunosc în cele mai mici amănunte înzestrarea
armatei, armamentul ei, posibilităĠile de
rezistenĠă. Refuz să duc Ġara la un
dezastru”124.
Gestul său, fundamentat raĠional i-a
adus acuza nejustificată din punct de vedere
militar al cedării fără luptă a Basarabiei úi
Bucovinei. Această situaĠie i-a prilejuit ocazia
mareúalului Ion Antonescu, recunoscut pentru
resentimentul faĠă de titratul general ğenescu
de a-l scoate la 10 septembrie 1940 din
rândurile cadrelor active ale armatei. La 7 luni
după acest moment trist, pentru cariera sa,
generalul Florea ğenescu a trecut la cele
veúnice. Ca o ironie a sorĠii, dar úi ca urmare a
recunoaúterii valorii sale, Ion Antonescu,
conducătorul statului, i-a făcut funeralii
naĠionale în data de 12 aprilie 1941.
Din păcate avansarea sa la gradul
meritat de general de armată post-mortem, la
data de 13 iunie 1945 s-a făcut într-un context
politic de către guvernul dr. Petru Groza
pentru a-l incrimina indirect pe mareúalul
Antonescu, cel care l-a schimbat de la
conducerea Marelui Stat Major chipurile
pentru ,,refuzul de a lupta împotriva
U.R.S.S.”.
Generalul Florea ğenescu a rămas în
istoria militară ca unul dintre marii
teoreticieni militari, care a lăsat în urmă o
valoroasă operă útiinĠifică. Între lucrările
sale de referinĠă menĠionăm:
- ,,Istorie militară (studii critice)” – 1919;
- ,,Rezumatul cursului de cunoútinĠe
generale asupra războiului úi studiul lui”– 1919;

- „CunoútinĠe generale asupra războiului
úi studiul lui”, vol. 1-3 – 1921-1922.
Motto-ul general al operei sale a fost
următorul: ,,Este greu, dacă cercetăm cu
amănuntul cauzele unui război, să spunem că
este numai o singură cauză. Totdeauna se va
vedea că interesele de dominaĠiune politică úi
teritorială sunt unite cu cele de ordin
economic, adeseori cu chestiuni de ordin
naĠional, cultural, religios sau surplus de
populaĠie. Interesul economic a fost
amestecat însă întotdeauna úi se pare că în
timpul din urmă a luat preponderenĠă, alături
de realizarea aspiraĠiilor naĠionale”.
Lucrarea sa de referinĠă a fost
,,CunoútinĠe generale asupra războiului úi
studiul lui”, în trei volume ce au însumat
aproximativ 1000 de pagini, considerată ca
una dintre cele mai importante creaĠii a
gândirii militare româneúti, un autentic
manual pentru formarea ofiĠerilor de comandă
úi stat major. Între adevărurile conĠinute în
paginile sale menĠionăm că deúi útiinĠa
războiului este guvernată de legi úi principii
este dependentă de subiectivitatea umană,
care determină útiinĠa úi arta războiului.
Despre aceasta din urmă, generalul arăta că
este proprie fiecărui comandant úi că este
rezultatul conjugării útiinĠei războiului cu
experienĠa personală. De altfel, generalul a
fost împotriva abordării artei militare numai
din perspectivă pur teoretică. Arta de a fi un
bun comandant, un bun ofiĠer de stat major se
bazează atât pe o temeinică pregătire
teoretică, cât úi pe o experienĠă considerabilă.
Referitor la útiinĠa războiului, generalul
considera că aceasta cuprinde două mari părĠi,
strategia úi tactica, între care nu se poate face
o delimitare strictă.
În teoria militară un loc aparte îl ocupă
viziunea sa asupra principiilor războiului.
Între acestea trei sunt considerate ca
fundamentale: acĠiunea úi reacĠiunea;

124

Colectiv, ùefii Statului Major General Român,
1859-200, Editura Europa Nouă, Bucureúti 2001,
pp. 211-212.
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economia forĠelor, respectiv libertatea de
acĠiune.
În ceea ce priveúte conducerea superioară
a războiului, a considerat că următoarele
cerinĠe (principii) sunt ineluctabile: unitatea
de comandament, permanenĠa conducerii,
continuitatea, respectarea ierarhiei militare,
iniĠiativa úi existenĠa unei doctrine unice.
Pornind de la aprecierea că războiul
presupune trei mari domenii: ,,conducerea,
pregătirea úi execuĠiunea” generalul a alocat
un loc important în studiile sale acestora.
Este un adevăr incontestabil că prin
creaĠia sa útiinĠifică, gândirea militară
românească a căpătat un plus de valoare úi de
rigoare. Pentru meritele sale, de comandant,
ofiĠer de stat major úi teoretician militar a fost
distins cu numeroase distincĠii, între care
menĠionăm:
- ,,Coroana României”, în grad de
ofiĠer -1917;
- ,,Sf. Stanislav”, clasa a II-a cu spadeRusia,1918;
- ,,Sf. Vladimir”, clasa a IV-a cu spade
-1918, Rusia;
- ,,Sf. Mauriciu úi Lazăr”, în grad de
ofiĠer -Italia, 1918;
- ,,Legiunea de onoare”, în grad de
cavaler -FranĠa, 1918;
- ,,Coroana României”, în grad de
cavaler, 1919;
- ,,Sf. Sava”, clasa a III-a - Iugoslavia,
1921;
- ,,Coroana României”, în grad de
comandor, 1924;
- ,,Meritul Militar Bulgar”, Marea
Cruce, 1934;
- ,,Coroana României”, în grad de
mare ofiĠer, 1938:
- ,,Steaua României”, în gradele de
ofiĠer úi comandor;
- ,,Tezaurul sacru”, în grad de
comandor -Japonia, 1978.

Maior Scarlat URLĂğIANU
Născut: 9 decembrie 1892, la Piteúti.
Decedat: Studii militare: ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi Marină (1910-1912); ùcoala
Specială de Artilerie úi Geniu (1913-1914);
ùcoala Superioară de Război (1924-1926).
Grade militare: sublocotenent -1912,
locotenent -1915, căpitan -1917, maior -1926.
FuncĠii militare: comandant de secĠie
în Regimentul Artilerie CălăreaĠă (19121914); comandant de secĠie úi baterie în
Regimentul
2
Artilerie
(1914-1916);
comandant de baterie în Regimentul 6
Artilerie (1916-1917), Regimentul 1 Artilerie
(1917-1918); úef al Biroului remontei din
Ministerul de Război (1918); úef serviciu
armament în Comandamentul Teritorial al
Basarabiei (1918-1920); comandant de baterie
úi divizion în Regimentul 13 Artilerie (19201924); stagiu la Regimentul 2 Vânători
,,Regina Elena”.
A participat la cel de-al Doilea
Război Balcanic, iar în Primul Război
Mondial la bătălia de la Mărăúeúti,
dovedind alese calităĠi ostăúeúti. În timpul
Războiului Balcanic a fost comandant de
secĠie în Regimentul Artilerie CălăreaĠă, iar în
Primul Război Mondial a fost comandant de
baterie în Regimentul 2 úi 6 Artilerie.
A avut o importantă contribuĠie la
dezvoltarea gândirii militare româneúti. Între
lucrările sale de referinĠă amintim: ,,Strategia
românească în viitorul război” (1932, în
colaborare cu C. Vizanti, prefaĠată de
N. Iorga); ,,Memorator general pentru uzul
ofiĠerilor activi úi de rezervă din toate armele
úi serviciile” (1927, în colaborare cu
generalul N. Uică). A tradus lucrarea
,,Bătălia” de Claude Farrere.
În anul 1927 úi-a dat demisia din
armată,
fiind
învinuit
că
practică
homosexualitatea.
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căpitan - 1873, maior - 1879, locotenentcolonel - 1884, colonel - 1889, general de
brigadă -1896.
FuncĠii militare: comandant de
subunitate în Regimentul de Artilerie;
comandant de companie pontonieri; director
de studii la ùcoala Militară de OfiĠeri (18791884); director al Serviciului Infanterie
(1884-1889); comandant al Regimentului 28
,,Radu Negru“ (1889, 1891-1896), comandant
al Regimentului 18 ,,Gorj“ (1889-1891);
comandant al Diviziei 1 Infanterie (1900);
comandant al Diviziei Active Dobrogea.
A activat ca artilerist până în anul 1876
când, împreună cu compania de pontonieri pe
care o comanda, a trecut în arma geniu.
A participat la Războiul de
IndependenĠă cu compania sa la
construcĠia podurilor de peste Dunăre, de
la Corabia úi Nicopole, de peste Osmol úi
Tsker, ambele în Bulgaria úi a podurilor de
peste Jiu úi Olt.
A fost decorat cu ,,Virtutea Militară“
de aur, ,,Steaua României“ în grad de
comandor, ,,Coroana României“ în grad de
comandor, ,,Bene-Merenti“ clasa I, ,,Franz
Iosef“ clasa 1 (Austria), ,,Sfântul Stanislav“
clasa 1 (Rusia), ,,Takova“ clasa I (Serbia),
,,Sf. Alexandru“ clasa I (Bulgaria), ,,Sf. Ana“
clasa a III-a cu spade (Rusia).

Colonel Nicolae VASILESCU
Născut: 23 ianuarie 1872, la Focúani,
judeĠul Putna.
Decedat: Studii militare: ùcoala Militară de
OfiĠeri de Artilerie úi Geniu (1891-1893);
ùcoala Superioară de Război (1898-1900).
Grade militare: sublocotenent -1893,
locotenent -1896, căpitan -1905, maior -1911,
locotenent-colonel -1915, colonel -1917.
FuncĠii militare: diferite funcĠii în
Regimentul 11 Artilerie, Regimentele 1 úi 2
Artilerie Cetate, Regimentul 12 Artilerie,
Corpul 3 Armată (1893-1913); (…);
comandant al Regimentului 18 Obuziere
(1918-1920); comandant al Brigăzii 2
Artilerie Grea (1920-1921) úi Brigăzii 21
Artilerie (1923-1928).
A participat la Campania din anul
1913 ca úef de Birou al Etapelor, iar în
Primul Război Mondial a lucrat în
Comandamentul Regiunii Întărite FocúaniNămoloasa-GalaĠi. În campania din 1919 a
comandat Brigada 14 Artilerie, iar în acĠiunile
din Basarabia din 1920 a fost úeful artileriei
unui subsector.
A fost trecut în rezervă la 1 aprilie 1928.

General de divizie
Petre VASILIU-NĂSTUREL
Născut: 7 aprilie
1854 la Bucureúti.
Decedat: 4 august
1920.
Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie úi Geniu úi
ùcoala de AplicaĠie
de Artilerie de la
Fontainebleau (18721874),
ùcoala
Specială de Artilerie
din Bruxelles (1890-1892).
Grade militare: sublocotenent - 1874,
locotenent - 1877, căpitan - 1881, maior -

General de divizie
Ion VASILIU-NĂSTUREL
Născut: 15 noiembrie
1845.
Decedat: Studii
militare:
ùcoala Militară de
OfiĠeri,
Bucureúti
(1861-1868).
Grade
militare:
sublocotenent - 1866,
locotenent - 1868,
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1887, locotenent-colonel - 1891, colonel 1895, general de brigadă - 1904, general de
divizie -1908.
FuncĠii militare: comandant de pluton
în Regimentele 1 úi 2 Artilerie (1874-1877);
profesor la ùcoala Specială de Artilerie úi
Geniu (1882-1883); comandant de baterie în
Regimentele 2 úi 6 Artilerie (1883-1885);
subdirector la Arsenalul Armatei (18851890); comandant al ùcolii Speciale de
Artilerie úi Geniu; director al Pirotehniei
Armatei; director al DirecĠiei artilerie din
Ministerul de Război; comandant al Regiunii
Întărite (fortificate) Focúani-NămoloasaGalaĠi; comandant al Regimentului 2 Cetate;
profesor la ùcoala de Poduri úi ùosele;
comandant al artileriei Corpului 2 Armată;
comandant al Brigăzii 3 Artilerie; comandant
al Diviziei 6 úi 2 Infanterie (1908-1916).
Generalul Petre Vasiliu-Năsturel a
fost o personalitate de excepĠie a societăĠii
româneúti.
A participat la luptele de la GriviĠa úi
Plevna, având gradul de locotenent. De
asemenea, a participat la Primul Război
Mondial, având o contribuĠie importantă în
organizarea apărării de către trupele române
pe malul stâng al Siretului.
A fost membru fondator al ,,Revistei
Artileriei”, iar în perioada 1889-1912 a fost
redactor úi redactor-úef al acesteia.
A fost decorat cu Medalia ,,Virtutea
militară“ în timp de război (ianuarie 1877),
Ordinul ,,Steaua României“ pe timp de pace
(martie 1911), Ordinul ,,Coroana României“
(februarie 1912), Medalia ,,Bene Merenti“
(ianuarie 1896), ,,Crucea Trecerii Dunării“
(1878), Medalia ,,Apărătorilor IndependenĠei“
(1878)
úi
,,Răsplata Muncii“
(ianuarie 1908).
A
scris
nenumărate
articole
privind
descrierea
armamentului de
artilerie
din
dotarea unităĠilor
úi
tragerile
artileriei
úi
infanteriei.

De asemenea, a redactat numeroase cursuri
pentru pregătirea elevilor úi ofiĠerilor de
artilerie.
Generalul de brigadă Petre VasiliuNăsturel a fost nu numai un valoros militar, ci
úi un mare spirit al naĠiunii române. A militat
pentru trecerea la calendarul gregorian,
publicând lucrarea ,,Unificarea calendarelor
úi noua pascalie” (1901).
Cea mai mare parte din activitatea sa
istoriografică a desfăúurat-o în cadrul Revistei
Artileriei, unde a fost redactor (5 ani) úi primredactor (18 ani) în perioada 1889-1912.
Astfel, după ce adunarea generală a
membrilor fondatori ai Revistei Artileriei din
20 decembrie 1903 a hotărât înfiinĠarea unui
premiu de 1000 lei pentru cea mai completă
lucrare despre istoricul artileriei, generalul
Petre Vasiliu-Năsturel a publicat în numerele
1-11 ale revistei din anul 1906 lucrarea
,,ContribuĠiuni la istoria artileriei române”,
apreciată în 1907 ca cea mai bună pentru a
primi premiul instituit. Generalul Petre
Vasiliu-Năsturel a refuzat acest premiu
spunând că nu a vrut să concureze, ci să ajute
pe tinerii ofiĠeri care se ocupau de această
problemă, lăsând premiul la dispoziĠia revistei
pentru a fi dat celui care va duce mai departe
studiul său referitor la istoricul artileriei
române.
ImportanĠa lucrării ,,ContribuĠiuni la
istoria artileriei române” s-a dovedit mai
târziu când aceasta a fost folosită ca punct
de plecare pentru alte lucrări privind
istoria artileriei române. Dintre acestea
amintim: ,,ContribuĠiuni la istoricul armei
artileriei” a maiorului Alexandru Dumitrescu
publicată în Revista Artileriei din 1935-1936;
„Istoricul artileriei române”, lucrare publicată
în anul 1942 de maiorul Andrei Miclescu úi
căpitanul Mihai Focúăneanu; ,,Istoria
artileriei române” publicată în 1977, în
coordonarea comandantului artileriei, generalcolonel Ion Popescu; ,,165 de ani de existenĠă
a artileriei române moderne”, lucrare
realizată în anul 2008 de un colectiv
coordonat de colonelul dr. Adrian Stroea.
Din poziĠia de participant la Războiul
de IndependenĠă a publicat prima sa lucrare
„Guerre d'Orient 1877-1878: Operations de
l'armée roumaine pandant la guerre de
l'Indépendance: journal d'un officier (Paris
1880)”, în care a prezentat contribuĠia armatei
române la luptele din Războiul nostru pentru
Neatârnare.
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criticat folosirea eronată sau abuzivă a stemei
României de către autorităĠi, cât úi greúelile de
reprezentare ale acesteia pe edificii sau
monede naĠionale. În 1901 a publicat lucrarea
„Medaliile
úi
decoraĠiunile
române:
descrierea úi portul lor de către civili,
militari, clerici, magistraĠi úi doamne;
Eticheta decoraĠiunilor, penalităĠi; Coroana
de oĠel a României”, iar în 1903, a publicat
o lucrare de referinĠă a vexilologiei româneúti,
„Steagul, stema română, însemnele domneúti,
trofee”. În aceasta a catalogat úi descris
amănunĠit, între altele, toate steagurile oficiale
româneúti care au existat până în momentul
publicării. Cartea este bogat ilustrată cu
reproduceri color ale steagurilor úi stemelor.
Terminologia heraldică instituită úi
folosită în cadrul acestor lucrări a fost
adoptată de către toĠi heraldiútii care i-au
urmat generalului Petre Vasiliu-Năsturel.
Acesta a fost membru al societăĠii heraldice
Adler din Viena.

De asemenea, a elaborat lucrarea
„Istoricul Pirotehniei armatei” (1893) în care
a abordat în premieră un domeniu inedit al
istoriei noastre militare. A elaborat úi alte
lucrări pe teme de artilerie: „Curs de balistică
exterioară úi stabilirea tablelor de tragere
(1885)”, „Curs elementar de artilerie“, vol. I
(1886), vol. II (1887), „Descrierea
materialului de coastă (1896)”, „Descrierea
tunurilor, afetelor úi muniĠiunilor de 150 mm,
md. 1887 (1889)”, „Pulberi de rezbel.
DiferiĠi explosivi úi balistica interioară
(1889)”, „Curs elementar de artilerie, armele
portative (1893)” úi altele.
Lucrările din domeniul heraldicii ale
generalului Năsturel au vădit o înaltă Ġinută
útiinĠifică úi au reliefat erudiĠia autorului lor.
De asemenea, Năsturel este unul dintre primii
istorici români care s-a ocupat de vexilologia
heraldică românească. În prima sa lucrare de
acest gen, intitulată „Stema României, studiu
critic din punct de vedere heraldic” (1892),
autorul a prezentat începuturile úi semnificaĠia
stemelor úi a realizat un prim vocabular
românesc de heraldică. Lucrarea conĠine de
asemenea, úi o istorie aprofundată a stemelor
Moldovei úi a ğării Româneúti úi o prezentare
a armelor, steagurilor úi însemnelor
Principatelor Unite úi ale României. În 1895 a
publicat lucrarea „Eraldica în faĠa P. S. S.
Episcopului Ghenadie al Romnicului-Nou” în
care a abordat problemele teoretice úi practice
ale útiinĠei heraldice de la noi. Într-un studiu
intitulat „Marca Ġării pe peceĠi, clădiri úi
monete” úi publicat în mai multe numere ale
revistei Albina (1901/1902), Năsturel a

Colonel Gheorghe VĂSESCU
Născut: 26 iunie 1856, la Botoúani.
Decedat: 1925, la Paris.
Studii militare: ùcoala Politehnică din
Paris (1877-1879); ùcoala de AplicaĠie de
Artilerie úi Geniu din Fontainbleau – FranĠa
(1879-1881).
Grade militare: sublocotenent 6 august 1879, locotenent -20 august 1881,
căpitan -24 aprilie 1885, maior (în rezervă) 28 noiembrie 1906, locotenent-colonel (în
rezervă) -21 iunie 1913, colonel (în rezervă) 1 noiembrie 1916.
FuncĠii militare: comandant de baterie
în diverse regimente de artilerie (1879-1886);
ataúat militar în FranĠa, acreditat úi în Belgia
(1 octombrie 1886 – 1 decembrie 1889);
comandant al ùcolii Militare de Artilerie úi
Geniu (1916-1917).
Gheorghe Văsescu a fost descendentul
unei vechi familii boiereúti din nordul
Moldovei, cu tradiĠii politice liberale. Tatăl
său Alexandru Văsescu a fost un ilustru jurist
úi om politic care a deĠinut portofoliul de
ministru de finanĠe în guvernul C.A.
CreĠulescu (1 martie – 4 august 1867), cu
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studii de drept în FranĠa (1840-1842). A fost
căsătorit cu Ortansa MorĠun, provenită dintr-o
mare familie boierească din zona Romanului.
Între prietenii săi de pe meleaguri
botoúenene s-a numărat úi viitorul mare
savant Nicolae Iorga, care a relatat în scrierile
sale frumoase amintiri din casa colonelului
Gheorghe Văsescu. Aceasta există úi astăzi pe
Strada
Unirii,
fostă
Belvedere
úi
impresionează prin stilul său arhitectural
eclectic.
A fost un valoros ofiĠer român,
temeinic pregătit în Ġară úi străinătate.
După finalizarea prestigioaselor studii din
FranĠa a îndeplinit funcĠii în diferite
regimente de artilerie între care úi Regimentul
6 Artilerie. În pofida temeinicei pregătiri
artileristice, comandantul acestuia, colonelul
D. Dumitrescu – Maican nu l-a apreciat ca
fiind un valoros militar, ci îl considera în mod
ironic a fi mai degrabă un „funcĠionar civil“.
În anul 1883, împreună cu alĠi ofiĠeri a
avut úansa de a-úi îmbogăĠi pregătirea
personală prin participarea în FranĠa la
manevrele din septembrie ale Corpurilor 7 úi
8 Armată.
Între activităĠile sale merituoase
amintim, detaúarea sa de către generalul
ùtefan Fălcoianu úi participarea la exerciĠiile
de testare prin trageri ale cupolelor cuirasate
ale fortificaĠiilor CetăĠii Bucureúti, realizate
de ilustrul general belgian Alexis Brialmont.
La această activitate s-a distins prin
profesionalism, responsabilitate úi „zel“,
primind aprecieri elogioase din partea tuturor
úefilor inclusiv a locotenent-colonelului Panait
Warthiadi, comandantul Regimentului 2
Artilerie l-a apreciat úi a regretat în acelaúi
timp că „anumite obligaĠii militare îl fac
indisponibil pentru armată“125. Într-adevăr, în
luna mai 1886 a fost disponibilizat la cerere,
dar reprimit în armată în acelaúi an, în cadrul
Marelui Stat Major. De aici a fost detaúat la
1 octombrie 1886 ca ataúat militar în FranĠa,
funcĠie exercitată până la data de
1 decembrie 1889. Totodată a îndeplinit úi

funcĠia de ataúat militar în Belgia. Pe lângă
activităĠile de reprezentare militare, specifice
funcĠiei de ataúat militar a avut úi misiunea de
a achiziĠiona materiale de război, inclusiv de
artilerie (tunul calibru 159 mm). De
asemenea, s-a preocupat de însuúirea úi
transmiterea experienĠei militare franceze,
armatei române.
După încheierea misiunii la Paris s-a
retras din nou din cadrele active, dar a fost
mobilizat ca ofiĠer în rezervă în campania din
1913 din Bulgaria.
A mai activat în Ministerul de Război,
în cadrul DirecĠiei 3 Artilerie úi în
Comandamentul Corpului 5 Armată. De
reĠinut faptul că în perioada 1916-1917,
locotenentul-colonel (r) Gheorghe Văsescu
a îndeplinit funcĠia de comandant al ùcolii
Militare de Artilerie úi Geniu, instituĠie
evacuată la Iaúi úi Botoúani, ca urmare a
ocupării capitalei de către armatele
puterilor centrale.
De reĠinut faptul că a preluat comanda
úcolii de la colonelul Paul Angelescu, cel ce a
devenit nu peste mult timp general úi ministru
de război (1927-1928; 1936-1937). Se pare că
numirea sa în această funcĠie s-a datorat nu
numai profesionalismului său, ci úi foarte
bunelor sale relaĠii cu generalul Vouillemin,
din delegaĠia franceză în România, condusă
de generalul Henry Mathias Berthelot.
După această funcĠie, a fost deputat
liberal de Dorohoi, unde poseda moúia
Cotoúca.
Gheorghe Văsescu are meritul de a fi
ctitorit Biserica ,,Sf, Mucenic Gheorghe“ în
satul Horodiútea, cea mai nordică localitate
a Ġării, unde la începutul secolului XX nu
exista locaú de închinăciune. Biserica a fost
sfinĠită în 1904 úi reparată în anul 1945. Ea
este simbolul peste ani al marii personalităĠi a
colonelului Gheorghe Văsescu.
În concluzie, opinăm că úi-a căpătat
un loc binemeritat în istoria armei,
îndeosebi ca urmare a funcĠiilor sale de
ataúat militar în FranĠa úi de comandant al
ùcolii Militare de Artilerie úi Geniu.
Întreaga sa activitate a fost subscrisă
devizei înscrisă pe blazonul familiei:
,,HONOR ET PROBITAS“.

125

Maria Georgescu, căpitan Christophe Midan, Un
exemple de cooperation bilaterale. Les attaches
militaires francais en Roumanie et roumains en France
(1860-1940), Editura Militară, Bucureúti, 2003, p. 206.
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generalul Ion Antonescu îl considera a fi un
,,eminent ofiĠer...necesar instituĠiei“.
Debutul său profesional a fost la
comanda unei secĠii de artilerie din cadrul
Regimentului 13 Artilerie cu care a participat
la luptele din Primul Război Mondial din
Dobrogea, Muntenia úi Moldova, inclusiv cele
de la Mărăúeúti. ExperienĠa frontului a trăit-o
úi în cel de-al Doilea Război Mondial, de
această dată în calitate de úef de stat major al
Corpului 4 Armată.
Un loc aparte, reprezentativ pentru
cariera sa militară a reprezentat-o activitatea
în domeniul învăĠământului: profesor de
tactica artileriei úi de mecanică úi fizică
aplicată la ùcoala de AplicaĠie pentru Artilerie
(1923-1926), ofiĠer responsabil cu instrucĠia úi
învăĠământul în Marele Stat Major (19461947), comandant al Academiei Militare
(1950-1957) úi locĠiitor al úefului Academiei
Militare pentru pregătirea tactic-operativă
(1957-1959). Este evident că această din urmă
funcĠie a reprezentat o involuĠie în cariera
generalului după ce timp de 7 ani îndeplinise
funcĠia de comandant al principalei instituĠii
de învăĠământ militar. De altfel, această
funcĠie a fost úi ultima, generalul Verdeú
Constantin fiind trecut în rezervă în anul
1959.
Generalul Verdeú a avut o contribuĠie
remarcabilă, în perioada interbelică, la
dezvoltarea gândirii militare româneúti,
abordând problemele de potenĠial de război,
artă operativă, geografie militară etc. Între
lucrările sale de referinĠă amintim126:
- ,,Arma chimică de război úi
întrebuinĠarea în câmpul de luptă“ -1924;
- ,,Ridicări topografice ale artileriei úi
erorile topografice ale ridicărilor artileriei“1924;
- ,,Fizică aplicată la război. Principii
úi acĠiuni“ volumul I -1925;
- ,,PotenĠialul de război“ -1939;
- ,,România – studiu geografic, fizic,
economic úi militar“, ediĠia a II-a -1939.
Un loc aparte în abordările sale l-a
ocupat geografia militară a României.
A evidenĠiat just úi argumentat modul în care
aceasta influenĠează pregătirea úi desfăúurarea

General de divizie
Constantin VERDEù
Născut: 25 iunie
1897, la Iaúi.
Decedat:Studii
militare:
ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie
(19151916),
ùcoala
Superioară
de
Război (1926-1928).
Grade
militare:
sublocotenent10 octombrie 1916, locotenent - 1 septembrie
1917, căpitan - 1 aprilie 1923, maior 15 aprilie 1933, locotenent-colonel - 1 iunie
1938, colonel - 18 iunie 1942, general de
brigadă - 25 octombrie 1945, general de
divizie - 30 decembrie 1948.
FuncĠii militare: comandant de secĠie
în Regimentul 13 Artilerie (1916-1918); ofiĠer
la Arsenalul Armatei (1918-1920); comandant
de baterie în Regimentul 32 Artilerie (19201923); profesor de tactica artileriei, mecanică
úi fizica aplicată la ùcoala de AplicaĠie pentru
Artilerie (1923-1926); ofiĠer de stat major în
Marele Stat Major, în SecĠia 3 OperaĠii (19311937) úi în SecĠia 1 Organizare-Mobilizare
(1940-1942); profesor (1938-1940) úi
comandant (1947) la ùcoala Superioară de
Război; úef de stat major al Corpului 4
Armată (1942-1944); comandant al ùcolii
Militare de OfiĠeri de Artilerie (1944-1945);
secretar general al Ministerului de Război
(1945-1946); consilier superior coordonator la
Comisia Română de legătură cu Comisia
Aliată de Control (1946-1947); prim subúef al
Marelui Stat Major (1948-1950); comandant
al Academiei Militare (1950-1957); locĠiitor
al úefului Academiei Militare pentru
pregătirea tactic-operativă (1957-1959).
Generalul
de
divizie
Verdeú
Constantin a fost unul dintre străluciĠii
ofiĠeri gânditori militari ai primei jumătăĠi
a secolului al XX-lea. S-a afirmat prin
intelectul său remarcabil úi prin sârguinĠa
proverbială în autoperfecĠionare. În sensul
celor afirmate amintim că a fost úef al
promoĠiei 1916 de ofiĠeri de artilerie úi unul
dintre cei mai elogiaĠi absolvenĠi ai ùcolii
Superioare de Război; comandantul acesteia,
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Petre Otu, Teofil Oroian, Ion Emil, PersonalităĠi ale
gândirii militare româneúti, volumul I, Editura
Academiei de Înalte Studii Militare, Bucureúti, 1997,
pp.277-278.
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războiului. A detaliat atât influenĠa
elementelor geografice naturale – relief, reĠea
hidrografică, climă úi floră, cât úi cea a
elementelor artificiale – frontiera de stat, căile
de comunicaĠii, lucrările de artă etc.
Generalul Verdeú a contribuit la
redefinirea doctrinei naĠionale considerând că
aceasta trebuie să fie în deplină concordanĠă
cu ,,spiritul populaĠiei reale, posibilităĠilor
materiale, caracterelor specifice ale teatrelor
de operaĠiuni, situaĠiile în care vom fi puúi să
luptăm, doctrină care să răspundă în modul
cel mai logic úi superiorităĠii numerice úi
materiale ale adversarilor noútri posibili“.
De asemenea, apreciem că doctrina naĠională
după Primul Război Mondial trebuie să fie
fundamentată pe o strategie úi tactică mult
mai dinamică, în care să predomine manevra
pe linii interioare, subscrisă celor trei direcĠii
generale, posibile, de agresiune: est, sud úi
vest. Având în vedere aceste aspecte
geografico-politico-militare, generalul opina
că adoptarea doctrinei franceze, în primii ani
după război, era neavenită úi că se impunea
crearea unui ,,potenĠial de război uman úi
material tehnic, cât mai puternic úi o doctrină
compatibilă situaĠiei noastre geograficomilitare“.
Referitor la importanĠa potenĠialului de
război generalul evidenĠia că acesta se creează
încă din timp de pace. Având în vedere
creúterea fără precedent, la acea vreme, a
potenĠialelor de război, a prognozat în mod
just, aúa cum a evidenĠiat cel de-al Doilea
Război Mondial că ,,războaiele viitorului vor
fi mai mult ciocniri uriaúe ale potenĠialului,
decât războaie în vechiul lor sens“.
A analizat profund fiecare factor al
potenĠialului de război, i-a ierarhizat corect úi
a propus direcĠii corecte de acĠiune pentru
dezvoltarea acestora. Generalul Verdeú a
evidenĠiat că potenĠialul de război naĠional
trebuie realizată unitar, în toare domeniile,
considerând că spre deosebire de trecut
,,...astăzi poporul úi armata se ridică ca un
sigur element. Războiul se transformă în
lupta popoarelor“. A opinat just că
dezvoltarea industriei naĠionale de apărare era
o necesitate stringentă, în măsură să asigure
armamentul úi tehnica de luptă necesare.
JusteĠea raĠionamentelor sale, fineĠea
úi persuasiunea argumentaĠiilor l-au plasat
în elita marilor gânditori militari români.

General de divizie
Ion VERNESCU
Născut: 15 februarie 1868, la Buzău.
Decedat: 2 decembrie 1935.
Studii militare: ùcoala de OfiĠeri
(1887-1889), ùcoala de AplicaĠie de Artilerie
úi Geniu (1889-1890), ùcoala Superioară de
Război (1898-1900), stagiu de stat major în
Austria (1903).
Grade militare: sublocotenent - 1889,
locotenent - 1892, căpitan - 1897, maior 1907, locotenent-colonel - 1911, colonel 1914, general de brigadă - 1917, general de
divizie - 1921.
FuncĠii militare: comandant de secĠie
în Regimentul 3 úi 7 Artilerie (1889-1897);
profesor în ùcoala Superioară de Război
(1909-1912); comandant al ùcolii de AplicaĠie
de Artilerie úi Geniu (1912-1915); comandant
al Regimentului 2 Artilerie (1915-1916);
director al Artileriei úi comandant al Corpului
automobilist voluntar din Ministerul de
Război (1916); comandant al Brigăzii 1
Artilerie Grea (1916); úef de stat major úi úef
al Serviciului Artilerie la Corpul 1 Armată
(1916-1917); comandant al Diviziei 5
Infanterie pe frontul Nistrului (1918-1921);
(…) comandant al Corpului 3 Armată (1923-...).
A fost un ofiĠer temeinic pregătit,
extrem de valoros. În Primul Război
Mondial a participat la luptele de la
Flămânda, Călugăreni, Neajlov úi Argeú,
precum úi la Mărăúeúti, probând alese
calităĠi ostăúeúti úi morale.
A fost trecut în rezervă la 1 octombrie 1929.
A fost decorat cu: „Coroana României”
în gradele de cavaler, ofiĠer, comandor úi
mare ofiĠer, „Steaua României” în gradele de
ofiĠer úi mare ofiĠer, Medalia Jubiliară „Carol I”,
Medalia „Victoria”.
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InstrucĠie în Regimentul 12 Artilerie (19351937); úef birou la Cercul de Recrutare
CernăuĠi (1937-1939); úef de birou în DirecĠia
Industriei de Război (1939-1941) úi DirecĠia
Controlului Industriei de Război (1942-1944).
A fost un ofiĠer valoros. Elementul
definitoriu al carierei sale îl reprezintă
participarea la Primul Război Mondial.
A participat la luptele de la Giurgiu,
Flămânda, Bratocea, Tabla BuĠii, Valea
Buzăului, Râmnicu Sărat.
A fost totodată úi un valoros publicist.
Lucrarea ,,PotenĠialul de război al marilor
puteri” (1939, 1940) l-a consacrat în
domeniul economiei militare.

General de brigadă
Romulus VIVESCU
Născut: 5 august 1862, în Bucureúti.
Decedat:Studii militare: ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie úi Geniu(1882-1884); ùcoala
Specială de Artilerie úi Geniu (1884-1886).
Grade militare: sublocotenent - 1884,
locotenent - 1888, căpitan - 1893, maior - 1900,
locotenent-colonel - 1908, colonel - 1911,
general de brigadă - 1915.
FuncĠii militare: diferite funcĠii în
Regimentul 2 Artilerie Cetate (…);
comandant al Regimentului 1 Artilerie. Cetate
(1911-…); comandant al Brigăzii 2 Artilerie
Grea (1916); (…).
Un loc important în cariera sa l-a
ocupat participarea la Primul Război
Mondial. În Campania din 1916 a
comandat pe front Brigada 2 Artilerie
Grea, probând profesionalism úi mult
curaj.

General de brigadă
Augustin VLĂDESCU
Născut: 26 august 1896, la Ploieúti.
Decedat: Studii militare: ùcoala Militară de
OfiĠeri de Artilerie, Geniu úi Marină –
Bucureúti (1914-1916); ùcoala Specială de
Artilerie –Timiúoara (1919-1921); Facultatea
de Mecanică –Timiúoara; ùcoala de Tragere úi
Centru de InstrucĠie al Artileriei – FranĠa.
Grade militare: sublocotenent - 1 iulie
1916, locotenent - 1 septembrie 1917, căpitan –
aprilie 1920, maior - 1 septembrie 1926,
locotenent-colonel - 1934, colonel - 8 aprilie
1940, general - 14 iunie 1945.
FuncĠii militare: comandant secĠie în
Regimentul 19 Artilerie (1916-1917);
comandant secĠie în Regimentul 7 Artilerie
(1917-1918); comandant de baterie úi
instructor în ùcoala de OfiĠeri de Artilerie,
Geniu úi Marină(1918-1920); instructor în
ùcoala Specială de Artilerie (1920-1925);
ofiĠer în Regimentul 19 Obuziere; instructor
în Centrul de InstrucĠie al Artileriei (19261934); ofiĠer în Inspectoratul Tehnic al
Armatei (1934-1935); ofiĠer în Inspectoratul
General al Artileriei (1936-1938); comandant
al Regimentului 2 Artilerie Grea (1940);
comandant al Centrului de InstrucĠie
InformaĠii al Artileriei (1 noiembrie 1940 –
20 iunie 1941); comandant al artileriei
Diviziei 1 Grăniceri (22 iunie – 1 decembrie
1941); director al Fabricii de MuniĠii úi
Materiale Străuleúti (1 decembrie 1941 –
1 aprilie 1942); comandant al Centrului de
InstrucĠie al Artileriei ,,Mihai Bravu“

Locotenent-colonel Ioan VITZU
Născut: 31martie 1893, la Buzău.
Decedat:Studii militare: ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi Marină (1912-1914);
ùcoala Specială de Artilerie (1921); Cursul
de informaĠii pentru gradul de maior (1923).
Grade militare: sublocotenent -1914,
locotenent -1916, căpitan -1917, maior -1926,
locotenent-colonel -1934.
FuncĠii militare: comandant de secĠie
în
Divizionul
Obuziere
(1914-1916);
comandant de baterie în Regimentul 2
Artilerie Grea (1916-1918), Divizionul 36
Obuziere (1918-1919), Regimentul 72
Obuziere (1922-1923), Regimentul 35
Artilerie (1924-1935); úef serviciu armamentmuniĠii la Divizia 15 Infanterie (1920-1921),
Comandamentul Vânători de Munte (19251926); comandant al Depozitului Domneúti
(1926-1927), comandant divizion úi úef Birou
Mobilizare în Regimentul 2 Artilerie (19271929); úef grup ateliere la Arsenalul Armatei
(1929-1930); úef de birou în DirecĠia Tehnică
a Inspectoratului General Tehnic (19301935); comandant de divizion úi úef Birou
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(2 aprilie 1942 – 4 aprilie 1944); comandant
al Centrului de InstrucĠie al Artileriei
(decembrie 1944 – 16 iunie 1946); comandant
al Diviziei de Gardă (20 august 1946 –
26 iunie 1947); comandant al Corpului 7
Teritorial (27 iunie – 11 iulie 1947); director
al DirecĠiei Tehnice din Comandamentul
Regiunii a 4-a.
La absolvirea ùcolii de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi Marină, la 1 iulie 1916, a
fost înaintat la gradul de sublocotenent úi
repartizat la Regimentul 19 Artilerie. Cu
acesta a participat în toamna aceluiaúi an la
luptele din Primul Război Mondial. În anul
următor, 1917, în funcĠia de comandant de
secĠie în Regimentul 7 Artilerie a participat la
luptele de la Mărăúti úi Oituz. Pentru
,,comportamentul dârz úi curaj în luptele de
susĠinere a infanteriei“127, la 1 septembrie
1917 a fost înaintat, la excepĠional, la gradul
de locotenent.
Din vara anului 1918 până în anul 1925
a îndeplinit funcĠiile de comandant de baterie
úi instructor în ùcoala Militară de OfiĠeri de
Artilerie úi Geniu din Bucureúti úi în ùcoala
Specială de Artilerie de la Timiúoara. În
perioada în care a fost ofiĠer la această ultimă
instituĠie de învăĠământ militar a absolvit úi
Facultatea de Mecanică.
De-a lungul timpului, ca urmare a
calităĠilor specifice domeniului didactic a mai
îndeplinit funcĠii în învăĠământul militar de
artilerie, inclusiv pe cea de comandant al
Centrului de InstrucĠie al Artileriei de la
„Mihai Bravu“.
Ca urmare a pregătirii superioare în
domeniul tehnic, generalul Augustin Vlădescu
a îndeplinit mai multe funcĠii în acest
domeniu, cu rezultate remarcabile. Astfel, în
cadrul Inspectoratului Tehnic al Armatei a
contribuit substanĠial la asigurarea armatei cu
armament de artilerie. Ca urmare a
profesionalismului, recunoscut inclusiv prin
înaintarea la excepĠional la gradul de
locotenent-colonel, a fost numit úeful
comisiilor româno-polone úi al celei cu Ġările
membre ale Micii ÎnĠelegeri pentru asigurarea
cu armament de artilerie. De asemenea, a avut
o importantă contribuĠie teoretică, în
domeniul tehnic úi tactic, caracterizată în
elaborarea lucrărilor: ,,Stabilirea valorii

unităĠilor de foc ca element de luptă,
transport úi reîmprospătare“, ,,Caracteristicile
tehnice úi tactice ale artileriei armatelor
străine úi a materialelor moderne“,
,,PosibilităĠile úi nevoile artileriei noastre în
strânsă legătură cu planul de înzestrare“,
,,Propuneri pentru refacerea hărĠilor úi a
planurilor directoare în raport cu nevoile
artileristice“, ,,Regulamentul E1 pentru
instrucĠia la tunurile de 76 mm“,
,,Regulamentul tragerilor artileriei – E6“,
,,Regulamentul de recunoaúteri úi ocupare a
poziĠiilor de luptă“, ,,Manualul de topografie
artileristică“, ,,Regulamentul topografiei
artileristice“ etc. Generalul Augustin
Vlădescu a fost unul dintre specialiútii de
artilerie ce a publicat numeroase úi valoroase
articole de specialitate în publicaĠiile
timpului. A fost trecut în rezervă pentru boală,
la 30 septembrie 1947. A fost decorat cu
multe medalii úi ordine, între care menĠionăm:
- Medalia ,,Victoria“ 1916-1919;
- ,,Semnul Onorific“ de aur pentru
25 ani de serviciu;
- Ordinul ,,Steaua României“ cu
panglică de virtute militară;
- Ordinul ,,Steaua României“ cu
panglică de virtute Militară;
- Ordinul ,,Coroana României“.
Prin întreaga sa activitate generalul
de brigadă Augustin Vlădescu a contribuit
substanĠial la dezvoltarea artileriei, a
învăĠământului acestei arme, la reuúita
eforturilor militare pe câmpurile de luptă
pentru înfăptuirea idealurilor naĠionale.

General Ioan D. VLĂDESCU
Născut: 5 iulie
1870,
comuna
Comani,
plasa
ùtefăneúti.
Decedat: 1949.
Studii militare:
ùcoala Fiilor de
Militari
din
Craiova (18861889); ùcoala de
OfiĠeri
de
Artilerie úi Geniu
(1891-1893);
ùcoala Superioară de Război (1894-1896).

127

Colonel Sandu Marinescu, ,,Bravi comandanĠi de
brigăzi úi regimente de artilerie“, Editura Pro
Transilvania, Bucureúti, 2006, p.134.
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Grade militare: sublocotenent - 8 iulie
1891, locotenent - 1 ianuarie 1894, căpitan 10 mai 1899, maior -..., locotenent-colonel -...,
colonel -..., general de brigadă - 1 aprilie
1917.
FuncĠii militare: comandant de pluton
în ùcoala de OfiĠeri de Artilerie úi Geniu
(1891-1893) úi în Regimentul 5 Artilerie
(1893-1894); comandant de baterie în
Regimentul 1 Cetate (1894); ofiĠer de stat
major în Comandamentul Diviziei 5 Infanterie
úi Regimentul 8 Artilerie; comandant al
Companiei de Jandarmi Rurală din oraúul
ConstanĠa (1896-1897); úef de stat major al
Diviziei 1 Infanterie (1913); comandant al
Corpului de Jandarmi (1927); comandant al
Diviziei 9 Infanterie (1927-1930).
Datele biografice despre generalul
Vlădescu Ioan sunt puĠine úi incomplete.
Această stare de fapt se datorează pierderii
memoriului său de personal.
Între datele cunoscute amintim că a fost
fiul preotului Vlădescu Dumitru din comuna
Comani úi al Catincăi. A fost căsătorit
începând cu 24 septembrie 1895 cu
Magdalena Marin.
OfiĠer temeinic pregătit, ambiĠios s-a
afirmat ca un foarte bun artilerist, ofiĠer de
stat major úi comandant. Profesionalismul său
l-a probat din plin în acĠiunile militare ale
celui de-al Doilea Război Balcanic în funcĠia
de úef de stat major al diviziei 1 Infanterie úi
în timpul Primului Război Mondial.
Ca urmare a calităĠilor sale remarcabile
a fost numit în onoranta funcĠie de
comandant al Corpului de Jandarmi, prin
Înaltul Decret nr. 2759 din 1927. Din
nefericire pentru el a fost înlocuit în această
funcĠie, după numai 21 de zile de către
generalul Davidoglu Cleant. Următoarea
funcĠie pe care a fost încadrat a fost cea de
comandant al Diviziei 9 Infanterie, pe care a
exercitat-o până în anul 1930 când prin Înaltul
Decret nr. 984 a fost trecut în rezervă.

Pentru meritele sale deosebite a fost
decorat de-a lungul timpului cu o serie de
distincĠii între care amintim:
- Medalia jubiliară ,,Carol I“ (Î.D.
nr. 5384 din 28 decembrie 1905);
- Semnul onorific de 25 de ani;
- Medalia ,,Avântul ğării“ (Î.D.
nr. 6244 din 20 iulie 1913);
- Ordinul ,,Coroana României“clasa
a IV-a cu panglica de virtute militară;
- Ordinul ,,Steaua României“ clasa
a IV-a cu spade úi panglica de virtute militară;
- ,,Crucea
Comemorativă“
(Î.D.
nr. 1744 din 7 iulie 1918);
- Ordinul „Sfântul Stanislav“ clasa
a II-a (Brevetul nr. 127641);
- ,,Steaua României“ clasa a III-a (Î.D.
nr. 1686 din 1923).

General de brigadă
Petre VLĂDESCU
Născut: 26 octombrie 1888, în
Bucureúti.
Decedat: 2 iunie 1977, la Bucureúti.
Studii militare: ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi Marină (1907-1909);
ùcoala Superioară de Război (1920-1922).
Grade militare: sublocotenent -1909,
locotenent -1912, căpitan -1916, maior -1920,
locotenent-colonel -1926,
colonel -1932,
general de brigadă -1938.
FuncĠii militare: (…); comandant al
Diviziei 5 Infanterie (1941-1942); la
dispoziĠia Ministerului Apărării NaĠionale
(1942).
A fost un ofiĠer valoros, cu o
exprimare
profesională
admirabilă.
A participat la campania din 1913, la
primul úi la cel de-al Doilea Război
Mondial. În timpul acestuia din urmă s-a
remarcat în acĠiunile militare din centrul
Basarabiei úi de la Odessa.
A fost trecut în rezervă la 19 iulie 1942.
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General de divizie
Mihail VOICU
Născut: 2 februarie 1890, în comuna
Marginea de Jos, judeĠul Buzău.
Decedat: 17 august 1961, în
închisoarea Gherla.
Studii militare: ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi Marină (1910-1912);
ùcoala Superioară de Război (1919-1921).
Grade militare: sublocotenent - 1912,
locotenent -1915, căpitan - 1917, maior 1920, locotenent-colonel - 1930, colonel 1936, general de brigadă - 1943, general de
divizie -1 946.
FuncĠii militare: comandant de pluton
în Regimentul 16 Artilerie, Regimentul 2
Obuziere (1912-1916); comandant de baterie
în Regimentul 1 Artilerie Grea (1916-1917);
funcĠii în Marele Cartier General (19171919); profesor în Centrul de instrucĠie al
artileriei-Mihai Bravu,
comandant al
Regimentului 35 Artilerie, 2 Artilerie grea,
24 Artilerie (1921-1938); úef serviciu în
Marele Stat Major (1938-1939); comandant
al Brigăzii 5 Artilerie (1939-1942);
comandant al artileriei Diviziei 21 Infanterie
(1942); comandant al artileriei Corpului 4
Armată (1942-1943); comandant al Diviziei
14 Infanterie (1944); comandant al Diviziei 2
Infanterie
(1944-1945);
locĠiitor
al
comandantului Corpului 4 Armată Teritorial
(1945-1946); funcĠii în Marele Stat Major
(1946-1947).
Generalul de divizie Mihail Voicu a
fost unul din marii comandanĠi ai primei
jumătăĠi a secolului al XX-lea. A comandat
de-a lungul carierei sale subunităĠi, unităĠi úi
mari unităĠi. A participat la campania din
1913 úi la cele două războaie mondiale.
A condus unităĠile Diviziei 2 Infanterie în
luptele de la Szolnok, Budapesta, din masivul
Javorina, pentru forĠarea râurilor Hron, Nitra,
Vah úi Morava úi din podiúul Boemiei.
Devotamentul său exemplar faĠă de Ġară
a fost „răsplătit” după schimbările survenite
după al Doilea Război Mondial, cu pierderea
libertăĠii. De altfel, generalul de divizie
Mihail Voicu a încetat din viaĠă în închisoarea
Gherla, la data de 17 august 1961.

General de divizie
Panait WARTHIADI
Născut: 16 martie
1846, la Bucureúti.
Decedat: 7 februarie
1911.
Studii militare: ùcoala
de OfiĠeri (1859-1864PromoĠia Unirii).
Grade
militare:
sublocotenent - 1864,
locotenent - 1868,
căpitan - 1871, maior - 1877, locotenentcolonel - 1881, colonel - 1888, general de
brigadă -1897, general de divizie - 1906.
FuncĠii militare: diferite funcĠii în
Regimentul
1
Artilerie
(1864-1877);
comandant divizion în Regimentul 2 Artilerie
(1877-1882); ajutor al comandantului
Regimentului 2 Artilerie (1882-1884); ataúat
militar la Viena (1884-1885); comandant al
Regimentului 2 Artilerie (1885-1888);
comandant al artileriei Corpului 1 (18881891), 2 Armată (1891-1896); comandant al
ùcolii de OfiĠeri (1896-1897); comandant al
Regiunii Întărite Focúani-Nămoloasa-GalaĠi
(1897-1900); úef al Statului Major Regal
(1900-1906, foto de grup, al treilea din
dreapta ); comandant al Corpului 3 Armată
GalaĠi (1906-1910, foto, stânga sus) úi
2 Armată Bucureúti (1910-1911).
A participat la Războiul pentru
IndependenĠă conducându-úi divizionul în
luptele de la Plevna, Opanez, Smârdan úi
Vidin. La 30 august 1877 din divizionul său a
căzut la datorie primul ofiĠer artilerist,
sublocotenentul Elefterescu Ion.
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credinĠă úi a apărat-o
cu vitejie, a iubit
armata cu pasiune, a
câútigat dragostea úi
stima tuturor acelora
care l-au cunoscut úi
au putut aprecia acest
caracter
leal
úi
neúovăitor”. (general
Leon
Mavrocordat,
seful Statului Major
Regal); ,,Faptele sale
de arme stau scrise cu
litere de aur în marea
Generalul de divizie Panait Warthiadi împreună cu subordonaĠii
carte a războiului
neatârnării”. (general
A fost decorat cu „Virtutea Militară de
George Georgescu, inspectorul general al
război”, „Steaua României de război”,
artileriei); ,,Generalului Warthiadi i-a fost
„Crucea trecerii Dunării”, „Apărătorii
dat să ia parte la întreaga muncă uriaúă,
IndependenĠei”, „Ordinul Carol I în grad de
fără tihnă úi fără odihnă, ca ofiĠer mic úi
comandor”, „Steaua României în grad de
mare, de la Unire până azi, contribuind prin
mare ofiĠer”, „Coroana României în grad de
munca sa úi urmând prin activitatea sa
comandor”, „Semnul onorific de 18 úi 25 ani
necontenit propăúirea armatei care a adus
de serviciu”, „Medalia jubiliară Carol I”,
neatârnarea úi regalitatea noastră, visul
„Medalia comemorativă Rusă”, „Marea
nostru strămoúesc de aur. (...) Generalul
cruce cu briliante Sf. Ana”, „Ordinul
Warthiadi în timpul lungii sale cariere de
Sf. Stanislas” úi altele.
comandant superior, de la 1897 până azi, a
În luna noiembrie 1909, generalul
comandat jumătatea cea mai importantă a
Warthiadi a fost sărbătorit de camarazii din
Ġării noastre. De la regiunea întărită a
Corpul 3 Armată la împlinirea a 50 de ani de
Siretului úi până la malul drept al Oltului, de
serviciu militar. La 8 noiembrie, la
la Dunăre până la înălĠimile munĠilor noútri,
restaurantul Capúa, a avut loc întâlnirea
acolo unde a fost nevoie de tărie úi
promoĠiei sale, mai fiind în viaĠă 8 din cei
destoinicie, generalul Warthiadi era în
15 absolvenĠi, dintre care generalul de divizie
frunte”. (colonel Scarlat Panaitescu, úeful de
Constantin Brătianu úi generalii artileriúti
stat major al Corpului 2 Armată).
Alexandru Tell úi Nicolae Stoika. Între colegii
Corpul neînsufleĠit al generalului a fost
decedaĠi îi amintim pe generalul de divizie
a transportat la Cimitirul Bellu pe un tun tras
Iacob Lahovary, colonelul Constantin
de úase cai. În jurul sicriului úi pe două
Crătunescu úi colonelul Dimitrie Dumitrescuplatforme erau aúezate mulĠime de coroane
Maican.
din partea M.S Regelui Carol I, A.S. Regale
A decedat la 7 februarie 1911. După
Ferdinand, Corpurilor 2 úi 3 Armată,
oficierea serviciului religios s-au rostit
Regimentului 2 Artilerie, ùcolilor militare,
discursuri de omagiere, din care reĠinem:
Revistei
Artileriei,
Revistei
Armatei,
,,Generalul Warthiadi a consacrat întreaga
camarazilor de arme, prietenilor úi rudelor.
sa activitate carierei militare, a servit Ġara cu
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Affetul mortuaar a fost urm
mat de un foarte
fo
mare
nuumăr de gennerali úi ofiiĠeri superioori, rude úi
priieteni, trăsuura M.S. Regelui
R
Carrol I (ca o
disstincĠie
a
acordată
generaluluui
(doar
consilierii familiei
f
regale úi generalii
Allexandru Cernat
C
úi Arion
A
Eraacle
mai
beneficiase de
d această distincĠie), trăsurile
ruddelor, toate trupele garnnizoanei Buucureúti.

1910
0-1911); coomandant aal Regimen
ntului 8
Artillerie (1909--1910, 19111-1914); úef de stat
majo
or al Corpullui 3 úi 4 A
Armată al Armatelor
de Nord
N
úi 1 (1914-1917); secretar geeneral în
Miniisterul maaterialelor de război (19171918
8); comanddant al Divviziei 8 In
nfanterie
(1918-1919); comandant al Corp
pului 4
Arm
mată (1919--1922); a fost pensiionat în
anul 1926.
mul Război Mondial
A particippat în Prim
la lu
uptele din Transilvania
T
a (1916) caa úef de
stat major al Armatei
A
Connstantin Preezan, úi
l Mărăúeúúti, ca úef de stat major
m
al
de la
Arm
matei 1 comaandată de ggeneralul Co
onstantin
Christescu úi apoi de generalul Eremia
Grig
gorescu.
La 9 noiembrie
1918, la cererea
n
guveernului buccovinean, aaprobată dee regele
Ferd
dinand, în fruntea
fr
Diviiziei 8 Infaanterie, a
intraat în Siret, stabilindu-úi
s
i comandam
mentul în
„Cassa Sbierenillor” , fost seediu al jand
darmeriei
austrriece, iar la
l 11 noiem
mbrie în CernăuĠi,
C
undee a avut parte
p
de o primire trriumfală.
Iancu
u Flondor s-a adresat coman
ndantului
trupeelor române: „Doomnule General!
G
Ca preúedinte
p
al Consilliului NaĠio
onal am
datoria să bineccuvântez faalnica oaste română
ntrarea ei în
î capitala Bucovinei,, acestei
la in
Ġări care păstreează în sânuul ei sfintelee moaúte
ale marelui
m
nosstru Domn ùtefan. Su
untem pe
cale să întreggim iarăúi moútenirea
a lui –
Rom
mânia Mare – sufletul luui nemurito
or este în
mijlo
ocul nostruu. Dară, nnu este da
at fiinĠei
omen
neúti de a fixa în grrai viu o astfel
a
de
simĠiire. Numai o rugăciunee fără cuvin
nte, care
se înalĠă
î
la ceruri, îi poate correspunde
întru
ucâtva. Dom
mnule Geneeral ! DaĠi--mi voie
să binecuvânte
b
ez aúa cum
m o fac doi
d fraĠi
iubittori care după
d
o luungă úi du
ureroasă
desp
părĠire se întâlnesc sspre a nu se mai
desp
părĠi nicioddată. O fac,, deschizând
d braĠele
melee úi strângânndu-vă la pieept”. În cuv
vântul de
răspu
uns la aloocuĠiunea llui Iancu Flondor,
F
geneeralul Iacoob Zadic a spus: „OnoraĠi
„
cetăĠĠeni ai Bucovinei! În urma dorinĠei
Com
mitetului naĠĠional bucovvinean, M.S
S. Regele
úi România a răspuns chhemării úi au adus
ajuto
orul armateei române, pentru ca liniútea
acestei Ġări să nu
n fie turbuurată. Sosin
nd, aduc
saluttul cu iubirre frăĠeascăă úi pot să spun cu
iubirre de mamăă al Româniiei libere că
ătre Ġara
Buco
ovinei. În acceste momeente, gândul meu se
înalĠĠă către Dumnezeuu úi-i ad
dresează

Generaal de diviziee Iacob ZADIC
Născut: 8 decembrie
N
1867, în comuna
Brătuleúti,
judeĠul
Roman.
D
Decedat:
8 aprilie
1970, la Buucureúti.
Studii
militare:
Liceul Fiilor
F
de
Militari - Iaaúi, ùcoala
de OfiĠeri de
d Artilerie
úi Geniuu (188618888), ùcoalaa Specială de Artileriee úi Geniu
(18889-1891), ùcoala Suuperioară de
d Război
(18896-1898).
s
ent - 1888,
Grade militare: sublocotene
loccotenent - 18891, căpitann - 1996, maaior - 1906,
loccotenent-colonel - 19911, coloneel - 1914,
general de briigadă - 19188, general de
d divizie 19919.
FuncĠiii militare: comandant de pluton
úi baterie în Regimentuul 4 Artilerrie (188818889), Regim
mentul 3 Artilerie
A
(18891-1896),
Reegimentul 12
1 Artileriee (1696); úef birou
preegătire de luptă
l
la Regimentul
R
8 Artilerie
(18898-1901); ofiĠer în staatul major al
a Diviziei
7 Infanterie
I
(1901-1906)); úef de staat major al
Diiviziei 2 úi 7 Inffanterie (11906-1909,
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mulĠumirile României Mari că a scos sfânta
dreptate la suprafaĠă. Pentru despărĠirea
Bucovinei a trebuit să curgă sânge úi să cadă
un cap de Domn, pentru reîmpreunarea ei
însă n-a curs nici un pic de sânge, căci s-a
făcut totul prin vrednicia voastră úi vrerea
dreptăĠii”.
Ca unul dintre participanĠii de seamă la
victoria de la Mărăúeúti, a fost însoĠitorul
oficial al mareúalilor FranĠei Joffre,
comandantul suprem al armatelor franceze în
anii 1915-1916, úi Foch, comandant al
forĠelor franceze în anul 1918, cu prilejul
vizitelor acestora în România în 1920,
respectiv 1922.
A
decedat la 8 aprilie 1970, la
Bucureúti, la venerabila vârstă de 103 ani.

A participat la Primul Război Mondial
ca observator în balon. După absolvirea
studiilor de specialitate a fost numit
comandant de subunitate în Regimentul 24
Artilerie. După absolvirea în anul 1928, cu
rezultate foarte bune a ùcolii Superioare de
Război a desfăúurat o laborioasă activitate în
Marele Stat Major. Începând cu anul 1936 a
îndeplinit activităĠi în diplomaĠia militară.
Debutul în acest domeniu a fost marcat de
participarea la misiunea „Societe des Nation”.
Ulterior a îndeplinit funcĠia de ataúat militar
adjunct la Paris.
Revenit în Ġară, ca urmare a experienĠei
dobândite în FranĠa, a îndeplinit funcĠii de
răspundere, având între altele o contribuĠie
substanĠială la dezvoltarea învăĠământului de
artilerie antiaeriană. În calitate de secund al
comandantului Centrului de InstrucĠie al
Apărării Contra Aeronavelor a contribuit la
elaborarea unor regulamente úi instrucĠiuni.
În timpul celui de-al Doilea Război
Mondial a participat la apărarea antiaeriană a
capitalei în anul 1941 úi în calitate de
comandant al Divizionului 2 Artilerie din
Regimentul 5 Artilerie Antiaeriană la
Campania din est. După 23 august 1944,
colonelul Zadic a trecut în rezervă deúi
potrivit prevederilor timpului această măsură
a fost neregulamentară.
A rămas în conútiinĠa camarazilor ca
un strălucit specialist de artilerie
antiaeriană úi un valoros diplomat militar.

Colonelul Grigore ZADIC
Născut: 27 martie 1828, în Bucureúti.
Decedat: Studii
militare:
Liceul
Militar
„Mânăstirea Dealul”; ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi Marină; ùcoala Militară de
Observatori în balon; ùcoala Specială a
Artileriei úi ùcoala Superioară de Război
(1926-1928).
Grade militare: sublocotenent –1917;
locotenent - ...; căpitan - .....; maior - .....;
locotenent-colonel –1940; colonel –1945.
FuncĠii militare: comandant pluton în
Regimentul 24 Artilerie (1922-1926); ofiĠer
de stat major în Marele Stat Major (19281936); diplomat militar (1936-1937); ofiĠer în
stagiu la Regimentul 11 Artilerie în armata
franceză; comandant secund la Centrul de
InstrucĠie al Apărării Contra Aeronavelor
(1940-1941); ajutor al Comandantului
Comandamentului Apărării Antiaeriene a
capitalei
(1941-1942);
conducător
al
delegaĠiei ofiĠerilor de antiaeriană trimiúi la
pregătire în Germania (01.03–10.04.1942);
comandant al Divizionului 5 Artilerie
Antiaeriană Mobil din Regimentul 5 Artilerie
Antiaeriană (1942-1943); ofiĠer în Marele Stat
Major (1943-1945); comandant al Centrului
de InstrucĠie al Artileriei Antiaeriene (1946).
Colonelul Grigore Zadic a fost fiul
distinsului artilerist, general de divizie Iacob
Zadic. A absolvit úi Facultatea de drept din
Iaúi.

Locotenent Gheorghe ZAPAN
Născut: 8 martie
1897, la Dorohoi,
judeĠul Botoúani.
Decedat: 20 iulie
1976, la Bucureúti.
Studii
militare:
Liceul
militar
„Mânăstirea
Dealu”
(19141915); ùcoala de
OfiĠeri de Artilerie,
Geniu úi Marină (1915-1916).
Grade militare: sublocotenent -1916,
locotenent -1917; în 1922 a trecut în rezervă,
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iar în 1941 a fost reactivat, participând la
război atât în est, cât úi în vest.
FuncĠii militare: comandant de pluton
de artilerie (1916-1918); profesor de
matematică la Liceul Militar Mânăstirea
Dealu (1918-1922).
A fost un ofiĠer temeinic pregătit.
Pe lângă studiile miliatre a urmat în perioada
1919-1923 Facultatea de drept din Iaúi.
De asemenea, în perioada 1926-1932 a urmat
studii de doctorat în psihologie la Berlin.
A luat parte la ambele războaie
mondiale. În Primul Război Mondial a
participat la bătălia de la Mărăúeúti, fiind
rănit. În cel de-al Doilea Război Mondial a
luptat atât în est, unde a fost rănit, cât úi în
vest.
În anul 1917 a primit ,,Premiul pentru
lucrări de matematică aplicată la útiinĠele
militare“ pentru studiul ,,Asupra câtorva
elemente de tragere“ publicat în ,,Gazeta
matematică“, nr. 4, anul XXII.
Este întemeietorul unor discipline úi
ramuri útiinĠifice: taxiologia, cibernetica
activităĠii umane, cibernetica pedagogică,
pedagogia structurală etc.

Chitila (1923-1927); ofiĠer de stat major în
Regimentul de Artilerie Antiaeriană (19271928); ofiĠer de stat major în Regimentul 1
Apărare Contra Aeronavelor (1931-1933);
ofiĠer în Marele Stat Major (1933-1934);
ofiĠer de stat major în Comandamentul
Diviziei 1 Aeriană (1 noiembrie 1934-31
octombrie 1935); úef Birou InstrucĠie úi úef
birou
Organizare
–
Mobilizare
în
Comandamentul ForĠelor Aeriene (19351938); comandant al Grupului Mixt din
Centrul de InstrucĠie Apărare Contra
Aeronavelor (1938-1940); ofiĠer de stat major
în Corpul 2 Armată (1940-1942); úef al
Biroului Organizare – Mobilizare úi ajutor al
comandantului la Comandamentul Apărării
Antiaeriene (1942); subúef de stat major úi úef
al
Biroului
Organizare-Mobilizare
la
Comandamentul
Artilerie
Antiaeriene
(1 noiembrie 1942 – 1martie 1943); úef al
SecĠiei a 3-a InstrucĠie în Statul Major Aerian
(1 martie 1943 – 1 martie 1944); úef secĠie
OperaĠii în Comandamentul Aerian (1 martie
1944 – 1 august 1944); comandant al
Regimentului 9 Artilerie Antiaeriană (19441945).
Generalul
de
brigadă
Nicolae
Zăgănescu s-a născut la Ploieúti, fiind primul
dintre cei patru fii ai lui Mihai Zăgănescu,
ofiĠer de infanterie úi ai Mariei ZăgănescuRadian, profesoară de desen úi artist plastic.
După absolvirea a 5 clase primare în Ploieúti a
urmat 7 clase la Liceul Militar din Iaúi úi a
susĠinut examenul de bacalaureat la renumitul
Liceu „SfinĠii Petru úi Pavel” din Ploieúti.
Ulterior a fost admis la data de 1 octombrie
1916 la ùcoala de OfiĠeri de Artilerie, Geniu
úi Marină.
De remarcat faptul că opĠiunea sa
pentru cariera armelor s-a încadrat în
tradiĠia familiei. Nu numai tatăl său a fost
ofiĠer, ci úi bunicul, Alexandru Zăgănescu,
participant la Războiul de IndependenĠă úi
mai ales celebrul său străbunic, căpitanul
Pavel Zăgănescu, devenit peste ani colonel cel
ce a comandat eroic pompierii bucureúteni
în lupta cu turcii din Dealul Spirii, la
13 septembrie 1848.
ùi-a făcut debutul în cariera armelor
participând cu gradul de sublocotenent la
războiul pentru întregirea neamului. În luptele
de la Mărăúeúti, în calitate de comandant al

General de brigadă (r)
Nicolae M. ZĂGĂNESCU
Născut: 25 mai 1898, la Ploieúti.
Decedat: 1987, Bucureúti.
Studii militare: ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie úi Geniu (1 noiembrie 1922-31
octombrie 1923); ùcoala Superioară de
Război (1929-1931).
Grade militare: sublocotenent -1917;
locotenent (avansat la excepĠional la
01.10.1919); căpitan - 15.02.1925; maior 1935; locotenent-colonel - 1 iulie 1942;
colonel - 1 martie 1944; general de brigadă
(avansat în rezervă) - 1981.
FuncĠii militare: comandant secĠie
obuziere în Regimentul 19 obuziere Ploieúti
(1917-1919); ofiĠer cu popota în Brigada 5
Artilerie (1919-1920); comandant de baterie
în Regimentul 19 Obuziere (1920-1921);
comandant de secĠie (1921-1922), ajutor al
Biroului MuniĠii în Depozitul Central MuniĠii
de Război úi comandant al Companiei a 2-a
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transformat în „regiment de instrucĠie”,
dislocat în Bucureúti, iar comandantul său,
colonelul Nicolae Zăgănescu, a fost trecut în
rezervă. Această măsură grăbită, nedreaptă a
fost cauzată de participarea sa la Campania
din Est. Ulterior úi-a asigurat existenĠa ca
inginer constructor pe diferite úantiere. În anul
1981, în semn de apreciere a întregii sale
activităĠi sub drapel, a fost avansat la gradul
de general de brigadă. MenĠionăm că de-a
lungul anilor a fost decorat cu medaliile:
- „Crucea comemorativă” 1918-1920
cu bareta Mărăúeúti (1920);
- „Victoria” (1920);
- „Semnul onorific pentru 25 de ani
de serviciu” (1938);
- „Crucea trecerii Dunării” cu baretă
TradiĠii (1940);
- „Aeronautică clasa a III-a” cu spade
(1942). De asemenea, i-au fost atribuite
ordinele „Coroana României în grad de
cavaler” (1929); „Coroana României cu
spade în grad de ofiĠer” (1943); „Coroana
României cu spade úi panglică militară în
grad de comandor” (1945).

unei secĠii de obuziere din Regimentul 19
Obuziere Ploieúti, a fost rănit la cap în ziua de
16 iulie 1917. Deúi rănit a refuzat să fie
evacuat de pe front úi a luptat mai departe cu
regimentul său. În prima sa notare de serviciu,
comandantul Regimentului 19 Obuziere,
colonelul Andrei Miclescu a evidenĠiat curajul
cu care a condus în luptă secĠia sa.
După război a îndeplinit diferite funcĠii
de comandant de secĠie úi de baterie de
artilerie, de ofiĠer cu aprovizionarea úi de úef
al Biroului MuniĠii în Depozitul Central de
MuniĠii de Război. De asemenea, s-a
preocupat de ridicarea nivelului său de
pregătire de specialitate dar úi generală,
urmând un curs la ùcoala de tragere a
Artileriei de la Râúnov, în 1922, ùcoala
Specială de Artilerie în perioada 1922-1923
úi Facultatea de Drept (la fără frecvenĠă) din
Bucureúti.
Momentul de cotitură în cariera sa a
avut loc la data de 1 aprilie 1927, când a
fost încadrat ca ofiĠer de stat major într-un
regiment de artilerie antiaeriană.
În perioada 1929-1931, a urmat cu
rezulatate superioare ùcoala Superioară de
Război, fiind apreciat cu calificative „bine”
de către directorul
de studii, colonelul
Spiroiu úi de comandantul ùcolii Superioare
de Război, generalul Ion Antonescu. Ca ofiĠer
de stat major a activat cu succes într-o
multitudine de funcĠii.
De reĠinut faptul că în data de
1 noiembrie 1941 a fost trimis pe frontul de
est, unde a remaniat dispozitivul de apărare
antiaeriană al Corpului 2 Armată. Fără a
minimiza alte funcĠii importante deĠinute în
timpul războiului, vom evidenĠia modul
remarcabil în care a exercitat în perioada
1 august 1944 - 15 mai 1945 funcĠia de
comandant al Regimentului 9 Artilerie
Antiaeriană. Cu acest Regiment a participat la
luptele grele de apărare antiaeriană a zonei
petroliere Prahova. La data de 15 mai 1945,
Regimentul 9 Artilerie Antiaeriană a fost

General de brigadă
Toma ZOTTER
Născut: 25 aprilie 1889, la Alexandria,
judeĠul Teleorman.
Decedat:Studii militare: ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi Marină (1915-1917);
ùcoala de AplicaĠie pentru Artilerie (19221923); ùcoala Superioară de Război (19311933).
Grade militare: sublocotenent -1917;
locotenent- 1919; căpitan- 1923; maior- 1935;
locotenent-colonel-...; colonel-1943; general
de brigadă - 1947.
FuncĠii militare: comandant de pluton
în Regimentul 2 Artilerie (1917-1919);
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comandant de baterie, ajutor úef birou
mobilizare la Regimentul 2 Artilerie Hipo
(1919-1922); comandant de baterie la
Regimentul 39 Artilerie (1926-1931); úef de
stat major la Regimentul 39 Artilerie (19361942); úef de stat major la Divizia 13 Pază din
Transnistria (1942), la Divizia 13 Infanterie
(1942) úi la Divizia 10 Infanterie (19421943); úef de stat major la Corpul 5 Armată
(1943-1946); úef SecĠie în DirecĠia Personal a
Ministerului de Război (1945-1946); úef de
stat major la Corpul 5 Teritorial (1946-1947);
comandant al Diviziei Gardă; comandant al
artileriei Regiunii 3 Militare; comandant al
Diviziei 18 Infanterie; úef de stat major al
Regiunii 3 Militare (1947-1950).
A copilărit în Alexandria, unde a urmat
patru clase primare úi gimnaziul. După
absolvirea Liceului „Mihai Viteazul” din
Bucureúti a fost admis la ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi Marină din capitală.
ùi-a început cariera militară în anul
1917, la comanda unui pluton din Regimentul 2
Artilerie. În lunile iulie – august a participat la
marea bătălie de la Mărăúti. În anul 1919,
odată cu înaintarea la gradul de locotenent a
fost numit comandant de baterie în
Regimentul 2 Artilerie Hipo.
Ca urmare a calităĠilor profesionale, în
anul 1924 a fost mutat la ùcoala de AplicaĠie
a Artileriei, unde úi-a desfăúurat activitatea
până în anul 1926, când a fost numit
comandant de baterie în Regimentul 39
Artilerie.
După absolvirea ùcolii Superioare de
Război în anul 1931, a îndeplinit funcĠii de úef
de stat major. În această funcĠie la Regimentul 39
Artilerie, locotenent-colonelul Toma Zotter a
participat în perioada 22 iunie 194124 decembrie1942 la luptele pentru eliberarea
Bucovinei de Nord úi a Bucovinei úi la cele
pentru cucerirea oraúului Odessa. De
asemenea, a participat la eroicele lupte de la
Cotul Danului, ca úef de stat major la Divizia
10 Infanterie, la luptele din Caucaz.

La data de 31 octombrie 1943 a fost
înaintat la gradul de colonel úi numit în
aceeaúi consacrată funcĠie pentru el de stat
major la Corpul 5 Armată din Ploieúti.
A condus acĠiunile de luptă ale acestuia
înpotriva rezistenĠei germane din perioada
23-31 august 1944.
Odată cu înaintarea la gradul de general
în data de 24 ianuarie 1947 a fost numit
comandant al Diviziei de Gardă. Deúi a mai
îndeplinit funcĠii de comandant, al artileriei
Regiunii 3 Militare respectiv al Diviziei 18
Infanterie, úi-a încheiat activitatea militară tot
ca úef de stat major al Regiunii 3 Militare.
În cei aproape 34 de ani în care a servit
Ġara sub drapel a dovedit profesionalism,
responsabilitate úi devotament faĠă de armată
úi naĠiunea română. Pentru calităĠile sale,
probate din plin în timpul participării la cele
două războaie mondiale, generalul Toma
Zotter a fost distins cu mai multe ordine úi
medalii între care amintim:
- „Coroana României” clasa a IV-a cu
spade úi panglică de „Virtute Militară”.
- „Steaua României” clasa a IV-a.
- Ordinul „Mihai Viteazul” clasa a III-a
cu spade.

Colonel Ioan ZVORANU
Născut: 15 iunie 1873, la GalaĠi.
Decedat:Studii militare: ùcoala Militară de
OfiĠeri de Artilerie úi Geniu (1891-1893).
Grade militare: sublocotenent -1893,
locotenent -1896, căpitan -1904, maior -1911,
locotenent-colonel -1916, colonel -1920.
FuncĠii militare: diferite funcĠii în
Regimentul 2, 5, 7, 10 úi 14 Artilerie (…);
comandant al Regimentului 1 Artilerie Grea
(1917-1919).
A fost unul din mulĠii bravi artileriúti
participanĠi la Războiul de Reîntregire.
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ordonanĠă al Regelui Ferdinand (18 ianuarie
1925 – 15 iunie 1935; primii 3 ani úi 8 luni a
fost detaúat de la Regimentul 40 obuziere);
comandant al Regimentului 2 Artilerie Grea
(15 iunie 1935 – 16 iunie 1936); ofiĠer în
Statul Major Regal (Casa Militară Regală),
(16 iunie 1936 – 19 iulie 1942).
Generalul Zwiedinek s-a născut la
21 februarie 1886 la Cluj în familia nobilului
de SĦdenhorst, Alois de Zwiedinek. A urmat
cursurile ùcolii de CadeĠi a Armatei AustroUngare úi ale Academiei Militare din Viena.
La absolvirea acesteia a fost avansat la
18 august 1907 la gradul de sublocotenent úi
repartizat la Regimentul 34 Artilerie de
Câmp.
După realizarea României Mari a fost
primit în Armata Română cu gradul de
căpitan, prin înaltul Decret nr. 3051 din
17 iulie 1919128. Ca urmare a lipsei de ofiĠeri
cu grad superior a fost numit comandantul
Divizionului 2 din Regimentul 36 Obuzier de
Câmp din Sibiu. CalităĠile sale au fost în scurt
timp descoperite de úefii săi. Comandantul
Brigăzii 18 Artilerie, colonelul Marcovici îl
aprecia elogiativ: „Este un bun ofiĠer
superior, cu o educaĠie aleasă, priceput în
meseria sa úi divizionul său se prezintă prea
bine sub toate raporturile. La toate inspecĠiile
ce am făcut am constatat cu o deosebită
plăcere munca neobosită depusă de acest
ofiĠer superior. Este un foarte bun element úi
dotat cu frumoase sentimente ostăúeúti úi
româneúti. Este tipul ofiĠerului-perfect,
camarad, disciplinat, corect în toate acĠiunile
sale”.
De menĠionat că tatăl său a fost voluntar
în Războiul din 1877-1878 în Regimentul 1
Călăraúi129.

În campania din 1916 a îndeplinit funcĠia de
úef al artileriei în capul de pod de la
Turtucaia, iar în luptele de la Mărăúeúti a
comandat gruparea de artilerie. A participat
de asemenea, la campania din 1919 din
Ungaria cu Divizia 7 Infanterie.
La 31 ianuarie 1923 a fost trecut în
retragere pe motiv de boală, contractată în
timpul serviciului militar.

General de brigadă
Eugen ZWIEDINEK
Născut:
21 februarie 1886, la
Cluj.
Decedat: 29 august
1956.
Studii
militare:
ùcoala de CadeĠi a
Armatei
Austroungare;
Academia
Militară din Viena
(1904-1907); Cursul de gaze de la Viena;
Cursul de artilerie pentru ofiĠeri superiori la
Viena.
Grade militare: sublocotenent 18 august 1907; locotenent -1 noiembrie
1912; căpitan -1 septembrie 1915; maior 1 septembrie 1919; locotenent-colonel 31 martie 1923; colonel -1 octombrie -1928;
general de brigadă -16 iunie 1936.
FuncĠii militare: diferite funcĠii în
Regimentul 34 Artilerie câmp din Armata
Austro-Ungară (18 august 1907-1912);
comandant al Divizionului 2 în Regimentul
36 Obuziere de Câmp (1 martie-1 septembrie
1919); ofiĠer în Regimentul 37 Artilerie
(1 septembrie 1919 - 20 noiembrie 1920);
ofiĠer
în
Regimentul
33
Artilerie
(20 noiembrie 1920 – 1 aprilie 1923);
comandant de divizion úi ùef al Biroului
InstrucĠie în Regimentul 40 Obuziere
(1 aprilie 1923 – 1 octombrie 1928); ofiĠer de

128

Comandor dr. Marian Moúneagu, General de
brigadă Eugen Zwiedinek, în Revista Document nr. 1
din 2012, p. 96.
129
Idem.
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regimentului, cât úi în soluĠionarea
problemelor administrative, inclusiv de
dezvoltare a infrastructurii acestuia.
După ce la data de 16 iunie 1936 a fost
înaintat la gradul de general de brigadă a fost
mutat din nou în Statul Major Regal. PrestaĠia
sa profesională a fost úi de această dată de
excepĠie. Elocvent în aest sens este
consemnarea úefului Casei Regale a M.S.
Regele referitor la serviciul generalului, plin
de română úi credinĠă, pe lângă M.S. Regina
Maria: „Se remarcă prin sentimentele sale
distinse de bun camarad. Întruneúte armonios
deprinderile de perfectă curtenie cu fermitatea
în hotărâri. Desăvârúit administrator fără a
umbri strălucirea curĠii. În concluzie: Distins
în maniere, dar distins úi în sentimente úi în
acĠiunile sale”131.
A fost trecut în rezervă, pentru limită de
vârstă la 19 iulie 1942 prin Decretul
nr. 2275/1942.
Pentru meritele sale admirabile a fost
distins cu multe ordine úi medalii între care
amintim:
- Ordinul „Coroana României” clasa
a IV-a (1922);
- Ordinul Sârb „Sf. Sava” clasa a III-a
în grad de comandor;
- Ordinul Sârb „Vulturul Alb” clasa
a III-a în grad de comandor (1928);
- „Crucea de Fier” clasa a II-a;
- Ordinul „Steaua României” clasa
a III-a în grad de cavaler (1928);
- Ordinul „Steaua României” clasa
a IV-a în grad de ofiĠer (1929).
Generalul
de
brigadă
Eugen
Zwiedinek, sas de origine, este un exemplu
de loialitate faĠă de armată úi statul român,
de profesionalism de cea mai înaltă clasă.
Generalul a trecut la cele veúnice în data
de 29 august 1956.

Comandantul Regimentului 33 Artilerie
locotenentul-colonel Castană în „nota
calificativă” pe anul 1921 îl caracteriza la fel
de onorant: „ Bun militar. Perfect călăreĠ úi
îndemânatec. Dă un exemplu frumos
subalternilor prin felul de a fi. EducaĠia
militară desăvârúită. Disciplinat în toate
ocaziile. Îndeplineúte serviciul foarte
conútiincios úi bine......... [……]. Îl propun la
înaintarea excepĠională la gradul de
locotenent-colonel”130.
Pe lângă excelenta pregătire militară
generală úi de specialitate a manifestat úi
frumoase calităĠi sportive. Era un foarte bun
călăreĠ úi un desăvârúit spadasin. În anul 1924,
prin lecĠiile de scrimă úi floretă pe care le-a
oferit ofiĠerilor din garnizoana Târgu-Mureú a
făcut o reuúită propagandă acestui elegant úi
nobil sport.
Ansamblul
calităĠilor
personale
remarcabile l-au impus începând cu
29 ianuarie 1925 ca ofiĠer de ordonanĠă al
Regelui Ferdinand. La Statul Major Regal a
mai îndeplinit funcĠia de adjutant regal la
Casa Militară a Regelui úi la Casa M.S.
Regina Maria. În aceste funcĠii a fost apreciat
atât de rege, cât úi de regină. Relevantă este
consemnarea
generalului
Constantin
Posievici, úeful Casei Militare Regale a
Regelui din foaia calificativă pentru anul
1930: „Distins, discret, om de muncă, om de
încredere, cu adevărat element de elită. În
toate împrejurările se achită de serviciul său
cu mult devotament úi pricepere. Un
admirabil camarad...”.
În anul 1934 a urmat „Cursul de
comandant”. Anul următor prin Înaltul Decret
nr. 1559 din 15 iunie 1935 a fost numit
comandant al celebrului Regiment 2 Artilerie
Grea. A avut o activitate intensă, atât în ceea
ce priveúte „pregătirea de război” a

131

Arhiva Ministerului Apărării NaĠionale, Memoriul
Original al Generalului de brigadă Eugen Zwiedinek,
dosar nr. 5751, f. 32.

130

Arhiva Ministerului Apărării NaĠionale, Memoriul
Original, General Zwiedinek, Dosar 5751, f. 13.
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De la stânga la dreapta: locotenent-Ġinută ordinară; sergent-Ġinută campanie; cheson,
tunar-mare Ġinută; soldat-Ġinută ordinară

Atelaj artilerie
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13.1. ğinuta artileriútilor în perioada
1843-1859

garnitură de alamă, care urca pe partea
posterioră a calotei úi se termina cu un Ġui
fixat pe vârful calotei pe o placă cu patru
lamele, Ġintuită în nituri ornamentale. ğuiul se
fixa prin înúurubare în placă, pentru Ġinuta de
serviciu úi se demonta pentru ataúarea tijei
care susĠinea penajul din păr de cal pentru
Ġinuta de paradă. La baza calotei, lateral, se
găseau jugularele galbene, iar în faĠă era
emblema ğării Româneúti, vulturul încoronat
în profil dreapta cu aripile desfăcute úi o cruce
în cioc, de dimensiuni mari, de culoare aurie,

La înfiinĠarea primei baterii de artilerie
din ğara Românească, în anul 1843, ofiĠerii úi
soldaĠii au primit uniforme noi. Culoarea
specifică a Ġinutei infanteriei úi cavaleriei
(lăncierii) era încă de la constituirea primelor
regimente, din anul 1830, culoarea bleumarin
fiind preluată úi la artilerie, dar cu elemente
specifice. Tunica din postav bleumarin era
lungă până deasupra genuchiului, încheiată la
un rând de nasturi galbeni, paspoalată cu roúu,

Uniformele de paradă ale ostaúilor primei baterii de artilerie din anul 1843. („Albumul Oútirii”, 1852)

executat din alamă. Anexele metalice ale
chivărei sunt cunoscute cu numele de
„alămuri”.

manúetele mânecilor fiind din postav negru cu
paftale roúii úi trei nasturi. Gulerul tunicii era
de culoare neagră paspoalat cu roúu.
Pantalonii, tot din postav bleumarin, erau
largi úi aveau aplicat lateral un lampas lat, din
postav roúu. Coifura artileriútilor numită
„chivără”1 era din piele, iar mai târziu din
metal, aceasta fiind o piesă nouă apărută în
uniforma ostaúilor români. Chivăra era
alcătuită dintr-o calotă cu vizieră úi apărătoare
de ceafă ale căror margini erau întărite cu o

Centura era simplă, prevăzută cu o
cataramă dreptunghiulară. SoldaĠii purtau
cartuúieră, de format mic, pe úoldul drept cu o
diagonală trecută pe sub epoletul stâng.

1

Cristian M. Vlădescu, Uniformele armatei române de
la începutul secolului al XIX-lea până la victoria din
mai 1945, Editura Meridiane, Bucureúti, 1977, p.17.
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OfiĠerii purtau aceeaúi uniformă, dar aveau
epoleĠi de tip „îngheĠat” (metalici), broderii
dreptunghiulare din fir auriu la guler, paftale
simple din manúetă úi eúarfă similare celorlate
arme.
O caracteristică a uniformelor apărută în
anul 1843 o reprezintă „znacurile”. Acestea
erau însemnele de serviciu ale gradelor
ofiĠerilor fiind purtate la gât, sub gulerul
tunicii. Forma lor era semiovală având la
capete nasturi îmbrăcaĠi în fir auriu, împletit
sau răsucit în spirală úi aúezat în cercuri
concentrice. Se purtau la gât cu un únur din fir
aurit. Culoarea znacurilor era aurie sau albă
fiind confecĠionate din metal pe care era
aplicat însemnul ğării Româneúti, vulturul,
care avea culoare diferită în funcĠie de grad.
Coloneii úi maiorii aveau znac din metal
galben, cu vultur din acelaúi metal; gradul de
căpitan era reprezentat de un vultur alb pe un
znac galben, cel de locotenent prin vultur
galben pe fond alb, iar cel de sublocotenent
prin znac alb pe care era aplicat vulturul din
metal alb.
În Moldova, în anul 1848, prin „Înalta
poruncă de zi” nr. 21 din 30 noiembrie
artileria
primeúte
jachete
bleumarin
cu guler din acelaúi postav, paspoalate cu

OfiĠer de artilerie în uniformă model 1843
(„Albumul Oútirii”, 1852)

Anul 1852. Baterie de artilerie din Muntenia în marú. („Albumul Oútirii”, 1852)
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roúu, epoleĠi úi paftele roúii montate pe vipuúti
din aceeaúi culoare. La chivără, artileria avea
ca emblemă capul de bour din alamă sub care
erau două tunuri încruciúate, din acelaúi
material. ğinuta era completată cu pantaloni
de culoare gri cu vipuúcă roúie. Surtucul era
din postav, ca al infanteriei, cu guler
bleumarin paspoalat cu roúu, manúete duble
întoarse úi paspoalate cu roúu.
Până la Unirea din anul 1859 se mai
produc unele modificări, precum cea ordonată
prin porunca nr. 11 din 13 decembrie 1854.
Artileria primeúte tunică bleumarin úi
pantaloni gri cu paspoal roúu, chivăra având
aceleaúi alămuri dar emblema schimbată.
Aceasta devine semi-ovală, cu raze, stema
fiind reliefată printr-un scut încoronat pe care
era reprezentat capul de bour, mărginit de doi
delfini. Tunica avea gulerul negru, paspoalat
cu roúu epoleĠii la fel, iar paftalele de manúetă
montate pe vipuúcă circulară roúie. La soldaĠi
centura-ham era din piele neagră. OfiĠerii
purtau la guler două broderii dreptunghiulare
din fir auriu úi trei mai scurte, la paftalele de
la manúetă, iar la gât znacuri de grad,
introduse la uniformă în Moldova, începând
cu anul 1845. EpoleĠii úi eúarfa erau executaĠi
tot din fir auriu. Mantaua de culoare gri, la fel
pentru toată armata Moldovei avea, la
artilerie, epoleĠi roúii úi guler de culoarea
fondului, pe care se aplicau petliĠe tip
„săgeată”, de culoare neagră, paspoalate cu
roúu, un alt element care devine tradiĠional în
artileria românească.
13.2. Uniformele artileriútilor în
perioada 1860-1872
După unirea din 24 ianuarie 1859, prin
„Înaltul ordin de zi” din 20 martie 1859 se
stabileúte o comisie mixtă pentru înlăturarea
deosebirilor de uniforme dintre cele două
armate. După anul 1860 se poate vorbi de o
uniformă comună ce va avea ca element
distinctiv cocarda tricoloră pe coifură úi eúarfa
tricoloră tot acum fiind instituit pentru prima
dată gradul de locotenent-colonel.
Uniforma artileriei era din postav
bleumarin cu tunica închisă la două rânduri de
câte úapte nasturi semisferici, din alamă, pe
care erau reprezentate în relief două Ġevi de
tun încruciúate având deasupra o grenadă.
Tunica avea toate marginile paspoalate cu
roúu, gulerul de postav negru avea aplicate pe
fiecare parte câte o grenadă de postav roúu cu

Uniformele artileriútilor din Moldova, model 1848,
(„Albumul Oútirii“, 1852)

OfiĠer inferior de artilerie în Ġinută de serviciu úi
tunar în manta. Moldova, uniformă model 1854
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flăcări în úapte vârfuri. Manúetele erau de
culoare neagră paspoalate cu roúu. SoldaĠii
purtau epoleĠi din galon de lână de culoare
roúie. Semnele de grad, în schimb se fixau pe
fiecare mânecă cu galoane.

Deasupra vizierei era o sub-bărbie din piele,
încheiată cu o cataramă. Deasupra galonului
ceacoului era fixat pamponul, semisferic, din
lână roúie. Panaúul din păr roúu, pentru
uniforma de paradă, era aúezat drept, pe un
con din lână roúie úi cădea apoi pe dinaintea
ceacului. Furajera, confecĠionată pentru
soldaĠi úi subofiĠeri dintr-un cordon de
bumbac roúu, era prevăzută cu trei ciucuri úi
patru petrecători fiind fixată la tunică.
Dragonul pentru soldaĠi era realizat din piele
neagră, la fel ca centironul úi cartuúiera.Mai
puĠin la Ġinuta de ceremonie, tunica putea fi
înlocuită cu spenĠerul úi capota (cu mantaua),
toate din postav bleumarin. Chipiul soldaĠilor
avea calota din postav roúu, banda din postav
negru, având în faĠă o grenadă din postav
negru úi viziera înclinată din lac negru.
Pantalonii erau din postav bleumarin cu
vipuúcă úi lampas dublu de culoare roúie.
OfiĠerii aveau uniforma după aceeaúi
croială úi culoare, dar din postav mai fin, cu
guler úi manúete din catifea neagră. Gulerul,
pentru ofiĠerii superiori era ornat cu fir auriu.
Epoletul era format din scut úi corp, îmbrăcat
în galon din fir auriu, cu Ġesătura în dungi,
având pe margini ciucuri. Sublocotenentul
avea o stea, locotenentul două, iar căpitanul
nu avea nici una. Maiorul avea corpul scutului
cu o stea, locotenent-colonelul două, iar
colonelul nu avea nici una. La Ġinuta zilnică,
tunica nu avea broderii. Tunica de iarnă
(ulanca) era mai largă, confecĠionată din
„tiflu” bleumarin cu guler úi manúete negre.
Ceacul era asemenea celui descris pentru
trupă, dar cu pereĠii din postav negru úi
galonul de la partea superioară din fir auriu, în
„unghiuri”. Pamponul-sferic, din úireturi de fir
auriu, pentru ofiĠerii inferiori úi din torsade
mici, pentru ofiĠerii superiori, se completa cu
penajul din pene roúii de cocoú, pentru ofiĠerii
inferiori úi din pene tricolore, cu roúu la vârf,
pentru ofiĠerii superiori. Coloneii, comandanĠi
de regimente aveau în loc de penaj, egretă
albă din pene de erodiu, cu tricolor la bază,
prins într-un inel de fildeú, element de Ġinută
nou ce se va perpetua la Ġinuta de ceremonie
úi mai târziu.

Elemente de Ġinută ale artileriútilor, conform
Înaltului ordin de zi, nr. 37 din 27 .02.1860

Efreiterii aveau un galon de lână galbenă
cusut în colĠ, deasupra manúetei; brigadierul
(caporalul) două galoane, sergentul un galon
din fir auriu, iar sergenĠii majori, două.
ùevroanele (galoanele de vechime) se fixau
numai la mâneca stângă, cu unghiul în sus. La
manta úi la capotă nu se purtau galoane. Pe
cap se purtau: chipiul, ceacoul (noua
denumire a ceacului) úi capelul. Ceacul, din
piele de vită, de formă cilindrică, înaltă, avea
viziera înclinată, iar în faĠă avea prevăzută cu
o torsadă din trese de lână roúie, cusute în
rondou úi fixate cu un nasture peste o cocardă
tricoloră sub care era montat semnul artileriei:
două tunuri având deasupra o grenadă.
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Furajera, ca a trupei, se completa cu
dragonul úi ledunca (cartuúiera) cu deosebirea
că erau aurite. Chipiul, confecĠionat după
forma celui purtat de trupă avea banda de
catifea neagră, iar pe cusăturile laterale, trese
din fir auriu. Tresele laterale verticale de pe
pereĠi erau corespunzătoare gradului: una
pentru sublocotenent úi locotenent, două
pentru căpitan úi câte trei pentru ofiĠerii
superiori Tresele indicatoare de grad erau
dispuse deasupra benzii, de la una pentru
sublocotenent, la úase pentru colonel.

Chipiu de maior, model 1860

Reorganizările făcute în armată în anii
1868 úi 1872, în concordanĠă cu dezvoltarea
armatelor europene vor influenĠa úi aspectul
Ġinutei. După legea de organizare a armatei
din 22 iulie 1868, prin „Înaltul Decret”
nr. 118, din 22 iulie 1868 s-a stabilit o nouă
uniformă. Prin acest decret, atât la ofiĠeri cât
úi la trupă uniforma se schimbă numai în ceea
ce priveúte culoarea. Chipiul bleumarin avea
bandă din postav din catifea neagră, iar tunica
având croiala veche, cu aceleaúi paspoale úi
însemne, dar de culoare maro-castaniu era
încheiată la două rânduri de câte cinci
nasturi. EpoleĠii se schimbă cu contra-epoleĠi
din postav negru, paspoalaĠi cu roúu-garance,
plastronul úi furajera fiind retrase. Panaúul
este înlocuit cu egreta, iar nasturii au
imprimat numărul regimentului. Pantalonii de
mare Ġinută sunt acum din postav sur, cu
paspoal roúu-garance, iar mantaua ca a
cavaleriei pentru soldaĠii călări úi ca a
infanteriei pentru cei pedeútri. La ofiĠeri,
ulanca va capăta culoarea tunicii, la care se
poartă furajeră, ca úi mai înainte. Pentru prima
dată, începând cu anul 1870, căpitanii úi
coloneii vor purta câte trei stele pe epoleĠi.

Uniformă de sublocotenent de artilerie
model 1860
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De la stânga la dreapta: soldat-mare Ġinută;
maior-mare Ġinută; locotenent-ulanca;
trâmbiĠaú-mare Ġinută 1868

13.3. Uniformele artileriútilor în
perioada 1873-1912
Începând cu anul 1873 sunt puse în
aplicare reglementări noi privind Ġinuta, după
ce în anul anterior apăruse o nouă lege de
reorganizare a armatei.
La artilerie Ġinuta rămâne cea stabilită în
anul 1868. La Ġinuta de ceremonie, tunica se
poartă cu trefle úi trese de grad pe manúete.
Pantalonii de culoare gri, ca la infanterie, erau
prevăzuĠi cu două lampasuri roúii, iar
pantalonii de cizmă numai cu vipuúcă roúie.
Penajul este roúu pentru ofiĠerii inferiori úi
tricolor pentru cei superiori. Uniforma
guarzilor de artilerie este la fel, pe umăr
având găitane de fir auriu. OfiĠerii din statul
major de artilerie aveau aceeaúi Ġinută, dar
fără indicarea numărului regimentului.

Uniformă de ceremonie pentru sublocotenent de
artilerie, model 1873 (C. Vlădescu, Op.cit, p. 91)

Din anul 1881 nasturii Ġinutei de artilerie vor
fi doar cu însemnul de armă fără numărul
regimentului.
Câteva schimbări semnificative în Ġinuta
artileriei se mai produc în anul 1895, prin
noul regulament apărut. Astfel, gulerul tunicii
este acum dintr-o bucată, cu paspoal de jur
828

împrejur cu roúu, fiind drept úi având colĠurile
rotunjite. Ca noutate, mantaua este din postav
negru, cu guler úi epoleĠi din postav negru úi
petliĠe roúii. Alături de tunică s-a introdus
bluza de pânză. Pantalonii erau de culoare
neagră, cu vipuúcă, iar capela, din postav
bleumarin-închis, cu paspoal roúu, avea
deasupra clapelor două tunuri încruciúate din
postav roúu. Capela artileriei era prevăzută cu
subbărbie de lac negru.

Maiútrii aveau, la guler, grenadele cu
numărul regimentului, iar capela, ca la trupă
avea înlocuite tunurile cu numărul
regimentului deasupra căruia era litera A.
Galoanele de grad se purtau circular, deasupra
manúetei mânecii, iar la bluză, paralel cu
laturile lungi ale epoleĠilor. Maistrul potcovar
are o potcoavă din fir auriu, armurierul două
ciocane încruciúate, tâmplarul compas,
curelarul o úa, iar maistrul croitor o foarfece
deschisă.

Uniforme ale ofiĠerilor de artilerie, model 1873, de la stânga la dreapta: locotenent-colonel –
Ġinută de ceremonie, maior - Ġinută de campanie, căpitan - Ġinută de ceremonie.
(Albumul „Uniformele Armatei Române 1830-1930”)

Chipiul era din postav bleumarin-închis,
cu bandă neagră úi paspoal roúu, fiind
prevăzut cu o sub-bărbie falsă, din úiret de
lână roúie, unică pentru toate armele. Pamponul
era ca úi înainte roúu, bisferic, având penajul
din fir de păr de cal vopsit roúu. Centironul
era din piele naturală, avea port-baionetă sau
port sabie úi se încheia cu cataramă pe úoldul
stâng. Tocul de revolver, din acelaúi material,
se purta pe úoldul stâng, iar cartuúiera, din
piele, cu 12 cartuúe se purta înaintea úoldului
stâng.

OfiĠerii aveau Ġinuta trupei, centironul
fiind din fir, cu căptuúeala din piele galbenă úi
atârnători din fir sau din piele. Ca element de
noutate este apariĠia uniformei trupei artileriei
de cetate. Tunica era cea a trupei artileriei de
câmp, din postav castaniu, închisă la un rând
de úapte nasturi, cu guler úi manúete din
postav negru, cu paspoal roúu. Capela nu are
sub-bărbie. Celelalte elemente sunt ca la
artileria de câmp a cărei Ġinută era purtată úi
de ofiĠeri. La maiútri, pe guler se adaugă
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literele:A-pentru arsenal; AD-pentru arsenal
de depozit; P-pentru pirotehnie; PB-pentru
pulberărie úi M pentru depozitul de muniĠii.
Din anul 1905, numai la artilerie úi
cavalerie tocurile pistoalelor vor fi din piele
albă.
Guarzii de artilerie aveau uniforma ca a
artileriei de câmp, dar cu trese, epoleĠi úi
grenade din fir argintiu úi nasturi din metal
alb, iar inelele indicatoare de grad, la trefle,
fiind din metal auriu. Pantalonii sunt
prevăzuĠi doar cu vipuúcă, fără lampas.
Putem aprecia că Ġinuta artileriei din
această perioadă a fost cea mai strălucitoare úi
impozantă evoluĠia ulterioară ducând la
uniformizarea acesteia, punându-se un accent
mai mare pe funcĠionalitate.

Uniformă de soldat de artilerie, model 1895
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13.4. Uniformele artileriútilor în
perioada 1912-1927
Începând cu anul 1912, prin Înaltul
Decret nr. 500 din 4 februarie, s-au schimbat
vechile uniforme trecându-se la uniforme de
campanie de culoare verde cenuúiu ce vor fi
folosite până în anul 1921, când se va adopta
culoarea kaki. Vestonul are clape care acoperă
buzunarele interioare, iar la Ġinuta de
campanie s-a introdus casca de război, model
Adrian de culoare gri-bleu. Vechile uniforme
au fost înlocuite total, iar Ġinuta de ceremonie
se simplifică având ca bază Ġinuta de
campanie la care se adăuga centura de fir,
gulerul de culoare distinctivă úi chipiul cu
trese.
La ofiĠeri s-a introdus Ġinuta de postav
sau camgar mai gros sau mai subĠire, în
funcĠie de anotimp, de culoare verde-cenuúiu
având în compoziĠie un amestec de fire de
lână verzi, albastre úi cenuúii. Mantaua era de
aceeaúi culoare cu două rânduri de nasturi.
EpoleĠii sunt de tip postav-fond, cusuĠi pe
umăr, model introdus pentru prima dată la

Uniforme de artilerie, model 1923:
de la stânga: soldat, Ġinută de ceremonie;
plutonier major, Ġinută de oraú; locotenent,
bluză; colonel, Ġinută de ceremonie

ofiĠeri. Chipiul de tip „moale”, de campanie,
era din stofă verde-cenuúie, de dimensiunile
celui de postav negru, cu trese, având
cozorocul din lac de culoarea fondului. Era
prevăzut cu o singură tresă de mătase verdecenuúie, circulară úi verticală pentru toate
gradele, având torsadă tot din mătase cenuúie,
cocardă úi numai pentru generali, soarele cu
stea ca semn distinctiv.
OfiĠerii purtau fireturi galbene, iar cei de
stat major aveau, la gulerul bluzei, la manta úi
la bluza de vară fulgere de metal alb úi
eghileĠi din fir auriu. Reverele de la mantaua
generalilor sunt din postav roúu, deschise
pentru a se vedea distincĠia. PetliĠele artileriei
erau din catifea de culoare neagră, iar toate
paspoalele de la bluză úi manta sunt de
culoarea petliĠei. Pe epoleĠii de ceremonie, pe
trefle úi pe epoleĠii de postav de la bluză, ca úi
la chipiul de campanie, deasupra vizierei se
fixa numărul regimentului, litere sau atribute
de metal alb-argintat, astfel: divizionul de
artilerie călăreaĠă - D:C; regimentele de
artilerie de cetate-1C, 2C etc.
La trupă, bluza verde-cenuúie era de
bumbac sau de pânză având pe piept două
buzunare cu capace încheiate cu nasturi de
culoare neagră úi alte două buzunare la partea

Uniforme ale ofiĠerilor de artilerie, model 1916.
Stânga: locotenent în Ġinută de campanie;
dreapta: sublocotenent în Ġinută de ceremonie
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Tunica de culoare kaki se închidea cu
úapte nasturi simpli, aceeaúi pentru toate
armele úi serviciile. Gulerul era din postav de
culoarea armei, sau de culoarea fondului, cu
petliĠe până în dreptul epoleĠilor. La partea din
faĠă a tunicii sunt aplicate patru buzunare cu
clape, încheiate cu nasturi mici.
Vestonul avea aceeaúi croială, cu guler
de culoare-fond, prevăzut cu petliĠe úi se
încheia cu úase nasturi. Mantaua se încheia la
două rânduri de câte úase nasturi avea guler de
catifea, petliĠe, contra-epoleĠi, ca la tunică úi
capace acoladate cu câte trei nasturi. Generalii
aveau reverul de la manta din postav roúu.
Pantalonii de cizmă erau de culoarea
tunicii mai puĠin la artilerie unde erau de
culoare neagră. La Ġinuta de ceremonie,
ofiĠerii de artilerie, cavalerie, sanitarii úi
jandarmii purtau leduncă. În anul 1923, în
amintirea faptului că primii ofiĠeri – piloĠi au
fost din armele artilerie úi cavalerie se aprobă
dreptul ofiĠerilor combatanĠi din aeronautică
de a purta leduncă la Ġinuta de ceremonie.
Casca de campanie de tip „Adrian” era
purtată la ceremonia de front, căpătând acum
culoarea kaki.

de jos. Gulerul avea petliĠe de armă. Iarna se
purta căciulă obiúnuită din blană cenuúie.
În anul 1916, pe baza experienĠei
războiului, s-au introdus simplificări la
uniformele ofiĠerilor úi trupei, stabilindu-se un
model unic pentru toate armele. La trupă,
uniforma de bază rămâne cea din anul 1912.
La ofiĠeri, vestonul va fi prevăzut cu patru
buzunare aplicate, cele de sus fiind de tip
burduf, gulerul fiind tot de culoare neagră
pentru generalii de artilerie. Vestonul se
încheia cu úase nasturi de metal úi avea epoleĠi
tari de culoare distinctivă pentru ceremonie úi

Cifrele de pe epoleĠi, model 1914, cu însemnul
regelui Carol I, pentru Regimentul 1 Artilerie
úi grad de caporal cu numărul regimentului

cusuĠi pe umăr pentru Ġinuta de campanie.
Pantalonii pentru artilerie erau de culoare
neagră, fără vipuúcă, lampasul dublu despărĠit
de vipuúcă rămânând doar pentru generali.
Cizmele, din piele neagră erau croite dintr-o
bucată cu marginea de sus tăiată rotund.
Mănuúile erau din piele roúu-cărămizie,
groase sau subĠiri, după anotimp.
Pentru Ġinuta de ceremonie se introduce
chipiul cu trese indicatoare din fir auriu, în
afara celui de campanie, cu o singură tresă de
mătase pentru toate gradele. Pentru ofiĠerii din
armele artilerie úi cavalerie, rămâne ca
element de Ġinută, ledunca.
În anul 1921 se introduce, facultativ,
alături de uniforma de postav verde-cenuúiu úi
cea de culoare kaki, având aceeaúi croială úi
elemente suplimentare. Vechea uniformă
verde-cenuúiu va fi acceptată úi purtată, în
paralel, până va fi interzisă, oficial, la data de
1 aprilie 1927.ğinutele de la artilerie, ca la
întreaga armată de uscat erau în număr de
cinci.

Uniforme de generali de infanterie, vânători
úi artilerie dreapta, din perioada 1923-1927
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dublu úi vipuúcă pentru coloneii admiúi la
comanda brigăzilor. Pantalonii kaki se purtau
cu lampas dublu de către toate armele, până în
anul 1934 când lampasul se va purta doar de
către generali. Mantaua kaki era deschisă la
gât, prevăzută cu două rânduri de nasturi aurii
cu semnul artileriei în relief. Pe umeri se
purtau treflele cu însemne de grad, trese
metalice, simple, sau epoleĠi din culoarea
fondului, pentru campanie.

13.5. Uniformele artileriútilor în
perioada 1930-1945

Un element important al uniformei l-a
reprezentat generalizarea portului úepcii kaki,
de tip englezesc, cu bandă din mătase de
culoare distinctivă úi emblema în faĠă,
alcătuită dintr-o garnitură de două ramuri de
stejar împreunate, brodate din fir auriu, în
mijlocul cărora era brodat semnul artileriei
(cele două tunuri încruciúate cu o grenadă
deasupra), din fir auriu pe fond de postav de
culoare, într-un oval. OfiĠerii superiori aveau
brodat pe cozoroc un rând de frunze de stejar,
iar generalii úi coloneii admiúi la comanda
brigăzilor două rânduri. Aceútia aveau ca
emblemă, în locul semnului de armă, soarele
de general.
Ca element de noutate este introducerea
Ġinutei de vară. Tunica este din pânză de
olandă, dril sau doc alb, cu guler drept,
încheiată la cinci nasturi úi patru buzunare,
petliĠe úi contraepoleĠi. Pantalonii, drepĠi sunt
din acelaúi material iar úapca, după modelul
kaki, are calota albă. Portul uniformei albe era
facultativ úi era permis între 15 aprilie úi
1 octombrie. Culoarea specifică artileriei era
negrul, emblema úepcii fiind fixată pe o bandă
de catifea neagră. Artileria grea avea, în plus,
petliĠele paspoalate cu galben, artileria
călăreaĠă petliĠe úi emblemă negre paspoalate
cu roúu, pe nasturi úi pe emblemă având
reprezentate două tunuri cu o grenadă
deasupra. Artileria de munte avea petliĠe úi
epoleĠi de culoare verde, bandă la úapcă din
catifea neagră, iar nasturii úi emblema cu
însemnul artileriei.

Uniformă de sublocotenent de artilerie,
model 1934, Ġinuta zilnică

În anii 1930 úi 1934 se produc schimbări
în Ġinuta zilnică úi de ceremonie a trupei úi
ofiĠerilor de artilerie. În dotarea armatei erau
cinci categorii de Ġinute: de serviciu, de
ceremonie, de gală, Ġinuta zilei úi cea de
campanie, la o parte dintre ele renunĠându-se,
pe timpul războiului, când nu se va mai purta
decât uniforma simplă, zilnică úi de campanie
cu noua cască, model olandez. Din anul 1930,
la Ġinuta zilnică kaki apare vestonul deschis la
gât, purtat concomitent cu cel vechi, până în
anul 1934. La vestonul cu revere se purta
cămaúă úi cravată kaki. La Ġinuta kaki se
purtau numai pantaloni de aceeaúi culoare, de
cizmă sau lungi. Pantalonii de cizmă erau fără
vipuúcă pentru ofiĠeri úi cu lampas dublu
pentru aghiotanĠi, de asemenea cu lampas
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Uniformă de colonel de artilerie, ofiĠer de stat
major, din perioada războiului antihitlerist

Un alt element important al Ġinutei din
această perioadă îl reprezintă revenirea la
fondul tradiĠional al uniformelor de
ceremonie. Tunica artileriei era de culoare
castanie, deschisă la gât, cu petliĠe negre, fără
buzunare având pe umeri trefle cu sau epoleĠi
de ceremonie, cu fondul de culoare
distinctivă. Tunica nu avea paspoal, manúetele
erau circulare úi se purta cu cămaúă albă úi
cravată neagră.

Uniformă de soldat - 1941
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gradului militar. Tresele tradiĠionale au fost
înlocuite cu „steluĠele” ruseúti. Mai mult,
soldaĠii români au fost echipaĠi în primii ani ai
acestei perioade cu o haină croită după
modelul cămăúii tradiĠionale a Ġăranului rus,
rubaúca. Un element de echipament care a fost
prezent în permanenĠă în garderoba oútirii
române a fost cizma înaltă. Aceasta era tot de
inspiraĠie sovietică, ca úi masiva manta de
iarnă. Întreaga Ġinută a armatei, deci úi a
artileriútilor, a fost în continuare de culoare
kaki. ğinuta de oraú úi de serviciu a cadrelor
era compusă din veston úi pantaloni, „drepĠi”
úi „pană”. Primii se purtau cu pantofi, iar cei
din urmă cu cizme. Vestonul a fost iniĠial
croit tip tunică, închis pe gât, iar mai apoi cu
rever deschis, astfel încât să se vadă cravata úi
cămaúa. Acestea din urmă erau tot de culoare
kaki. Uniformele erau de vară úi de iarnă,
confecĠionate din materiale diferite.

13.6. Uniformele artileriútilor în
perioada 1945-1989
Timp de aproape cinci decenii, uniforma
militarilor români úi implicit a artileriútilor a
fost una de inspiraĠie sovietică. În această
perioadă, uniforma militară românească úi-a
pierdut aproape complet originalitatea. Au
fost schimbate chiar úi accesoriile cu cea mai
mare încărcătură naĠională, însemnele

13.7. Uniformele artileriútilor astăzi
Schimbările sociale din anul 1989 au
produs profunde transformări ale instituĠiei
militare. Între schimbările din cadrul acesteia
se numără úi cea referitoare la uniforme.
Astfel, s-a renunĠat treptat la uniformele de
inspiraĠie sovietică. De reĠinut că prima Ġinută
de instrucĠie „mozaic” a fost creată în anul
1990. Modelul de influenĠă engleză era o
combinaĠie între culorile bej, verde, negru, úi
maro. De asemenea, sub influenĠă angloamericană a fost înlocuită cămaúa de culoare
kaki cu cea bej.
O caracteristică a uniformelor acestei
perioade o reprezintă diversitatea acestora. În
acest sens amintim că uniformele artileriútilor,
ca úi ale celorlalte arme, sunt clasificate astfel:
- Pentru ofiĠeri:
a) uniforma militară de ceremonie;
b) uniforma militară de oraú;
c) uniforma militară de serviciu;
d) uniforma militară de instrucĠie.
- Pentru maiútri militari úi subofiĠeri:
a) uniforma militară de oraú;
b) uniforma militară de serviciu;
c) uniforma militară de instrucĠie.
ğinută militar în termen din anii 1950
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- Pentru soldaĠii úi gradaĠii voluntari uniforma militară de instrucĠie.
Principalele articole de echipament
sunt următoarele:
I. Coifura
- ùapca de ceremonie, pentru ofiĠeri,
se compune din calotă, bandă, cozoroc úi únur
úi se confecĠionează din Ġesătură de culoare
bleumarin sau de culoare albă, din acelaúi
material úi de aceeaúi culoare ca úi costumul.
Pe cozoroc se află două rânduri de frunze de
stejar late, din metal galben pentru ofiĠerii cu
grad de general úi un singur rând de frunze de
stejar late, din metal galben pentru ofiĠeri, iar
deasupra se montează únurul parmac, împletit,
din mătase de culoare aurie. Pe bandă se
aplică un material negru, ripsat longitudinal.
- ùapca de oraú, pentru ofiĠerii cu
grade de general úi amiral, se compune din
calotă, bandă, cozoroc úi únur. Aceasta este
realizată din Ġesătură tip camgarn pentru iarnă
úi din Ġesătură tip fresco pentru vară, de
culoare kaki. Pe cozoroc sunt aplicate două
rânduri de frunze de stejar, late, din metal
aurit, iar deasupra este montat únurul parmac,
împletit, peste un galon îngust, ambele din fir
metalic aurit. ùapca de oraú, pentru ofiĠeri,
este de culoare kaki. Aceasta este
confecĠionată din Ġesătură tip camgarn pentru
iarnă úi din Ġesătură tip fresco pentru vară.
Pentru ofiĠerii cu grade superioare, cozorocul
este prevăzut cu un rând de frunze de stejar,
late, iar pentru ofiĠerii cu grade inferioare, cu
un rând de frunze de stejar, înguste, din metal
galben inoxidabil. Deasupra cozorocului este
fixat únurul parmac, împletit, din mătase
galbenă. Pe bandă este aplicat paspoal de
culoare neagră. ùapca de oraú, pentru maiútri
militari úi subofiĠeri, este realizată din Ġesătură
de culoare kaki. Aceasta este confecĠionată
din Ġesătură tip camgarn pentru iarnă úi din
Ġesătură tip fresco pentru vară. Are cozorocul
simplu, iar deasupra este montat un únur
dublu, neîmpletit, din mătase de culoare
galbenă. Pe bandă este aplicat paspoal de
culoare neagră.
- Pălăria (pentru femei) pentru oraú este
confecĠionată din fetru de culoare kaki.
Deasupra borului este montată o bandă din
fetru de neagră. La uniforma militară de
ceremonie, pălăria este de culoare bleumarin
cu bandă roúie sau albă cu bandă de culoare
neagră.

- Boneta este confecĠionată din
Ġesătură de culoare kaki. Aceasta se poartă
numai în sezonul cald, la uniforma militară de
serviciu, cu cămaúă.
-Basca este confecĠionată din tricot, se
poartă de cadrele militare la uniforma militară
de serviciu cu veston sau bluzon úi este de
culoare maro.
- Căciula cu clape este confecĠionată
pentru uniformele militare de oraú úi de
serviciu ale cadrelor militare până la gradul de
locotenent-colonel inclusiv úi se poartă numai
pe timpul sezonului rece. Aceasta este
confecĠionată din blană de culoare maro.
Generalii úi coloneii poartă căciula cu
clape din blană caracul, de culoare gribrumărie, la uniformele militare de oraú úi de
serviciu, pe timpul sezonului rece.
- Căciula cu clape pentru instrucĠie,
la cadrele militare, soldaĠii úi gradaĠii
voluntari, se poartă numai pe timpul sezonului
rece úi este confecĠionată din Ġesătură
imprimată în mozaic de culori tip pădure sau
tip desert, cu blană nutriet maro;
ùapca
de
instrucĠie
este
confecĠionată din Ġesătură de culoarea
materialului fond a uniformei militare de
instrucĠie.
- Pălăria pentru instrucĠie mozaic
de culori tip desert/tip pădure se poartă la
uniforma militară de instrucĠie, mozaic de
culori, de acelaúi tip, de către personalul
militar din teatrele de operaĠii.
II. Uniforme
- Costumul de ceremonie pentru
ofiĠerii bărbaĠi se compune din veston úi un
pantalon. Acesta este realizat din stofă de
ceremonie, de culoare albă sau bleumarin,
putând fi purtat úi combinat. Vestonul pentru
ceremonie are revere ascuĠite úi se încheie la
două rânduri de nasturi, fără úliĠ la spate.
Pantalonul este confecĠionat din acelaúi
material ca úi vestonul, croiala este dreaptă,
fără manúetă. Pantalonul este prevăzut cu
două buzunare laterale úi un buzunar cu clapă
la spate, pe partea dreaptă.
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- Costumul de ceremonie pentru
ofiĠerii femei se compune din veston úi fustă.
Fusta are o croială clasică, având betelie,
fermoar în partea stângă úi úliĠ la spate.
- Costumul de oraú úi de serviciu
este compus din veston úi 2 pantaloni,
respectiv un pantalon drept úi o fustă pentru
cadrele militare femei. Se confecĠionează din
camgarn úi fresco, de culoare kaki. Vestonul
are revere drepte úi se încheie la un rând cu
4 nasturi din metal galben. Pe reverul
vestonului se aplică petliĠele pe suport din
paspoal de culoare neagră. Pantalonul este
confecĠionat din acelaúi material ca úi
vestonul, cu croiala dreaptă, fără manúetă.
Pantalonul este prevăzut cu două buzunare
executate în cusăturile laterale úi un buzunar
cu clapă la spate, pe partea dreaptă.
Pantalonul pentru femei are slitul pe partea
laterală stângă.
Pentru pantalonul de la costumul de
oraú úi de serviciu al ofiĠerilor cu grad de
general, în părtile laterale este aplicat lampas
úi vipuúcă de culoare roúie.
- Costumul pentru instrucĠie este
compus din bluzon cu 2 pantaloni úi este
confecĠionat din Ġesătură ripstop, imprimată în
mozaic de culori tip pădure pentru forĠele
terestre úi mozaic de culori tip desert pentru
forĠele participante la misiuni internaĠionale în
zone deúertice. Bluzonul se încheie cu
fermoar úi se poartă peste pantaloni.
Pantalonul este drept úi se poartă introdus în
bocanci.
- Bluzonul de serviciu pentru cadre
militare se confecĠionează din Ġesătură de
culoare kaki pentru forĠele terestre. Bluzonul
se încheie cu fermoar úi se poartă la uniforma
militară de serviciu.
- Bluzonul din piele cu guler úi
mesadă detaúabilă este de culoare maro.
Bluzonul din piele cu guler úi mesadă
detaúabilă se încheie cu fermoar úi se poartă la
uniforma militară de oraú. Gulerul este
detaúabil, confecĠionat din blană nutrie de
culoare maro.
- Cămaúa de serviciu este
confecĠionată cu epoleĠi, din Ġesătură de
culoare bej pentru forĠele terestre. Aceasta se
poartă introdusă în pantaloni, cu sau fără
cravată. Pe timp călduros, cămaúa de serviciu,
cu mânecă lungă sau scurtă, se poate purta
deschisă la gât, cu însemne de grad pe epoleĠi.

- Cămaúa de oraú este confecĠionată
cu epoleĠi, din Ġesătură de culoare albă pentru
toate cadrele militare.
- Cămaúa-bluză este destinată cadrelor
militare pentru serviciu. Se poartă pe timpul
sezonului cald peste pantaloni úi este
confecĠionată din Ġesătură de culoare kaki.
Cămaúa-bluză se realizează cu mânecă lungă
sau scurtă. Pe timp călduros, mânecile lungi
pot fi suflecate úi fixate cu bridă.
- Cămaúa de instrucĠie este confecĠionată
din Ġesătură ripstop, imprimată în mozaic de
culori tip pădure, tip desert úi bej. Aceasta are
buzunare aplicate pe piept úi este prevăzută cu
epoleĠi. Pe timp călduros, mânecile pot fi
suflecate úi fixate cu bridă.
- Costumul termic este compus din
bluză, pantalon úi glugă úi se realizează din
Ġesătură monocolor, de culoare kaki. Bluza se
încheie cu fermoar.
- Costumul împotriva intemperiilor
se compune din pelerină úi pantalon úi se
poartă de militari pe timp nefavorabil, peste
uniforma militară de instrucĠie. Se
confecĠionează din Ġesătură vopsită úi
imprimată în mozaic de culori tip pădure
pentru forĠele terestre, tip desert pentru forĠele
participante la misiuni O.N.U. Pentru mascare
pe timp de iarnă se poate confecĠiona úi din
Ġesătură de culoare albă.
- Mantaua/Paltonul postav se poartă
de către cadrele militare la uniforma militară
de oraú úi este confecĠionată din stofă de
culoare. Are croială dreaptă cu mâneci drepte,
fără manúete úi se încheie la un rând, cu
4 nasturi ascunúi. În talie este prevăzută cu
cordon pentru ajustare. Poala este tivită,
epoleĠii sunt din material fond, prinúi în
cusătura
umărului.
Cadrele
militare
participante la ceremoniale úi activităĠi
specifice, în uniforma militară de ceremonie
specifică sezonului rece, pot purta, la ordinul
comandantului/sefului
care
organizează
activitatea, manta/palton postav de culoare
bleumarin.
- Mantaua de ploaie este realizată din
Ġesătură poliester hidrofobizată de culoare
kaki. Aceasta se încheie la un rând de nasturi,
este prevăzută la partea superioară cu platcă úi
glugă, în talie se ajustează cu un cordon din
material fond úi se poartă la uniformele
militare de oraú úi de serviciu.
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- Pardesiul se poartă de către cadrele
militare la uniforma militară de oraú úi se
confecĠionează din stofă pentru pardesiu de
culoare kaki pentru forĠele terestre, albastrupetrol pentru forĠele aeriene, neagră pentru
forĠele navale úi bleumarin pentru arma
justiĠie militară. Mâneca este fără manúetă, iar
la partea de jos este prevăzută cu o bentiĠă úi
un nasture. Pardesiul este prevăzut în talie,
lateral, cu buzunare, aúezate oblic, fără clape.
- Scurta cu mesadă úi guler pentru
cadrele militare este confecĠionată din
Ġesătură specială, de culoare kaki cu guler
maro, se încheie la un rând de nasturi ascunúi
úi se poartă la uniforma militară de serviciu.
În talie este prevăzută cu un cordon din
material fond, iar epoleĠii sunt prinúi în
cusătura umărului. Mesada úi gulerul sunt
detaúabile. Pentru ofiĠerii cu grad de general,
amiral, colonel úi comandor, gulerul de la
scurta cu mesadă se realizează din blană
caracul de culoarea căciulii.
- Scurta de instrucĠie se poartă pe
timpul sezonului rece, de către cadrele
militare, soldaĠii úi gradaĠii voluntari úi se
realizează din Ġesătură ripstop imprimată în
mozaic de culori tip pădure pentru forĠele
terestre úi mozaic de culori tip desert pentru
forĠele participante la misiuni internaĠionale în
zone deúertice. Se confecĠionează matlasată la
interior.
- Puloverul pentru oraú úi serviciu
pentru cadrele militare se poartă pe timpul
sezonului rece, se confecĠionează cu anchior
úi se realizează de culoare kaki. Puloverul
pentru oraú úi serviciu se confecĠionează din
tricot de lână sau tip lână úi este prevăzut cu
apărători din Ġesătură tip bumbac la coate úi
umeri, având aplicat un buzunar pe piept, în
partea stângă. EpoleĠii sunt confecĠionaĠi din
Ġesătură tip bumbac prinúi în cusătura
umărului.
- Puloverul de instrucĠie pentru
cadre este realizat din tricot de lână sau tip
lână, cu fermoar úi guler, imprimat în mozaic
de culori tip pădure pentru forĠe.
- Tricoul din bumbac, la baza
gâtului, este confecĠionat cu epoleĠi.

III. ÎncălĠămintea
- Ghetele de oraú úi de serviciu
pentru cadrele militare sunt confecĠionate
din piele box, de culoare maro úi se poartă pe
timpul sezonului rece la uniformele militare
de oraú úi de serviciu. Ghetele au carâmbul
dintr-o singură bucată, se încheie cu fermoar
sau úiret úi sunt căptuúite cu blană naturală ori
înlocuitori. Ghetele pentru cadrele militare
femei au carâmb înalt.
- Bocancii unici de instrucĠie sunt de
culoare neagră úi se poartă de către militari la
uniforma militară de instrucĠie. Aceútia sunt
confecĠionaĠi cu carâmbul înalt úi se încheie
cu úiret.
- Ghetele din piele pentru desert
sunt destinate folosirii de către militari în
misiunile de luptă desfăúurate pe terenuri
nisipoase úi pietruite, în condiĠii de climă
tropical-uscată úi acĠiuni ale nisipului, sau de
către efectivele din Ġară, pe timpul verii.
Ghetele sunt confecĠionate cu carâmbul înalt
úi se încheie cu úiret.
- Ghetele cu feĠe din material textil
pentru deúert sunt confecĠionate din Ġesătură
specială imprimată în mozaic de culori tip
deúert, cu talpă din cauciuc úi se poartă la
uniforma militară de instrucĠie sau la misiuni
ordonate în condiĠii de climă tropicală. Au
carâmbul înalt, feĠele sunt croite din Ġesătură
imprimată în mozaic de culori tip deúert úi se
încheie cu úiret.
- Pantofii pentru cadrele militare
sunt confecĠionate din piele box de culoare
maro. Talpa este din piele naturală sau
înlocuitori.
- Pantofii pentru ceremonie sunt de
culoare albă sau neagră úi se asortează la
culoarea pantalonului.
- Pantofii de vară sunt confecĠionaĠi
cu perforaĠii, iar cei pentru cadrele femei au
decupaje.
IV. Echipament divers úi accesorii
- Cravata este realizată din Ġesătură
tip mătase, de culoare maro, respectiv neagră
la Ġinuta de ceremonie. Cravata se poartă la
uniformele militare de ceremonie, de oraú úi
de serviciu.
- Centura de ceremonie este realizată
din galon de culoare galbenă cu două dungi
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- Eghiletul simplu este realizat dintr-o
ramură împletită ce se continuă cu un únur
prevăzut cu nod dublu, la capătul căruia se
fixează un cui din metal galben. La capătul
opus se termină cu o treflă formată din únur.
- Eúarfa de culoare albă are formă
tubulară úi se poartă de către militari la
uniforma militară de instrucĠie.
- Ecusoanele specifice categoriilor de
forĠe ale armatei, armelor, specialităĠilor
militare úi instituĠiilor militare de învăĠământ
se confecĠionează din material textil, având
Ġesut, brodat sau imprimat un desen specific.
Acestea au format de scut sau rotund.
- Ecusoanele nominale pentru
uniformele militare de serviciu sunt
realizate din aliaj emailat de culoare galbenă,
au formă dreptunghiulară, cu tricolorul gravat
vertical. Longitudinal, pe mijloc, au gravat
numele cadrului militar. Prinderea se
realizează cu ajutorul unui ac.
- Ecusoanele brodate nominale úi de
identificare a Ġării sunt de formă dreptunghiulară,
au înscris numele purtătorului, respectiv inscripĠia
„ROMÂNIA“, pe Ġesătură de culoare kaki úi
de culoare albă pentru misiuni internaĠionale.
Acestea sunt aplicate cu bandă velcro.
- Ecusonul tricolor pentru mânecă
are formă de segment de coroană circulară, pe
care sunt brodate fâúiile cu culorile drapelului
României. Ecusonul este brodat pe margine
cu aĠă de culoare bleu pentru uniforma
militară de oraú úi de serviciu, respectiv cu aĠă
de culoare neagră pentru uniforma militară de
instrucĠie.
- Fularul este confecĠionat din lână
sau Ġesătură tip mătase. Acesta este de culoare
maro. Pentru uniforma militară de oraú acesta
se poate realiza din mătase de culoare maro.
- Mănuúile din piele se confecĠionează
căptuúite, de culoare . Pentru activităĠi de pază
úi prezentarea onorului, mănuúile se realizează
din tricot de culoare albă.
- Mănuúile de instrucĠie, formatul cu
un deget, sunt confecĠionate din Ġesătură
ripstop imprimată în mozaic de culori tip
pădure .
- Nasturii sunt confecĠionaĠi din metal
galben, având diametrul de 15 mm, 22 mm úi

longitudinale de culoare albastră dispuse pe
margini úi una roúie pe mijloc. Pentru
închidere, centura este prevăzută cu pafta din
alamă úi cârlig. Paftaua este de formă rotundă
uúor bombată, cu stema Ġării útanĠată pe faĠă.
- Centura pentru instrucĠie este
confecĠionată din chingă imprimată în mozaic
de culori tip pădure pentru uniforma militară
de instrucĠie a forĠelor terestre úi mozaic de
culori tip deúert pentru misiuni. Sistemul de
închidere este tip trident.
- Cureaua pentru pantaloni este de
culoare maro. Este confecĠionată din chingă,
dintr-o singură bucată cu cataramă metalică ce
se fixează pe curea printr-o pârghie zimĠată.
Pe corpul cataramei sunt útanĠate în poziĠie
centrală două săbii pentru forĠele terestre.
- Emblema pentru coifură la ofiĠerii
cu grade de general este brodată cu fir
metalic aurit, pe paspoal de culoarea
armei/categoriei de forĠe a armatei úi
reprezintă un soare rotund din metal argintat,
având în mijloc o stea în 5 colĠuri, aurită,
înconjurată pe ambele părĠi cu o cunună
formată din 4 frunze de stejar. Deasupra
soarelui este montată stema României, din
metal aurit. Emblema pentru bonetă úi bască
este brodată pe suport din paspoal úi
reprezintă stema României înconjurată pe
ambele părĠi cu frunze de stejar.
- Emblema pentru coifură, la ofiĠeri,
maiútri militari úi subofiĠeri, este metalică úi
reprezintă două săbii încruciúate, înconjurate
pe ambele părĠi cu o cunună formată din
3 frunze de stejar, iar în partea de sus este
brodată stema României.
- Emblema pentru coifură, la soldaĠii
úi gradaĠii voluntari, este metalică, reprezintă
stema României, iar scutul mic este colorat.
- Emblema pentru coifură de
instrucĠie este de culoare neagră, reprezintă
stema României úi se aplică direct pe coifură.
- Eghiletul dublu este realizat din
únur galben úi se compune din două ramuri
împletite, prinse una în prelungirea celeilalte,
încadrate de un rând de únur simplu. Ramurile
împletite continuă cu câte un únur prevăzut cu
un nod dublu. La terminaĠie, fiecare únur are
un cui din metal de culoare galbenă.
La eghiletul pentru generali cuiul este aurit.
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25 mm; pentru ofiĠerii cu grad de general,
aceútia sunt auriĠi. Calota nasturilor este puĠin
bombată úi are bordură pe margine.
Pe suprafaĠa calotei sunt imprimate două săbii
înconjurate cu o cunună de frunze de stejar.
- Semnele de armă sunt reprezentate
de două Ġevi de tun încruciúate úi se aplică pe
suportul însemnelor de grad al epoleĠilor.
Pentru uniformele ofiĠerilor cu grad de
general nu se aplică semnele de armă.
- PetliĠele cu suport se aplică la
vestoanele din compunerea uniformelor
militare de ceremonie, de oraú, de serviciu ale
cadrelor militare. Pentru ofiĠerii cu grad de
general petliĠele se aplică pe reverul
vestonului úi reprezintă două săbii încruciúate.
Pentru ofiĠeri, petliĠele sunt confecĠionate din
metal galben úi reprezintă 3 frunze de stejar,
având în partea de jos, lateral, două ghinde.
Pentru maiútri militari úi subofiĠeri, petliĠele
sunt confecĠionate din metal galben úi
reprezintă două frunze de stejar, având în
partea de jos, lateral, două ghinde.
- ùosetele sunt confecĠionate din
tricot din bumbac de culoare maro.

suportului, iar celelalte două dispuse simetric
de prima úi între ele, pentru general-maior se
brodează două stele, prima la 2,5 cm de la
capătul lat al suportului, iar cealaltă la distanĠa
de 2,5 mm faĠă de prima úi între ele;
b) la mantaua de ploaie, scurta cu
mesadă úi guler, bluzon, pulover úi cămaúabluză, suporturile sunt din material textil de
culoare roúie, având aplicat un galon
dreptunghiular din fir de mătase kaki cu
lăĠimea de 4,5 cm, cu vipuúcă din material
textil pe margine lată de 2 mm, mai puĠin la
partea dinspre mânecă. Pe galon se brodează
cu fir de mătase galben stele în 5 colĠuri;
c) la uniformele militare de instrucĠie
tip pădure sau tip deúert, suporturile sunt din
material fond, având aplicat un galon
dreptunghiular din fir de mătase kaki cu
lăĠimea de 4,5 cm. Pe galon se brodează cu fir
de mătase neagră stele în 5 colĠuri.
- Suporturile cu însemne de grad
pentru ofiĠeri au formă tubulară, se aplică pe
epoleĠi úi sunt confecĠionate din material textil
de culoare kaki, cu trese/galoane din fir
metalic aurit pentru veston, manta/palton
postav, pardesiu, scurtă cu mesadă úi guler,
bluzon úi trese/galoane din mătase galbenă
pentru mantaua de ploaie, pulover, cămaúă,
cămaúa-bluză, astfel:
a) pentru ofiĠerii cu grade superioare,
pe mijlocul suportului se aplică longitudinal
un galon, lat de 16 mm, iar pentru ofiĠerii cu
grade inferioare suportul este simplu;
b) la colonel úi căpitan se aplică
3 trese: prima la 15 mm de la capătul lat al
suportului, următoarele la câte 3 mm distanĠă
între ele;
c) la locotenent-colonel úi locotenent
se aplică câte două trese, prima la 15 mm de
la capătul lat al suportului, următoarea, la
3 mm de prima;
d) la maior úi sublocotenent se aplică
câte o tresă la 15 mm de la capătul lat al
suportului.
- Suporturile cu însemne de grad
pentru maiútri militari úi subofiĠeri sunt
confecĠionate din material textil de culoare
neagră, cu galoane din fir metalic argintat
pentru veston, manta/palton postav, pardesiu,

V. Însemne specifice
Semnele distinctive ale gradelor
- Suporturile cu însemne de grad
pentru general au formă tubulară úi se aplică
pe epoleĠi, conform specificaĠiilor, astfel:
a) la veston, manta/palton postav,
pardesiu úi cămaúă suporturile sunt din
material textil de culoare roúie, având aplicat
un galon dreptunghiular din fir metalic de
culoare galbenă cu lăĠimea de 4,5 cm, pe
lângă care se fixează un suitas din fir metalic
aurit, lat de 4 mm, cu vipuúcă din material
textil pe margine lată de 2 mm, mai puĠin la
partea dinspre mânecă. Pe galon se brodează
cu fir metalic aurit stele în 5 colĠuri, care au
pe mijloc paiete aurii. Pe suportul însemnelor
de grad se aplică stelele în 5 colĠuri, astfel:
pentru general se brodează 4 stele, prima la
1 cm de la capătul lat al suportului, iar
celelalte 3 dispuse simetric de prima úi între
ele, pentru general-locotenent se brodează
3 stele, prima la 1 cm de la capătul lat al
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scurta cu mesadă úi guler, bluzon úi galoane
din mătase albă pentru mantaua de ploaie,
pulover, cămaúă úi cămaúă-bluză.
Suporturile cu însemne de grad pentru
maiútri militari de artilerie sunt confecĠionate
din material textil, de culoare kaki, iar
galoanele se aplică pe suport astfel:
a) pentru maistru militar principal,
un galon în formă de unghi úi 5 galoane
drepte;
b) pentru maistru militar clasa I,
un galon în formă de unghi úi 4 galoane
drepte;
c) pentru maistru militar clasa a II-a,
un galon în formă de unghi úi 3 galoane
drepte;
d) pentru maistru militar clasa
a III-a, un galon în formă de unghi úi două
galoane drepte;
e) pentru maistru militar clasa
a IV-a, un galon în formă de unghi úi un galon
drept;
f) pentru maistru militar clasa a V-a,
un galon în formă de unghi.
La suporturile cu însemne de grad
pentru maiútri militari, galoanele se aplică, în
funcĠie de grad, la distanĠa de 10 mm de
capătul lat al suportului. Între galoane se lasă
distanĠa de 3 mm.
Suporturile cu însemne de grad pentru
subofiĠeri sunt confecĠionate din material
textil de culoarea categoriei de forĠe a armatei,

cu galoane din fir metalic argintat pentru
veston, manta/palton postav, scurtă cu mesadă
úi guler, pardesiu úi bluzon úi cu galoane din
mătase albă pentru mantaua de ploaie,
pulover, cămaúă, cămaúa-bluză, astfel:
a) la plutonier-adjutant principal se
aplică 3 galoane de 20 mm lăĠime úi unul de
13 mm lăĠime;
b) la plutonier-adjutant se aplică
3 galoane de 20 mm lăĠime;
c) la plutonier-major se aplică
două galoane de 20 mm lăĠime úi unul de
13 mm lăĠime;
d) la plutonier se aplică două
galoane de 20 mm lăĠime;
e) la sergent-major se aplică un
galon de 20 mm lăĠime úi unul de 13 mm
lăĠime;
f) la sergent se aplică un galon de
20 mm lăĠime.
La suporturile cu însemne de grad,
galoanele se aplică în raport de grad, la
distanĠa de 10 mm de marginea lată a
epoletului.
- Suporturile cu însemne de grad
pentru soldaĠii úi gradaĠii voluntari sunt
confecĠionate din material textil de culoarea
categoriei de forĠe a armatei, cu galoane din
fir de mătase galbenă.
- Pentru uniforma militară de
ceremonie a ofiĠerilor cu grad de general,
însemnele de grad se montează pe mânecă
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la 8 cm de marginea de jos a acesteia, un
galon de 45 mm úi un galon de 16 mm.
Numărul galoanelor de 16 mm variază în
funcĠie de numărul stelelor. Pentru ofiĠerii cu
grade superioare, însemnele de grad se
montează pe mânecă la 8 cm de marginea de
jos a acesteia, un galon de 16 mm úi trese, iar
pentru ofiĠerii cu grade inferioare numai trese,
numărul treselor variind în funcĠie de grad.
Însemnele de grad de pe mânecă la
costumul de ceremonie de culoare albă se
montează pe suport de culoare albă, iar la cel
de culoare bleumarin, pe suport de culoare
neagră.
Însemnele de grad cu fir metalic,
pentru mânecile vestoanelor la maiútri militari
de marină, se realizează astfel:
a) pentru maistru militar principal,
două galoane din mătase úi 4 stele metalice;
b) pentru maistru militar clasa I, un
galon din mătase úi 4 stele metalice;
c) pentru maistru militar clasa a II-a,
un galon din mătase úi 3 stele metalice;
d) pentru maistru militar clasa a III-a,
un galon din mătase úi două stele metalice;
e) pentru maistru militar clasa a IV-a,
un galon din mătase úi o stea metalică;
f) pentru maistru militar clasa a V-a,
un galon din mătase;
g) galoanele se fixează pe suport
dreptunghiular de culoare neagră, având
3 mm distanĠă între ele.
Însemnele de grad cu fir metalic
pentru mânecile vestoanelor la ofiĠerii cu
grade de general sunt următoarele:
a) pentru general, un galon cu
lăĠimea de 35 mm, un galon cu lăĠimea de
25 mm úi 4 galoane cu lăĠimea de 12 mm;
b) pentru general-locotenent, un
galon cu lăĠimea de 35 mm, un galon cu
lăĠimea de 25 mm úi 3 galoane cu lăĠimea de
12 mm;
c) pentru general-maior, un galon
cu lăĠimea de 35 mm, un galon cu lăĠimea de
25 mm úi două galoane cu lăĠimea de 12 mm;
Pentru ofiĠerii cu gradul de general,
galonul cel mai de sus, în partea de mijloc,

este îndoit în formă de romb cu diagonala de
40 mm.
- EpoleĠii pentru uniforma militară
de ceremonie se realizează astfel:
a) pentru ofiĠerii cu grad de
general, epoleĠii sunt confecĠionaĠi din
4 únururi rotunde, din fir metalic aurit,
împletite în formă de treflă;
b) pentru ofiĠerii cu grade
superioare epoleĠii sunt confecĠionaĠi din
3 únururi rotunde, din fir de mătase galbenă,
iar pentru ofiĠerii cu grade inferioare sunt
confecĠionaĠi din două únururi rotunde, din fir
de mătase galbenă, împletite în formă de
treflă.
VI.
Reguli
privind
portul
uniformelor militare
1. Uniforma militară de ceremonie
se poartă astfel:
a) la ordinul comandantului/úefului,
care precizează úi accesoriile;
b) facultativ, la diferite festivităĠi,
adunări, ceremonii, spectacole sau reuniuni
organizate.
Cadrele militare care nu au prevăzută
în normele de echipare uniforma militară de
ceremonie poartă în asemenea ocazii
uniforma militară de oraú cu cămaúă albă, la
care se vor preciza úi accesoriile.
2. Uniforma militară de oraú se
poartă de cadrele militare, soldaĠii úi gradaĠii
voluntari în toate ocaziile, când militarul
desfăúoară activităĠi în afara cazărmii sau la
ordin, cu ocazia diferitelor festivităĠi.
3. Uniforma militară de serviciu se
poartă la activităĠile ce se desfăúoară în
cazarmă úi pe timpul deplasării la/de la
serviciu.
4.Uniforma militară de instrucĠie se
poartă de toate categoriile de efective la
úedinĠe de instruire în teren, trageri, exerciĠii
sau la alte activităĠi unde se impune folosirea
acesteia. SoldaĠii úi gradaĠii voluntari poartă
uniforma militară de instrucĠie atunci când
desfăúoară activităĠi în cazarmă sau în afara
ei, fiind interzisă purtarea acesteia pentru
deplasarea la/de la serviciu sau la activităĠi
gospodăreúti.
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Uniforma militară de instrucĠie:

1 - Insigna UNAp (alte academii/studii superioare) úi
colegiul NaĠional de Apărare;
2 - Ecuson nominal;
3 - Colegii/Cursuri postacademice româneúti;
4 - Barete decoraĠii româneúti úi străine, în ordinea
importanĠei acestora (de la stanga la dreapta úi de sus în
jos, până la 4 pe un rând);
5 - Academii/Colegii în străinătate (cu durata mai mare
de 2 luni);
6 - Insignă specialist de clasă;
7 - Insigne comemorative (doar în ziua în care a avut
loc evenimentul);
8 - Emblemă - ROMÂNIA cu tricolor;
9 - Insigna pentru doctor în útiinĠe militare úi informaĠii
(se poartă pe mijlocul reverului drept al vestonului);
10 - Insigna specifică structurilor;
11 - Ecuson specific structurilor.

Uniformele actuale ale artileriútilor români sunt prezentate grafic în pagina următoare:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ğinută de ceremonie cu accesorii C1;
ğinută de oraú iarnă, cu manta/palton postav O1;
ğinută de oraú iarnă cu bluzon de piele O1;
ğinută de oraú iarnă O2;
ğinută de oraú vară O3;
ğinută de oraú vară O4;
ğinută de serviciu iarnă S1;
ğinută de serviciu iarnă S2;
ğinută de serviciu iarnă S3;
ğinută de serviciu vară S4;
ğinută de serviciu vară S5;
ğinută de serviciu vară S6;
ğinută de instrucĠie iarnă I1;
ğinută de instrucĠie iarnă I2;
ğinută de instrucĠie vară I3.
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artileriútilor de a-úi cinsti camarazii de armă
ce au devenit mit úi legendă pentru armată úi
unii chiar pentru naĠiune s-au îngemănat în
mod fericit cu cele ale societăĠii civile. În
prezenta lucrare ne-am propus să
prezentăm, acele monumente, statui,
obeliscuri reprezentative, dedicate exclusiv
eroilor artileriúti úi unor personalităĠi
emblematice ale armei. MenĠionăm totodată
că eroii artileriúti au fost omagiaĠi nu numai
ca entitate distinctă, ci úi alături de cei
aparĠinând altor arme prin construirea de
monumente dedicate tuturor eroilor oútirii.

GeneralităĠi
ConútiinĠa naĠională a românilor s-a
manifestat de-a lungul secolelor úi printr-un
puternic cult faĠă de eroi. Poporul român úi-a
venerat eroii, inclusiv prin ridicarea de
monumente menite a aminti generaĠiilor
viitoare de cei ce s-au jertfit pentru înfăptuirea
idealurilor naĠionale. Jertfa generoasă úi
eroică a zeci de mii de români în Războiul de
IndependenĠă úi în cele două conflagraĠii
mondiale ale secolului trecut a imprimat o
valenĠă nouă, superioară, conútiinĠei afective
naĠionale úi implicit cultului eroilor.
Artileriútii, ca de altfel întreaga oútire română,
au útiut în permanenĠă să îmbrăĠiúeze cu
gândul recunoútinĠei camaradereúti memoria
înaintaúilor, a celor ce au scris istoria armei,
armatei úi implicit a Ġării, cu devotament, cu
dragoste, cu înĠelepciune úi adesea cu sânge.
Au útiut să păstreze vie amintirea
predecesorilor artileriúti inclusiv prin
ridicarea unor monumente de mare rafinament
artistic. De multe ori eforturile generoase ale

Monumentul eroilor artileriei
Este
monumentul
reprezentativ
pentru
cinstirea
memoriei
eroilor
artileriúti. Este amplasat în Bucureúti, în
PiaĠa Eroilor, la intersecĠia Bd. Eroilor cu
Bd. Eroilor Sanitari. A fost ridicat din
iniĠiativa cadrelor de conducere din
Inspectoratul General al Artileriei (inspector-
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parapetul bateriei „Carol I” de la Calafat1.
Monumentul IndependenĠei sau Monumentul
Regelui Carol I, realizat prin subscripĠie
publică, de sculptorul oltean Dimitrie
Pavelescu-Dimo a fost amplasat la intrarea în
Parcul Romanescu, în punctul cunoscut sub
denumirea „Fântâna cu Ġeapă” sau „Fântâna
lui Bogdan”. Inaugurarea lui s-a fãcut la
21 mai 1913, cu prilejul sărbătoririi a 35 de
ani de la obĠinerea IndependenĠei de Stat a

general de brigadă Mihail POPESCU), în anul
1993, cu prilejul aniversării a 150 de la
înfiinĠarea Artileriei Române Moderme.
CreaĠie a sculptorului Teodor Zamfirescu,
monumentul reprezintă un tun din bronz,
puternic stilizat, cu Ġeava ridicată spre cer,
înalt de 10 metri, fixat pe un soclu din beton,
placat cu plăci de travertin, înalt de 3 metri,
pe o platformă circulară cu diametrul
de 12 metri. Pe 4 suporturi sunt aúezate câte
4 bombe sferice din metal, asemănătoare cu
cele din piatră folosite de tunarii voievozilor
români. Pe platforma din faĠa monumentului
s-au amplasat două tunuri din timpul domniei
lui Petru Cercel, domn al ğării Româneúti
(11583-1585), reconstituite după un model de
epocă. Dezvoltarea pe verticală a tunului
stilizat, elementul principal al monumentului,
simbolizează úi renaúterea acestei arme, având
în vedere că a fost dezvelit la împlinirea unui
secol úi jumătate de la reapariĠia artileriei
române într-o organizare structurală modernă.
Monumentul a fost dezvelit la
10 noiembrie 1993, în prezenĠa preúedintelui
României, Ion Iliescu, a premierului Nicolae
Văcăroiu, a ministrului apărării generalul
Nicolae Spiroiu, a altor personalităĠi politice,
a numeroúi artileriúti în activitate, în rezervă úi
în retragere, a altor cadre militare etc.

României, în prezenĠa M. S. Regina Elisabeta
a României úi a membrilor Familiei Regale.
Monumentul avea 9 metri înălĠime totală,
6 metri lăĠime la bază, înălĠimea părĠii de
bronz de 7,70 metri, iar statuia M. S. Regelui
de 3 metri. Prin întreaga sa compoziĠie,
această operă de artă exprima afectul pe care
regele l-a avut faĠă de artilerie, armă pe care o
numea extrem de măgulitor „podoaba oútirii
mele” úi importanĠa acesteia în obĠinerea
independenĠei de stat.

Monumentul IndependenĠei
(Monumentul Regelui Carol I) din Craiova

Monumentul, cunoscut sub ambele
denumiri a fost inaugurat în anul 1913 úi
dărâmat úi topit în anul 1948. A fost
considerat atât un omagiu adus regelui
Carol I, cât úi artileriei române, deoarece
din opt personaje, úapte erau artileriúti:
Carol I, maiorul Iacob Lahovary, úeful
operaĠiilor din Marele Cartier General,
căpitanul Zănescu, comandantul bateriei
„Carol I” de la Calafat úi patru servanĠi
la două tunuri. De reĠinut faptul că soclul
monumentului reconstituia o porĠiune din

1
Vezi Valeria Bălescu – Monumentul IndependenĠei
din Craiova – Magazin istoric nr. 5 (482), mai 2007,
pp. 22-25; *** - Serbarea dezvelirii Monumentului
IndependenĠei la Craiova - în Revista Armatei,
ianuarie 1914, pp. 14-32.
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Monumentul lui Cobuz

Monumentul eroilor din Războiul de
IndependenĠă, Calafat
Monumentul este înălĠat pe faleza
Dunării, pe locul unde fusese amplasată
Bateria „Carol I”, de unde s-au tras primele
proiectile asupra Vidinului. În acest loc
Domnitorul Carol I a exclamat „Asta-i
muzica ce-mi place!”. Realizat de sculptorul
Ion Pavelescu-Dimo, a fost dezvelit în anul
1886. Pe un piedestal paralelipipedic, din
piatră roúiatică, se ridică un obelisc din piatră
albă, înalt de circa 2 metri, flancat de 2 tunuri
din oĠel orientate spre Vidin. În vârf era un
obuz tras asupra bateriei „Carol I”, pe care se
afla un vultur cu aripile întinse. Pe faĠada
principală se află o cunună din frunze de
stejar, turnată din bronz, úi o placă de
marmură cu inscripĠia:
„În amintirea
bombardării Vidinului, în 26 aprilie 1877”2.

Monumentul
ridicat
în
memoria
sergentului artilerist Constantin Popescu,
considerat primul militar român decedat în
Războiul de IndependenĠă este amplasat în
partea de vest a localităĠii Calafat, în Parcul
Poporului, lângă căpitănia portului, pe locul
unde în 1877 se afla amplasată bateria
„Elisabeta“. Sergentul Constantin Popescu
din bateria 1 „ùtefan cel Mare“, a
Regimentului 1 Artilerie a fost ucis în data de
14 mai 1877, în urma unui duel de foc cu
artileria otomană din Vidin.
A fost ridicat în anul 1880, din iniĠiativa
úi cu ajutorul localnicilor. Numele de
„Cobuz” vine de la personajul cu acest nume
din poezia „Peneú Curcanul” a lui Vasile
Alecsandri. Pe o placă de marmură de pe
monument se află înscrisă următoarea
inscripĠie: „În amintirea primului oútean
căzut în Războiul româno-ruso-turc, 14 mai
1877, Sergent Popescu Constantin”.
2

Dr. Florian Tucă, dr. Cristache Gheorghe – „Altarele
eroilor neamului“ – Editura Europa Nova, Bucureúti,
1995, p. 92.
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Monumentul Bateria „Mircea“

Monumentul artileristului sergent
Constantin Popescu

Amplasat pe locul pe care a fost Bateria
„Mircea“ a fost inaugurat în anul 1910.
Monumentul, sub formă de trunchi de
piramidă, înalt de 2,80 metri se află aúezat pe
un piedestal înalt de 90 cm. Deasupra
monumentului se află un glob de bronz
(ghiulea) pe care este fixat un mic drapel din
metal. Pe părĠile laterale, pe plăci de marmură
se afla următoarele texte: „Locul Bateriei
Mircea, cu úase tunuri calibru mare.
Campania 1877-1878, sub domnia gloriosului
Carol I“; „Prin glasul tunului, prin puterea
armelor si prin vitejia fiilor Ġării, am caútigat
dreptul de a trăi liberi úi neatârnaĠi.
RecunoútinĠă
veteranilor din 1877-1878.
Pildă noilor generaĠii“4.
Vechi de peste un secol, monumentul
impresionează
prin
contrastul
dintre
tulburătoarele mesaje transmise úi simplitatea
arhitecturii sale. Monumentul este înscris în
Lista monumentelor istorice naĠionale.

A fost ridicat în incinta fostului
Regiment 31 DorobanĠi Calafat úi inaugurat la
30 iunie 1923. Monumentul a fost dedicat
sergentului artilerist Constantin Popescu, din
Regimentul 1 Artilerie, primul erou al
Artileriei Române Moderne, căzut la datorie

pe câmpul de luptă, la 14 mai 1877.
Regimentul 1 Artilerie a avut avut cei mai
mulĠi decedaĠi în Războiul de IndependenĠă,
34 la număr, faĠă de cei 15 ai Regimentului 2
Artilerie, 13 ai Regimentului 3 Artilerie,
respectiv 19 ai Regimentului 4 Artilerie.
A fost realizat de sculptorul Luigi Georgetti.
Pe placa de marmură sunt scrise următoarele:
„În amintirea artileristului sergent Popescu
Constantin, primul căzut în Războiul 18771878, care prin sacrificiul vieĠii lui a dat cea
mai frumoasă pildă de iubire a patriei”3. Este
cel de-al doilea monument ridicat în memoria
artileristului erou.

3

Ucrain, C., col. (r) dr., Paraniac, C., col., „In memoriam” – Omagiu artileriútilor români –
Editura O.I.D.I.C.M., Bucureúti, 1993, p. 13.

4
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Ibidem, 1993, p. 14.

Monumentul IndependenĠei, Calafat
Este un ansamblu sculptural, situat pe
faleza Dunării, pe locul unde s-au aflat
poziĠiile fostei baterii de artilerie „ùtefan cel
Mare”, în primăvara anului 1877. Este creaĠia
sculptorului Pavel Bucur úi a fost dezvelit la
21 august 1980. Compus din două elemente

Monumentul de la mormântul generalului
de divizie Enrik Herkt
A fost realizat úi dezvelit la 9 noiembrie
1910, de către artileriúti, prin grija
Stabilimentelor de artilerie. A fost amplasat la
mormântul generalului din Cimitirul Bellu
catolic. Monumentul se compune: dintr-un
bloc de granit monolit dreptunghiular, pe care
se află o placă de marmură neagră pe care
scrie:
„Stabilimentele
de
artilerie,
Generalului de divizie ENRIK
HERKT,
întemeietorul lor, născut la 16 februarie
1829, decedat la 9 noiembrie 1908 ”; o cruce
de fier forjat aúezată în partea dinapoi a
blocului de granit; în cele patru colĠuri ale
blocului se află câte un tun de fontă, cu obuz
úi focos, turnate după modelul 1863, a căror
fabricare generalul a supravegheat-o în
Belgia; tunurile sunt legate între ele cu lanĠuri
de fier, cu zale de formă dreptunghiulară. Din
păcate astăzi doar crucea din fier forjat mai
aminteúte de memoria generalului Herkt.

distincte, soclu úi grup statuar, monumentul
impresionează mai ales prin înălĠimea totală
de 15 m úi prin suprafaĠa mare, de 25 m.p. a
basoreliefurilor. Soclul, din travertin, de
formă paralelipipedică, prezintă ample
basoreliefuri cu scene ale trecerii Dunării, la
1877, de către armata română; la partea
superioară a acestuia sunt încrustaĠi anii
centenarului independenĠei: „1877-1977“.
Grupul statuar este lucrat în piatră albă úi
înfăĠiúează simbolic trei ostaúi, aparĠinând
principalelor arme implicate în acest război úi
anume: un artilerist, personajul principal,
ce Ġine în mână un drapel, un vânător cu arma
la picior úi un dorobanĠ care sună din goarnă
atacul5.
5

Dr. Florian Tucă, dr. Cristache Gheorghe – Altarele
eroilor neamului – Editura Europa Nova, Bucureúti,
1995, pp. 92-93.
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a IV
V-a, al căărei ultim comandantt a fost
geneeralul Nicoolae Dăscăllescu în cel de-al
Doillea Război Mondial.
M
A fost construit prin eforturile
e
Com
mandamentuului
Arm
matei
a
IV-a
„Tra
ansilvania”,, în anul 11995 úi dezzvelit în
anul 1996. Sponsorii ridicării acestui
nument au fost:
f
S.C. A
Armătura S.A. Clujmon
S.A. Simerria.
Napo
oca úi S.C. Marmosim
M
Este operaa sculptorullui Anton Tănase
T
úi
a arh
hitectului Iooan Arboreaanu.
Monumenntul este coonstituit din
n bust úi
soclu
u. Bustul, din bronz, are o înăllĠime de
105 cm úi o lăĠime de 662 cm. Socclul este
placaat cu marrmură. Pe partea fro
ontală a
acesttuia, pe pllacă de maarmură neaagră este
scriss: „GENER
RAL DE CO
ORP DE AR
RMATĂ/

Monumentull generalulu
M
ui de corp de
d armată,
Nicolae Dăăscălescu, din Piatra NeamĠ
Monum
mentul
geeneralului
Nicolae
Dăăscălescu, de
d la mormâântul său dinn Cimitirul
Eteernitatea din
d
Piatra NeamĠ este
e
opera

scuulptorului Marius
M
Butuunoiu. MennĠionăm că
în anul 1992 a fost connstruită o nouă
n
criptă
carre
adăpoosteúte
o
osemintele
marelui
comandant. Bustul
B
din bronz este am
mplasat pe
unn soclu noou, paralelipipedic, pee care se
găăseúte o placcă de marm
mură neagră ce conĠine
însscrisu l „GE
ENERAL/NIC
COLAE DĂSSCĂLESCU/
100.04.1884-288.09.1960”.
Dorim să amintim
m faptul că în spatele
moonumentuluii se află unn altul (se observă în
fottografie) deedicat eroiloor din Prim
mul Război
Moondial. ExiistenĠa acesttui monumeent reflectă
o dată
d în plus respectul puurtat peste ani
a bravului
genneral, inclussiv de camarrazii de armăă.
NICOLAE I. DĂSCĂL
LESCU/188
84-1969/
COM
MANDANTU
UL ARMATE
EI A 4-A RO
OMÂNE”.
Pe alte
a două plăci
p
de maarmură neag
gră, mai
mici, dispuse la
l baza socclului sunt înscrise
num
mele sculptorrului, úi arhhitectului, respectiv
r
consstructorul úi sponsorii m
monumentullui.

Monum
mentul geneeralului Niccolae
Dăscăălescu, din Cluj-Napooca
Monum
mentul este amplasat în PiaĠa
ùteefan cel Maare din munnicipiul Cluuj-Napoca,
în faĠa Comanndamentuluui Diviziei 4 Infanterie
„G
Gemina”, coontinuatoareea tradiĠiiloor Armatei
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Scuarul Clinicilor noi din Parcul botanic).
Dezvelirea a avut loc la 9 iulie 1939, la
festivitate participând cadrele úi ofiĠerii-elevi
ai ùcolii Speciale (de AplicaĠie) a Artileriei,
cât úi corpul ofiĠerilor ùcolii de OfiĠeri de
Artilerie. Printre invitaĠi au fost generalul
Gheorghe Petrescu, inspectorul general al
artileriei,
generalul
C.
Dumitrescu,
comandantul ùcolilor Militare ale Artileriei,
generalul Gh. Oprescu, comandantul Diviziei 11
Infanterie Timiúoara, sora úi unul dintre fiii
generalului, cadre militare úi trupă din
garnizoană, oficialităĠi ale Timiúoarei.
Eremia Grigorescu mai are busturi la
Slatina (în curtea fostului Regiment de
Artilerie, realizat de Marius Butunoiu, úi
dezvelit la 9 mai 1971), Brăila (în faĠa
Comandamentului Brigăzii de Geniu), TârguBujor, precum úi pe aleea centrală de la
Mausoleul Mărăúeúti.

Statuia generalului
Constantin Christescu, Mărăúeúti

Bustul generalului de corp de armată
Constantin Christescu este amplasat pe aleea
centrală a Mausoleului Mărăúeúti. Amplasarea
sa în acest loc plin de semnificaĠii istorice se
datorează în primul rând recunoaúterii
meritelor sale în pregătirea marii bătălii de la
Mărăúeúti.Este totodată úi o reparaĠie morală a
faptului că generalul nu a fost înhumat, din
varii motive, în sarcofagul ce-i fusese destinat
de la început în mausoleu.
Generalul Constantin Christescu merită
onoarea ridicării acestui monument úi datorită
faptului că el, cel considerat creatorul úcolii
româneúti de stat major, a contribuit
substanĠial la elaborarea Planului de campanie
pentru anul 1917. De fapt, întreaga sa carieră
militară de excepĠie, înaltele demnităĠi
militare deĠinute, impuneau o astfel de
apreciere.
Bustul generalului Eremia Grigorescu
din Timiúoara
Operă a sculptorului Oscar Spathe
(Spaethe), bustul a fost amplasat în parcul
ùcolii Speciale (de AplicaĠie) a Artileriei (azi
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Monumentul generalului
Eremia Grigorescu din Brăila

Statuia locotenentului
Ioan Petra Oaúia
Se află amplasat în faĠa ùcolii Generale
din Sibiel úi a fost realizat în anul 1921, prin
strădania soĠilor Ioan Petra Oaúia úi Maria, în
amintirea fiului lor, Ionel Petra Oaúia,
locotenent în Regimentul 2 Artilerie Munte úi
a altor 15 eroi români, jertfiĠi pentru întregirea
neamului românesc. Monumentul, operă a
sculptorului Theodor Burcă, are o înălĠime de
3,15 m, fiind realizat din beton úi bronz,
împrejmuit cu stâlpi uniĠi cu lanĠuri metalice.
Pe faĠada obeliscului sunt înscrise numele
celor 15 eroi români, precum úi un înscris
memorial: „În amintirea eroului locotenent
Ionel Petra Oaúia, căzut în lupta de la Oituz,
în timpul războiului pentru întregirea
neamului românesc. Patria recunoscătoare“6.

Monumentul
„General
Eremia
Grigorescu”, realizat de sculptorul Gavriú I.
este amplasat în faĠa comenduirii garnizoanei
Brăila. Până la intrarea în vigoare a Planului
Urbanistic
Zonal-Centrul
Istoric
al
municipiului Brăila, în iulie 2010,
monumentul s-a aflat în zona de protecĠie a
monumentului istoric „Cazarma artileriei”,
actuala cazarmă a U.M. 01763, construită în
anul 1885. Monumentul se supune prevederilor
Legii nr. 120/2006 a monumentelor de for
public úi este protejat conform Legii nr. 422/
2001.
A fost ridicat în anul 1998 de Corpul 8
Armată cu ajutorul sponsorilor reprezentaĠi de
Primăria Brăila úi S.C. SIDEX S.A. GALAğI.
Bustul generalului, realizat din bronz
este amplasat pe un soclu din beton, placat cu
marmură úi dispus pe un piedestal placat, de
asemenea, cu marmură. Pe partea din spate a
soclului este montată o placă de bronz, pe
care este înscris următorul text: „Ridicat de
Comandamentul
Corpului
8
Armată;
Sponsori Primăria Brăila, S.C. SIDEX S.A.
GALAğI; Sculptor Gavriú I.; Executat T
Mixtă UPSRS GalaĠi 1998”.

6

Dr. Florian Tucă, dr. Cristache Gheorghe – Altarele
eroilor neamului – Editura Europa Nova, Bucureúti,
1995, p. 243.
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Monumentul generalului Alexandru
IoaniĠiu, Bucureúti

Monumentul Eroilor Regimentului 11
Artilerie, Focúani

Este dedicat memoriei marelui general
de divizie „post-mortem” decedat în urma
unui tragic accident pe aeroportul din Baden.
Se află în Cimitirul Ghencea militar din
Bucureúti. Are o înfăĠiúare modestă, este
realizat din piatră cioplită, fiind asemănător
unui sanctuar, cu înălĠimea de peste 2 metri úi
lăĠimea de 3 metri. Pe faĠada monumentului
este
înscrisă
următoarea
inscripĠie:
„Generalul de divizie Alexandru IoaniĠiu,
cavaler al Ordinului Mihai Viteazul, úeful
Marelui Stat Major úi al Marelui Cartier
General al armatei, căzut pe câmpul de
onoare: 17.IX.1941”7.

A fost realizat de către N. Colios úi
inaugurat la împlinirea a 10 ani de la eroicele
bătălii, în 1927, fiind dispus în fosta zonă a
cazărmilor militare, astăzi în incinta unui
obiectiv industrial. Regimentul 11 Artilerie a
fost unul dintre primele unităĠi care a intrat în
razboiul pentru recuperarea Dobrogei, când în
data de 23 iunie 1913 s-a decretat mobilizarea
generală. Prezent în Focúani, Regimentul a
fost sărbătorit de întreaga populaĠie a oraúului,
care vedea această intrare în război ca o
posibilitate de întregire a graniĠelor statului
român, graniĠe a căror limite fixate arbitrar
între Ġară úi Transilvania erau trasate de-a
lungul satelor istorice din plasa Putna úi din
Vrancea arhaică. În acelaúi timp, simbolic
monumentul
se
adresează
memoriei
Căpitanului Erou Corneliu Stoenescu cazut în
luptă în 1916 la Baloteúti, dar în sine reflectă
starea de spirit a unei localităĠi ce a fost
nevoită să stea sub ocupaĠie germană din 1916
până în 1918, în timp ce armata română făcea
sacrificii de sânge.

7
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Ibidem p. 243.

(viitorul rege Mihai al României), dată la care
se împlineau úi 100 de ani de la naúterea lui
Carol I. Odată cu schimbările sociale de după
anul 1944, statuia a fost dărâmată.
Statuia prezentată color, realizată de
Florin Codre, a fost inaugurată la
6 decembrie 2010. La inaugurare au fost
prezenĠi Principesa Margareta a României,
principele Radu Duda al României úi primarul
Capitalei, Sorin Oprescu, care au marcat
momentul printr-o scurtă ceremonie, în cursul
căreia a fost citit mesajul Regelui Mihai I.
Totodată, la eveniment au participat úi
academicienii Răzvan Theodorescu úi
Constantin
Bălăceanu-Stolnici,
foútii
preúedinĠi Ion Iliescu úi Emil Constantinescu,
precum úi fostul premier Călin Popescu
Tăriceanu.

Statuia ecvestră
a regelui Carol I al României

Bustul generalului Alexandru Tell

Statuia prezentată alb-negru a fost
realizată de Ivan Meštroviü. A fost inaugurată
la 10 mai 1939, pe atunci Ziua NaĠională a
României, în prezenĠa regelui Carol al II-lea
al României úi a Marelui Voevod Mihai

A fost realizat de sculptorul D.
MăĠăuanu, în anul 1929. Se află în Cimitirul
Bellu Ortodox, în cripta familiei.
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în partea superioarăă úi înscrisu
urile aferennte.
artea de sus:
Pe aceastta este însscris, în pa
„GENERA
AL DE DIVIZIE PETRE V.
NĂSTURE
EL 1854-19220 / DIN VIIğA MAREL
LUI
BAN KON
NSTANDIN N
NĂSTUREL FIEPASCUL
UL”.
De asemeenea, mai suunt înscrisee numele unnor
rude úi perioadele
p
îîn care aceestea au trrăit,
inclusiv cel al soĠiei, trecută la cele
c veúnicee în
anul 19377.

Moonumentull
generallului Ioan Carp
C

Monu
umentul fu
unerar al geeneralului
Jacob Lahovary

A fost reallizat de sculptorul Carol
C
Storck, în anul 1892. Se afflă în Cim
mitirul
Bellu Ortodox.
O
În prezent, buustul generaalului
nu mai există.
e

Monumeentul generralului
Petre Vasiliu-Năs
V
turel

Monnumentul see află în Ciimitirul Belllu,
din capitaală. Este o construcĠie ce se distinnge
prin rafiinamentul său arhittectural. Este
E
realizat înn stil românesc, asemăn
nător ca forrmă
lăcaúelor noastre
n
de ccult ortodox
x.
Monnumentul
în
ansamblul
s
său
impresionnează, ca úi perso
onalitatea de
excepĠie a generallului de divizie
d
Jaccob
Lahovary, fost úef al Marelu
ui Stat Maajor
mbrie 1894 – 1 octo
ombrie 18995),
(1 octom
ministru de
d război ( 1891; 1891-1894; 1900 –
1901), sennator úi depuutat în mai multe rânduuri.

Monumentul funerar all generaluluui se
M
află în Cimitirul
C
B
Bellu
din Buucureúti úi a fost
ridicat de
d soĠia sa, Smaranda Năsturel.
N
Esste în
fapt o cruce stillizată, atipiică ca form
mă úi
proporĠiii pe care se
s găsesc bllazonul fam
miliei,
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soclu
u a semnuului de arm
mă úi a înscrisului
„Gen
neral M. Pastia insppector gen
neral de
artilerie”, autorrul transmite peste ani mândria
noscută a generalului dde a fi fost artilerist.
a
recun

Monumen
ntul artileriiútilor din Ploieúti
P

Este am
mplasat în municipiuul Ploieúti,
strrada Cantaacuzino (foostă 23 August)
A
în
cazzarma în care
c
a funccĠionat pânnă în anul
19997 Centruul de InsttrucĠie al Artileriei,
insstituĠie em
mblematică pentru învvăĠământul
miilitar românnesc úi pentrru artilerie. În prezent
moonumentul se găseútee în incintaa Bazei 2
Loogistice Munntenia.

Monumentu
M
ul eroilor R
Regimentului 13
Artillerie din CoonstanĠa
Monumenntul eroilorr Regimenttului 13
Artillerie este situat înn Constan
nĠa, pe
bulev
vardul Tom
mis, într-un mic parc de
d lângă
capeela militară. IniĠial monnumentul era
e situat
în in
ncinta unităĠĠilor de pe bbulevardul mai
m susmenĠĠionat.

A fost ridicat pe
p platoul cazărmii,
pentru cinstirrea artileriúttilor, prin conjugarea
c
efoorturilor
Comandam
mentului
Artileriei,
Ceentrului de InstrucĠie
I
a Artileriei,, îndeosebi
al
a comandanttului acestuuia, coloneelul Barac
a Studioullui de Arte Plastice al
Ghheorghe úi ale
Arrmatei.
Statuia generalulu
ui Mihail Pastia
C
Noordic Focúaani
din Cimitirul
Statuia generaluluui Mihail Pastia
P
din
Cimitirul Norrdic Focúanii a fost ridiccat în anul
19904 de cătrre marele sculptor
s
rom
mân Karol
Stoorck. A fosst realizat la 5 ani duppă decesul
maarelui generral, produs la
l 24 ianuarrie 1899 în
Buucureúti.

P
Este creaaĠia artistei MiliĠa Pătraúcu,
născută la Chiúinău la 133 decembriie 1892.
Fostă elevă a luui Constanttin Brâncuúúi, MiliĠa
Pătraaúcu a fostt considerattă de speciialiúti ca
cea mai
m înzestraată femeie ssculptor a României
R
în seecolul al XX-lea.
X
A fost soĠia lui
l Emil
Pătraaúcu.

De pe înălĠimea soclului, generalul
Miihail Passtia încă vegheazăă Poarta
Foocúanilor, acolo undde, în caalitate de
comandant al
a Comanddamentului Regiunii
Înttărite Focúúani (1895--1897) úi-aa încheiat
strrălucita carrieră militarră. Prin prrezenĠa pe
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Monumentul a fost ridiccat în anul 1925
M
pentru a cinsti memoria eroillor artileriútti din
Regimeentul 13 Arrtilerie, căzuuĠi la datorrie în
Primul Război Mondial.
M
A
Acest
regiiment
1
în caadrul Divizziei 9
înfiinĠatt în anul 1907,
Infanterrie a parrticipat gloorios la Prrimul
Război Mondial, innclusiv la sccrierea pagiinilor
de aur ale
a istoriei marii
m
bătălii de la Mărăăúeúti.

numentul aartileriei diin Lugoj
Mon
Monnumentul a fost ridiccat cu prileejul
împlinirii a 150 de ani de la înfiinĠaarea
Artileriei Române Moderne, în data de
10 noieembrie 1993. La festivităĠĠile
desfăúuratte cu ocaziia sfinĠirii monumentu
m
ului
au particippat locĠiitorrul úefului Statului
S
Maajor
al Trupeloor de uscat, general de brigadă Googă
Constantinn, reprezeentanĠi ai autorităĠiilor
locale úi înntregul perssonal al unittăĠii.

Monumentul în form
M
mă de colooană,
susĠinutt de un sooclu hexagoonal de 75 de
centimeetri, are în capăt un glob de bronz
b
stilizat pe care se
s găseúte un vulturr, de
b
cu arripile
asemeneea confecĠiionat din bronz,
desfăcuute. Pe parteea frontală a soclului a fost
montatăă, în anul 19997, cu prileejul aniverssării a
90 de ani de la înfiinĠarea regimentullui o
d marmurră, pe carre este înscris:
placă de
„Gloriee eternă Regimentulu
R
ui 13 Arttilerie
1907-19997”.
D
De-a
lunngul
tim
mpului
monum
mentul a foost profanatt în mai multe
m
rânduri.. Asfel, în timpul cellui de-al Doilea
D
Război Mondial, soldaĠii
s
sovvietici au smuls
s
crucea din pliscul vulturului.. Aceasta a fost
3 de ani, fiind
f
realizaată la
pusă la loc după 30
fosta Inntreprinderee Mecanicăă Navală (aastăzi
Meconsst).

Monnumentul a fost ridicatt din iniĠiattiva
Comandanntului Reggimentului 24 Artileerie
Antitanc
colonel
ghe
Feraaru,
Gheorg
actualmennte general de brigad
dă în rezerrvă,
prin contrribuĠia artileeriútilor.
Monnumentul eeste format din trei păărĠi:
baza, truunchiul dee susĠinerre úi parrtea
superioarăă. Trunchiuul de susĠineere, format din
două corppuri de maarmură, estee aúezat pee o
„fundaĠie”” de cimentt în patru treepte placatee cu
travertin. Pe corpul ssuperior de marmură este
e
ataúată sttema Romââniei, iar pe
p cel inferrior
este inscrripĠionat „110.XI.1843 – 10.XI.19993
150 ANI DE
D LA ÎNF
FIINğAREA
A ARTILERIIEI
ROMÂNE
E MODERN
NE Lugoj 10.11.19933”.
Sub inscrripĠie sunt ssculptate do
ouă frunze de
laur. De asemenea,, pe corpu
ul inferior al

soclului este
e
fixată o placă dee marmură pe
care este gravat
g
semnnul de armăă, Ġevile de tun
t
încruciúatte. La parteaa superioarăă a trunchiullui,
de asemeenea pe o placă de marmură,
m
e
este
aúezat un tun, cu lunggimea de 86
6 de centimeetri
úi înălĠimeea de 37 de centimetri,, ce repreziintă
copia uneei galoniĠe ruseúti. ÎnălĠimea totallă a
monumenntului este dde 365 de ceentimetri.
În interiorul treptei superioare
s
se
găseúte un
u pergameent care co
onĠine num
mele
comandanntului
úi
data
amplasăării
monumenntului.
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monumentului
dedicat
lui
Tudor
Vladimirescu, la iniĠiativa Diviziei Tudor
Vladimirescu, campată la încheierea celui de-al
Doilea Război Mondial în cazarma mai sus
menĠionată. Apreciem că lăudabil demersul
de ridicare a monumentului dedicat marelui
revoluĠionar, însă regretăm faptul că acest
lucru
s-a
produs
prin
distrugerea
monumentului ce cinstea faptele de arme ale
artileriútilor. Cu certitudine era loc în oraú
pentru ambele monumente. Din nefericire nu
deĠinem suficiente date despre
acest
monument, însă ne bucură faptul că putem
prezenta o fotografie rară cu acesta.

Monumentul artileriei din Piteúti
A fost ridicat pentru a cinsti memoria
artileriútilor
Regimentului
6
Artilerie
participanĠi la al Doilea Război Balcanic, la
intrarea dinspre oraú pe strada Trivale, pe
locul pe care astăzi este amplasat monumentul
dedicat lui Tudor Vladimirescu, în imediata
apropiere a ùcolii Militare de Maiútri Militari
úi SubofiĠeri „ Basarab I”. La vremea ridicării
monumentului dedicat artileriútilor, în
cazarma ce astăzi găzduieúte úcoala mai susmenĠionată a funcĠionat Regimentul 6
Artilerie. Monumentul a existat până când a
fost dezafectat, în vederea ridicării
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Regimentele 1 úi 10 Artilerie, 1902
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mai mare parte din ardeleni úi ajutată de circa
3 000 călăreĠi moldoveni úi 4 000 arcaúi din
ğara Românească, a folosit tunuri de diferite
calibre în luptele împotriva turcilor.

514 î.h. – În războiul contra perúilor,
geto-dacii au folosit pe scară largă mijloace
de lovire la distanĠă (baliste úi catapulte).
335 î.h. – În timpul războiului dacomacedonean, geto-dacii au folosit mijloace de
lovire la distanĠă, cu ajutorul cărora au respins
trupele lui Alexandru Macedon ce trecuseră la
nord de Dunăre.

22 iulie 1456 – În bătălia de la Belgrad,
artileria lui Iancu de Hunedoara a fost
instalată pe malul Dunării, de unde a sprijinit
lupta navelor fluviale împotriva trupelor
otomane, constituind un exemplu strălucit de
conlucrare cu flota.

300 – 292 î.h. – În timpul celor două
războaie duse de Dromichete împotriva
trupelor invadatoare ale lui Lysimah, getodacii au folosit numeroase mijloace de lovire
la distanĠă.

24 ianuarie 1465 – Artileria oastei lui
ùtefan cel Mare a participat la asediul cetăĠii
Chilia.

105-106 – Geto-dacii, conduúi de regele
Decebal folosesc împotriva armatelor romane
ale lui Traian, balistele úi catapultele capturate
în anii 87 úi 88, în urma înfrângerii aceloraúi,
armate (conduse de Cornelius Fuscus,
respectiv Tettius Iuliannus) pe Valea Oltului
úi la Tapae.

10 ianuarie 1475 – Oastea Moldovei
(circa 40 000 oameni úi 20 de tunuri) condusă
de ùtefan cel Mare a obĠinut la Vaslui o mare
victorie împotriva armatei turceúti compusă
din aproximativ 120 000 de oameni. Artileria
lui ùtefan cel Mare aúezată la flancurile
dispozitivului, a fost folosită magistral. Focul
a fost deschis prin surprindere, în momentul
declanúării
contraatacului
cavaleriei
moldovene.

1432 – Domnitorul ğării Româneúti,
Vlad
Dracul
a
solicitat
meúterilor
transilvăneni să-i construiască 100 de tunuri
mici.

26 iulie 1476 – În bătălia de la Valea
Albă (Războieni) ùtefan cel Mare a folosit în
mod strălucit artileria.

1443 – Iancu de Hunedoara a solicitat
meúterilor braúoveni realizarea a 40 de tunuri.
În iarna acestui an, în campania antiotomană
de la sud de Dunăre a folosit în premieră
artileria, cunoscută sub denumirea ,,artileria
carelor de luptă.

iulie 1476 – Artileria cetăĠii NeamĠului
a contribuit decisiv la respingerea asediului
Armatei Otomane condusă de sultanul
Mahomed al II-lea.

1445 – Pe timpul luptelor pentru
cucerirea cetăĠii Giurgiu, cetate ce fusese
luată în stăpânire de către turci după bătălia
de la Varna, oastea ğării Româneúti condusă
de Vlad Dracul a folosit pentru prima oară în
arta militară românească 2 bombarde. Cu
această ocazie, comandantul flotei burgunde,
Walerand de Warvin, care a cooperat cu Vlad
Dracul úi Iancu de Hunedoara, a făcut prima
menĠiune cu privire la folosirea gurilor de foc
de către români.

26 septembrie 1497 – Tunurile cetăĠii
Suceava participă la respingerea atacului
oútilor poloneze.
7 februarie 1509 – Domnitorul
Moldovei, Bogdan a folosit artileria la
cucerirea cetăĠii HaliĠia din sudul Poloniei.
22 iunie 1529 – Oastea Moldovei
condusă de Pertu Rareú a folosit 50 de tunuri
mari de fontă úi tunuri cu mai multe Ġevi
montate pe afet, în bătălia victorioasă de la
Feldioara, dusă împotriva trupelor lui
Ferdinand I de Habsburg.

17 - 19 octombrie 1448 – În bătălia de
la Kossovopolje, oastea lui Iancu de
Hunedoara (22 000 oameni), formată în cea
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1529 - Conrad Hass, úeful arsenalului
din Sibiu (1529-1569), a conceput rachete cu
2 trepte, prefigurând úi căile de experimentare
a acestora. Tot el a realizat ,,Lancea
zburătoare,, echipată cu aripă în formă de
coadă de rândunică cu încărcătură de luptă úi
cu un număr de recipienĠi de pulbere cu
aprindere succesivă.

la sud de Dunăre a trupelor otomane alungate
de la Târgoviúte.
28 octombrie 1599 – Pe timpul bătăliei
de la ùelimbăr, în compunerea oútii ğării
Româneúti, condusă de Mihai Viteazul, au
existat un număr de 80 de guri de foc.
1 noiembrie 1599 – Mihai Viteazul,
urmat de oútirea sa, inclusiv de artilerie a
intrat triumfal în Alba Iulia, consfiinĠind
unirea pentru prima dată a românilor.

22 august 1531 – În bătălia de la
Obertyn, Petru Rareú, voievodul Moldovei, a
folosit pentru prima oară în istoria artileriei
române tunuri cu mai multe Ġevi.

23 aprilie 1600 – Mihai Viteazul a
trimis la Făgăraú, de la Alba Iulia, 24 de
tunuri úi servanúii aferenĠi.

august 1535 – La Sibiu, Conrad Hass a
experimentat în premieră racheta denumită
,,lancea zburătoare,,. Aceasta, precursoare a
viitoarelor rachete, avea aripi în formă de
rândunică, încărcătură explozivă úi recipenĠi
de pulbere ce se aprindeau succesiv.

4 mai 1600 – 24 de tunuri au participat
la înfrângerea de către Mihai Viteazul, la
Trotuú, a oastei Moldovei. După câteva zile
de luptă a fost cucerită întreaga Moldovă.

16 noiembrie 1552 – În luptele de la
Măneúti, oastea domnitorului ğării Româneúti
Mircea Ciobanu, ce dispunea de 36 de tunuri
a fost înfrântă de cetele boierilor.

18 septembrie1600 – 27 de tunuri ale
oútirii lui Mihai Viteazul, comandate de
italianul Vicenzo au participat la bătălia de la
Mirăslău.

17 noiembrie 1561 – Iacob Heraclit
Despot a înfrânt la Verbia oastea
domnitorului
Moldovei
Alexandru
Lăpuúneanu, capturându-i úi 32 de tunuri.

3 august 1601 – Artileria lui Mihai
Viteazul a participat la bătălia de la Gurăslău.

10 iunie 1574 – Pe timpul bătăliei de la
Roúcani (lângă Cahul), în compunerea oútii
Moldovei, condusă de Ioan Vodă, au fost
folosite un număr de 140 guri de foc.

17 iulie 1603 – Radu ùerban, voievodul
ğării Româneúti, a folosit în bătălia de la
Braúov, împotriva lui Simion Movilă,
pretendent la tron, 4 tunuri de câmp.

13 noiembrie 1594 – Mihai Viteazul a
folosit artileria în acĠiunile de alungare a
turcilor din Bucureúti.

21 noiembrie 1615 – În lupta de la
Tătărani împotriva lui Alexandru Movilă, care
intenĠiona să ocupe tronul Moldovei, ùtefan
Tomúa a folosit 20 de tunuri.

23 august 1595 – La Călugăreni, Mihai
Viteazul, voievodul ğării Româneúti a dispus
de 12 tunuri pe care le-a folosit în trageri de
flanc asupra dispozitivului inamicului,
precum úi în trageri asupra unui obiectiv fix
(podul de peste Neajlov).

27 mai 1653 – La Finta, pe timpul
luptelor duse împotriva lui Matei Basarab,
domnul ğării Româneúti, Vasile Lupu a
folosit un număr de 30 de guri de foc.
28 martie 1821 – Tudor Vladimirescu,
ajuns cu luptătorii săi pe Dealul de la
Cotroceni a solicitat unui specialist
bucureútean să-i realizeze 30 de Ġevi de tun.

25 octombrie 1595 – Artileria oastei lui
Mihai Viteazul a distrus podul de la Giurgiu
construit de turci pentru a asigura retragerea
864

29 mai 1821 – Pe timpul luptelor de la
Drăgăúani, pandurii lui Tudor Vladimirescu
au folosit 3 tunuri.

Iaúi. Primul comandant al acestei baterii a fost
Lazăr Liubobratici.
octombrie 1853 – Bateriile de artilerie
din ğara Românească úi Moldova au
participat la războiul ruso-turc. Au executat
trageri precise asupra poziĠiilor otomane de la
Brăila, Gura IalomiĠei, Vadului Silistrei úi
Ostrov.

martie 1831– În ğara Românescă a fost
elaborat un proiect de lege pentru înfiinĠarea
primei baterii de artilerie.
mai 1835 – Adunarea NaĠională din
ğara Românească a propus introducerea
artileriei în organizarea armatei.

septembrie 1854 – După încheierea
războiului ruso-turc, toate tunurile din ğara
Românească úi Moldova au fost duse de
armata Ġaristă în Rusia.

octombrie 1835 – Moldova primeúte din
Rusia un tun de bronz calibru 80 mm, capturat
de la turci în urma războiului din 1828-1829.
10 noiembrie 1843 – În ğara
Românească, prin Porunca Domnească
nr. 198, s-a legiferat înfiinĠarea primei baterii
de artilerie (4 tunuri) úi încadrarea acesteia cu
ofiĠeri, subofiĠeri úi trupa necesară. Această
dată marchează actul de naútere al artileriei
moderne din Ġara noastră.

1857 – Guvernul Moldovei a cumpărat
din Austria 6 tunuri úi 2 obuziere.
octombrie 1859 – Rusia a înapoiat
Principatelor Unite tunurile luate în anul1854
din ğara Românească, respectiv Moldova. Cu
aceste tunuri úi cu cele deja existente a fost
înfiinĠat primul divizion de artilerie din
Principatele Unite. Comandant a fost
colonelul Scarlat Ciocârlan.

iulie 1846 – În scopul înfiinĠării unei
baterii de artilerie în Moldova au fost trimiúi
la instruire în Rusia, la brigada de artilerie a
Corpului 5 Armată, 2 ofiĠeri, 3 cadeĠi, un
subofiĠer úi 84 de soldaĠi.

12 noiembrie 1859 – Prin Înaltul Ordin
de zi nr.83 s-a înfiinĠat „Corpul de stat major
al armatei Principatelor Unite”, în cadrul
căreia „SecĠia a III-a avea sarcina să se
ocupe de organizarea, îndrumarea úi
conducerea instrucĠiei în unităĠile de artilerie
úi de geniu”.

august 1848 – S-au întors de la instruire
din Rusia militarii trimiúi de Moldova în urmă
cu doi ani.
20 ianuarie 1849 – În Transilvania, la
Bucium úi Abrud, meúterii oútii revoluĠionare
conduse de Avram Iancu au fabricat tunuri cu
Ġeavă de lemn úi tunuri de bronz din
materialul rezultat în urma topirii clopotelor
unor biserici.

1860 – În ,,Monitorul oastei” a fost
publicat un curs de balistică, întocmit de
căpitanul George Manu, intitulat ,,Teoria
dării”. Acesta a fost primul regulament de
trageri al artileriei apărut în Armata Română.

noiembrie 1849 – ğara Românească a
achiziĠionat din Turcia 6 tunuri úi 2 obuziere.
Astfel, a luat fiinĠă a doua baterie de artilerie
(4 tunuri).

21 decembrie 1860 – Prin contopirea
celor 4 baterii de artilerie existente în ğara
Românească úi Moldova s-a constituit primul
regiment de artilerie al Armatei Române
(organizat pe 2 divizioane), al cărui
comandant a fost maiorul Tobias Gherghel.

1849 – În Moldova, din porunca
prinĠului Grigore Al. Ghica a luat fiinĠă prima
baterie de artilerie. Chesoanele necesare
acestei baterii (formată din 6 tunuri) au fost
confecĠionate la ùcoala de Arte úi Meserii din

decembrie 1860 – S-a constituit
„Corpul de artilerie” compus din statul major
al armei úi unităĠile de artilerie.
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23 noiembrie 1861 – Domnitorul
Alexandru Ioan Cuza a aprobat înfiinĠarea
,,DirecĠiei stabilimentelor de material de
artilerie”
úi
constituirea
Arsenalului,
Pirotehniei úi Fabricii de pulbere.

2 martie 1866 – Prin Înaltul Decret
nr.309 al LocotenenĠei Domneúti a fost
reorganizată „DirecĠia stabilimentelor de
artilerie”. S-a înfiinĠat „DirecĠia artilerie”.
ùef al direcĠiei a fost numit colonelul Henric
Herkt.

1 ianuarie 1862 – A început construirea
úi utilarea Arsenalului úi a Pirotehniei.
1 octombrie 1867 – A fost tipărit
,,Regulamentul exerciĠiilor tunarului călare”,
pe baza căruia s-a executat instrucĠia călare în
unităĠile úi subunităĠile de artilerie.

21 iulie 1862 – În Arsenalul armatei din
Dealul Spirii s-a turnat primul proiectil de
artilerie. Acesta a fost dăruit domnitorului
Alexandru Ioan Cuza cu următoarea
dedicaĠie: ,,Primul proiectil turnat în
Principatele Unite. Stabilimentul artileriei
Măriei Sale PrinĠului Alexandru Ioan - 1862,
21 iulie”.

1 august 1868 – S-a înfiinĠat Regimentul 2
artilerie (organizat pe 2 divizioane a câte
3 baterii fiecare).
1869 – A luat fiinĠă „Inspectoratul
armelor speciale” care avea ca sarcină
principală conducerea instrucĠiei în unităĠile
de artilerie úi geniu, supravegherea activităĠii
productive din întreprinderile de reparat úi
fabricat armament.

aprilie 1863 – În cadrul Ministerului de
Război a fost înfiinĠată „Diviziunea artileriei
úi geniului ”.
5 iunie 1863 – Regimentul de artilerie
primeúte drapelul de luptă.

10 octombrie 1872 – A fost inaugurat
Arsenalul depozit de la Târgoviúte.

8 iulie 1863 – În incinta Arsenalului
armatei din Dealul Spirii a început construirea
,,Manufacturii de arme”.

octombrie 1872 – Prin Înaltul Decret
nr. 1900 a fost înfiinĠat corpul guarzilor de
artilerie úi geniu, format din 3 categorii de
guarzi (clasa I, asimilaĠi gradului de căpitan,
clasa a II-a, celui de locotenent úi clasa a III-a,
celui de sublocotenent).

10 februarie 1864 – În cadrul
Regimentului de artilerie au mai fost înfiinĠate
2 baterii a câte 4 piese.
24 aprilie 1864 – A apărut
,,Regulamentul asupra manevrelor evoluĠiilor
bateriilor înhămate de tunuri de 4 ghinturi de
câmp”.

1872 – În baza noii legi de organizare a
armatei, un număr de secĠii de pompieri din
teritoriu s-au transformat în unităĠi de artilerie
teritorială creându-se 9 baterii la: Craiova,
Ploieúti, GalaĠi, Focúani, Iaúi, Roman úi
3 baterii la Bucureúti.

1 august 1864 – Domnitorul Alexandru
Ioan Cuza a semnat Înaltul Ordin de Zi prin
care se hotăra înfiinĠarea la Tîrgoviúte a
Arsenalului destinat construirii gurilor de foc
de artilerie.
octombrie 1865 – Au fost introduse în
dotarea armatei 12 tunuri franceze model
1865.

18 aprilie 1873 – ùcolile divizionare úi
regimentare pentru pregătirea subofiĠerilor din
toate armele, inclusiv artileria au fost
unificate în „ùcoala divizionară de sergenĠi”,
cu durata de un an.

1865 – A apărut „Regulamentul asupra
serviciului la gurile de foc ghintuite”, pe baza
căruia s-a executat o lungă perioadă de timp
serviciul la material în subunităĠile de artilerie
ale Armatei Române.

1875 - S-a desfiinĠat „Inspectoratul
armelor
speciale”
úi
s-a
înfiinĠat
„Inspectoratul artileriei”, primul úef al
acestuia fiind colonelul Gheorghe Manu.
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iunie 1876 – Pentru acoperirea unei
părĠi din frontieră Regimentul 1 Artilerie a
fost concentrat pe malul Dunării la Gruia.

29 aprilie1877 – Au fost înfiinĠate
2 baterii de artilerie teritorială la Calafat.
4 mai 1877 – Bateriile de artilerie de la
Islaz au deschis focul asupra unei nave de
război, ca răspuns la tirul artileriei otomane.

9 octombrie 1876 - Prin Înaltul Decret
nr.1945 s-a stabilit noua ordine de bătaie a
armatei. ùeful SecĠiei artilerie din Marele
Cartier General a fost numit colonelul Eracle
Arion, iar la artileria Diviziei 1 infanterie a
fost numit colonelul I. Carp, la artileria
Diviziei 2 infanterie locotenent-colonelul
Alexandru Colinscki, la artileria Diviziei 3
infanterie-colonelul Henric Herkt úi la
artileria Diviziei 4 infanterie, locotenentcolonelul N. Dabija.

5 mai 1877 – Artileria Diviziei 4,
dispusă la Islaz a deschis focul asupra
bateriilor otomane de lângă localitatea
Somovit.
10 mai 1877 – Artileria română de la
Bechet a deschis focul asupra bateriilor
inamice de la Rahova, pentru a proteja
deplasarea pe Dunăre a cuirasatului rusesc
„Klodilov”.

23 noiembrie 1876 – A început
construirea la Calafat a poziĠiilor pentru
5 baterii de artilerie („Carol”-6 tunuri,
„Elisabeta”- 15 tunuri, „Mircea”- 6 tunuri,
„ùtefan cel Mare” – 6 tunuri, „Mihai Bravu”15 tunuri.

13 mai 1877 – Bateriile de artilerie din
Corabia au deschis focul asupra unor nave de
război otomane.
14 mai 1877 – Bateriile de artilerie de la
Corabia au deschis focul asupra unor militari
otomani ce efectuau lucrări genistice pe malul
Dunării.

5 februarie 1877 – S-au înfiinĠat
Regimentul 3 úi Regimentul 4 artilerie,
organizarea lor fiind identică cu a celor
existente la data respectivă.

20 mai 1877 – Bateriile de artilerie de la
Bechet au deschis focul asupra unei nave de
război din portul Rahova.

8 martie 1877 – Structura artileriei
Armatei Române era următoarea:
- Regimentul 1 Artilerie la Craiova comandant, colonel Iulius Dunca;
- Regimentul 2 Artilerie la Bucureúti comandant, colonel Eracle Arion;
- Regimentul 3 Artilerie la Focúani comandant, colonel Henric Herkt;
- Regimentul 4 Artilerie la Roman comandant, colonel Al. Anghelescu.

21 mai 1877 – Bateriile de la Corabia
au răspuns cu foc la bombardamentul unei
nave otomane.
23 mai 1877 – Artileria română a
ripostat cu foc la bombardamentele artileriei
otomane din cetatea Vidinului.

26 aprilie 1877 – Artileria română din
zona Calafat a deschis focul asupra grupării
de forĠe otomane din cetatea Vidin.

24 mai 1877 – O baterie de artilerie de
la Islaz a deschis focul asupra unei subunităĠi
otomane ce se îndrepta spre Dunăre,
provocându-i importante pierderi.

27 aprilie 1877 – Prin Înaltul Decret
nr.962 s-a hotărât o nouă organizare a
Armatei Române, la conducerea artileriei
fiind numiĠi următorii:
- ùeful SecĠiei artilerie din Marele
Cartier General, colonelul Eracle Arion;
- Comandantul artileriei Corpului 1
Armată, colonelul Iulius Dunca;
- Comandantul artileriei Corpului 2
armată, colonelul Henric Herkt.

31 mai 1877 – Artileria română de la
Islaz a executat un puternic bombardament
asupra inamicului din zona Nicopol- Somovit.
3 iunie 1877 – Artileria română de la
Ciuperceni a deschis focul asupra unei
coloane a inamicului ce ieúea din cetatea
Vidin.
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6 iunie 1877 – Artileria română de la
Bechet a deschis focul asupra unei coloane a
inamicului ce se deplasa pe malul Dunării, de
la Rahova la Nicopol.

bătaie a Armatei Române, la artilerie fiind
numiĠi:
- Comandantul general al artileriei,
generalul Gheorghe Manu;
- ùeful SecĠiei artilerie din Marele Stat
Major, colonelul Eracle Arion;
- Comandantul artileriei Diviziei 1
Infanterie, locotenent-colonelul Alexandru
Horbaski;
- Comandantul artileriei Diviziei 2
Infanterie, colonelul Henric Herkt;
- Comandantul artileriei Diviziei 3
infanterie, colonelul N. Dabija;
- Comandantul artileriei Diviziei 4
Infanterie,
locotenent-colonelul
Nicolae
Dumitrescu;
- Comandantul artileriei Diviziei de
rezervă, colonelul Alexandru Anghelescu.

9 iunie 1877 – Cele 5 baterii de artilerie
de la Calafat au executat timp de 6 ore trageri
lucrărilor de apărare din partea de nord a
cetăĠii Vidinului.
10 iunie 1877 – Bateriile de artilerie de
la Calafat au executat un puternic
bombardament asupra Vidinului.
12 iunie 1877 – Bateriile de artilerie de
la Calafat au executat un puternic
bombardament asupra Vidinului pentru a
asigura apropierea trupelor ruseúti de Dunăre,
în vederea forĠării fluviului.

28 decembrie 1877-23 ianuarie 1878 –
Peste 150 de guri de foc ale artileriei române
au luat parte la luptele desfăúurate în zona
cetăĠii Vidin.

14 iunie 1877 – Bateriile de artilerie
române
au
executat
un
puternic
bombardament asupra trupelor otomane, ca
urmare a solicitării Marelui duce Nicolae al
Rusiei.

1 aprilie 1878 – Artileria teritorială a
fost reorganizată pe divizioane, baterii úi
secĠii: Divizionul de la Bucureúti cu secĠiile
din capitală, de la Giurgiu, Ploieúti úi Buzău;
Bateria de la Craiova cu secĠii la Turnu
Severin, Piteúti úi Craiova; Bateria de la
GalaĠi cu secĠii la Bârlad, Focúani, Brăila úi
GalaĠi; Bateria de la Iaúi cu secĠii la Botoúani,
Roman, Bacău úi Iaúi.

23 iunie 1877 – Ministrul de război al
României, generalul Al. Cernat, a aprobat
intrarea în vigoare úi difuzarea la unităĠi a
„Regulamentului pentru serviciul gurilor de
foc calibru 15 centimetri”.
30 iunie - 4 iulie 1877 – Artileria
română din zona oraúului Turnu Măgurele a
sprijinit cu foc acĠiunile trupelor ruse care au
asaltat úi cucerit cetatea turcească Nicopole.

1 aprilie 1881– A luat fiinĠă Regimentul 5
Artilerie, cu reúedinĠa la Tulcea.

23 iulie 1877 – Generalul Gheorghe
Manu a fost numit comandantul artileriei
Armatei de OperaĠii.

1 aprilie 1881 – Artileria teritorială a
fost reorganizată pe 14 baterii, fiecare baterie
luând denumirea localităĠii unde îúi avea
reúedinĠa.

26 august - 28 noiembrie 1877 – 72 de
guri de foc din compunerea Armatei Române
au contribuit la obĠinerea victoriilor trupelor
noastre la GriviĠa úi Plevna.

7 aprilie 1881 – A luat fiinĠă ,,ùcoala
specială de artilerie úi geniu”, cu sediul la
Bucureúti. Primul comandant a fost numit
colonelul Eracle Arion.

7 noiembrie 1877 – 5 baterii de artilerie
au sprijinit cu foc unităĠile române care au
înfrânt garnizoana otomană din cetatea
Rahova.

22 iunie 1881 – S-a hotărât ca
dislocarea celor 5 regimente de artilerie să fie
în următoarele garnizoane: Bucureúti Regimentul 1 artilerie, Regimentul 2 Artilerie
(bateriile 2-5 la Ploieúti); Brăila - Regimentul

5 decembrie 1877 – Prin Înaltul Ordin
de Zi nr.174 s-a stabilit o nouă ordine de
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3 Artilerie; Iaúi - Regimentul 4 Artilerie
(bateriile 1-3 la Roman); Tulcea - Regimentul 5
artilerie (bateriile 2-4 la Slobozia).

coordonarea activităĠii de pregătire a cadrelor
de artilerie.
În timp de război Inspectoratul
Artileriei constituia „Statul major special al
artileriei” în cadrul Marelui Cartier General úi
avea, în principal, următoarele atribuĠii:
organizarea úi conducerea deplasării artileriei
către zonele de concentrare ale armatei úi
dispunerea ei în raport cu situaĠia operativtactică; stabilirea concepĠiei întrebuinĠării
artileriei în luptă; organizarea úi conducerea
activităĠii de aprovizionare a întregii armate
cu armament úi muniĠie; organizarea apărării
cetăĠilor úi a zonelor fortificate.

5 octombrie 1881 – A avut loc
deschiderea, în cadru festiv, a cursurilor
ùcolii Speciale de Artilerie úi Geniu.
1 aprilie 1883 – Toate bateriile de
artilerie teritorială au fost incluse în
regimentele de artilerie.
1 aprilie 1883 – Au luat fiinĠă
Regimentul 6 Artilerie la Bucureúti,
Regimentul 7 Artilerie la Focúani úi
Regimentul 8 Artilerie la Roman.

31 aprilie 1884 – A fost aprobat
Regulamentul provizoriu cu atribuĠiile
Inspectorului Artileriei armatei.

1 aprilie 1883 – Artileria română a
fost organizată pe brigăzi a câte 2 regimente:
Brigada 1 Artilerie (Regimentele 1 úi 5);
Brigada 2 Artilerie (Regimentele 2 úi 6);
Brigada 3 Artilerie (Regimentele 3 úi 7);
Brigada 4 Artilerie (Regimentele 4 úi 8). Cele
4 brigăzi de artilerie au fost subordonate
Corpurilor 1,2,3 úi 4 Armată.

10 mai 1884 – Au fost înmânate
drapelele de luptă ale Regimentelor 5,6,7 úi 8
Artilerie.
1 aprilie 1885 – Pentru deservirea
materialului de artilerie din fortificaĠiile de la
Bucureúti au luat fiinĠă 2 companii de asediu.
Acestea au fost subordonate Regimentului 2
Artilerie.

9 aprilie 1883 – Prin Înaltul Decret
nr.836, la fiecare corp de armată s-a înfiinĠat
câte o brigadă de artilerie úi au fost numiĠi
următorii comandanĠi:
la Corpul 1 Armată - colonelul
Alexandru Colinsky;
la Corpul 2 Armată - colonelul
Alexandru Horbasky;
la Corpul 3 Armată - colonelul
Henric Herkt;
la Corpul 4 Armată - colonelul
Anton Costescu.

3 mai 1885 – A luat fiinĠă ùcoala de
subofiĠeri de artilerie.

8 mai 1886 – Prin Înaltul Decret
nr.2234, în cadrul Ministerului de război ia
fiinĠă „DirecĠia artilerie” compusă din
2 birouri, prin desfiinĠarea DirecĠiei armelor
speciale.
mai 1887 – A apărut primul număr al
,,Revistei artileriei”. Animatorul primei serii a
revistei a fost timp de 3 decenii (1887 - 1916)
generalul Alexandru Tell.

31 mai 1883 – S-a aprobat
regulamentul provizoriu cu atribuĠiile
Inspectoratului artileriei armatei. Inspectoratul
Artileriei avea în subordine regimentele de
artilerie, bateriile de coastă úi de asediu,
coloanele de muniĠie, parcul de artilerie al
armatei úi întreprinderile de reparat úi fabricat
armament úi muniĠie.
AtribuĠiile Inspectoratului Artileriei
erau următoarele: aprovizionarea cu arme úi
muniĠie a armatei; dotarea artileriei cu tunuri,
trăsuri, muniĠie, harnaúamente; organizarea úi
îndrumarea instruirii unităĠilor de artilerie;

2 octombrie 1887 – Arsenalul de
Depozit de la Târgoviúte a fost transformat în
Depozit Central de Artilerie.
22 martie 1888 – Prin Decizia
Ministerială nr. 48 toate bateriile de artilerie
teritorială au primit sarcina de a executa
serviciul de pompieri.
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8 aprilie 1888 – Au luat fiinĠă încă
2 companii de asediu pentru deservirea
fortificaĠiilor de la Bucureúti.

1 aprilie 1890 – Au luat fiinĠă încă
2 companii de asediu care au intrat în
compunerea Batalionului 2 de asediu.

8 aprilie 1888 – S-a constituit
Batalionul de asediu, prin contopirea celor
4 companii existente, fiind subordonate
Regimentului 2 artilerie.

22 mai 1890 – Batalionul de asediu a
fost transformat în regimentul de asediu,
organizat pe două batalioane (8 companii).
20 mai 1891 – Prin Înaltul Decret
nr.1566 Ministerul de Război s-a reorganizat
pe 7 direcĠii. DirecĠia a III-a a fost denumită
„DirecĠia artileriei úi flotilei”. În cadrul
acesteia SecĠia 1 Artilerie (2 birouri)
răspundea de problemele referitoare la
unităĠile de artilerie (efective, instrucĠie úi
armament, elaborarea regulamentelor de armă
úi îndrumarea ùcolii Speciale de Artilerie.
DirecĠia era subordonată „Inspectoratului
General al Artileriei”, noua denumire a
Inspectoratului artileriei.

14 aprilie 1888 – Prin Înaltul Decret
nr.986, s-a înfiinĠat în cadrul Ministerului de
Război „Comitetul consultativ de artilerie”
compus din: inspectorul artileriei (preúedinte);
locĠiitorul
inspectorului
artileriei;
comandantul Brigăzii 2 Artilerie; directorul
Arsenalului; directorul Pirotehniei; 1 ofiĠer
superior de artilerie de la o unitate militară
din Bucureúti. AtribuĠiile comitetului erau:
studierea
problemelor
referitoare
la
organizarea, dotarea úi echiparea unităĠilor de
artilerie;
studierea
modalităĠilor
de
aprovizionare a unităĠilor cu armament úi
muniĠie; studierea dotării întregii armate cu
armament úi muniĠie; stabilirea necesarului de
regulamente de specialitate; fixarea numărului
úi locului de organizare a poligoanelor de
tragere; studierea nevoilor de modernizare a
capacităĠilor productive; analiza modului de
desfăúurare a învăĠământului în ùcoala
Militară de Artilerie úi Geniu; stabilirea
caietelor de sarcini pentru gurile de foc
importate sau fabricate în Ġară.

14 iunie 1891– „Vineri 14 iunie, la
orele cinci dupe amia-di, M.S. Regele însoĠit
de A.S.R. Principele Ferdinand úi urmaĠi de
dl. gl. adj. Barozzi a mers la ùcola de
aplicaĠie pentru a asista la examen. La sosire,
Majestatea Sa a fost întâmpinată de dl. gl.
Berindeiu – preúedintele juriului esaminator
… După aceasta Regele merse în sala unde se
depunea examenul la cursul de artilerie cu
anul I de studiu. Aici Suveranul, cu o
desăverúită competinĠă, puse cestiuni
oficerilor-elevi asupra balisticei, fabricarei
pulberei, constucĠii de baterii, proiectile úi
focoase, asupra cupolelor Schumann precum
úi asupra calibrelor armelor. Apoi Majestatea
Sa a vizitat sala de arme, unde elevii din
anul II au făcut asalturi cu sabia úi floreta úi
la urmă merse la manej unde toĠi elevii din
anul II au făcut echitaĠie, úi remânând pe
deplin satisfăcut, M.S. Regele a arătat la
plecare, Înalta Sa mulĠumire dată generalului
Beribdeiu úi d-lui loctenent-colonel Grămăticescu,
directorul ùcoalei “2.
aprilie 1891 – Se revine la organizarea
artileriei teritoriale pe secĠii, în subordinerea
regimentelor de artiletie. ğinuta artileriútilor
din artileriai teritorială era identică cu cea a
celorlalĠi attileriúti, cu menĠiunea că pe
epoleĠi, sub numărul regimentului erau

7 decembrie 1888 – Pe baza
Raportului nr. 21827 al ministrului de Război,
prin Înaltul Decret nr. 3602/7 decembrie 1888
al Regelui Carol I, s-a stabilit ca patron al
ùcolii Speciale de Artilerie úi Geniu, Sf.
Alexandru (30 august)1.
1 mai 1889 – S-a aprobat
Regulamentul asupra serviciului interior în
Ministerul de Război. Conform acestuia
„DirecĠia Artilerie” a intrat în compunerea
DirecĠiei 1 Generale a ministerului.
10 mai 1889 – Fabrica de pulbere de
la Glodeni (LăculeĠe) de lângă Pucioasa a
devenit proprietate a Ministerului de Război.
1

2

*** Monitorul Oastei, nr. 56/10 decembrie 1888,
p. 1019.

*** - Buletinul cercului publicaĠiunilor militare, an II,
nr. 15/23 iunie 1891 – p. 6.
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1 aprilie 1892 – Artileria română a
fost organizată pe brigăzi a câte 3 regimente:
Brigada 1 Artilerie (regimentele 1, 5 úi 9);
Brigada 2 Artilerie (regimentele 2, 6 úi 10);
Brigada 3 Artilerie (regimentele 3, 7 úi 11);
Brigada 4 Artilerie (regimentele 4, 8 úi 12).

mai 1894 – „Anul acesta oficerii-elevi
din ùcoala Specială de Artilerie úi Geniu au
făcut ridicările topografice în timp de 15 dile,
împrejurul oraúului Buhuúi, pe valea BistriĠei,
din districtul NeamĠ. Lucrarea s-a făcut sub
direcĠiunea maiorului Aronovici, profesorul
de topografie, ajutat de căpitanii G. Esarcu úi
G. Toplicescu. Timpul fiind favorabil, toĠi
oficerii-elevi au terminat cu succes planúetele
lor, ast-fel că prin racordarea acestora se va
pute capeta un plan general de mai bine de 30
chilometri pătraĠi. Instrumentele întrebuinĠate
în această ridicare au fost, pentru
construcĠiunea canevasului general, planúeta,
alidada cu luneta úi tacheometrul; iar pentru
ridicarea detaliurilor s-au întrebuinĠat
planúeta de recunoaútere úi linia eclimetru a
colonelului Goulier. Scara ridicării a fost de
1/5000 úi echidenĠata de 5 m,00”3.

1 august 1892 – Regimentul de asediu
a fost fracĠionat. Pentru forturile construite în
jurul Bucureútilor s-a constituit batalionul de
asediu (4 companii), iar pentru linia fortificată
Focúani-Nămoloasa-GalaĠi, Regimentul de
Asediu (6 companii).

1 noiembrie 1894 – „ùcoala Specială
de Guarzi de Artilerie úi Geniu” a fost
transformată în „ùcoala Militară de Guarzi
de Artilerie úi Geniu” úi subordonată „ùcolii
Speciale de Artilerie úi Geniu”. Durata
studiilor a devenit 2 ani.

16 noiembrie 1892 – ùcoala specială
de artilerie úi geniu s-a împărĠit în 2 diviziuni,
1 preparatoare úi a 2-a de aplicaĠie. Durata de
studiu era de 2 ani în fiecare diviziune.

2 noiembrie 1894 – Prin Înaltul Decret
nr.3550 a avut loc o nouă reorganizare a
Ministerului de Război, în cadrul căruia
DirecĠia artilerie s-a separat de flotilă,
devenind de sine stătătoare, fiind organizată
pe 3 birouri. Acestei direcĠii i se subordona
„Inspectoratul artileriei” úi „Comitetul
consultativ al artileriei”.

încruciúate două toporaúe roúii, încruciúate.
De asemenea, purtau cască de protecĠie
specifică pe timpul participării la stingerea
incendiilor. Dacă la început se instruiau ca
artileriúti úi într-o mică măsură ca pompieri,
odată
cu transformarea acestor structuri
teritoriale în unităĠi de pompieri, instrucĠia
s-a făcut exclusiv pentru specialitatea
pompieri.
1 aprilie 1892 – Au luat fiinĠă
Regimentele 9, 10, 11 úi 12 Artilerie.

16 noiembrie 1892 – Prin Înaltul
Decret nr. 3640 s-a înfiinĠat „ùcoala specială
de guarzi de artilerie úi geniu”.

martie 1895 – Inspectoratul artileriei a
tipărit úi difuzat unităĠilor de artilerie
„Regulamentul de trageri în Ġintă pentru
artileria de câmp”.

1 martie 1893 – S-a înfiinĠat
„Depozitul central de muniĠie de război” prin
desprinderea de Pirotehnia armatei.
1 aprilie 1894 – UnităĠile de asediu au
fost reorganizate úi li s-a schimbat denumirea
în ,,artilerie de cetate”. Batalionul de asediu
de la Bucureúti a fost transformat în
Regimentul 2 artilerie de cetate, iar batalionul
de asediu de la Focúani a luat denumirea de
Regimentul 1 artilerie de cetate.

3 mai 1895 – Prin Înaltul Decret
nr. 3217 pe lângă
DirecĠia Artilerie din
Ministerul
de
Război
s-a
înfiinĠat
„Comitetul tehnic de artilerie”, organizat pe
3

*** - Buletinul cercului publicaĠiunilor militare, an V,
nr. 19/5 iunie 1894 – p. 7.
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a 2-a tehnică (studii úi lucrări tehnice,
întreprinderi de armament, Comitetul
consultativ tehnic de artilerie).

4 secĠii: construcĠii de material de artilerie;
lucrări tehnice úi experienĠe; muniĠie úi
explozivi; organizarea trupelor de artilerie úi
aprovizionarea cu muniĠie.
Au luat fiinĠă Comandamentul
Regiunii întărite Focúani úi Comandamentul
cetăĠii Bucureúti, cele două regimente de
artilerie de cetate subordonându-se acestora.

15 mai 1900 – OfiĠerii-elevi ai ùcolii
de Artilerie úi Geniu au participat la
sărbătoarea tunarilor „Întâiul tun” organizată
de R. 2 úi 10 Artilerie/Bg. 2 Artilerie,
comandată de generalul Alexandru Tell.
Festivitatea, la care au participat úi mai mulĠi
ofiĠeri din diferite servicii ale artileriei din
capitală, practic toate trupele de artilerie din
Bucureúti, a fost organizată pe platoul din faĠa
Malmaisonului, „conform hotărârii fruntaúilor
artileriei la marea întrunire a tunarilor de la
Arsenalul de construcĠii al armatei din
28 septembrie 1895”, sub deviza „15 mai
1877- memorabila zi din istoria Artileriei
Române, când din ordinul Domnului ğării s-a
tras asupra Vidinului întâiul foc de tun din
bateria Carol la Calafat”6.

2 noiembrie 1895 – S-a schimbat
denumirea ,,ùcolii Speciale de Artilerie úi
Geniu” în ,,ùcoala Militară de Artilerie úi
Geniu”.
2 noiembrie 1895 – A luat fiinĠă
,,ùcoala Militară de Guarzi de Artilerie úi
geniu”.
aprilie 1898 – „Un act de cea mai
mare laudă pentru corpul profesoral s-a
săvârúit în luna Aprilie 1898, când au dăruit
suma de 5579 lei la care aveau dreptul de a
primi pentru úedinĠele de cursuri profesaseră
în anul úcolar 1897-1898, spre a se putea
complecta laboratoarele”4.

1901 – A luat fiinĠă ,,ùcoala de
tragere a artileriei” cu sediul la Mihai Bravu.
aprilie 1901 – Inspectoratul artileriei a
editat úi difuzat la unităĠi ,,Regulamentul
instrucĠiei în formaĠie úi prescripĠiuni asupra
serviciului în campanie pentru artileria de
câmp”.

5 mai 1898 – A avut loc inspecĠia
Regelui Carol I la ùcoala Militară de Artilerie
úi Geniu asupra învăĠământului úi instrucĠiei;
la finalul inspecĠiei, adresându-se asistenĠei
adunată în sala de mese la o gustare, Regele a
spus: „Sunt mulĠumit de voi elevi úi vă
mulĠumesc”5.

10 mai 1902 – ùcoala Militară de
Artilerie úi Geniu, comandată de locotenentcolonelul Nicolae Popovici, constituită într-o
subunitate de defilare cu Drapelul úcolii, a
participat la parada organizată cu prilejul
aniversării a 25 de ani de la proclamarea
IndependenĠei, 36 de ani de la suirea pe Tron
úi 21 de ani de la încoronarea Regelui Carol I.
Parada a fost comandată de generalul Arion
Eracle, comandantul Corpului 2 ArmatăBucureúti7.

1898 - A fost desfiinĠată ,,ùcoala
Militară de Guarzi de Artilerie úi Geniu”.
11 iunie 1899 – Conform Înaltului
Decret nr.2601 Ministerul de Război avea în
compunere 5 mari diviziuni úi 7 direcĠii.
DirecĠia artilerie era formată din 2 secĠii.
SecĠia 1 administrativă (efective, úcoli,
material de artilerie, aprovizionare) úi SecĠia
4

Microfilm „Registrul istoric al ùcolii de Artilerie úi
Geniu”, nr. Inv. 9171, cadrul 195.
5
Microfilm „Registrul istoric al ùcolii de Artilerie úi
Geniu”, nr. Inv. 9171, cadrele 195-196.

6

*** - Revista Artileriei, an XIV, mai 1900 – pp. 259260.
7
*** - Revista Artileriei, an XVI, iunie 1902 – p. 528.

872

15 mai 1902 – În cadrul manifestărilor
solemne prilejuite de aniversarea a 25 de ani
de la Proclamarea IndependenĠei s-a
desfăúurat sărbătoarea „Întâiului Tun”,
încheiată cu „Marele ospăĠ al artileriei” de la
Arsenalul Armatei. La ospăĠ au participat
Regele Carol I, în uniformă de general de
artilerie, toĠi ofiĠerii úi guarzii de artilerie în
activitate, generali úi ofiĠeri de artilerie în
rezervă. Seria cuvântărilor a fost deschisă de
generalul
de
divizie
Eracle
Arion,
comandantul C. 2 A. Bucureúti, care a spus:
„Maiestate, Întâiul tun tras la Calafat, nu
însemnează
numai
deschiderea
ostilităĠilor
în resboiul
din 1877; el
a împrăútiat
vălul de nori
care
acoperea
viitorul Ġărei
...
În
amintirea
acelei
zile
oferim
General Grigore Crăiniceanu
MaiestăĠei
Vostre bateria care a deschis focul, cu
arătarea locului de onore ocupat de
Maiestatea Vostre în momentele de cel mai
mare pericol”. În răspunsul său Regele Carol I
a spus: „Simt o vie bucurie că Mă găsesc în
mijlocul ofiĠerilor de artilerie, spre a serba
împreună cu D-vostră memorabila aniversare
de la Calafat. ... Un sfert de veac a trecut de
atunci, neuitată. Mi-a rămas ziua când
puternicul glas al tunurilor nostre răsuna pe
Ġărmurile Dunărei, vestind departe peste
hotarele Ġerei că ceasul neatârnărei a sosit;
cu un avânt vrednic de laudă regimentele de
artilerie luptau apoi pe câmpiile din Bulgaria
úi deschideau drumul la isbândă prin
dărâmarea întăriturilor de la Plevna, Rahova
úi Vidin. ... Artileria pote fi mândră de
falnicul său trecut, úi Ġara împreună cu Mine
ne putem rezema cu încredere pe această
armă, care úi-a biruit un loc de Căpetenie în
armată. ... Din partea Mea, vă încredinĠez de
dragostea úi ocrotirea Mea, úi ca o dovadă
statornică a acestor simĠiminte, am hotărât
ca Regimentul 1 de artilerie, care a tras cel

d-ântâiu tun, sub comanda Mea, asupra
Vidinului úi singurul în fiinĠă la suirea Mea
pe Tron, să porte de astă-zi numele Meu. ...
ridic paharul Meu în onorea artileriei,
urându-i un viitor tot aúa de strălucit ca
trecutul său úi ca dânsa să rămâe de-a
pururea podoba iubitei Mele armate”.8
A vorbit apoi generalul Mihail Popescu,
inspectorul general al artileriei, comandantul
de divizion din 26 aprilie 1877, când artileria
a răspuns cu foc tragerilor otomane de la
Vidin, care a mulĠumit Regelui pentru
onoarea făcută Artileriei úi ministrul de
Război, Dimitrie Sturdza.
30 noiembrie 1902 – OfiĠerii din
cadrele úcolii úi întregul corp profesoral au
oferit un banchet în cinstea generalilor
Constantin
Coandă
úi
Grigore
Crăiniceanu,
foúti profesori
ai úcolii, cu
ocazia
avansării lor în
grad, în scopul
„de
a
se
strânge úi mai
mult legătura
dintre această
General
înaltă instituĠie
Constantin Coandă
de
cultură
militară úi foútii ei profesori care timp
îndelungat au conlucrat pentru a-i asigura
starea de propăúire în care a ajuns” úi de a fi
„îndemn pentru tinerii profesori ... să dea un
avânt úi mai mare acestei instituĠii, care a
alimentat úi alimentează corpul ofiĠeresc al
armelor speciale, corp cu care până acum –
se poate spune cu mândrie – úcoalele trebuie
să se fălească”9. În anii următori ambii
generali au condus destinele armelor din care
proveneau, îndeplinind funcĠiile de inspector
general al artileriei, respectiv al geniului.
8

*** - Revista Artileriei, an XVI, iunie 1902 –
p. 555-559.
9
Microfim „Registrul istoric al ùcolii de Artilerie úi
Geniu”, nr. Inv. 9171, cadrul 198; Constantin Petrovici –
ùcoala Militară de OfiĠeri Activi de Artilerie „IOAN
VODĂ”- Editura Militară, 1976, p. 130.
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29 iunie 1904 – La ùcoala de Artilerie
úi Geniu a avut loc „o prea frumoasă sărbare
cu caracter curat militar ... la care au fost
invitaĠi úi elevii anului II ai ùcoalei Militare
de Infanterie úi Cavalerie” pentru strângerea
legăturilor de camaraderie. La activitate au
participat: generalul Grigore Crăiniceanu,
inspectorul general al geniului, coloneii Toma
Constantinescu, comandantul R. 2 Cetate, I.
Istrate, comandantul R. 1 Geniu, Costescu,
comandantul ùcolii Militare de Infanterie úi
Cavalerie, Gărdescu, comandantul R. 21
Infanterie, locotent-coloneii I. Toplicescu,
comandantul R. 3 Roúiori, Sc. Panaitescu,
comandantul ùcolii Superioare de Război, úi
toĠi profesorii úcolilor. Programul serbării a
cuprins exerciĠii de călărie, concursuri de
scrimă (cu spada úi sabia) úi tragerea cu
revolverul. S-au remarcat úi au primit premii
inscripĠionate „Premiul ùcoalei de Artilerie
úi Geniu, 1904”: la călărie - sublocotenent
Chiciu Dumitru (anul II) - premiu o cravaúă;
la tragerea cu revolverul – elev brigadier
CăĠoiu ùtefan – premiu un revolver úi elevul
Negoescu Gh. – premiu o cravaúă; la scrimă –
sublocotenent Presbiterian C. (anul II) –
premiu o pereche de spade úi sublocotent
Negoescu (anul I) – premiu o pereche de
săbii. După minirecitalul corului úcolii s-a
servit o mică gustare, la care au luat parte toĠi
asistenĠii, elevii ùcolii de Infanterie úi
Cavalerie fiind repartizaĠi la mese printre
camarazii lor din artilerie úi geniu. Au rostit
toasturi, generalul Grigore Crăiniceanu,
locotenent-colonelul
Dimitrie
Rujinski,
comandantul ùcolii de Artilerie úi Geniu úi
colonelul Costescu10.
30 iunie 1904 – În manejul ùcolii de
Artilerie úi Geniu, în prezenĠa ministrului de
Război, Dimitrie Sturdza, a avut loc
festivitatea de înaintare la gradul de
sublocotenent al promoĠiei 1 iulie 1904 úi de
absolvire a promoĠiei ùcolii de aplicaĠie.
Comandantul úcolii, locotenent-colonelul
Dimitrie Rujinski, „într-o scurtă cuvântare
arată elevilor înaintaĠi la gradul de
sublocotenent importanĠa gradului ce li s-a

conferit ... úi le recomandă să păstreze la
regimente aceiaúi linie de conduită pe care au
avut-o în úcoală ... úi că trebuie să reînceapă
la regimente, mai mult ca în úcoală, studiile
pentru complectarea culturii lor militare ...”,
iar ministrul de Război „arată rolul ofiĠerului
în armată úi în societate úi insistă asupra
faptului ca: ofiĠerii sunt elita societăĠii
noastre ...”11.
1 aprilie 1905 – A fost creat un
divizion de artilerie pentru Divizia 9
Infanterie din Dobrogea.
9 aprilie 1905 – ùcoala de Artilerie úi
Geniu a fost inspectată de Regele Carol I. La
inspecĠie au participat: Principele Ferdinand
al României, generalul Manu ministrul de
Război, generalul Warthiadi úeful casei
regale, generalul Coandă inspectorul artileriei,
generalul Tătărescu úeful Marelui Stat Major,
generalul Crăiniceanu inspectorul geniului,
generalul Culcer secretarul general al
ministerului, alĠi ofiĠeri din minister úi
garnizoană. După raportul comandantului
úcolii, locotenent-colonelul Rujinschi D.
programul inspecĠiei a cuprins: „revista úi
defilarea, instrucĠia practică a bateriei de
elevi, exerciĠii de călărie în manejul închis,
vizita grajdurilor, vizitarea salelor de studiu
úi examinarea teoretică a ofiĠerilor-elevi úi
elevilor, corul elevilor, vizitarea bibliotecei
úcoalelor, vizitarea salelor de masă a elevilor
úi
ofiĠerilor-elevi,
fotografierea”.
La
terminarea inspecĠiei Regele a arătat „Înalta
úi întreaga Sa satisfacĠie comandantului
úcoalelor, adresându-i următoarele cuvinte:
Vă mulĠumesc d-voastră úi corpului
profesoral pentru munca depusă. Am găsit
úcoala aúa cum doream să o găsesc.
Recomand ca cursurile teoretice să se facă în
mod cât mai aplicativ”12. La data inspecĠiei
úcoala avea „profesori în cadre”-20,
11

*** - Revista Artileriei, august 1904 – pp. 618-620.
*** - Revista Artileriei, an XIX, noiembrie 1905 –
pp.279-290.
12

10

*** - Revista Artileriei, august 1904 – pp. 614-617.
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„profesori afară din cadre”-11, anul I-23
elevi artilerie úi 4 geniu, anul II-15 elevi
artilerie úi 4 geniu, 37 ofiĠeri-elevi în anul I úi
22 ofiĠeri-elevi în anul II (16 artilerie, 4 geniu,
2 marină).

1908 – Au luat fiinĠă; Regimentul 14
artilerie la Slatina; Regimentul 15 artilerie la
Bucureúti; Regimentul 16 artilerie la Focúani;
Regimentul 17 artilerie la Bacău; Regimentul
18 artilerie la ConstanĠa.

19 noiembrie 1905 – Ministrul de
Război, generalul artilerist Gheorghe Manu a
vizitat ùcoala de Artilerie úi Geniu „pentru a
vedea úi a-úi da seama personal de
organizarea bateriei cu tragere repede – fostă
de experienĠă – care s-a dat ùcoalelor pentru
instrucĠie, după ce mai întâi a fost reparată la
Uzinele Krupp”. Inspectorul artileriei,
generalul Constantin Coandă „a arătat úi
explicat în detaliu organizarea noului
material, modificările aduse úi cele în curs de
executare, precum úi funcĠionarea úi
întrebuinĠarea diferitelor organe mai
principale ...”, iar apoi elevii „comandaĠi de
locotenentul Rujinski au executat mai multe
miúcări de punere în baterie úi în bătaie,
ochiri úi trageri cu cartuúe de exerciĠiu
(invenĠia
locotenent-colonelului
Toma
Ghenea, directorul Arsenalului)”; bătrânul úi
bravul artilerist, primul general al artileriei a
rămas „deplin satisfăcut de organizarea
noului nostru material de artilerie”13.

17 iunie 1908 – Prin Î.D. nr. 1975/17
iunie 1908 úcoala a trecut în subordinea
Statului Major General, al cărui úef deĠinea úi
funcĠia de inspector general al úcolilor
militare; inspectorul artileriei a continuat să
fie úi inspectorul úcolii, pentru menĠinerea în
prevederile regulamentelor úi a directivelor
S.M.G.
1909
– A luat fiinĠă ,,ùcoala
pregătitoare de ofiĠeri rezervă de artilerie”.
1910 – Au luat fiinĠă: Regimentul 19
Artilerie la Ploieúti; Regimentul 20 Artilerie
la Călăraúi. S-a constituit Brigada 10 Artilerie
pentru Divizia 10 Infanterie.
19 decembrie 1911 – Prin înfiinĠarea
DirecĠiunii generale a úcoalelor militare, în
subordinea Ministerului de Război (Î.D.
nr. 4065/19.12.1911), úcoala a trecut în
subordonarea acestei DirecĠii, Inspectoratul
General al Artileriei având drept de aviz
„pentru toate chestiunile speciale învăĠământului
armei”14.

1 aprilie 1907 - A luat fiinĠă
Regimentul 13 Artilerie, cu sediul la
ConstanĠa, prin transformarea divizionului de
artilerie al Diviziei 13 Infanterie.
1908 - Întreaga artilerie română a fost
reorganizată pe brigăzi divizionare a câte
două regimente fiecare, constituindu-se
9 brigăzi pentru cele 9 divizii de infanterie
existente.
La GalaĠi a luat fiinĠă ,,Divizionul de
artilerie călăreaĠă”, constituit din 3 baterii
care proveneau de la Regimentele 2,3
úi 4 Artilerie.

1 aprilie 1912 – În cadrul Ministerului
de Război a fost înfiinĠată DirecĠia a 8-a
armament care avea în subordine Arsenalul,
Pirotehnia, Pulberăria úi depozitele de
armament úi muniĠie. Au fost înfiinĠate
5 divizioane de obuziere de artilerie, ce au
constituit artileria corpurilor de armată,
dislocate la Craiova, Bucureúti, Râmnicu
Sărat, Bacău úi Medgidia.

13

14

*** - Revista Artileriei, an XIX, noiembrie 1905 –
pp. 848-849.

*** Monitorul Oastei nr. 56/25 decembrie 1911,
partea regulamentară nr. 54 – p. 721.
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25 noiembrie 1912 – S-a desfăúurat
festivitatea depunerii jurământului militar la
care a participat ministrul de Război,
generalul de divizie Hârjeu Constantin úi
inspectorul general al artileriei, general de
divizie Coandă Constantin.

provizoriu la Focúani); Regimentul 24
Artilerie la Botoúani (instalat provizoriu la
Roman); Regimentul 25 Artilerie la Medgidia
(instalat provizoriu la Cernavodă).
Divizioanele de obuziere uúoare au
fost transformate în regimente de obuziere
uúoare,
având
următoarele
denumiri:
Regimentul 26/1 Obuziere la Craiova;
Regimentul 27/2 Obuziere la Bucureúti;
Regimentul 28/3 Obuziere la Râmnicu Sărat;
Regimentul 29/4 Obuziere la Bacău;
Regimentul 30/5 Obuziere la Medgidia.

1 aprilie 1913 – Divizionul de artilerie
călăreaĠă a fost transformat în Regimentul de
Artilerie CălăreaĠă.
A luat fiinĠă Divizionul de artilerie de
munte de 75 mm organizat pe 4 baterii.

iulie 1914 – A apărut „Regulamentul
asupra întrebuinĠării artileriei în luptă”.

6 mai 1913 – A avut loc inspecĠia
Regelui Carol I la ùcoala de Artilerie úi
Geniu; la finalul inspecĠiei regele a îndemnat
elevii să muncească „continuu úi fără preget,
pentru ca să fie mereu la înălĠimea cerinĠelor
actuale care impun armelor speciale
cunoútinĠe întinse úi multiple”15.

1914 – „ùcoala de aplicaĠie de
artilerie úi geniu” úi-a încetat temporar
activitatea.
1 ianuarie 1915 – A luat fiinĠă a doua
unitate de artilerie, Divizionul de tunuri
munte de 63 mm.

10 mai 1913 – Regele Carol I a
înmânat personal comandantului úcolii,
locotenent-colonelul Vernescu Ion, Drapelul
ùcoalei Pregătitoare de OfiĠeri de Artilerie,
Geniu úi Marină.

1 aprilie 1915 – A luat fiinĠă
Regimentul 1 Artilerie cu sediul la Bucureúti,
subordonat Comandamentului cetăĠii Bucureúti.
Pe lângă DirecĠia a 8-a armament a
fost înfiinĠată „Comisia tehnică industrială”
cu sarcina de a se ocupa de înzestrarea
armatei cu armament úi muniĠie úi pregătirea
adaptării industriei particulare la producĠia
materialelor de război.

1 noiembrie 1913 – A luat fiinĠă
Divizionul de obuziere grele, cu reúedinĠa la
Bucureúti.
1913 – „Act de mulĠumire: Doamna
Cornelia N. Popovici (soĠia generalului
Nicolae Popovici, fost comandant al ùcolii,
1901-1904, n.a.) făcând donaĠiune bibliotecei
ùcoalelor Militare de Artilerie, Geniu úi
Marină 350 volume cărĠi diferite, ministerul îi
aduce viile sale mulĠumiri pentru acest act
patriotic. Ministru de Război, general de
divizie Constantin Herjeu”16.

1 noiembrie 1915 – Regimentul 1
Artilerie asediu a fost denumit Regimentul 1
Artilerie Grea, având sediul în fortul Jilava.
Divizionul de obuziere grele a fost
transformat în Regimentul 2 Artilerie Grea, cu
sediul la Bucureúti.
A luat fiinĠă Regimentul 3 Artilerie
Grea, cu sediul în fortul Chitila.
A luat fiinĠă Brigada 1 Artilerie Grea,
având în subordine Regimentele 1,2 úi 3
Artilerie Grea.

1914 – Au luat fiinĠă 5 regimente de
artilerie (câte unul pentru fiecare corp de
armată). Regimentul 21 Artilerie la Craiova;
Regimentul 22 Artilerie la Mihai Bravu;
Regimentul 23 Artilerie la Ploieúti (instalat

1 iulie 1916 – A luat fiinĠă Regimentul
4 Artilerie Grea cu reúedinĠa în fortul Cernica.
A luat fiinĠă Brigada 2 Artilerie Grea,
luând în subordine Regimentele 3 úi
4 Artilerie Grea.
Au luat fiinĠă Brigăzile 11, 12, 13, 14
úi 15 Artilerie constituite din cele 5 regimente

15

Microfim „Registrul istoric al ùcolii de Artilerie úi
Geniu”, nr. Inv. 9171, cadrul 205.
16
*** Monitorul Oastei nr. 26/10 iunie 1913 – p. 521.
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2 iunie 1917 – A fost desfiinĠat
Comandamentul Artileriei grele, Partea
sedentară.

de obuziere uúoare (26/1; 27/2; 28/3; 29/4;
30/5 úi din cele 5 regimente de artilerie ale
corpurilor de armată (21,22,23,24 úi 25).
Aceste brigăzi au fost destinate Diviziilor 11,
12, 13, 14 úi 15 Infanterie.

15 iunie 1917 – Pentru ofensiva
Armatei 2 la Mărăúeúti s-a constituit
„Comandamentul
artileriei
grele”
cu
2 grupări de artilerie grea conduse de maiorii
Vasile Negrei úi Dumitru CăpăĠânenu.

1 iulie 1916 – Cele 2 divizioane de
artilerie munte au fost contopite, constituindu-se
Regimentul 1 Tunuri Munte, cu reúedinĠa la
Tg.-Jiu.

9-10 iulie 1917 – Artileria română a
realizat cea mai mare concentrare de foc de
până atunci, la nord de Mărăúti.

14 august 1916 – La intrarea în
războiul de reîntregire artileria română
dispunea de 327 baterii astfel: 48 la Armata
de Nord; 67 la Armata 1; 63 la Armata 2; 109
la Armata 3; 40 în rezerva strategică la
dispoziĠia Marelui Cartier General.

9-12 iulie 1917 – Artileria grea română,
destinată să sprijine ofensiva Armatei 1 de la
Nămoloasă a executat trageri precise asupra
artileriei inamice úi trageri de hărĠuire.

15 august 1916 – Începutul participării
artileriei române la luptele desfăúurate de
trupele noastre în timpul Primului Război
Mondial.

24 iulie – 6 august 1917 – Artileria
română a scris pagini de glorioasă istorie în
marea bătălie de la Mărăúeúti, ca de altfel în
întreaga Campanie din 1917.

25 septembrie 1916 – ùcoala Militară
de Artilerie, Geniu úi Marină a fost mutată de
la Bucureúti la Iaúi.

1 noiembrie 1917 – ,,Corpul
apărării antiaeriene” a fost desfiinĠat, iar în
locul lui a luat fiinĠă ,,Divizionul de artilerie
antiaeriană”.

5 decembrie 1916 – A fost înfiinĠat
„Comandamentul artileriei grele” care lua în
subordine toate unităĠile evacuate úi avea ca
sarcină organizarea úi instruirea acestora.
Comandant a fost numit colonelul Alexandru
Teodorescu.

12 martie 1918 – S-a desfiinĠat
„Comandamentul artileriei grele” de la
Armata 1 úi Armata 2.
1 iulie 1918 – S-a desfiinĠat
„Comandamentul artileriei grele”, iar artileria
grea s-a organizat în Brigada 1 artilerie grea,
comandată de generalul Alexandru Polizu úi
care a intrat în subordinea inspectoratului
artileriei armatei.

1 ianuarie 1917 – ,,Comandamentul
artileriei grele” (cu sediul la Vaslui) a luat în
subordine Regimentele 1,2,3 úi 4 Artilerie
Ggrea.

31 iulie 1918 – Brigada 1 artilerie grea
(cu reúedinĠa la Vaslui) a luat în subordine
Regimentul 2 úi Regimentul 4 Artilerie Grea,
iar Brigada 2 Artilerie Grea (cu reúedinĠa la
GalaĠi) a luat în subordine Regimentul 1 úi
Regimentul 3 artilerie grea.

15 martie 1917 – La Bârlad au fost
organizate cursuri ale „ùcolilor de tragere ale
artileriei” cu durata de 15-60 de zile, pentru a
suplini activitatea úcolii speciale de artilerie.
15 mai 1917 – ùcoala Militară de
Artilerie, Geniu úi Marină a fost mutată de la
Iaúi la Botoúani.

15 august 1918 – Denumirea
„Inspectoratul general al artileriei” s-a
schimbat în „Inspectoratul tehnic al
artileriei” în fruntea căruia se afla generalul
Alexandru Referendaru, care subordona úi
„DirecĠia artilerie”.

23 mai 1917 – Pentru ofensiva
Armatei 1 la Nămoloasa s-a constituit
„Comandamentul artileriei grele” cu
4 grupări de artilerie grea: din dreapta colonelul Alexandru Zvoran; din stânga locotenent-colonelul Gheorghe Jitianu; de
distrugere - locotenent-colonelul Grigore Sârbu.

ianuarie-februarie 1919 – Au luat
fiinĠă Brigăzile 16, 17, 18, 9, 20 úi 21
Artilerie.
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ianuarie-februarie 1919 – Au luat
fiinĠă Regimentele 31, 33, 35, 37, 39 úi 41
Artilerie, precum úi Regimentele 32, 34, 36,
38, 40 úi 42 Obuziere.

20 septembrie 1921 – Pe lângă
Regimentul 4 artilerie grea din Focúani a luat
fiinĠă „Centrul de instrucĠie al artileriei
grele”.

1 februarie 1919 – ùcoala Militară de
Artilerie de la Botoúani a revenit la Bucureúti
(secĠia de geniu s-a separat).

16 octombrie 1921– S-au deschis în
cadru festiv cursurile ùcolii Pregătitoare de
OfiĠeri de Artilerie, mutată la Timiúoara.

14 februarie 1919 – Prin Ordinul
nr.1267 al Marelui Cartier General a fost
reînfiinĠat „Comandamentul artileriei grele”,
fiind subordonat „Inspectoratului tehnic al
artileriei”.

20 noiembrie 1921 – A fost înfiinĠată
úcoala de subofiĠeri pentru artilerie, sub
denumirea de „ùcoala pregătitoare de
plutonieri de artilerie grele” la Râúnov pe
lângă Centrul de Tragere al Artileriei.

1920 – ,,ùcoala de trageri a artileriei”
a fost transformată în ,,Centrul de instrucĠie
al artileriei”, cu reúedinĠa la Râúnov.

1922 – A fost înfiinĠat „Poligonul de
experienĠe al armatei”.
30 aprilie 1922
jurământul militar de
contingentului 1922.

1 ianuarie 1920 – Regimentele 1 úi 2
Artilerie Munte au fost desfiinĠate. S-au
constituit în locul lor 3 divizioane
independente de tunuri munte: Divizionul 1
Tunuri Munte la Ghimbav; Divizionul 2
Tunuri Munte la Codlea; Divizionul 3 Tunuri
Munte la Hălchiu.

– S-a depus
către recruĠii

28 mai – 30 iunie 1922 – Elevii ùcolii
Pregătitoare de OfiĠeri de Artilerie au vizitat
unităĠi economice din oraúele Timiúoara,
Arad, ReúiĠa úi Anina.

1920 – SecĠia de marină de la ùcoala
Militară de OfiĠeri de Artilerie a fost separată,
constituindu-se úcoala de ofiĠeri de marină.
ùcoala Specială a Artileriei úi-a reluat
activitatea la Timiúoara.

1
iulie 1923 – Au luat fiinĠă
3 divizioane tunuri munte: Divizionul 4
Tunuri Munte la BistriĠa; Divizionul 5 Tunuri
Munte la Sighet; Divizionul 6 Tunuri Munte
la RădăuĠi.
Au luat fiinĠă 2 comandamente de
brigăzi de artilerie munte: Brigada 1 Artilerie
Munte la Sinaia; Brigada 2 Artilerie Munte la
BistriĠa.
Au luat fiinĠă 2 regimente obuziere
munte: Regimentul 1 Obuziere Munte la
Curtea de Argeú; Regimentul 2 Obuziere
Munte la Gherla.
Au fost desfiinĠate Brigăzile 22 úi 23
Artilerie.

1 septembrie 1920 – Divizionul de
Artilerie Antiaeriană a fost transformat în
Regimentul de Artilerie Antiaeriană, fiind
organizat pe 4 grupuri (divizioane).
2 iulie 1921 – Regimentul 1 Artilerie
CălăreaĠă s-a desfiinĠat. Au luat fiinĠă în
schimb două divizioane de artilerie călăreaĠă:
Divizionul 1 Artilerie CălăreaĠă la Arad;
Divizionul 2 Artilerie CălăreaĠă la RădăuĠi.

1 august 1923 – Regimentul de
Artilerie Antiaeriană a trecut din subordinea
„Inspectoratului general tehnic al artileriei”,
în subordinea „Inspectoratului general
aeronautic”.

iulie 1921 – Au fost înfiinĠate
Brigăzile 22 úi 23 Artilerie, care au constituit
artileria Diviziilor 1 úi 2 Munte.
3 iulie 1921 – ùcoala Militară de
Artilerie a fost mutată la Timiúoara.

24 octombrie 1923 – PromoĠia 1 iunie
1917 a ùcolii de Artilerie, absolvind ùcoala
de AplicaĠie a Artileriei, a pus o placă de
marmură în sala de intrare a úcolii „În
amintirea camarazilor morĠi în răsboiul
pentru întregirea neamului: locot. av.
Stâlpeanu Gh., Batâr D., Cărpiniúanu Ov.,

30 iulie 1921 – Ministerul de Război,
prin Ordinul nr. 3044 din 30.07.1921 a hotărât
mutarea úcolii la Timiúoara. Mutarea s-a
efectuat în lunile august úi septembrie.
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Barzon I., locot. obs. Papastropol Tr., sublt.
obs. Nicolau I.C., sublt. Franc I., Bucur
Sabin, ùtefănescu Cristea, Hasnaú Florin,
Teodorescu Octav., NiĠescuD., Trestioreanu
Tr”17.

trebuie la acel ceas să biruim sau să murim
pe locul hotărât de soartă úi să creútem aúa
că nu trebuie să ne înfioare nici-o clipă
gândul că sub picioarele noastre poate fi
mormântul care ne aúteaptă, ci din contră să
fim întăriĠi în ideia că nimic nu trebuie cruĠat
pentru a ăndeplini rostul la care suntem
chemaĠi”18.

1 noiembrie 1923 – Au luat fiinĠă:
Regimentul 5 Artilerie Grea; Regimentul 6
Artilerie Grea; Regimentul 7 Artilerie Grea.

28 septembrie 1926 – Locotenentcolonelul Pion Georgescu a fost înaintat la
gradul de colonel úi numit comandantul úcolii
(conform
Jurnalului
Consiliului de
ministru
nr. 2984 din
1926). Colonelul
Pion Georgescu
preluase
comanda úcolii
încă din data de
1 august 1926 de
la
colonelul
Gheorghe
Alexandrescu,
numit
prin

11 noiembrie 1923 – Regele
Ferdinand a vizitat ùcolile de Artilerie din
Timiúoara.
18 aprilie 1924 – Episcopul militar
Justinian a vizitat ùcolile de Artilerie din
Timiúoara.
1 aprilie 1925 – A luat fiinĠă
Divizionul 3 Artilerie CălăreaĠă cu sediul la
Focúani.
septembrie 1925 – A fost înfiinĠată la
Craiova
„ùcoala
Pregătitoare
pentru
Artilerie” destinată pregătirii ofiĠerilor de
rezervă de artilerie.
28 iunie 1926 – La plecarea din úcoală
a promoĠiei a 33-a, împuternicitul la comanda
úcolii, colonelul Pion Georgescu, s-a adresat
absolvenĠilor spunându-le: „... Ġara noastră
România vă promovează pe ziua de 1 iulie
1926 la cel mai frumos úi cel mai iubit grad al
treptei erarhii militare, la gradul de
sublocotenent de artilerie. Primind gradul de
sublocotenent de artilerie, să útiĠi că v-aĠi
înnobilat, v-aĠi fixat loc în societate, úi aĠi luat
loc în rândurile noastre, devenindu-ne
camarazi úi ajutoare nepreĠuite. ... Primind
dar epoletul de ofiĠer v-aĠi luat angajamentul
tacit că vă veĠi devota absolut îndeplinirii
datorii militare NaĠionale ... Odată ofiĠeri
sunteĠi responsabili de viaĠa armatei, de
principiile sale de forĠă úi de existenĠa peste
tot unde ea se găseúte úi de aceia din ziua
când aĠi pus epoletul de ofiĠer să útiĠi că
sunteĠi în serviciul de totdeauna úi peste tot.
NaĠia aúa ne vrea úi aúa trebuie să fim. ...
GândiĠi-vă că din clipa când aĠi încins sabia
úi voi, ca úi noi comandanĠii voútri ce ne-aĠi
cunoscut întâi, ne am pregătit úi ne pregătim
pe fiece zi, cu îndărătnice fără margini, ca să
ne facem datoria la ceasul greu; Noi ostaúii,

Înaltul
Decret
Generalul
nr.2772 din 1926
Georgescu P.Ion (Pion)
comandantul
Regimentului 2 Obuziere Munte.
3 octombrie 1926 – S-au deschis
cursurile pentru elevii ce doreau să devină
ofiĠeri activi úi de rezervă, în prezenĠa
generalului Gheorghe Jitianu.
6 – 7 decembrie 1926 – OfiĠerii úi
elevii úcolii au efectuat o călătorie de studii pe
itinerarul Timiúoara – Baziaú cu trenul, Baziaú –
Turnu Severin cu vaporul úi Turnu – Severin –
Timiúoara cu trenul.
1927 – „Centrul de InstrucĠie al
Artileriei” a fost mutat de la Râúnov la Mihai
Bravu.
10 februarie – 15 martie 1927 –
ùcoala a fost puternic afectată de o epidemie
18

Colonel Georgescu Pion – În serviciul ùcoalei
Militare de Artilerie ca educator úi comandant 19261928. Cuvântări educative ocazionale – Timiúoara,
1928, Tipografia ùcoalei Militare de Artilerie –
pp. 73-81.

17

*** - Revista Artileriei, octombrie-noiembrie 1932 –
pp.720-721.
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de gripă; s-au îmbolnăvit 74 de elevi (dintr-un
total de 204). Dintre aceútia 2 au decedat,
Vasile Olteanu úi Contantin ğurcan.
În memoria acestuia din urmă familia a
instituit un premiu pentru cel mai bun elev din
anul întâi, „Premiul elev bacalaureat
Constantin ğurcan”.

Artileriei în subordinea Inspectoratului
Tehnic al ÎnvăĠământului Militar, nou
înfiinĠat.
15 septembrie 1927 – La institutele
politehnice din Bucureúti úi Timiúoara au
început să funcĠioneze cursuri de pregătire
artileristică a studenĠilor.

19 iunie 1927 – Episcopul general de
brigadă dr. Ioan Stroia a controlat ùcolile de
Artilerie din Timiúoara.

1 octombrie 1928 – La comanda ùcolii
Pregătitoare de OfiĠeri de Artilerie a fost
numit locotenent-colonelul Gheorghe Potopeanu,
mutat de la ùcoala Superioară de Război.

1 iulie 1927 – A avut loc înălĠarea la
gradul de sublocotenent de artilerie a
absolvenĠilor ùcolii Militare de Artilerie. În
cadrul festivităĠii, comandantul ùcolii,
colonelul Pion Georgescu
adresându-se
absolvenĠilor le-a spus: „Haina de apărător,
care vă va aúeza în rândurile noastre,
uniforma cum zic croitorii, vă va aduce după
ea respectul, la care noi toĠi înaintaúii voútrii
am Ġinut; ridicând-o úi susĠinând-o cu
demnitate prin munca úi actele noastre,
făcând-o iubită de ai noúti, temută úi
admirată de vrăúmaúii noúti. Vă revine
datoria ca această haină a apărătorilor
patriei noastre, s-o păstraĠi neîntinată. ... AĠi
făcut o carieră nu ca a oricărui profesionist,
care are úi el datorii de îndeplinit, dar o
carieră căreia Dv. trebue să vă consacraĠi úi
în care este angajată tacit Onoarea Dv. ca
cea mai tare garanĠie a îndeplinirei neúovăite
a datoriei militare naĠionale, da, datorie
militară naĠională, fiind-că azi ca úi
totdeauna úefii militari ai armatei sunt úi úefii
naĠionali ai popoarelor”19.

25 martie 1929 – Cursul de Pregătire
Militară al ùcolii Politehnice din Timiúoara a
fost trecut la úcoală, conform Decretului
nr.802 din 14.03 1929.
7 mai 1929 – comandantul úcolii,
locotenent-colonelul Gheorghe Potopeanu s-a
deplasat la Bucureúti pentru a preda drapelul
de luptă al úcolii la Muzeul Militar úi a-l primi
pe cel nou.
1929 – Prin I.D. nr. 1462/1929 ùcoala
a primit denumirea de: „ùcoala Pregătitoare
de OfiĠeri Activi de Artilerie „Regele Carol I”.20
1929 – Prin Î.D. nr. 1621/1929 s-a
fixat ca patron al ùcolii Pregătitoare de OfiĠeri
Activi de Artilerie „Regele Carol I”,
Sf. Alexandru (30 August).
1 iulie 1929 – Are loc înălĠarea la
gradul de sublocotenent de artilerie a
absolvenĠilor ùcolii Militare de Artilerie,
promoĠia XXXVI. La masa camaraderească
dată cu această ocazie, comandantul úcolii,
locotenent-colonelul Gheorghe Potopeanu
adresându-se absolvenĠilor le-a spus:
„Până aci, am căutat noi să vă dăm
câte ceva ... determinând (cum spuneĠi Dv.)
traectoria ce revine fiecăruia. De acum
înainte – scăpaĠi din această gură de foc care
este ùcoala Militară de Artilerie – rămâneĠi
expuúi cauzelor perturbatoare. Vă pândesc,
pentru că sunteĠi tineri, femeile fără scrupul.
Vă pândesc microbii sociali (revistele de

1 septembrie 1927 – A fost înfiinĠată
la Bucureúti „ùcoala Pregătitoare de ofiĠeri
guarzi de Artilerie”.
6 septembrie 1928 – ùcoala
Pregătitoare de OfiĠeri de Artilerie a trecut
din subordinea Inspectoratului Tehnic al
19

Colonel Georgescu Pion – În serviciul ùcoalei
Militare de Artilerie ca educator úi comandant 19261928. Cuvântări educative ocazionale – Timiúoara,
1928, Tipografia ùcoalei Militare de Artilerie –
pp. 81-85.
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Microfim „Registrul istoric al ùcolii de Artilerie úi
Geniu”, nr. Inv. 9171, cadrul 222.
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scandal, scriitorii de mâna a zecea úi
intelectualii de cafenea). Vă pândeúte în fine
tot ceea ce coboară pe om sub animal:
alcoolul, jocul de cărĠi, nesaĠiul material,
arivismul. ... La toate pericolele ce vă
aúteaptă, o singură scăpare: FugiĠi de ispită,
evitaĠi ireparabilul, cercetaúi-vă pe Dv.
înúivă, coordonaĠi-vă calităĠile. ... FugiĠi,
deci, de prietenii uúoare úi împrieteniĠi-vă cu
Isus, Confucius, Socrate, Seneca, Thomas
Carlyle. Nu vă tociĠi spiritul în conversaĠii
banale, nici mânuid cărĠile de joc úi paharul,
ci ascuĠiĠi-l la scânteile oamenilor de útiinĠă
úi al marilor căpitani”21.

8 iulie 1930 - A luat fiinĠă
,,Comandamentul Apărării Antiaeriene”.

2 august 1929 – prin Legea organizării
ministerelor s-a revenit la vechea denumire de
„Inspectorat general al Artileriei” care avea
în subordine: DirecĠia artilerie; DirecĠia
armament cu arsenalul, Pirotehnia, Pulberăria
úi depozitele de armament úi muniĠie; Centrul
de instrucĠie al artileriei; Comitetul
consultativ al artileriei.

3 mai 1931 – Regele Carol al II-lea,
însoĠit de ministrul apărării naĠionale
generalul Constantin ùtefănescu Amza, a
vizitat ùcolile de Artilerie din Timiúoara.

27 septembrie 1929 – locotenentcolonelul Gheorghe Potopeanu, fiind mutat la
Marele stat Major, în baza Înaltului Decret
nr.3235 din 20 septembrie 1929, a predat
comanda ùcolii Pregătitoare de OfiĠeri de
Artilerie „Carol I”, locotenent-colonelului
Octavian Georgescu, până la sosirea noului
comandant.

20 iunie 1932 – A avut loc întâlnirea
promoĠiei 1 iunie 1917 a ùcolii Militare de
Artilerie, Geniu úi Marină, la 15 ani de la
absolvire. Întâlnirea a cuprins: adunarea în
cazarma Sf. Gheorghe (Malmaison), raportul
fostului comandant de divizion colonel
Paraschiv Dobre, dat inspectorului general al
artileriei, generalul Gheorghe Petrescu, apelul
úi raportul bateriilor, serviciul religios pentru
decedaĠi, cuvântări ale inspectorului general
al artileriei úi úefului promoĠiei, avocat Traian
Berea, depunerea de coroane de flori la
Mormântul eroului necunoscut, mormintele
generalului Mircea Botez, fostul comandant al
úcolii, colonelului Romulus ğupa, fost
comandant de baterie úi foútilor colegi
decedaĠi úi înmormântaĠi în Bucureúti.
ActivităĠile au continuat la sala de festivităĠi a
cercului militar, unde căpitanul ùtefănescu a
prezentat istoricul, rolul, faptele úi situaĠia
actuală a promoĠiei, úi în sala bufetului cu un
dejun, pe timpul căruia au rostit cuvântări
generalul Gheorghe Petrescu, căpitanul ùtefu,
din arma geniu, colonelul Paraschiv Dobre,
úeful secĠiei instrucĠie din M.St.M.,
locotenent-colonel Stavrescu, comandantul
R. 34 Ob., fost comandant de baterie22.

18 aprilie 1931 – Prin Ordinul
nr. 18995 din 13 aprilie 1931 s-a transmis
Brevetul nr.57571 din 31 martie 1931 prin
care regele a conferit drapelului ùcolii
Pregătitoare de OfiĠeri de Artilerie „Carol I”
„Crucea comemorativă a războiului 19161918 fără barete”.
mai 1931 – La comanda úcolii a fost
numit colonelul Alexandru Gheorghieú,
conform Înaltului Decret nr.3187 din 1931.

3 august 1931 – A luat fiinĠă
Divizionul 4 Artilerie CălăreaĠă, cu sediul la
Brăila.

1 octombrie 1929 – Colonelul Vasile
Mitrea a preluat comanda ùcolii Pregătitoare
de OfiĠeri de Artilerie „Carol I”, de la
locotenent-colonelul Octavian Georgescu
care a redevenit ajutor al comandantului.

1930 – A luat fiinĠă Regimentul de
artilerie al Centrului de instrucĠie, cu
garnizoana la Mihai Bravu.
Comandamentul Brigăzii 1 Artilerie
munte s-a transformat în „Comandamentul
artileriei Corpului vânătorilor de munte”,
având în subordine 6 divizioane tunuri munte.
Comandamentul Brigăzii 2 Artilerie
munte s-a transformat în Brigada de Artilerie
Munte, având în subordine Regimentele 1 úi 2
Obuziere Munte.

22

21

*** - Revista Artileriei, octombrie-noiembrie 1932 –
pp.708-732.

*** - Revista Artileriei, august 1929 – pp. 695-697.
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12 iulie 1932 – a luat fiinĠă în
Bucureúti ùcoala Pregătitoare de OfiĠeri, în
localul ùcolii Pregătitoare de OfiĠeri de
Infanterie, în care erau admiúi elevii pentru
toate armele pentru a dobândi în timp de un
an cunoútinĠele militare generale necesare
oricărui ofiĠer. Ca urmare în anul úcolar 19321933 úcoala a funcĠionat numai cu anul II, iar
în anul úcolar următor a funcĠionat numai cu
anul I.

călătoriei pe Dunăre până la Giurgiu”23.
PromoĠia a cuprins 61 absolvenĠi, la data
întâlnirii remarcându-se 1 absolvent al ùcolii
Superioare de Război, 4 licenĠiaĠi în drept,
1 în matematici, 2 în útiinĠe fizico-chimice,
1 absolvent úi 2 elevi ai úcolii politehnice,
4 instructori úi profesori ai úcolii. PromoĠia a
dăruit úcolii un premiu anual de 1500 lei
pentru cel mai bun elev la trageri úi
topografie.

august 1932 – Prin Înaltul Decret
nr. 2325 din 29 iulie 1932 s-a atribuit
drapelului úcolii „Semnul Onorific“ de
25 respectiv 40 de ani.

9 iulie 1933 – La ùcoala Specială (de
AplicaĠie) a Artileriei a avut loc dezvelirea
bustului Generalului Eremia Grigorescu.
Operă a sculptorului Oscar Spathe (Spaethe),
bustul a fost amplasat în parcul ùcolii (azi
Scuarul Clinicilor noi din Parcul botanic). La
festivitate a participat úi corpul ofiĠerilor
ùcolii de OfiĠeri de Artilerie. Printre invitaĠi
au fost generalul Gheorghe Petrescu,
inspectorul general al artileriei, generalul
C. Dumitrescu, comandantul ùcolilor Militare
ale Artileriei, generalul Gh. Oprescu,
comandantul D. 11 I. Timiúoara, sora úi unul
din fii generalului, cadre militare úi trupă din
garnizoană, oficialităĠi ale Timiúoarei.

1932 – S-a trecut la învăĠământul de
3 ani pentru formarea ofiĠerilor activi.
1933 – A luat fiinĠă un comandament
de brigadă de artilerie munte, având în
subordine cele 6 divizioane de tunuri munte
existente.
A luat fiinĠă Regimentul 1 Artilerie de
Gardă la Roman.
A luat fiinĠă Brigada 1 Artilerie de
Gardă la Bucureúti.

1 octombrie 1934 – Prin Ordinul
General nr. 44 din 1934 comandantul úcolii,
Alexandru Gheorghieú a fost numit
comandantul
Brigăzii
17
Artilerie.
La comanda úcolii a fost numit locotenentcolonelul Chirilă ùerbu.

25-27 iunie 1933 – PromoĠia 1 iulie
1923 „PromoĠia Încoronărei” a organizat la
ùcoala de OfiĠeri de Artilerie „Regele Carol I”
din Timiúoara întâlnirea de 10 ani. Întâlnirea a
cuprins: „raportul úefului de promoĠie Andrei
Miclescu,
Te-Deum,
parastas
pentru
pomenirea fostului comandant al úcolii,
colonelul Gheorghe Alexandrescu, fotografierea
în grup, întâlnirea la clasă cu foútii profesori,
depunerea unei coroane de flori la cimitirul
eroilor, vizitarea noului manej, grajdurilor,
remizei de tunuri, muzeului úcolii úi a
câmpului de instrucĠie, servirea dejunului cu
menu-ul strict al elevilor, „învoire generală
în oraú”, banchet la restaurantul Lloyd,
deplasarea cu autobuze la Orúova,
deplasarea cu vaporul până la Turnu Severin
úi vizitarea insulei Ada-Kaleh, continuarea

1934 – Regimentul de artilerie al
„Centrului de instrucĠie” a fost transformat în
Regimentul 2 Artilerie de Gardă.
A luat fiinĠă Regimentul Artilerie
Grănicerească.

23

*** - Revista Artileriei, noiembrie-decembrie 1933 –
pp. 950-955.
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a úcolii a fost numit locotenent-colonelul
Eugen Manoil.

1935 – S-a reînfiinĠat regimentul de
artilerie al „Centrului de InstrucĠie al
Artileriei”.

1 aprilie 1938 – A luat fiinĠă „Centrul
de InstrucĠie al Artileriei Antiaeriene”.
A luat fiinĠă „ùcoala de SubofiĠeri de Artilerie
Antiaeriană”.

1 aprilie 1935 – Prin Înaltul Decret
nr.622 din 1935 colonelul Gheorghe
Stavrescu a fost numit comandantul ùcolii
Pregătitoare de OfiĠeri de Artilerie „Regele
Carol I”. Preluarea comenzii a avut loc pe
data de 6 mai 1935.

1938 – Au fost motorizate primele
baterii de artilerie grea din armata română,
105 mm. Schneider md. 1936 úi 150 mm.
Skoda md.1934, prin dotarea cu maúini
Skoda.

15 decembrie 1936 – Comisariatul
brigăzilor internaĠionale din Madrid a luat
hotărârea înfiinĠării unei unităĠi de artilerie
românească.

1939 – „ùcoala Sspecială de Artilerie”
úi-a încetat activitatea.

1 ianuarie 1937 – În localitatea
Murcia, din sud-estul Spaniei, a luat fiinĠă
Divizionul român de artilerie (2 baterii moto)
organizat din voluntari români.

martie 1939 - Cele 4 divizioane de
artilerie călăreaĠă au fost transformate în
4 regimente de artilerie călăreaĠă.
15 martie 1939 – Regimentul de
artilerie motorizat, care timp de doi ani a
luptat în Spania úi-a încheiat existenĠa.

12 februarie 1937- februarie 1939 –
Divizionul român de artilerie care lupta
pentru apărarea Spaniei Republicane a
participat la bătăliile de la Jarma úi Madrid,
Guadalajara, Brunete úi Quinto.

1 aprilie 1939 – S-a inaugurat „Sala
de onoare” pentru cultivarea respectului faĠă
de înaintaúii care au contribuit la dezvoltarea
úcolii, precum úi pentru cinstirea memoriei
ofiĠerilor artileriúti care úi-au dat viaĠa eroic
pentru apărarea patriei.

1 aprilie 1937 – S-au desfiinĠat
comandamentele celor 2 brigăzi de artilerie
munte.
S-au desfiinĠat Regimentele 1 úi 2
Obuziere Munte.
S-au înfiinĠat 3 grupuri de artilerie
munte úi Divizionul 4 Obuziere Munte.

25 iunie 1939 – Cadrele úi elevii
ùcolii Pregătitoare de OfiĠeri de Artilerie
„Regele Carol I”,
alături
de
oficialităĠi
úi
cetăĠeni
ai
Lugojului, au
participat
la
dezvelirea
monumentului
ridicat pe locul
bătăliei de la
Tapae,
prin
contribuĠia
bănească
a
ofiĠerilor
úi
Monumentul de la Tapae
elevilor úcolii.

mai 1937 – Divizionul român de
artilerie organizat în Spania s-a transformat în
Regimentul român de artilerie motorizat
(3 divizioane, a 3 baterii fiecare). A luat fiinĠă
Grupul de artileriúti români „Gheorghe
Gheorghiu - Dej“, încadrat în Divizionul de
artilerie grea balcanic care lupta pe teritoriul
Spaniei Republicane. Ca servant la o baterie
de artilerie a luptat úi sculptorul Vida Gheza,
autor a unor monumentale opere de artă.
1 noiembrie 1937 – Prin Înaltul
Decret nr.3544 din 18 octombrie 1937
colonelul Gheorghe Stavrescu a fost mutat
comandant provizoriu la Brigada 15 Artilerie.
Prin Ordinul General nr. 65 al Ministerului
Apărării NaĠionale la comanda provizorie

1939 – „vara, într-o zi de sâmbătă” a
avut loc întrunirea promoĠiei 1914, ofiĠeri de
artilerie, geniu úi marină. Întâlnirea a avut loc
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în localul Corpului 2 Armată Bucureúti, fostul
local al ùcolii Pregătitoare de OfiĠeri de
Artilerie, Geniu úi Marină din Calea GriviĠei
nr. 28. Au participat 42 ofiĠeri de artilerie,
5 de geniu úi 2 de marină dintr-un total de
100 absolvenĠi ai promoĠiei. Dintre foútii
comandanĠi úi profesori au participat:
generalii (r) Gh. Petrescu-comandant de
divizion, Burileanu-profesor de algebră
superioară, analitică úi analiză, Cerchezprofesor de fortificaĠii, Ioanid-primul
comandant de baterie, Buicliu-comandant de
secĠie úi profesor de matematici, Al. Bunescucomandant de secĠie úi profesor de geometrie
descriptivă, Gh. Liteanu-comandant de secĠie
úi profesor de matematici, colonelul
Gh.
Stavrescu-comandant
de
secĠie.
Sărbătoarea a cuprins, printre altele, apelul
din front, un serviciu religios, cuvântări
ocazionale, o úedinĠă de clasă de 45 minute
organizată într-o fostă sală de meditaĠie.
Un absolvent a Ġinut următoarea cuvântare,
extrem de interesantă: „Ce am făcut noi în cei
25 de ani de carieră úi ce a făcut din noi acest
sfert de veac ? Voi răspunde scurt: Am
contribuit úi noi la ctitoria României, pentru
care am jertfit 6 vieĠi tinere (5 artileriúti,
1 genist), am rămas cu 2 invalizi de război úi
majoritatea din noi mai poartă încă urmele
privaĠiunilor úi greutăĠilor prin care am
trecut. După război am contribuit la
consolidarea morală a Ġării prin muncă
cinstită zi de zi, în unităĠile úi serviciile
noastre. Am ajuns, în fine, la posturile de
grea răspundere úi de o covârúitoare mândrie
pentru cariera noastră, comandanĠi de
regimente ... Dar, anii acestui pătrar de veac
ce au făcut ei din noi ? Ni s-au aúezat pe
umerii noútri, an după an, la început cu
primăveri frumoase úi apoi tot mai severe úi
mai tomnatice. ... Ni-au făcut oameni maturi,
ni-au supus de multe ori la încercări grele,
ni-au dat, alte ori, iluzii úi nădejdi, ni-au dat
însă experienĠa bogată úi, mai mult, mai mult,
ni-au dat sensul adevărat al rolului nostru în
viaĠa eternă a Românismului”24.

4 septembrie 1939 – Au luat fiinĠă:
Brigada 1 Artilerie Grănicerească; Brigada 2
Artilerie de Gardă; Brigada 1 úi Brigada 2
Artilerie de FortificaĠii; Regimentul 2
Artilerie Grănicerească; Regimentul 3 úi
Regimentul 4 Artilerie de Gardă, Regimentul
4 Artilerie FortificaĠii; Regimentul 11
Artilerie Grea de FortificaĠii; Regimentul 1
Artilerie moto; Regimentul 70 Artilerie;
Regimentul 8 Artilerie Grea Moto;
Regimentele 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68; Artilerie de
Câmp; Divizioanele 11, 12, 13, 33, 34, 35, 36,
37, 41, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57Artilerie Grea.
9 octombrie 1939 – Cu ocazia
aniversării centenarului naúterii regelui Carol I
úi a dezvelirii statuii acestuia din faĠa palatului
regal, ùcoala Pregătitori de OfiĠeri de Artilerie
a participat la manifestările organizate în
Bucureúti cu drapelul de luptă úi o baterie de
elevi.
1939 – Divizionul 4 Obuziere Munte a
fost transformat în Regimentul 1 Artilerie
FortificaĠii.
Divizionul 4 Obuziere Munte a fost
transformat în Regimentul 1 Artilerie
FortificaĠii.
A luat fiinĠă Brigada 4 Mixtă Munte.
20 septembrie 1939 – Prin Înaltul
Decret nr. 3491 pe lângă „Inspectoratul
general al artileriei” au luat fiinĠă „DirecĠia
chimică” úi batalionul de apărare contra
gazelor de luptă.
31 martie 1940 – Conform Ordinului
General nr. 215 din 28 februarie 1940 al
Ministerului Apărării NaĠionale colonelul
Eugen Manoil a fost mutat la comanda
Regimentului 30 Artilerie úi a predat comanda
ùcoala Militară de Artilerie locotenentcolonelului Ioan Stănică.

24

Colonel Gh. M. Cosma – O aniversare (25 de ani de
carieră militară) – în revista „Lumea militară ilustrată”,
an VI, nr. 8-9/mai-iunie 1940, pp. 59-62; Colonelul
Gh. Cosma a comandat în cel de-al Doilea Război
Mondial R. 6 Art., Bg. 9, 13 Art., artileria C. 7 A., C.
Munte, A. a 4-a; a fost prizonier la ruúi în perioada
24.08.-24.09.1944; a fost avansat general de brigadă în
1944 úi de divizie în 1946; a fost condamnat în
decembrie 1956 pentru „activitate intensă contra clasei
muncitoare”, fiind achitat în august 1956.

8-13 iulie 1940 –ùcoala de OfiĠeri de
Artilerie „Regele Carol I” s-a mutat de la
Timiúoara la Piteúti, în baza Ordinului
telegrafic nr. 8316 F din 6 iulie 1940.
6 septembrie 1940 – Personalul úcolii
a depus jurământul de credinĠă faĠă de regele
Mihai.
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15 iunie 1942 – Regimentele 2 úi
3 Artilerie CălăreaĠă au fost transformate în
Regimentele 2 úi 3 Artilerie moto.
4 octombrie 1942 – În baza Deciziei
Ministeriale nr.2645 din 10 octombrie, 22 de
elevi din úcoală au fost admiúi să urmeze
cursurile ùcolii de Artilerie din Germania.

decembrie 1940 – Au luat fiinĠă
Divizionul 5 úi Divizionul 6 Artilerie
CălăreaĠă.
23 ianuarie 1941 – Patru baterii de
elevi au participat la înăbuúirea rebeliunii
legionare úi restabilirea ordinii în garnizoana
Piteúti.

1 noiembrie 1942
– Conform
Ordinului Ministerului Apărării NaĠionale
nr. 80201 din 30 octombrie 1942 colonelul
Ioan Stănică a fost mutat din funcĠia de
comandant al úcolii în cadrul DirecĠiei
Superioare a Artileriei. Comandant al
úcolii a fost numit conform Ordinului
Ministerului Apărării NaĠionale nr.78599
din 24 octombrie 1942 colonelul Romulus
Costescu, fost comandant al Regimentului
15 Artilerie; locotenent-colonelului ùtefan
Negoescu úi-a reluat funcĠia de comandant
secund.

27 ianuarie 1941 – „Inspectoratul
general al artileriei” úi-a schimbat denumirea
în „DirecĠia artileriei”.
22 mai 1941 – Denumirea „DirecĠia
artileriei” s-a schimbat în „DirecĠia
superioară a artileriei” care avea în
subordine 3 centre de instrucĠie, 3 úcoli
militare úi toate depozitele de armament úi
muniĠie (7).

iunie 1943 – La Mihai Bravu a luat
fiinĠă „Centrul de InstrucĠie Anticar”.

1941 – Divizionul 5 úi Divizionul 6
Artilerie CălăreaĠă au fost transformate în
Regimentul 5 úi Regimentul 6 Artilerie
CălăreaĠă.

10 septembrie 1943 –
DirecĠiei Superioare a artileriei s-a
cuprinzând : DirecĠia artileriei;
armament, muniĠie úi harnaúament;
contra gazelor de luptă.

26 septembrie 1941 – Vicepreúedintele Consiliului de Miniútri, Mihai
Antonescu a vizitat úcoala; la finele activităĠii
a exprimat aprecierea faĠă de cele văzute în
úcoală.

Structura
schimbat
DirecĠia
Serviciul

martie 1944 – A început organizarea
grupului
de
partizani
„Mărăúeúti”,
comandantul acestuia fiind numit locotenentul
Pavel Popa din Regimentul 16 Artilerie.

1941-1945 – Artileria română a
participat la acĠiunile de luptă ale celui de-al
Doilea Război Mondial.

aprilie 1944 – locotenentul Pavel
Popa, comandantul grupului de partizani
„Mărăúeúti” a început organizarea grupului.

10 ianuarie 1942 - Au luat fiinĠă
Grupul 4 Artilerie Munte, Divizionul 8
Tunuri Munte, Divizionul 2 Tunuri Munte,
Divizionul 9 Tunuri Munte úi Divizionul 4
Obuziere Munte.

23-31 august 1944 – UnităĠile úi
subunităĠile de artilerie au acĠionat, alături de
celelalte trupe ale Armatei Române pentru
nimicirea grupurilor fasciste de pe teritoriul
Ġării.

28 iunie 1942 – Ca urmare a
repartizării pentru mobilizare la Regimentul
38 Artilerie, conform Ordinului Marelui Stat
Major nr.124888 din 24 iunie 1942, colonelul
Ioan Stănică a predat comanda úcolii
locotenent-colonelului ùtefan Negoescu.

1 septembrie - 25 octombrie 1944 –
Artileria română a participat alături de
celelalte trupe române, la luptele pentru
eliberarea părĠii de nord a Transilvaniei.
octombrie 1944 - 12 mai 1945 –
Artileria română a participat alături de
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12 februarie 1945 – S-a desfiinĠat
„Centrul de InstrucĠie al Artileriei”.

15 martie 1946 – „Centrul de
InstrucĠie al Artileriei” a fost transformat în
„Subcentrul de instrucĠie al artileriei”, aflat în
compunerea „Centrului de InstrucĠie Mixt ”
din Sibiu.

17 februarie 1945 – În baza
InstrucĠiunilor Marelui Stat Major nr. 75500
din 1945, ùcoala de OfiĠeri Activi de
Artilerie a fuzionat cu ùcoala de OfiĠeri
de Artilerie de Rezervă.

18 mai 1946
– Emil Bodnăraú,
secretar general la PreúedinĠia Consiliului de
Miniútri, fost elev al úcolii, a vizitat ùcoala de
OfiĠeri Activi de Artilerie cu ocazia
desfăúurării tradiĠionalei serbări a „101 zile”.

17 mai 1945 – Conform Ordinului
D.M. nr. 3873 din 13 martie 1945, colonelul
Iosif Butoi a fost numit comandantul ùcolii
Militare de OfiĠeri de Artilerie.

5 iulie 1946 – „Centrul de instrucĠie
al artileriei” s-a transformat în „Subcentrul
de instrucĠie al artileriei” úi a intrat în
compunerea „Centrului de instrucĠie mixt”.

celelalte trupe române, la luptele desfăúurate
pe teritoriile Ungariei úi Cehoslovaciei.

26 mai 1945 – A luat fiinĠă „DirecĠia
superioară
a
artileriei”,
în
locul
„Inspectoratului artileriei”.

21 iunie 1947 – „Inspectoratul
artileriei” s-a desfiinĠat, personalul său fiind
transferat
la
„DirecĠia
depozitelor,
materialelor úi stabilimentelor armatei”.

7 iunie 1945 – „DirecĠia superioară a
artileriei”
a
fost
transformată
în
„Inspectoratul artileriei” care era structurat
astfel: stat major (5 birouri); serviciul
armament, muniĠie, gaze de luptă (5 birouri);
serviciul harnaúament, trăsuri de artilerie
(2 birouri).

20 august 1947 – „Subcentrul de
InstrucĠie al Artileriei” s-a transformat în
„ùcoala de Tragere úi PerfecĠionare a
Artileriei”.

10 iulie 1945 – ùcoala de OfiĠeri
Activi de Artilerie a fuzionat cu SecĠia
Artilerie Antiaeriană, în baza Ordinului
Marelui Stat Major nr. 52362 din 1945.

23 august 1947 – În baza Ordinului
Ministerului Apărării NaĠionale nr. 210314
din 16 august 1947, colonelul Iosif Butoi a
predat funcĠia de comandant al ùcolii de
OfiĠeri Activi de Artilerie colonelului
Militiade Buzdea.

1 septembrie 1945 – conform
InstrucĠiunilor Marelui Stat Major nr. 56500
din 1945 a fost reînfiinĠat ,,Centrul de
InstrucĠie al Artileriei“, în comuna Cincu
Mare.

31 decembrie 1947– Personalul úcolii
a depus jurământul faĠă de Republica
Populară România.

2 noiembrie 1945 – ,,Centrul de
InstrucĠie al Artileriei“ a fost dislocat în
comuna Vidra, judeĠul Ilfov.

12 martie 1948 – Cadrele didactice úi
elevii au participat la mitingul prilejuit de
deschiderea
campaniei
electorale
din
28 martie 1948.

11 februarie 1946 – În baza Ordinului
E.C.P. nr. 6263 din 06 februarie 1946 s-a
prezentat în úcoală primul locĠiitor politic al
comandantului , locotenentul Stelian Streja.

1 septembrie 1948
– A luat fiinĠă
„Comandamentul Artileriei”. A fost numit
comandant generalul Romulus Costescu.
Comandamentul
avea
în
subordine
nemijlocită 3 brigăzi de artilerie grea,
1 brigadă de aruncătoare moto, ùcoala de
ofiĠeri de artilerie, Centrul de instrucĠie al
artileriei, depozitele centrale de armament úi
muniĠie.

1 martie 1946 – „Inspectoratul
artileriei” a luat în subordine úi „DirecĠia
superioară tehnică” din Ministerul de război,
cu unităĠile subordonate.
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20 octombrie 1948 – Locotenentcolonelul Dumitru Bute a fost numit la
comanda úcolii, înlocuindu-l pe colonelul
Militiade Buzdea, în baza Ordinului
Ministerului Apărării NaĠionale nr. 808 din
1948.
29 octombrie 1948 – „ùcoala de
OfiĠeri Activi de Artilerie” a fost mutată
de la Piteúti la Sibiu, în baza Ordinului
Ministrului Apărării NaĠionale, nr. 6836,
din 26 octombrie 1948.

de generalul Costescu Romulus, comandantul
acestuia.
15 septembrie 1950 – În cadrul
„Academiei Militare” a luat fiinĠă „Facultatea
de artilerie”.
1 august 1951 – A luat fiinĠă „ùcoala
de ofiĠeri artilerie nr. 2”.
20 august 1953 – A luat fiinĠă
„Poligonul de tragere al artileriei”.

13 noiembrie 1948 – La Sibiu, a luat
fiinĠă „ùcoala de OfiĠeri Tehnici Armament”.

1953-1961 – Comandant al artileriei a
fost generalul de corp de armată Constantin
Smirnov.

6 ianuarie 1949
– „ùcoala de
Tragere úi PerfecĠionare a Artileriei” úi-a
schimbat denumirea în „Centrul de InstrucĠie
al Artileriei”.

11 iulie 1954 – Ministrul forĠelor
armate, generalul de armată Emil Bodnăraú a
vizitat inopinat ùcoala de OfiĠeri de Artilerie.

2 februarie 1949 – Cadrele didactice
úi elevii au vizitat întreprinderile siderurgice
din Sibiu.

10 septembrie 1955 – Primul locĠiitor
al ministrului forĠelor armate, generalullocotenent Leontin Sălăjan a vizitat inopinat
úcoala; cu acest prilej a elogiat contribuĠia
atelierului artileristic al úcolii la repararea
armamentului din teritoriu.

aprilie 1949 – „Comandamentul
Artileriei” a luat în subordine DirecĠia
armament úi muniĠii, DirecĠia control úi mai
multe unităĠi de artilerie úi artilerie
antiaeriană, precum Arsenalul armatei,
Fabrica de pulbere, Pirotehnia, Poligonul de
experienĠe úi altele.

30 iulie 1958 – „ùcoala de OfiĠeri
Tehnici de Armament” s-a contopit cu
„ùcoala de OfiĠeri de Artilerie”.
1 octombrie 1958 – „ùcoala de
OfiĠeri de Artilerie” a început să pregătească
elevi úi pentru specialitatea topografie
militară.

2 mai 1949 – Ansamblul artistic al
úcolii a susĠinut un spectacol artistic în Parcul
Dumbrava pentru publicul sibian.
01-31 octombrie 1949 – În Centrul de
InstrucĠie al Artileriei s-a organizat „Cursul
de cunoaútere a materialului sovietic”; în
această perioadă s-a organizat úi o expoziĠie
de tehnică de artilerie sovietică, iar în data de
27 octombrie s-au organizat trageri
demonstrative cu acest armament, la care au
participat: Gheorghe Gheorghiu Dej - secretar
general al Comitetului Central al Partidului
Muncitoresc Român, Vasile Luca úi Teohari
Georgescu-secretari ai Comitetului Central al
Partidului Muncitoresc Român, generalul
colonel Emil Bodnăraú - ministrul apărării
naĠionale.
9-11 noiembrie 1949 – la centru s-a
desfăúurat
convocarea
organizată
de
Comandamentul Artileriei Armatei, condusă

1 octombrie 1959 – A luat fiinĠă
„ùcoala Militară de SubofiĠeri Artilerie”.
25 iulie 1960 - A fost schimbată
denumirea „ùcolii de OfiĠeri de Artilerie” în
„ùcoala Militară de OfiĠeri de Artilerie”.
1 martie 1961 – „ùcoala Militară de
OfiĠeri de Artilerie” a intrat în compunerea
ùcolii Militare de OfiĠeri „Nicolae Bălcescu”.
1 iunie 1961 – ùcoala úi-a încetat
activitatea ca
instituĠie de învăĠământ
independentă, ca urmare a reformării
învăĠământului militar, fiind inclusă în cadrul
ùcolii Militare „Nicolae Bălcescu”, destinată
pregătirii ofiĠerilor pentru mai multe arme.
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1 iulie 1961 – „ùcoala Militară de
SubofiĠeri de Artilerie” s-a transformat în
„ùcoala Militară de SubofiĠeri”.

12 noiembrie 1969 – De la această
dată, „ùcolii militare de maiútri militari úi
subofiĠeri” i s-a dat numele cărturarului
ardelean Gheorghe Lazăr.

1961-1969 – Comandant al artileriei a
fost generalul de corp de armată Marin
Niculescu.

1 iulie 1970 – în baza Ordinului
ministrului ForĠelor Armate nr. C.L. 00536
din 28 aprilie 1970, „Centrul de InstrucĠie al
Comandamentului Artileriei
ForĠelor
Armatei” s-a transformat în „Centrul de
InstrucĠie al Artileriei”.

1961 – S-au înfiinĠat trupele de
rachete în Armata Română prin constituirea
Brigăzii 32 rachete operativ tactice de la Tecuci.
Brigada era înzestrată cu rachete 8 K 11 cu
bătaia de 170 km. A avut loc introducerea în
dotare a primelor rachete antitanc dirijate de
tipul 3M 6.

1 decembrie 1970 – S-a reînfiinĠat
„ùcoala Militară de OfiĠeri Activi de
Artilerie” având sediul la Sibiu.

1962 – Au fost înfiinĠate primele
3 divizioane de rachete tactice, la Ploieúti
(Dn.113 úi 151 Art.) úi Craiova (D. 180 Art.)
dotate cu rachete din complexul LUNA,
având bătaia de 70 km.

1 decembrie 1970
– În baza
Hotărârii Consiliului de Miniútri nr. 1500
din 26 octombrie 1970 úi a Ordinului
Ministerului ForĠelor Armate nr. M. 69 s-a
reînfiinĠat ùcoala Militară de OfiĠeri de
Artilerie. Comandant al úcolii a fost numit
colonelul Nicolae Pavelescu. La solemnitate
au participat: generalul-colonel Marin
Nicolescu, adjunctul ministrului, reprezentanĠi
ai organelor locale de partid úi de stat,
reprezentanĠi ai unor structuri centrale ale
ministerului. După festivitatea solemnă s-a
vizitat úcoala úi s-a vizionat un program
artistic prezentat de elevi. Manifestările
prilejuite de reînfiinĠarea úcolii s-au încheiat
cu masa comună la care au luat parte invitaĠii,
cadrele militare úi elevii úcolii.

29 mai 1962 – conform Ordinului
Marelui Stat Major nr. C.L. 001008 din 1962
a fost înfiinĠat la Ploieúti „Centrul de
InstrucĠie al Comandamentului Artileriei
ForĠelor Armatei”, destinat pregătirii
rachetiútilor; primul úef al centrului a fost
locotenent-colonelul Sandu Radu Vasile.
1 octombrie 1962 – a început prima
serie de pregătire a cursanĠilor în „Centrul de
InstrucĠie al Comandamentului Artileriei
ForĠelor Armate”.

21 decembrie 1970 –
Delegatul
Ministerului ForĠelor Armate, comandantul
Comandamentului Artileriei, generalul-maior
Ion Popescu a înmânat comandantului ùcolii
de OfiĠeri de Artilerie, colonelul Nicolae
Pavelescu, Drapelul de luptă.

1 decembrie 1964 – „ùcoala militară
de subofiĠeri” s-a transformat în „ùcoala
militară de maiútri úi subofiĠeri”.
30 septembrie 1966 – locotenentcolonelul Barac Gheorghe a fost numit
comandant al „Centrului de InstrucĠie al
Comandamentului Artilerei
ForĠelor
Armatei”.

19 martie 1971 – În úcoală s-a
desfăúurat simpozionul cu tema „Căile de
creútere a calităĠii procesului instructiv –
educativ în activitatea comandanĠilor”.

10 noiembrie 1968 – În cadrul
Ministerului
Apărării
NaĠionale
s-au
sărbătorit 125 de ani de la înfiinĠarea
artileriei române moderne.

20 iunie 1971 – a fost editat la Editura
Militară primul regulament realizat de „SecĠia
de Studii, Experimentări úi Reglementări” „InstrucĠiuni pentru cunoaúterea úi serviciul
la material, la autotunul de 76 mm (A-27,
vol. IX)”.

1968 - 1984 – Comandant al artileriei
a fost generalul de corp de armată Ioan
Popescu.
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úcolii, colonelul Nicolae
defilarea personalului úcolii.

5 octombrie – 5 noiembrie 1972 Cadrele militare úi elevii au participat la
strângerea recoltelor din unităĠi agricole din
judeĠul Sibiu.

Pavelescu

úi

7 noiembrie 1974 – A avut loc
festivitatea de aniversare a 131 de ani de
existenĠă a artileriei române moderne; aceasta
a cuprins între altele prezentarea expunerii
„TradiĠii úi actualitate în arma artilerie.
Programul P.C.R. de apărare a patriei” de
către locotenent-colonelul Vasile Comúa úi
programul artistic „Slăvim flamurile patriei”.

10 noiembrie 1972 – Cu prilejul
împlinirii a 129 de ani de existenĠă a artileriei
române modernă, úcoala a organizat o adunare
festivă la Casa Armatei din Sibiu. După
alocuĠiunea comandantului úcolii, elevii au
prezentat un spectacol artistic.
17 noiembrie 1972 – A avut loc
adunarea membrilor de partid din úcoală
pentru darea de seamă asupra activităĠii
Comitetului de partid úi alegerea noului
comitet, precum úi a delegaĠiilor la conferinĠa
judeĠeană de partid; la activitate au participat
generalul-colonel Marin Nicolescu, adjunctul
ministrului forĠelor armate, generalul-maior
Ion Popescu, comandantul Comandamentului
Artileriei úi secretarul Comitetului judeĠean de
partid Sibiu, Szitzler Heinrich.

iulie 1975 – Artileria a început să fie
dotată cu aruncătoare de proiectile reactive
calibru 122 mm de fabricaĠie românească, cu
21 tuburi de ghidare.
1977 – S-a introdus în dotare un nou
complex de rachete operativ tactice denumit
9 K 72 care utiliza racheta 8 K 14 cu bătaia
maximă de 300 km.

18 martie 1973 – Corul úcolii dirijat
de locotenent-colonelul Duculescu Nicolae sa clasat pe locul II în cadrul etapei a treia a
concursului „Cântarea României” organizat
de televiziunea română.

august 1979 – A început dotarea
artileriei cu aruncătoare de proiectile reactive
calibru 122 mm de fabricaĠie românească, cu
40 tuburi de ghidare.

15 noiembrie 1973 – A avut loc
adunarea comuniútilor din úcoală pentru darea
de seamă a comitetului de partid. Din partea
ministerului a participat la activitate
generalul-colonel Marin Nicolescu, adjunctul
ministrului forĠelor armate.

1981 – Ca urmare a trecerii în rezervă
a colonelului Nicolae Pavelescu, a fost numit
comandant al „ùcolii militare de ofiĠeri activi
de artilerie” colonelul Eugeniu Sibianu.
august 1981 – Obuzierul cal. 122 mm
de fabricaĠie românească a intrat în dotarea
artileriei.

3 februarie 1974 – Corul úcolii a
participat în finala concursului „Cântarea
României” organizat de televiziunea română,
unde s-a bucurat de aprecierea juriului pentru
calitatea artistică înaltă a interpretărilor sale.

1984 – Tunul cal. 130 mm de
fabricaĠie românească a intrat în dotarea
artileriei.

22 octombrie 1974 – Prin Decizia
PrezidenĠială nr. 28 din 21 octombrie 1974 s-a
atribuit úcolii denumirea de ùcoala Militară
de OfiĠeri Activi de Artilerie „Ioan Vodă”;
ceremonialul militar organizat cu acest prilej
a cuprins: citirea deciziei, alocuĠiunea
comandantului Comandamentului Artileriei,
generalul-locotenent Ion Popescu, intonarea
imnului de stat, cuvântul comandantului

1984 - 1992 – Comandant al artileriei
a fost generalul de corp de armată Constantin
IoniĠă.
august 1985 V Tunul de munte cal. 76 mm
de fabricaĠie românească a început să intre în
dotarea artileriei.
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5 septembrie 1987 – Ca urmare a
desfiinĠării ùcolii Militare de Maiútri Militari
úi SubofiĠeri, cadrele militare úi elevii, viitori
maiútri militari úi subofiĠeri au intrat în
efectivele ùcolii Militare de OfiĠeri Activi de
Artilerie „Ioan Vodă”.

Artilerie „Ioan Vodă” s-a transformat în
Institutul Militar de Artilerie úi Geodezie
„Ioan Vodă”.
1 august 1991 – conform Ordinului
Marelui Stat Major nr. S/33/1831 din 31 iulie
1991, „Centrul de InstrucĠie al Artileriei”
úi-a schimbat denumirea în „Centrul de
PerfecĠionare a Pregătirii Cadrelor de
Artilerie”.

1990 – Comandamentul Artileriei úi-a
schimbat denumirea în „Inspectoratul general
al artileriei” rămânând cu aceleaúi atribuĠii.
Totodată a fost trecut în subordinea
„Comandamentului Trupelor de Uscat”.

25-26 octombrie 1991 – personalul
din „Centrul de PerfecĠionare a Pregătirii
Cadrelor de Artilerie“ a fost în strămutarea
osemintelor ostaúului necunoscut, de la
Mărăúeúti la Bucureúti.

1 februarie 1990 – A fost numit în
funcĠia de comandant al „ùcolii militare de
ofiĠeri activi de artilerie”
colonelul
Constantin IoniĠă.

1992 – A fost numit inspector pentru
artilerie generalul de brigadă Mihail Popescu.

19 noiembrie 1990 – s-a semnat la
Paris „Tratatul cu privire la forĠele armate
convenĠionale în Europa”. Având în vedere
numărul gurilor de foc, România a trecut în
ierarhia europeană de pe locul 3 ocupat până
în anul 1990 pe locul 10, cu plafonul maxim
stabilit de 1475 guri de foc calibru 100 mm úi
mai mare. Între statele europene, România s-a
situat pe primul loc în ceea ce priveúte
numărul gurilor de foc de artilerie reduse.
Cele 2344 guri de foc dezafectate au
reprezentat în totalitate modele din perioada
interbelică (obuzierul calibru 122 mm model
1938, obuzierul calibru 150 mm model 1934,
obuzierul-tun calibru 152 mm model 1937,
obuzierul 152 mm model 1938), cu
caracteristici tehnico-tactice preponderent
anacronice în raport cu câmpul de luptă
modern.

1 mai 1992 – colonelul Rusu Ioan a
fost numit comandant al „Centrului de
PerfecĠionare a Pregătirii Cadrelor de
Artilerie”.

12 ianuarie 1993 – Întreg personalul
institutului a participat la funeraliile
colonelului în rezervă Nicolae Pavelescu, fost
comandant al ùcolii Militare de OfiĠeri Activi
de Artilerie „Ioan Vodă” în perioada 19701981.
30 august 1993 – „Comandamentul
Trupelor de Uscat” s-a transformat în „Statul
Major al Trupelor de Uscat”, având în
subordine armatele de arme întrunite,
instituĠiile militare de învăĠământ úi
formaĠiunile de diferite arme subordonate
direct. Acest fapt a determinat apariĠia, în
sistemul de conducere a artileriei, la nivelul
Statului Major al Trupelor de Uscat, a
instituĠiei „ùefului artileriei”, având în
subordine structuri specializate de tip secĠie,
birou úi compartiment. Primul úef al artileriei
al acestei structuri a fost colonelul Cornel
Paraniac.

22 martie 1991 – „ùcoala militară de
ofiĠeri activi de artilerie Ioan Vodă” s-a
transformat în institut militar de învăĠământ
superior sub denumirea de „Institutul Militar
de Artilerie úi Geodezie Ioan Vodă”. Durata
studiilor a fost stabilită la 4 ani.

10
aniversării
artileriei
organizat

17 iulie 1991 – În baza Hotărârii
Guvernului României nr.190 din 20 martie
1991, ùcoala Militară de OfiĠeri Activi de
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noiembrie 1993 – Cu prilejul
a 150 de ani de la înfiinĠarea
„Inspectoratul
Artileriei”
a
ample manifestări omagiale:

dezvelirea Monumentului Artileriei; o sesiune
de comunicări útiinĠifice; trageri festive etc.

de Uscat a transmis Hotărârea Consiliului
Suprem de Apărare a ğării privind înfiinĠarea
ùcolii de AplicaĠie de Artilerie úi Rachete la
Sibiu: „Articol unic: Aprobă propunerea
Ministerului Apărării NaĠionale privind
înfiinĠarea ùcolii de AplicaĠie de Artilerie úi
Rachete în garnizoana Sibiu, prezentată cu
Raportul nr. M 8957 din 21 noiembrie 1996
care face parte integrantă din hotărâre.
Hotărârea a fost aprobată în úedinĠa din
26 noiembrie a Consiliului Suprem de
Apărare a ğării”.

decembrie 1993 – „Inspectoratul
general al artileriei” s-a desfiinĠat
constituindu-se structura „Inspectorul pentru
artilerie” în cadrul „Inspectoratului general”
al Statului Major General. A fost numit
inspector pentru artilerie generalul de brigadă
Mihail Popescu. AtribuĠia principală a acestei
structuri era managementul artileriei. Prin
transformarea la data de 30 august 1993 a
„Comandamentului Trupelor de Uscat” în
„Statul Major al Trupelor de Uscat” s-a
preluat o parte din personalul Inspectoratului
general al artileriei. La nivelul Statului Major
al Trupelor de Uscat, s-a înfiinĠat funcĠia de
„ùef al artileriei”, având în subordine
structuri specializate de tip secĠie, birou úi
compartiment. Primul úef al artileriei al
acestei structuri a fost colonelul Cornel
Paraniac.

1 ianuarie 1997 – Ca urmare a
detaúării la Academia de Înalte Studii
Militare, pentru a urma Colegiul de Stat
Major, colonelul Ioan Lăpădat a predat
comanda
institutului
locĠiitorului
comandantului pentru învăĠământ, colonelul
Vartolomei David.
1 iunie 1997 – „Institutul de Artilerie
úi Geodezie Ioan Vodă” s-a transformat în
„ùcoala de aplicaĠie pentru Artilerie úi
Rachete”, preluând úi sarcinile Centrului de
PerfecĠionare a Pregătirii Cadrelor, care s-a
desfiinĠat. Comandant al úcolii a fost numit
colonelul Rotaru Neculai.

1995 – S-au desfiinĠat trupele de
rachete operativ tactice (Brigada 32 R.O.T.
Tecuci, Brigada 37 R.O.T. Ineu úi Bateria
rachete de învăĠământ din Centrul de
InstrucĠie de la Ploieúti).
16 februarie 1995 – locotenentcolonel ChiriĠă Mihai a fost numit comandant
al „Centrului de PerfecĠionare a Pregătirii
Cadrelor de Artilerie”.

aprilie 1997 – Inspectorul pentru
artilerie s-a desfiinĠat úi s-a constituit „SecĠia
Artilerie úi Rachete” în cadrul „DirecĠiei
Doctrină úi InstrucĠie” din Statul Major
General.

26 ianuarie 1996 – Comandantul
institutului, colonelul Constantin IoniĠă a
predat
comanda
locĠiitorului
pentru
învăĠământ úi cercetare útiinĠifică, colonelul
Ioan Lăpădat, împuternicit să îndeplinească
atribuĠiile funcĠiei de comandant.

1 iunie 1997 – „Institutul de Artilerie
úi Geodezie Ioan Vodă” Sibiu s-a transformat
în „ùcoala de aplicaĠie pentru Artilerie úi
Rachete”, preluând úi sarcinile „Centrului de
PerfecĠionare a Pregătirii Cadrelor” de la
Ploieúti care s-a desfiinĠat.

26 noiembrie 1996 –
Consiliul
Suprem de Apărare a ğării nr. 137 din
13 decembrie 1996 a hotărât să se modifice
prevederea din ConcepĠia de reformă a
învăĠământului militar, aprobată de Consiliul
Suprem de Apărare a ğării nr. 42 din 13 iunie
1995 referitoare la înfiinĠarea ùcolii de
AplicaĠie de Artilerie úi Rachete la Ploieúti
(în localul fostului Centru de InstrucĠie al
Artileriei). Prin Ordinul nr. I 4632 din
13 decembrie 1996, Statul Major al Trupelor

1 iunie 1997 – Colonelul Neculai
Rotaru a fost eliberat din funcĠia de
comandant al Brigăzii 17 Artilerie úi numit în
funcĠia de comandant al ùcolii de AplicaĠie
de Artilerie úi Rachete „Ioan Vodă”.
12 iunie 1997 – În prezenĠa úefului
Statului Major al Trupelor de Uscat, generalul
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ùcoala de AplicaĠie pentru UnităĠi Sprijin de
Luptă „General Eremia Grigorescu”,
avându-l comandant pe generalul de brigadă
Eugen Popescu. Noua úcoală de aplicaĠie avea
în „compunere” Centrul de Pregătire pentru
Artilerie Terestră „Ioan Vodă”, Centrul de
Pregătire pentru Artilerie Antiaeriană
„General Gheorghe Popescu” úi centrele de
pregătire de geniu, EOD, Ap. NBC úi
comunicaĠii.

de divizie doctor Nicolae Păútinică a avut loc
festivitatea de predare-primire a funcĠiei de
comandant al ùcolii de AplicaĠie de Artilerie
úi Rachete „Ioan Vodă” între colonelul Ioan
Lăpădat úi colonelul Neculai Rotaru.
1998 – S-au desfiinĠat cele
6 divizioane de rachete tactice dispuse în
garnizoanele Oradea, Lugoj, Craiova, Ploieúti,
Brăila, Basarabi.
16 iulie 1999 – În baza Ordinului
nr. S.G. nr.244 din 16 iulie 1999 colonelul
Neculai Rotaru a fost eliberat din funcĠia de
comandant al ùcolii de AplicaĠie de Artilerie
úi Rachete „Ioan Vodă” úi numit în funcĠia de
comandant al Brigăzii 17 Artilerie, iar
colonelul Eugen Popescu a fost eliberat din
funcĠia de comandant al Brigăzii 17 Artilerie
úi numit în funcĠia de comandant al ùcolii de
AplicaĠie de Artilerie úi Rachete „Ioan Vodă”.
FestivităĠile de predare-primire a celor două
funcĠii úi a drapelelor de luptă s-au desfăúurat
în data de 29 iulie 1999 la Sibiu respectiv
31iulie 1999 la Bârlad.

1 august 2005 – În baza Ordinului
ministrului apărării naĠionale nr. M.P. 984 din
2005, comandantul Batalionului 96 Larom din
compunerea Brigăzii 8 Artilerie, locotenentcolonelul doctor Adrian Stroea a fost înaintat
la gradul de colonel úi numit comandant al
Centrului de Pregătire pentru Artilerie
Terestră úi inspector pentru artilerie.
24 noiembrie 2005 – În baza aprobării
ministrului apărării naĠionale pe Raportul
nr. D.R. 5087 din 24 ianuarie 2005, Centrului
de Pregătire pentru Artilerie Terestră i-a fost
acordată denumirea onorifică de „Ioan Vodă”.

7 iunie 2001 – ùcoala de AplicaĠie
pentru Artilerie úi Rachete „Ioan Vodă” a luat
în subordine Baza 9 InstrucĠie pentru Artilerie
úi Rachete din garnizoana Brăila.

1 aprilie 2006 – Divizioanele de
artilerie terestră au primit denumirea de
batalioane de artilerie.
7 aprilie 2006 – Cu prilejul
împlinirii a 125 de ani de la înfiinĠarea
învăĠământului militar de artilerie, Centrul de
Pregătire pentru Artilerie Terestră „Ioan
Vodă” a organizat o serie de manifestări
aniversare între care úi un simpozion úi
dezvelirea unei plăci comemorative.

14 iunie 2001 – ùcoala de AplicaĠie
pentru Artilerie úi Rachete „Ioan Vodă” a luat
în subordine Baza 10 InstrucĠie pentru
Artilerie úi Rachete din garnizoana Lugoj.
15 august 2002 – a intrat în vigoare
statul de organizare pentru „ùcoala de
AplicaĠie pentru Artilerie Terestră úi Artilerie
Antiaeriană Ioan Vodă”, prin contopirea
într-o
singură
instituĠie
militară
a
învăĠământului de artilerie úi artilerie
antiaeriană.

1 ianuarie 2007 – Colonelul doctor
Adrian Stroea a predat comanda Centrului de
Pregătire pentru Artilerie Terestră „Ioan
Vodă” locotenent-colonelului Mircea Marcu,
împuternicit la comandă úi a fost numit în
funcĠia de locĠiitor al úefului InstrucĠiei úi
Doctrinei din Statul Major al ForĠelor
Terestre.

1 august 2005 – „ùcoala de
AplicaĠie pentru Artilerie Terestră úi Artilerie
Antiaeriană Ioan Vodă” s-a transformat în
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10 noiembrie 2010 - Cu prilejul
aniversării Zilei Artileriei, col. prof. univ. dr.
Stroea Adrian úi locotenent-colonelul
Băjenaru Gheorghe au lansat cartea „Artileria
română în date úi imagini”. Acesta a fost
primul album cu toată tehnica de artilerie a
armatei române, de la înfiinĠare până în anul
2010. Recenzia cărĠii a fost făcută de ilustrul
academician Dinu C. Giurescu.

15 aprilie 2007 – Colonelul Constantin
Afrim a fost numit comandantul Centrului de
Pregătire pentru Artilerie Terestră „Ioan
Vodă”.
1 septembrie 2008 – Centrul de
Pregătire pentru Artilerie Terestră „Ioan
Vodă” a fuzionat cu Centrul de Pregătire
pentru Artilerie Antiaeriană, rezultând
Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră
úi Artilerie Antiaeriană
„Ioan Vodă”.
Comandant al acestuia a fost numit
locotenent-colonelul
Georgică
Laurean
Oprean întrucât fostul comandant Constantin
Afrim a fost trecut în rezervă. S-a desfiinĠat
funcĠia de inspector pentru artilerie.

1 úi 2 aprilie 2011 - Cu prilejul
aniversării a 130 de ani de la înfiinĠarea ùcolii
Speciale de Artilerie úi Geniu, Centrul de
Pregătire pentru Artilerie Terestră úi Artilerie
Antiaeriană „Ioan Vodă” a organizat un
simpozion, un ceremonial militar care a inclus
úi dezvelirea unei plăci comemorative úi
vizitarea centrului. La activităĠi au participat:
úeful Statului Major al ForĠelor Terestre,
generalul de brigadă Ariton IoniĠă, ofiĠeri din
structurile de conducere ale ministerului,
cadre militare în rezervă, reprezentanĠi ai
autorităĠilor locale, mitropolitul Ardealului
LaurenĠiu Streza, cursanĠi etc.

10 noiembrie 2008 - Cu prilejul
aniversării Zilei Artileriei, un colectiv de
artileriúti coordonat de col. Stroea Adrian a
lansat cartea „165 de ani de existenĠă a
artileriei române moderne”.
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10 noiembrie 2011 - Cu prilejul
aniversării Zilei Artileriei, col. prof. univ. dr.
Stroea Adrian úi col. (r) Ghinoiu Marin au
lansat cartea „ùcoala Militară de Artilerie.
130 de ani de existenĠă”. Recenzia acesteia a
fost făcută de vicepreúedintele Academiei
Române, academicianul Dan Berindei.

9 mai 2013 - Din iniĠiativa colonelului
dr. Stroea Adrian s-au desfăúurat o serie de
manifestări de comemorare a 90 de ani de la
decesul generalului Constantin Christescu,marele nedreptăĠit de la Mărăúeúti.
La cimitirul Bellu s-a desfăúurat un
ceremonial militar úi religios la care a
participat un numeros public, prilej cu care
colonelul dr. Stroea Adrian a evocat
personalitatea de excepĠie a generalului.
De asemenea, au fost împărĠite broúuri în care
s-a evocat personalitatea generalului. Col. dr.
Stroea Adrian úi col. (r) Ghinoiu Marin au
publicat totodată, în nr. 2 (60) din 2013 al
revistei Document, articolul „Un nedreptăĠitgeneralul Constantin Christescu (sau despre
criza de comandament din 1917 de pe frontul
Mărăúeúti)”.

23 mai 2012 - În cadrul manifestărilor
prilejuite de ziua ForĠelor Terestre, colonelul
dr. Stroea Adrian a dezvelit placa
comemorativă de pe clădirea în care úi-a
început activitatea la 7 aprilie ùcoala Specială
de Artilerie úi Geniu, care în prezent
găzduieúte Universitatea de Arte Plastice
Bucureúti.
10 noiembrie 2012 – Cu prilejul
aniversării Zilei Artileriei, în prezenĠa marelui
istoric Neagu Djuvara, col.prof. univ. dr.
Stroea Adrian úi col (r) Ghinoiu Marin au
lansat cartea „Din elita artileriei”. Cu acest
prilej a fost lansat úi „Imnul artileriútilor”,
compozitor col (rtr.) Ion Pelearcă. Partitura úi
C.D.-ul cu înregistrarea imnului a fost
transmis tuturor muzicilor militare úi
unităĠilor de artilerie.
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Comemorare a 90 de ani de la decesul generalului Constantin Christescu
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Regimentele 2 úi 7 Artilerie, la începutul secolului XX
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GHEORGHE BIBESCU
Domnitor al ğării Româneúti (1842-1848)
Întemeietorul Artileriei române moderne-10 noiembrie 1843

S-a născut la Craiova în anul 1804,
fiind fiul marelui vornic Dumitru Bibescu úi
urmaú pe linie maternă a lui Constantin
Brâncoveanu. Era frate cu principele Barbu
ùtirbei, domnitor al ğării Româneúti (18491853, 1854-1856). A studiat la Paris unde a
obĠinut doctoratul în drept. În 1826 s-a
căsătorit cu cea mai bogată fată din Ġară, Zoe
Mavrocordat, cu care a avut 7 copii úi de care
a divorĠat după 19 ani de căsnicie. La
9 septembrie 1845 s-a recăsătorit cu MariĠica
Ghica, cu care a mai avut 2 fete. Al doilea fiu,
George Bibescu, a fost tatăl lui George
Valentin Bibescu.
În 1824 a intrat în administraĠia
publică a Ġării, la Ministerul de JustiĠie úi de
Externe, de unde a demisionat în 1834, trăind
până în 1842 la Paris úi Viena. Reîntors în
Ġară, a condus opoziĠia contra domnitorului
Alexandru Ghica, la 20 decembrie 1842
Obúteasca Adunare Extraordinară alegându-l
domnitor, fiind favoritul consulului rus la

Bucureúti, Daúkof, deúi nu îndeplinea
2 condiĠii din Regulamentul organic,
respectiv, vârsta de 40 de ani úi calitatea de
boier de trei generaĠii.
Ca domnitor a luat o serie de măsuri
apreciate: a mărit numeric armata, a pus
ordine în finanĠele Ġării, a ajutat sinistraĠii
bucureúteni ai incendiului din ziua de Paúti
1847, a eliberat Ġiganii din robie (cei
aparĠinând Bisericii úi aúezămintelor publice);
a reorganizat poliĠia unor oraúe úi a
modernizat regimul temniĠelor; de înlăturare a
unor abuzuri în domeniul administraĠiei úi
justiĠiei, de amenajare a drumurilor, de
înlăturare a unor abuzuri în domeniul
relaĠiilor agrare, precum úi măsuri edilitare úi
de înfrumuseĠare a oraúului Bucureúti
(amenajarea úoselei „Kiseleff”, începerea
amenajării grădinii Ciúmigiu úi construcĠia
Teatrului NaĠional) etc. A luat úi unele măsuri
neapreciate: concesionarea minelor rusului
Trandafiloff, încercarea impunerii limbii
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franceze ca limbă de predare în úcolile
superioare etc.
A fost un adept al unirii Ġărilor
române. La 1 ianuarie 1848 a desfiinĠat vama
din Focúani, punct vamal important între ğara
Românească úi Moldova (la Focúani,
despărĠite de Milcov, erau prefecturile
Râmnicu Sărat úi Putna). Tot la Focúani, la
biserica Sf. Ioan din PiaĠa Unirii, lângă borna
de hotar, i-a fost oficiată căsătoria cu MariĠica
Ghica, naú de cununie fiind Mihail Sturza,
domnitor al Moldovei.
A intrat în istorie ca întemeietorul
artileriei române moderne. La 15 octombrie
1843 a intrat în Bucureúti, venind dintr-o
călătorie la Constantinopol, aducând cu el
patru tunuri primite în dar de la sultan. La
10 noiembrie 1843, prin Porunca Domnească
nr.198, domnitorul Gheorghe Bibescu a
legiferat înfiinĠarea primei baterii de artilerie
din ğara Românească, dată de la care se
socoteúte organizarea artileriei ca armă
deosebită de infanterie úi care a devenit Ziua
Artileriei Române.

Pe timpul RevoluĠiei din 1848 a fost
indecis, nici nu a trecut de partea revoluĠiei,
nici nu a înăbuúit-o. La 9 iunie, când se citea
ProclamaĠia de la Islaz, la Bucureúti, 3 tineri
au tras cu pistolul asupra sa, epoletul oprind
glonĠul. La 11 iunie, când i s-a impus
ProclamaĠia de la Islaz, nefiind sprijinit de
armată care a declarat că nu va participa la
vărsarea de sânge de român, a semnat noua
constituĠie, de fapt ProclamaĠia. Pe 12 iunie,
la protestul consulului Ġarist împotriva noii
ordini care desfiinĠa Regulamentul organic,
nevoind să ia asupra sa consecinĠele miúcării
revoluĠionare, a abdicat úi la 13/25 iunie 1848
a

părăsit

Ġara,

prin

Câmpulung,

în

Transilvania úi apoi în FranĠa.
A murit în anul 1873, la Paris, după ce
în 1860, MariĠica Ghica-Bibescu murise în
urma unui cancer. Prima sa soĠie, Zoe
Mavrocordat, îi va supravieĠui, trăind până la
87 de ani, ocrotită fiind de cei 7 copii (18051892).
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OFIğERII ARTILERIEI ROMÂNE ÎN ANUL 1865

Fotografia
denumită
„OfiĠerii
Artileriei Române - 1865” reuneúte
majoritatea artileriútilor din acel an, mulĠi
dintre ei devenind elite ale acestei arme. În
partea centrală a fotografiei este locotenent-

Herkt (jos), Iulius Dunca (sus), colonelul
Nicolae Haralambie, comandantul Regimentului
de Artilerie, înconjurat (pe cercul apropiat) de
Gheorghe Manu (stânga), Henrik Herkt.
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Mr. Brătianu Alexandru – úef al
Pulberăriei Târgúor
Cpt. Eracle Arion – úef
al
Manufacturii de arme Bucureúti
Cpt. Popovici Gheorghe – cdt.
Companie lucrători la Manufactură
Lt. Fălcoianu Alexandru – casier
DirecĠia Artilerie
Lt. Codrescu Nicolae – úef atelier
lemnărie la Manufactură
Slt. Ivanovici Liubomir – úef atelier
mecanic la Manufactură
Slt. Petrescu Christache – DirecĠia
Artilerie

În fotografie sunt:
- ofiĠeri ai Regimentului de Artilerie:
Lt.-col. Nicolae Haralambie – cdt. R. Art.
Lt.-col. Manu Gheorghe – ajutor cdt.
R. Art.
Mr. Sheletti Gheorghe – cdt. Dn.
Mr. Dunca Iulius – cdt. Dn.
Cpt. Costiescu Anton – cdt. Bt.
Cpt. Agarici ùtefan – cdt. Bt.
Cpt. Alexandru Candiano Popescu –
cdt. Bt.
Cpt. Koslinsky Alexandru – cdt. Bt.
Cpt. Greceanu Nicolae – cdt. Bt.
Lt. Greceanu Constantin – cdt. secĠie
Lt. Horbatsky Alexandru – cdt. secĠie
Lt. Poroineanu Atanasie – cdt. secĠie
Lt. Fotino Dionie – cdt. secĠie
Lt. Horezeanu Constantin – cdt. secĠie
Lt. Algiu Mihail – cdt. secĠie
Lt. Bujoreanu Constantin – cdt. secĠie
Slt. Paleologu Barbu – cdt. secĠie
Slt. Ghiurgiu Gheorghe – cdt. secĠie
Slt. Borănescu Nicolae – cdt. secĠie
Slt. Warthiadi Panait – cdt. secĠie
Slt. Pitiúteanu Constantin – cdt. secĠie
Cpt. Ghenovici Gheorghe – cdt. Bt.
Slt. Glogoveanu Alexandru – cdt.
secĠie
Slt. Thomescu Vasile – cdt. secĠie
Slt. Cremineanu Vasile – cdt. SecĠie
Slt. Alexandrescu Constantin – cdt.
secĠie
Slt. Scurtu Nicolae – cdt. secĠie
Slt. Izescu Gheorghe – cdt. SecĠie
Cpt. Dabija Nicolae – ajutant-maior
Cpt. Dimitrescu Atanasie (Tassian) –
căpitan instructor
Lt. Christodorescu Scarlat – casier
Slt. Popescu Mihail – ajutor casier
Slt. Pascu ùerban – port-drapel

Dintre artileriútii existenĠi în armată
în anul 1865 lipsesc din fotografie:
- din Regimentul de Artilerie:
Mr. Barozzi Ion – cdt. Dn.
Lt. Carp Ion – cdt. secĠie (la studii în
FranĠa)
Slt. Robescu Alexandru – cdt. secĠie
(la studii în Italia)
Slt. Lahovary Iacob – cdt. secĠie
(la studii în FranĠa)
Slt. Crătunescu Constantin – cdt.
secĠie (la studii în FranĠa)
Slt. Stoika Nicolae – cdt. secĠie
(la studii în FranĠa)
Slt. Tell Alexandru – cdt. secĠie
(la studii în FranĠa)
Lt. Panopol Leonida – cdt. secĠie
Slt. Urziceanu Alexandru – cdt. SecĠie
- din alte structuri:
Mr.
Angelescu
Alexandru
subdirector în DirecĠia Artilerie
Cpt. Niculescu Ilie – úef al Arsenalului
de arme Bucureúti
Lt. Lorentz Ignat – úef al Atelierului
de artificii
Slt. Dumitrescu Dumitru (Maican) –
ofiĠer în Manufactura de arme (la studii în
FranĠa) Slt. Măinescu Alexandru – ajutor al
úefului Arsenalului de arme

- ofiĠeri din alte structuri ale
armatei:
Lt.col. Henric Herkt – director al
DirecĠiei Artilerie (Stabilimente artilerie)
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ÎNCADRAREA ARTILERIùTILOR ARMATEI ROMÂNE
LA ÎNCEPEREA RĂZBOIULUI DIN 1877
1. Statul major al artileriei:
Col. Arion Eracle
Lt.col. Costiescu Anton

Slt. Popescu Anton
Slt. Nicolescu Nicolae
Slt. Stroescu George

Arsenalul Armatei, Bucureúti:
Lt.-col. Coslinsky Alexandru – director
Cpt. Buiescu Vasile – subdirector
Lt. Găman Anastase
Lt. Drăgulinescu Alexandru
Lt. Perticari Ion
Lt. Paraschivescu George
Lt. Boerescu Iulius
Pulberăria, Târgúor:
Mr. Christodorescu Scarlat – director
Cpt. Hepites Virgiliu – subdirector; în război
cdt. Bt.1/R. 1 Art.
Lt. Stroescu Mihail
Pirotehnia, Bucureúti:
Mr. Robescu Alexandru – director
Cpt. Fotino Constantin – subdirector
Lt. Manolescu Alexandru- în război cdt. Bt.
4/R. 2 Art.
Lt. Cucu Nicolae
Lt. Paraschivescu Mihail

Regimentul 2 Artilerie, Bucureúti:
Col. Angelescu Alexandru – comandant
Lt.col. Horbatsky Alexandru
Mr. Tell Alexandru
Mr. Warthiady Panait
Cpt. Algiu Mihail- cdt. Bt. 6
Cpt. Borănescu Nicolae -cdt. Bt. 5
Cpt.Rentz Nestor
Cpt. Kalenderu George -cdt. Bt. 3
Cpt. Georgescu Bereúteanu Ion- cdt. Bt. 2
Cpt. Nicolau Emanuel cdt. Bt. 1
Lt. Stoica ùtefan
Lt. Mavrocordat George
Lt. Negel George
Lt. Constantinidi Ion
Lt. Vasiliu Petre
Lt. Savopol George
Slt. Parfeni Vasile
Slt.Corănescu George
Slt. Bălăceanu Alexandru
Slt. Dimancea Haralambie
Slt. Raúianu Constantin
Slt. Elefterescu Ion
Slt. Gealep Sotir
Slt. Costescu Ion
Slt. Borănescu Radu
Slt. Antipa Dimitrie

2. Regimente de Artilerie:
Regimentul 1 Artilerie, Craiova:
Col. Dunca Iulius – comandant
Lt.col. Carp Ion
Mr. Popescu Mihail –cdt. Dn.
Cpt. Crimineanu Vasile - cdt. Bt. 5
Cpt. Izescu George- cdt. Bt. 4
Cpt.Petrescu Christache
Cpt. Zănescu Alexandru- cdt. Bt. 6
Cpt. Grămăticescu George- cdt. Bt. 2
Cpt. Costăchescu George
Lt.(cpt.) Romanescu George cdt. Bt. 3
Lt. Dănescu Elefterie
Lt. Paúalega Radu
Lt. Priboianu Mihail
Lt.Baldovin Ion
Lt.Palada Grigore
Slt. Vasiliu Constantin
Slt. ConĠescu Grigore
Slt. Tănăsescu George
Slt. Iarca Alexandru
Slt. Popovici Grigore
Slt. Dragomirescu Ion
Slt.Coandă Constantin

Regimentul 3 Artilerie, Focúani:
Col. Herkt Henrich – comandant
Lt.col. Pastia Mihail
Mr. Fălcoianu Alexandru
Mr. Fotino Dionie- din ianuarie 1878, cdt. al
bateriilor de la Calafat
Cpt. Stoica Nicolae- cdt. Bt. 6
Cpt. Alexandrescu C-tin- cdt. Bt. 1
Cpt. Tomescu Vasile- cdt. Bt. 2
Cpt. Lupaúcu George- cdt. Bt. 3
Cpt. Giurăscu Ion
Cpt. Mavrocordat Nicolae
Lt. Dănescu Ion- cdt. Bt. 5
Lt. ùtefănescu Nicolae
Lt. Grecescu Constantin
Lt. Rafael Petre – Cdt. Bt. 4
Lt. UrlăĠeanu Alexandru
Lt. Popescu Dimitrie
Slt. Văleanu George
Slt. Pană ùtefan
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SecĠia Severin: Lt. ğupagu Ioan
SecĠia Piteúti: Lt. Puică Nicolae

Slt. Popovici Theodor
Slt.Tiedmain Ion
Slt. Mareú George
Slt.Grecenu Ion
Slt. Hartel Alexandru
Slt.Marcu Nicolae
Slt. Stroescu Ion

Divizia 2 Teritorială Militară:
Divizionul Pompieri Bucureúti
Mr. Makarovitch George – comandant;
din ianuarie 1878, cdt. Dn./R. 3 Art.
Cpt. Horezeanu Constantin
Slt. Hartular George
SecĠia Botoúani: Lt. Sterie George

Regimentul 4 Artilerie, Român:
Col. Dabija Nicolae – comandant
Lt.-col. Agarici ùtefan
Mr. Pascu ùerban
Mr. Crătunescu Constantin- cdt. Bt. 5, ulterior
cdt. Dn.
Cpt. Albu Epaminonda- cdt. Bt. 2
Cpt. Boteanu Romulus- cdt. Bt. 1 CălăreaĠă
Cpt. ùomănescu Ion- cdt. Bt. 4
Cpt. Georgescu Nicolae – cdt. Bt. 6
Cpt. Crăiniceanu Christache- cdt. Bt. 3
Cpt. Bunescu Nicolae - cdt. Bt. 5
Lt. Văgăi Alexandru
Lt. GhiĠescu Matei
Lt. Drăgoescu Liviu
Lt. Popovici Nicolae
Lt. Zăhăreanu Alexandru
Lt. Olănescu Ion
Slt. Constantinescu Toma
Slt. Dimitriu George
Slt. Păun George
Slt. Dimitriu Nicolae
Slt. Vasilescu Nicolae
Slt. UrlăĠeanu Nicolae
Slt. Culoglu George
Slt. Cioran Albert
Slt. Drăghici Dimitrie
Slt. Hartel Artur

Divizia 3 Teritorială Militară
Bateria Pompieri GalaĠi-Brăila: Lt.
Livedeanu Mihail
Bateria
Pomp.Focúani-Bârlad:Lt.
Petrovici Constantin
Divizia 4 Teritorială Militară:
Divizionul de Pompieri Iaúi
Mr. Ghenovici George – comandant
Bateria
Pompieri
Iaúi:
Cpt.
Bolintineanu Alexandru – în război a
comandat coloana de muniĠii a R. 4 Art.
Bateria Pompieri Roman-Bacău: Cpt.
Bujoreanu C-tin

4. OfiĠeri de artilerie în alte
structuri:
- General Manu George – comandant
al Diviziei 4, apoi úef al artileriei Armatei de
operaĠii
- General Haralambie Nicolae –
comandant al miliĠiilor din Divizia 1
Teritorială, apoi comandant al Corpului de
Vest
- Maior (lt.col.) Iacob Lahovary –
úeful operaĠiilor
- Maior Romulus Magheru – la Marele
Cartier General
- Maior Alexandru CandianoPopescu – în miliĠii

3. Artileria teritorială:
Bateriile Pompieri Bucureúti (3):
Lt. Nanu George Slt. Parapeanu
Ion Bateria Pompieri Ploieúti-Buzău:
Cpt. Pandele Dimitrie
Divizia 1 Teritorială Militară:
Bateria Pompieri Craiova
SecĠia Craiova: Cpt. NiĠescu Mihail
Slt. Marin Mihalache
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EROII ARTILERIEI
din Războiul pentru IndependenĠă
Nr.
crt.

Gradul, numele úi
prenumele

Locul naúterii
(judeĠ, localitate)

Data morĠii

ObservaĠii

Regimentul 1 Artilerie
1

Sergent Popescu Nicolae

2

Soldat Bălulescu Constantin

3
4
5
6

Soldat Burtea Mihai
Soldat Vlad Ioan
Soldat Calcea Mihai
Soldat Fotea Constantin

7

Soldat Chelariu GhiĠă

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Soldat Mihai Nicolae
Soldat Filipescu Nicolae
Soldat Erceanu Mihai
Soldat Sfeclă Ioan
Soldat Enete Dumitru
Soldat Dinu Radu
Rascotă ùtefan
Rădulescu Ioan
Sava Dumitru
Negrea Constantin
Buturugă Dinu
Pătru Pătru
Radu IoniĠă
Rascotă Ioan
Iordache Nicolae
Protopopescu Nicolae
Botea Iancu
Staicu Andrei
Păunescu Gheorghe
Gorun Constantin
Oproiu Nicolae
Brâncea Florea
Ciocină Ilie
Sandu Chivoi
Stoica Dumitru
Vârlan Constantin
Lolea Gheorghe

MehedinĠi,
Ghelmegioaia
RomanaĠi, Amărăúti
Ilfov, Căscioare
RomanaĠi, Redea
Râmnicu Sărat,
DălhăuĠi
DâmboviĠa,Titu
MehedinĠi, Perii
RomanaĠi; Strejeúti
Olt, Oporelu
Vlaúca, Cucuruzu
Gorj, Frumuúeii
Vâlcea, Roeúti
Muscel, Livedeni
Gorj, Căpăcioasa
Argeú, Schei
DâmboviĠa, Ulieúti
MehedinĠi, DedoviĠa
Dolj, Caraula
Dolj, Băileúti
Dolj, Cârna
Vâlcea, Stăneúti
Gorj, Cărbuneúti
Gorj, Urecheúti
RomanaĠi, Stirbei
MehedinĠi, Maroseúti
Buzău, Sărata
Buzău, Pâclele
MehedinĠi, Cloúani

14 iunie 1877

Omorât de un obuz din
Vidin, pe timpul
bombardamentelor.

16 mai 1877
5 iulie 1877
17 august 1877
5 sept. 1877
30 nov. 1877
13 dec. 1877
5 ian. 1878
13 ian. 1878
20 ian. 1878
1 feb. 1878
26 feb. 1878
27 feb. 1878
20 martie 1878
1 martie 1878
26 martie 1878
27 martie 1878
8 aprilie 1878
10 aprilie 1878
12 aprilie 1878
17 aprilie 1878
17 aprilie 1878
19 aprilie 1878
19 aprilie 1878
28 aprilie 1878
4 mai 1878
13 mai 1878
16 mai 1878
3 iunie 1878
5 iunie 1878
8 iunie 1878
2 iulie 1878
3 iulie 1878
30 iulie 1878

MorĠi în timpul úi din
cauza campaniei, unii pe
câmpul de luptă, iar
alĠii prin diferite spitale
în urma
rănilor dobândite în
luptă, sau de boli
provenite din
greutăĠile serviciului.

Regimentul 2 Artilerie
1

Lt. Paraschivescu George

-

... feb. 1878

Rănit la GriviĠa (4 sept.
1877), decedat în
spitalul TurnuMăgurele.

2

Slt.Elefterescu Ion

30 august1877

Mort în luptă la GriviĠa.

3

Sergent Tudorache Mitrea

30 august 1877

Mort în luptă la GriviĠa.

4
5

BrigadierTudor ùerban
Soldat Ioan Ioan

Ilfov, Bucureúti
Teleorman,T.
Măgurele
Buzău, Tisău
Dolj, PleniĠa

30 august 1877
30 august 1877

Mort în luptă la GriviĠa.
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Mort în luptă la GriviĠa.

Nr.
crt.
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Gradul, numele úi
prenumele
Soldat Rudaru Iordache
Soldat Ungureanu Ion
Sergent Georgescu Marin
Sergent Năstase Neacúu
Sergent Bucătaru Simion
Sergent Petre Ilie
Sergent Mateescu Florea
Sergent Gheorghe Dumitru
Sergent Zamfir Alexandru

Locul naúterii
(judeĠ, localitate)
Buzău, Ciuta
Ilfov, Bucureúti
Vlaúca, Popeúti
Buzău, Mărăcineni
Prahova, GherghiĠa
Vâlcea, ùtefăneúti
-

30 august 1877
30 august 1877
30 august 1877
7 nov. 1877
7 nov. 1877
7 nov. 1877
7 nov 1877
7 nov. 1877
7 nov. 1877

Mort în luptă la GriviĠa.

15

Brigadier Morgan Nicolae

Gor, Piscurile

12 ian. 1878

Mort în luptă la
Smârdan.

1
2

Soldat Ciobotaru Gheorghe
Soldat BălăuĠă Nicolae
Soldat Giurgiuveanu
Iordache
Soldat Paraschiv Marin
Soldat Foúca Gheorghe
Soldat Cordeanu Gheorghe
Soldat Ignat Nicolae
Soldat Tănase Gheorghe
Soldat Dascalovici Ioan
Soldat Burlea Mihai
Soldat Gheorghe Dumitru
Soldat Paraschiv Mihai
Soldat Magasin Gheorghe

Data morĠii

ObservaĠii
Mort în luptă la GriviĠa.
Mort în luptă la GriviĠa.
Mort în luptă la Rahova.
Mort în luptă la Rahova.
Mort în luptă la Rahova.
Mort în luptă la Rahova.
Mort în luptă la Rahova.
Mort în luptă la Rahova.

Regimentul 3 Artilerie

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Putna, Panceúti

27 august 1877
27august 1877

Mort în luptă, la GriviĠa.

Vlaúca, Căscioare

27 august 1877

Mort în luptă, la GriviĠa.

Vlaúca, Mârúa
Fălciu, Rusca
Tutova, Călimăneúti
Suceava, Fălticeni
Botoúani, Botoúani
Tecuci, Hormocea
Roman, Roman
Botoúani, Burdujeni

27 august 1877
28 august 1877
30 august 1877
30 august 1877
26 sept. 1877
3 oct. 1877
7 oct. 1877
10 oct. 1877
25 oct. 1877
7 nov. 1877

Mort în luptă, la GriviĠa.

Mort în luptă, la GriviĠa.

Mort în luptă, la GriviĠa.
Mort în luptă, la GriviĠa.
Mort în luptă, la GriviĠa.
Mort în luptă, la GriviĠa.
Mort în luptă, la GriviĠa.
Mort în luptă, la GriviĠa.
Mort în luptă, la GriviĠa.
Mort în luptă, la GriviĠa.
Mort în luptă, la GriviĠa.

Regimentul 4 Artilerie
1
2
3

Sergent Dimitriu Gheorghe
Sergent Buciuman Alecu
Brigadier Nechitoaia Vasile

4

Soldat Papara Dumitru

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Soldat Cedaru Dumitru
Soldat Miron Costache
Soldat Stan Marin
Soldat BălăuĠă Marin
Brigadier Tintilă Vasile
Soldat Căuúi Gheorghe
Soldat Ferariu Grigore
Soldat Timoftei Vasile
Soldat Chiriac Panait
Soldat Sofronaru Costache
Soldat Zapisu Gheorghe
Soldat Olariu Mihai
Soldat PlecaniĠă Ioan
Soldat TudoriĠă Gheorghe
Soldat Gavrilă Nicolae

Dorohoi, Mihăileni
Tecuci, Nicoreúti
Dorohoi, Avrămeni
Bacău, Mănăstirea
Caúinu
Dorohoi, Ililiúai
Roman, TupilaĠi
Ilfov, Gruiu
Tecuci, Costa Lupei
Suceava, Cristeúti
Iaúi, Iaúi
Tecuci, Negrileúti
Vaslui, Domneúti
Fălciu, Boteúti
Suceava, Bogdăneúti
Tutova, Vinderei
Buzău, Măgura
Dorohoi, ViĠcani
Bacău, Secueni
Tecuci, Butureni
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30 august 1877
30 august 1877
30 august 1877

Mort la GriviĠa.

30 august 1877

Mort la GriviĠa.

30 august 1877
30 august 1877
30 august 1877
30 august 1877
7 sept. 1877
7 sept. 1877
7 sept. 1877
7 sept. 1877
7 sept. 1877
7 sept. 1877
7 sept. 1877
7 sept. 1877
19 oct. 1877
21 oct. 1877
16 nov. 1877

Mort la GriviĠa.

Mort la GriviĠa.
Mort la GriviĠa.

Mort la GriviĠa.
Mort la GriviĠa.
Mort la GriviĠa.
Mort la Plevna.
Mort la Plevna.
Mort la Plevna.
Mort la Plevna.
Mort la Plevna.
Mort la Plevna.
Mort la Plevna.
Mort la Plevna.
Mort la Plevna.
Mort la Plevna.
Mort la Plevna.

EVOLUğIA ARTILERIEI ROMÂNE
ÎNTRE 1843-19161

Anul
introducerii
în înzestrare

ÎnsoĠire
cal. 53-57 mm

CÂMP
cal. 75-87 mm

1843
1859
1866
1877
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916

4
4
6
6
6
6
6

1
4
8
24
72
90
90
102
103
120
120
120
120
150
150

1

Tip baterii
MUNTE
cal. 63,65,
75 mm
1
1
1
1
4
4
10
10

GREA
cal. 105, 127, 150,
152, 155, 210 mm
5
5
5
5
7
5
5
17
33
33
58

TOTAL
1
4
8
24
78
96
96
108
110
129
129
147
163
198
224

Inspectoratul General al Artileriei, 150 de ani de la înfiinĠarea Artileriei Române Moderne, Sesiune de comunicări,
Bucureúti, 1993, p. 51.
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COMANDANğII
REGIMENTELOR DE ARTILERIE DE LA ÎNFIINğARE PÂNĂ ÎN 1914

Regimentul 1 Artilerie, Craiova: (din 1902 a purtat numele „Regele Carol I”)
Col. Dunca Iulius – 1877-1881
Col. Carp Ion – 1881-1883
Col. Coslinski – 1883-1885
Lt.-col. Tell Alexandru – 1885-1886
Lt.-col. Fotino Dione – 1886-1888
Lt.-col. Tell Alexandru – 1888-1889
Lt.-col. Nicolau Emanoil – 1889-1890
Lt.-col. Georgescu Bereúteanu Ion – 1890-1892
Lt.-col. Magheru Romulus – 1892-1897
Col. Fotino Constantin – 1897-1900
Col. Boteanu Romulus – 1900-1901
Col. Fotino Constantin – 1901-1903
Lt.-col. Costescu Constantin – 1903-1906
Col. Russo CruĠescu Emil – 1906-1907
Lt.-col. Burghele Constantin – 1907-1910
Col. Manolescu Constantin – 1910-1914
Regimentul 2 Artilerie, Bucureúti: (din 1911 a purtat numele „General Gheorghe Manu”)
Lt.-col. Iulius Dunca – 1868-1869
Lt.-col. Angelescu Alexandru – 1869-1871
Lt.-col. Dimitrie Dimitrescu Maican – 1871-1872
Col. Dunca Iulius – 1872-1875
Col. Arion Eracle – 1875-1877
Col. Angelescu Alexandru – 1877-1878
Col. Pastia Mihail – 1878-1881
Col. Horbaschi Alexandru – 1881-1885
Lt.-col. Warthiadi Panait – 1885-1888
Lt.-col. ùomănescu Ion – 1888-1890
Lt.-col. Crătunescu Constantin – 1890-1892
Col. Grămăticescu George – 1892-1894
Col. Perticari Ion – 1894-1897
Col. Mareú Gheorghe – 1897-1899
Col. Stoica Nicolae – 1899-1900
Lt.-col. Horezeanu Constantin – 1900-1901
Col. Boteanu Romulus – 1901-1903
Col. Georgescu Gheorghe – 1903-1907
Col. Râmniceanu Theodor – 1910Regimentul 3 Artilerie, Brăila: (Până la 1 martie 1877 a fost R. 1 Artilerie „este matca
întregii Artilerii Române, căci de fapt el a fost creat în 1860”2)
Col. Tobias Gherghely – 1860-1864
Col. Haralambie Nicolae – 1864-1866
Col. Manu Gheorghe – 1866-1869
Col. Dunca Iulius – 1869-1872
2

General P.V. Năsturel – ContribuĠiuni la istoria artileriei române – Bucureúti, Stabiliment de arte grafice
„Universala”, p. 48.

908

Col. Henrich Herkt – 1872-1877
Col. Henrich Herkt – 1877-1885
Lt.-col. (col.) Fălcoianu Alexandru – 1885-1895
Col. Stoica Nicolae – 1895-1899
Col. Drăgulinescu Alexandru – 1899- 1901
Lt.-col. Iliescu Constantin – 1901-1902
Lt.-col. (col.) Orezeanu Constantin – 1902-1907
Col. Lupan Grigore – 1910 Regimentul 4 Artilerie, Roman:
Col. Dabija Nicolae – 1877-1978
Col. Costiescu Anton – 1878-1885
Lt.-col. Fotino Dione – 1885-1886
Lt.-col. Ghenovici – 1886-1890
Lt.-col. Crăiniceanu Christache – 1890-1892
Lt.-col. Alexandrescu Constantin – 1892-1894
Lt.-col. ùtefănescu Nicolae – 1894-1895
Col. Algiu Mihail – 1895-1897
Col. Stroescu Mihail – 1897-1899
Col. GhiĠescu Matei – 1899-1901
Col. Stroescu Mihail – 1901-1902
Col. Iliescu Constantin – 1902 Regimentul 5 Artilerie:
Col. Coslinski – 1881-1882
Lt.-col. Christodorescu Scarlat – 1882-1886
Lt.-col. Tell Alexandru – 1886-1887
Lt.-col. Alexandrescu Constantin – 1887-1888
Lt.-col- Crimineanu Vasile – 1888-1889
Lt.-col. Fotino Dione – 1889-1895
Lt.-col. Fotino Constantin – 1895-1897
Lt.-col. Constantinescu Toma – 1897-1900
Lt.-col. (col.) Popescu Anton – 1900 Regimentul 6 Artilerie, Bucureúti, Piteúti:
Col. Dimitrie Dimitrescu Maican – 1883-1885
Lt.-col. Crătunescu Constantin – 1885-1889
Lt.-col. Algiu Mihail – 1889-1895
Lt.-col. Stroescu Mihail – 1895
Lt.-col. Grecescu Constantin – 1895-1896
Lt.-col. Savopol George – 1897-1902
Lt.-col. (col.) Stroescu Gheorghe – 1902-1906
Col. Paraschivescu Toma – 1906 Regimentul 7 Artilerie, Focúani:
Lt.-col. Fălcoianu Alexandru – 1883-1885
Lt.-col. Magheru Romulus – 1885-1886
Lt.-col. Alexandrescu Constantin – 1886-1887
Lt.-col. Tell Alexandru – 1887-1888
Lt.-col. Alexandrescu Constantin – 1888-1892
Lt.-col. Mavrocordat George – 1892-1895
Lt.-col. Drăgulinescu – 1895-1899
Lt.-col. (col.) ùtefănescu Nicolae – 1899-1906
Lt.-col. Lupan Grigore – 1906-1907
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Regimentul 8 Artilerie, Botoúani:
Lt.-col. Pascu ùerban – 1883-1884
Lt.-col. Ghenovici – 1884-1886
Lt.-col. Magheru Romulus – 1886-1890
Lt.-col. (col.) Crimineanu Vasile – 1890-1895
Lt.-col. (vol.) Boerescu Iulius – 1896-1904
Col. Popovici Nicolae – 1904 Regimentul 9 Artilerie, Craiova:
Lt.-col. Boteanu Romulus – 1892-1897
Lt.-col. (col.) Drăgoescu Liviu – 1897-1902
Lt.-col. Savopol George – 1902-1904
Col. Paraschivescu Toma – 1904-1906
Col. Savopol George – 1906-1907
Regimentul 10 Artilerie, Bucureúti:
Lt.-col. Mareú Gheorghe – 1892-1894
Lt.-col. (col.) Zahareanu Alexandru – 1894-1906
Col. Costescu Constantin – 1906 Regimentul 11 Artilerie, Focúani:
Lt.-col. Stoica ùtefan – 1892-1894
Lt.-col. Drăgulinescu – 1894-1895
Lt.-col. (col.) Stoica ùtefan – 1895-1906
Col. Parapeanu Ion – 1906 Regimentul 12 Artilerie, Botoúani:
Lt.-col. Stroescu Mihail – 1892-1895
Lt.-col. ùtefănescu Nicolae – 1895-1899
Lt.-col. (col.) Baronescu Radu – 1899-1906
Col. Savopol George – 1906Regimentul 1 Artilerie Asediu (Cetate), Focúani:
Lt.-col. Nicolau Emanoil – 1892-1894
Lt.-col. Grămăticescu George – 1894-1895
Col. Petre Vasiliu Năsturel – 1895-1896
Col. Cremeneanu Vasile – 1896-1899
Lt.-col. Popescu Anton – 1899-1900
Lt.-col. (col.) Constantinescu Toma – 1900-1903
Lt.-col. (col.) Palade Gheorghe – 1903-1912
Lt.-col. Antonescu Vasile – 1912-1913

Regimentul 2 Artilerie Asediu (Cetate), Chitila (Bucureúti):
Mr. Priboianu Mihail – 1888-1889
Mr. (lt.-col.) Stoica Nicolae – 1889-1895
Col. Grămăticescu George – 1895-1896
Col. Coandă Constantin – 1896-1898
Col. Petre Vasiliu Năsturel – 1898-1903
Col. Constantinescu Toma – 1903910

Regimentul 13 Artilerie, ConstanĠa:
Mr. Iliescu Vasile -1907-1908
Lt.-col. Toma Ghenea – 1908-1910
Col. Hepites Constantin – 1910-1912
Lt.-col. Sclia Constantin – 1912-1914
Col. Stoica Augustin – 1914-1916
Regimentul 14 Artilerie, Slatina:
Lt.-col. Gorgos Andrei – 1909-1910
Lt.-col. Haralambie Dumitru –1910-1912
Lt.-col. Grecescu Alexandru – 1912 Regimentul 15 Artilerie, Giurgiu:
Col. Ionescu Vasile – 1909-1910
Col. Zamfirescu Alexandru – 1910-1912
Col. Râmniceanu Theodor – 1912 Regimentul 16 Artilerie, Focúani:
Lt.-col. Spirescu Gheorghe – 1909-1912
Col. Gorgos Andrei – 1912 Regimentul 17 Artilerie, Bacău:
Lt.-col. Haralambie Nicolae – 1909-1910
Lt.-col. Gorgos Andrei – 1910-1912
Col. Lupan Grigore – 1912 Regimentul 18 Artilerie, ConstanĠa:
Lt.-col. Găiseanu Traian – 1909-1910
Lt.-col. (col.) Balmez ùtefan – 1910Regimentul 19 Artilerie, Piteúti:
Col. Rovinaru Nicolae -1912
Regimentul 20 Artilerie, Călăraúi:
Col. Russo CruĠescu Emil - 1912
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STRUCTURI DE CONDUCERE ALE ARTILERIEI

Anul

DirecĠia 4 –
Arme Speciale
(Art. din 1886)

Inspector general
al artileriei

18653
18694
18705
18716
18727
18738
18749
187510
187611
187712 Lt.-col. D.
Dimitrescu Maican

Director/Inspector
Stabilimente de
artilerie
Mr. Henric Herkt
Mr. Dabija Nicolae
Mr. Pastia Mihail
Mr. Pastia Mihail
Mr. Pastia Mihail
Lt.-col. Pastia Mihail
Lt.-col. Pastia Mihail
Lt.-col. Pastia Mihail
Lt.-col. Pastia Mihail

Col. Eracle
Arion
Lt.-col.
Costiescu A
Col. Al.
Angelescu
Lt.-col.
Costiescu A.

187813 Lt.-col. Ion Carp

Gl. Gheorghe Manu
(5 august19 decembrie)

187914 Lt.-col Makarovitsch
George
Lt.-col Makarovitsch
1880
George
Lt.-col.
1881
Christodorescu Sc.

-

Col. Al. Angelescu

-

Col. Al. Angelescu

Gl. A. Angelescu
(8 aprilie-20 iulie)
Gl. Gheorghe Manu
(20 iulie)
Gl. Gheorghe Manu
Gl. Gheorghe Manu
(până la 11 martie)
Gl. Eracle Arion
Gl. Eracle Arion

Col. Pastia Mihail

1882
1883
1884
1885
1886

Lt.-col. Robescu Al.
Lt.-col. Crătunescu
Constantin
Lt.-col. Popescu
Mihail
Lt.-col. Popescu
Mihail

Gl. Eracle Arion
Col. D. Dimitrescu
Maican
Gl. Eracle Arion

3

*** - Anuarul Armatei Române pe anul 1865 – p.14
*** - Anuarul Militar al Armatei Române pe anul 1869 – p. 15.
5
*** - Anuarul Armatei Române pe anul 1870 – p. 68.
6
*** - Anuarul Armatei Române pe anul 1871 – p. 224.
7
*** - Anuarul Armatei Române pe anul 1872 – pp. 29-30.
8
*** - Anuarul Armatei Române pe anul 1873 – p. 17.
9
*** - Anuarul Armatei Române pe anul 1874 – p. 17.
10
*** - Anuarul Armatei Române pe anul 1875 – p. 85.
11
*** - Anuarul Armatei Române pe anul 1876 – p. 74.
12
*** - Anuarul Armatei Române pe anul 1877 – pp. 9, 71-72.
13
*** - Anuarul Armatei Române pe anul 1878 – p. 79-80.
14
*** - Anuarul Armatei Române pe anul 1879 – p. 11, 16.
4
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Statul major
al artileriei

Col. Pastia Mihail
Col. Pastia Mihail
Col. Pastia Mihail

Anul
1887
1888
1889
1890
1891
1891
1892
1892

DirecĠia 4 –
Arme Speciale
(Art. din 1886)
Lt.-col. Zănescu Al.
Lt.-col. Zănescu Al.
Lt.-col. Grămăticescu
George
Lt.-col. ùomănescu
Ion
Lt.-col. ùomănescu
Ion
Lt.-col. ùomănescu
Ion
Lt.col. Priboianu
Mihai (subdir)

1893
1894

1895
1896

Gl. Popescu Mihail
Lt.-col. P.V. Năsturel
(D. adj.)
Lt.-col. P.V. Năsturel
Lt.-col. P.V. Năsturel

1897
1898
1899
1900

Col. P.V. Năsturel
Col. Coandă C.
Col. Stroescu Mihail
Col. Stroescu Mihail

1901

Lt.-col. Volvoreanu
Constantin

1902
1903

Lt.-col. Volvoreanu
Constantin

1904

1905
1906
1907

Lt.-col. Burghele
Constantin
Lt.-col. Grigorescu
Eremia

1908
1909
1910

Col. Ghenea Toma

Inspector general
al artileriei
Gl. Eracle Arion
Gl. Eracle Arion
Gl. Eracle Arion
Gl. Eracle Arion
Gl. Eracle Arion
Gl. Ion Carp
(1 decembrie)
Gl. Ion Carp
Col. Tell Alexandru
(ajutor)
Gl. Pastia Mihail
(10 mai)
Gl. Popescu Mihail
(10 iunie)
Gl. Popescu Mihail
Gl. Pastia Mihail
(10 mai)
Gl. Pastia Mihail
Gl. Popescu Mihail
Gl. Popescu Mihail
Gl. Popescu Mihail
(provizoriu)
Gl.bg. ùomănescu
Ion
Gl. Popescu Mihail

Gl. Popescu Mihail
Gl. Coandă
Constantin
(16 decembrie)
Gl. Coandă
Constantin
Gl. Coandă
Constantin
Gl. Coandă
Constantin
Gl. Coandă
Constantin
Gl. Coandă
Constantin
Gl. Georgescu
George
913

Director/Inspector
Stabilimente de
artilerie

Statul major
al artileriei

Anul
1911
1912
1913
1914
1915
1916

DirecĠia 4 –
Arme Speciale
(Art. din 1886)
Col. Ghenea Toma
Col. Haralambie
Dumitru
Col. Haralambie
Dumitru
Col. Haralambie
Dumitru
Col. Haralambie
Dumitru
Col. Vernescu Ion

Perioada
1918-1921
1921-1929
1929-1931
1931-1935
1935-1937
1937-1938
1938-1941
1941-1942
1942
1942-1943
1943
1943-1945
1945
1945
1945
1945-1946
1946-1947
1947
1947-1948
1948-1953
1953-1961
1961-1969
1969-1984
1984-1990
1990-1992
1992
1992-1996
2000-2005
2005-2007
2007-2008
2008

Inspector general
al artileriei
Gl. Coandă
Constantin
Gl. Coandă
Constantin
Gl. Coandă
Constantin
Gl. Coandă
Constantin
Gl. Coandă
Constantin
Gl. Paraschivescu
Toma

Director/Inspector
Stabilimente de
artilerie
Gl. Georgescu G.

Statul major
al artileriei

Gl. Ghenea Toma
Gl. Ghenea Toma
Gl. Ghenea Toma
Gl. Ghenea Toma
Gl. Ghenea Toma

Inspectorul general (inspector tehnic, úef direcĠie, comandant, inspector)
al artileriei/data numirii
Gl. Theodor Râmniceanu
Gl. Alexandru Referendaru
Gl. Dumitru (Sică) Popescu
Gl. Gheorghe (Gelu) Petrescu
Gl. Dumitru (Dimitrie) Motaú
Gl. Alexandru Rizeanu
Gl. Petre Dumitrescu
Gl. Florin Georgescu
Gl. Emanoil Leoveanu
Gl. Alexandru Gheorghieú
Gl. Gheorghe Rozin
Gl. Vasile Atanasiu
Gl. Costin Ionaúcu
Gl. Carol Schmidt
Gl. Grigore Nicolau
Gl. Gheorghe Stăvrescu
Gl. Paul Alexiu
Gl. Traian Mănescu
Inspectoratul a fost desfiinĠat
Gl. Romulus Costescu
Gl. Constantin Smirnov
Gl. Marin Nicolescu
Gl. Ioan Popescu
Gl. Constantin IoniĠă (împuternicit)
Gl. Constantin IoniĠă
Gl. Grigore Costin (împuternicit)
Gl. Mihail Popescu
Gl. dr. Eugen Popescu
Col. dr. Adrian Stroea
Col. Constantin Afrim
InstituĠia inspectorului a fost desfiinĠată

Notă:
- 1993 – 1996, Col. (Gl.mr.) Cornel Paraniac, úef al artileriei în Statul Major al Trupelor de
Uscat.
- 1996 - 1997, Col. Sorin Ioan, úef al artileriei în Statul Major al Trupelor de Uscat.
- 1996-1999, Col. Alexandru Ciocan, úef SecĠie artilerie în Statul Major General.
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ARTILERIùTI CE AU DEğINUT ÎNALTE DEMNITĂğI CIVILE ùI MILITARE

ARTILERIùTI, PREùEDINğI AI CONSILIULUI DE MINIùTRI (PRIM-MINIùTRI)

General Gheorghe MANU
5 martie 1889 – 15 februarie 1891
(úi ministru de interne)

General Constantin COANDĂ
24 octombrie – 29 noiembrie1918
(úi ministru de externe)

ARTILERIùTI, MINIùTRI DE RĂZBOI ùI AI APĂRĂRII (1859-2003)15

Colonel Nicolae HARALAMBIE
6 august 1866 – 7 februarie 1867

General Tobias GHERGHELY
8 februarie – 23 mai 1867
12 noiembrie 1888 – 4 noiembrie 1889
22 decembrie 1904 – 11 martie 1906

15

General Gheorghe MANU
14 iunie 1869 –17 decembrie 1870

Hentea, C., – Armata úi luptele românilor – Breviar de istorie militară - Editura Nemira, Bucureúti, 2002, pp. 123 – 127;
Ion, E., col. dr. – ùcoala Superioară de Război úi Academia Militară - ContribuĠii la dezvoltarea útiinĠei úi artei militare
româneúti – Editura Academiei de Înalte Studii Militare, Bucureúti, 2002, pp. 232-234.
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Colonel Nicolae DABIJA
8 ianuarie – 10 iulie 1879

General Eremia GRIGORESCU
24 octombrie – 28 noiembrie 1918

General Ion NEGULESCU
7 decembrie 1944 – 6 martie 1945

General Alexandru ANGHELESCU
13 ianuarie 1886 – 4 noiembrie 1887

General Ion RĂùCANU
27 septembrie1919 – 1 martie 1920
13 martie 1920 – 17 decembrie 1921

General Emil BODNĂRAù
27 decembrie 1947 – 3 octombrie 1955

916

General Iacob LAHOVARY
21 februarie 1891 – 21 februarie 1894
11 aprilie 1899 – 13 februarie 1901

General Paul ANGELESCU
4 iunie 1927 – 9 noiembrie 1928
27 iulie 1934 – 28 august 1937

General Victor STĂNCULESCU
16 februarie 1990 – 14 mai1991

ARTILERIùTI, ùEFI AI STATULUI MAJOR GENERAL (1859-2004)16

General Iacob LAHOVARY
1 oct. 1894 – 1 octombrie 1895

General Constantin CHRISTESCU
3 decembrie 1913 – 1 aprilie 1914
1 aprilie – 28 octombrie 1918
1 aprilie 1920 – 8 mai 1923

General Dumitru ILIESCU
25 oct. – 5 decembrie 1916

General Alexandru LUPESCU
1 octombrie 1923 – 21 iunie 1927

General Ioan SICHITIU
1 februarie – 1 noiembrie 1937

General Florea ğENESCU
1 februarie 1939 – 23 august 1940

General Alexandru IOANIğIU
6 sept. 1940–17 septembrie 1941

General Costin IONAùCU
20 iunie 1945 – 27 decembrie 1947

General Ionel VASILE
30 decembrie 1989 – 2 mai 1991

General Constantin POPESCU
30 ianuarie 1948 – 18 martie 1950

General Mihail POPESCU
31 oct. 2000 – 24 octombrie 2004

16

Hentea, C., – Armata úi luptele românilor – Breviar de istorie militară - Editura Nemira, Bucureúti, 2002,
pp. 131 – 134; Ion, E., col. dr. – ùcoala Superioară de Război úi Academia Militară - ContribuĠii la dezvoltarea útiinĠei
úi artei militare româneúti – Editura Academiei de Înalte Studii Militare, Bucureúti, 2002, pp. 229-233.
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ARTILERIùTI CE AU DEğINUT ÎNALTE FUNCğII MILITARE
ARTILERIùTI, SECRETARI GENERALI
AI MINISTERULUI APĂRĂRII NAğIONALE (1900-2006)17
-

Colonel Gheorghe Mareú: 1900-1902
General Constantin Coandă: 1902-1904
General Nicolae Popovici: 1910-1912
General Văleanu Nicolae: 1912-1914
General Dumitru Iliescu: 1914-1916
General Alexandru Referendaru: 1918
General Ioan Răúcanu: 1918-1919
General Ilie Partenie: 1931-1932
General Dimitrie Motaú: 1933
General Alexandru Rizeanu: 1933-1934
General Gheorghe Buicliu: 1937
General Nicolae Dăscălescu: 1937-1938
General Aurel Aldea: 1938
General Nicolae Stoenescu: 1940
General Ion BoiĠeanu: 1941-1942
General Dumitru CarlonĠ: 1944
Colonel Constantin Verdeú: 1946
General Savu Nedelea: 1947
General (r) Nicolae ùchiopu: 2000-2002

ARTILERIùTI, COMANDANğI AI ùCOLII SUPERIOARE DE RĂZBOI/ACADEMIEI
MILITARE/ACADEMIEI DE ÎNALTE STUDII MILITARE (1889-2006)18
-

Maior Gheorghe Mareú: 1889-1892
Colonel Alexandru Lupescu: 1905
Locotenent-colonel Traian Găiseanu:
Locotenent-colonel Constantin Christescu: 1910-1912
Colonel Ioan Popovici: 1914-1915
Colonel Gheorghe Oprescu: 1929-1930
Colonel (General) Mihail Spiroiu: 1933-1936
General Alexandru IoaniĠiu: 1939-1940
General Constantin Verdeú: 1947
General Iosif Butoi: 1949-1950
General Constantin Verdeú: 1950-1957
General Mircea Agapie: 1991-1997

17

***- Secretariatul General. TradiĠie úi noutate. 200 de ani – Bucureúti, 2000, p. 25.
Agapie, M., gl.lt., Chiriac, D.-M., mr., Emil, I., mr., Hlihor, C., mr., - De la ùcoala Superioară de Război la Academia
de Înalte Studii Militare. ComandanĠi-Profesori-AbsolvenĠi (1889-1995) – Editura A.I.S.M., 1995, pp. 415-416.
18
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ARTILERIùTI, ùEFI AI TRUPELOR DE USCAT/FORğELOR TERESTRE19
-

General de brigadă Emilian Borcescu: 06.12.1939 - 05.05.1945
General de divizie Paul Alexiu 15.08.1947- 01.07.1948
General-colonel Alexandru Gavrilescu: 30.06.1953 - 23.11.1955
General-locotenent Alexandru Vasiliu: 15.09.1959 - 13.02.1962
General-maior Paul Cheler: 03.05.1977 - 01.04.1980
General-colonel dr. Iulian Topliceanu: 26.02.1990 - 04.01.1991
General de divizie dr. Mihail Popescu: 03.12.1997 - 30.11.2000
General-locotenent dr. Sorin Ioan: 01.12.2004 - 03.11.2006
ARTILERIùTI, ùEFI AI SECğIEI/DIRECğIEI OPERAğII
din M. St. M./S.M.G.
(1859-2006)20

-

General Iacob Lahovary: 1877- 1878,1882, 1887-1892
Colonel Gheorghe Mareú: 1896
Colonel Romulus Boteanu: 1897-1898
General Constantin Christescu: 1907-1908
General Ioan Popovici: 1909-1910
General Ion Răúcanu: 1915-1916
General Ioan Sichitiu: 1918-1919
General Petre Dumitrescu: 1921-1922, 1925-1928
Colonel Gheorghe Linteú: 1923-1924
General Gheorghe Potopeanu: 1931-1934
General Alexandru IoaniĠiu: 1937
General Radu Gheorghe: 1991-1994
General-locotenent Sorin Ioan: 2000-2004; 2012-2013

19

Inclusiv funcĠiile asimilate acestei poziĠii.
Tudorache, S., col., - În elita Armatei Române. Scurt istoric al DirecĠiei OperaĠii. 1859-1999 – Editura Nummus,
Bucureúti, 1999, pp. 97-112.
20
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EVOLUğIA
ÎNVĂğĂMÂNTULUI DE FORMARE A OFIğERILOR DE ARTILERIE

BUCUREùTI - Calea GriviĠei nr. 28
1. ùcoala Specială de Artilerie úi Geniu
- înfiinĠată la 7 aprilie 1881 prin Înaltul Decret nr. 996.
- funcĠii îndeplinite:
- úcoala militară (de formare a ofiĠerilor);
- úcoala de aplicaĠie (de perfecĠionare a pregătirii ofiĠerilor).
2. ùcolile de Artilerie úi Geniu
- înfiinĠate în urma reorganizării din anul 1885;
- structură:
- „ùcoala Militară de Artilerie úi Geniu”- destinată formării de ofiĠeri;
- „ùcoala de aplicaĠie de artilerie úi geniu” - destinată perfecĠionării
pregătirii ofiĠerilor;
- „ùcoala Superioară de Artilerie úi Geniu” - nu a funcĠionat niciodată;
- „ùcoala militară de guarzi de artilerie úi geniu” - a pregătit 3 promoĠii úi
s-a desfiinĠat.
3. ùcolile militare de Artilerie, Geniu úi Marină
- din anul 1896 asigură úi formarea ofiĠerilor de marină;
- conform noului Regulament de organizare a învăĠământului militar din anul
1910 au fost structurate în:
- „ùcoala Pregătitoare de OfiĠeri Activi de Artilerie, Geniu úi Marină”;
- „ùcoala Specială de Artilerie úi Geniu”.
- conform Regulamentului provizoriu din anul 1912:
- „ùcoli Pregătitoare de OfiĠeri Activi úi de Rezervă de Artilerie, Geniu
úi Marină”;
- „ùcoala Specială de Artilerie úi Geniu”.
IAùI - în cazărmile Regimentului 7 Vânători úi Regimentului 4 Roúiori
4. ùcoala Militară de Artilerie úi Geniu
- 25 septembrie 1916 – mai 1917
BOTOùANI – în cazărmile Regimentului 8 Vânători úi Regimentului 7 Infanterie
5. ùcoala Militară de Artilerie úi Geniu
- mai 1917 – ianuarie 1919
NOTĂ: În perioada Primului Război Mondial, „ùcoala Specială de Artilerie úi Geniu” nu a funcĠionat de unde úi
denumirea de mai sus de „úcoală” úi nu de „úcoli”.

BUCUREùTI - Calea GriviĠei nr. 28
6. ùcolile Militare de Artilerie, Geniu úi Marină
- reîntoarse în vechiul sediu.
NOTĂ: Prin Decizia Ministerială nr. 372 din 9 iunie 1920 s-au stabilit noile locaĠii ale instituĠiilor de
învăĠământ militar de artilerie:

- „ùcoala Militară (pregătitoare) de Artilerie - Bucureúti”;
- „ùcoala Centrală de Tragere a Artileriei” – Mihai Bravu;
- „ùcoala Specială de Artilerie” – Timiúoara, începând cu anul 1920.
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TIMIùOARA
7. ùcoala Militară (Pregătitoare) de Artilerie
- s-a mutat în baza Ordinului nr. 3044 din 30 iulie 1921 a Ministrului de Război,
în anul 1921.
NOTĂ: „ùcoala Militară (Pregătitoare) de Artilerie” úi „ùcoala Specială de Artilerie”, deúi aveau propriile
comenzi, au funcĠionat în compunerea „ùcolilor de Artilerie”, comandate de un general.

8. ùcoala Pregătitoare de OfiĠeri Activi de Artilerie „Regele Carol I”
- denumirea úcolii „Regele Carol I” a fost atribuită în anul 1929.
PITEùTI
9. ùcoala de OfiĠeri de Artilerie
- a funcĠionat în perioada 1940 -1948.
SIBIU
10. ùcoala de OfiĠeri de Artilerie
- a funcĠionat în perioada 1948 -1961;
- cazarma de dislocare a fost cea în care, în prezent, funcĠionează Academia
ForĠelor Terestre, pe strada ùtefan cel Mare.
NOTĂ: În perioada 1961 -1970, învăĠământul de formare a ofiĠerilor de artilerie s-a desfăúurat în cadrul unei
secĠii din compunerea „ùcolii Militare de OfiĠeri - Nicolae Bălcescu”

11. ùcoala Militară de OfiĠeri Activi de Artilerie „Ioan Vodă”
- a funcĠionat în perioada 1970 -1991, în cazarma 700 din strada Avrig nr. 2-4.
- denumirea onorifică „Ioan Vodă” i-a fost atribuită în anul 1974.
12. Institutul Militar de Artilerie úi Geodezie „Ioan Vodă”
- a funcĠionat în perioada 1991 -1997, în cazarma 700 din strada Avrig nr. 2-4.
13. ùcoala de AplicaĠie pentru Artilerie úi Rachete „Ioan Vodă”
- a funcĠionat în perioada 1997 -2002, în cazarma 700 din strada Avrig nr. 2-4.
14. ùcoala de AplicaĠie pentru Artilerie Terestră úi Artilerie Antiaeriană „Ioan
Vodă”
- a funcĠionat în perioada 2002 -2005, în cazarma 700 din strada Avrig nr. 2-4 úi
în cazarma din Calea Dumbrăvii.
15. Centrul de pregătire pentru Artilerie Terestră „Ioan Vodă”
- a funcĠionat în perioada 2005 – 2008, în cazarma 700 din strada Avrig nr. 2-4.
16. Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră úi Artilerie Antiaeriană „Ioan
Vodă”
- funcĠionează din anul 2008 în cazarma 700 din strada Avrig nr. 2-4 úi în
cazarma din Calea Dumbrăvii.
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COMANDANğII ùCOLII MILITARE DE ARTILERIE21

ùCOALA SPECIALĂ DE ARTILERIE ùI GENIU
1881-1895, Bucureúti, Calea GriviĠei nr. 28
Colonel Eracle ARION: 1881-1882
Colonel Maican DIMITRESCU: 1882-1883
Colonel Constantin BRĂTIANU: 1883-1884
Colonel Constantin POIENARU: 1884-1887
Locotenent-colonel Vasile CREMINEANU: 1887-1888
Locotenent-colonel Alexandru TELL: 1888-1889
Locotenent-colonel Constantin CRĂTUNESCU: 1889
Locotenent-colonel George GRĂMĂTICESCU: 1889-1892
Locotenent-colonel Petre VASILIU NĂSTUREL: 1892-1893
Locotenent-colonel Gheorghe MAREù: 1893-1895

ùCOLILE MILITARE DE ARTILERIE ùI GENIU
(ùcoala Militară de Artilerie úi Geniu, ùcoala de AplicaĠie de Artilerie úi Geniu)
1895-1910, Bucureúti, Calea GriviĠei nr. 28
Locotenent-colonel Mihail STROIESCU: 1895-1896
Locotenent-colonel Ion ARONOVICI: 1896-1901
Locotenent-colonel Nicolae POPOVICI: 1901-1904
Locotenent-colonel (colonel) Dumitru RUJINSKI: 1904-1907
Locotenent-colonel (colonel) Eremia GRIGORESCU: 1907-1910

ùCOALILE MILITARE DE ARTILERIE, GENIU ùI MARINĂ
(ùcoala Pregătitoare, ùcoala Specială-1910-1915): 1910 - 1918,
Bucureúti, Calea GriviĠei nr. 28 (1910-1916),
Iaúi (1916-1917), Botoúani (1917-1918)
Locotenent-colonel Dumitru ùTEFĂNESCU: 1910-1911
Locotenent-colonel Alexandru REFERENDARU: 1911-1912
Locotenent-colonel (colonel) Ion VERNESCU: 1912-1915
Colonel Teodor GEORGESCU: 1915-1916
Colonel adjutant Paul ANGELESCU: 1916
Locotenent-colonel (r) Gheorghe VĂSESCU: 1916-1917
21

Conform: Constantin Petrovici – ùcoala Militară de OfiĠeri Activi de Artilerie „Ioan Vodă” –
Editura Militară, 1977; Gheorghe Bichicean – Istoria ùcolii de AplicaĠie pentru Artilerie úi Rachete
„Ioan Vodă” – Casa de Presă úi Editură TRIBUNA, 2000.
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Colonel (general) Mircea BOTEZ: 1917-1918
General Ion RĂùCANU: 1918
Colonel Vasile HENğESCU: 1918-1921
ùCOALA MILITARĂ DE ARTILERIE
1921-1940, Timiúoara, Str. Sf. Ioan nr. 10
Colonel Mihail SKELETTI: 1921-1922
Colonel Gheorghe ALEXANDRESCU: 1922-1926
Locotenent-colonel (colonel) Pion GEORGESCU: 1926-1928
Locotenent-colonel Gheorghe POTOPEANU: 1928-1929
Colonel Vasile MITREA: 1929-1931
Colonel Alexandru GHEORGHIEù: 1931-1934
Locotenent-colonel Chirilă ùERBU: 1934-1935
Colonel Gheorghe STĂVRESCU: 1935-1937
Locotenent-colonel (colonel) Eugen MANOIL: 1937-1940

ùCOALA DE APLICAğIE DE ARTILERIE
1920-1939, Timiúoara, Str. Sf. Ioan nr. 10
Colonel Romulus BRĂTUIANU: 1920-1921
Colonel Mihail SKELETTI: 1921
Colonel ùtefan OREùCOVICI: 1921-1926
Colonel Gheorghe BUICLIU: 1926-1928
Colonel Ioan CARLONğ: 1928-1933
Colonel Octavian GEORGESCU: 1933-1936
Colonel Alexandru NICOLAU: 1936-1938
Colonel Platon CHIRNOAGĂ: 1939

ùCOALA DE OFIğERI DE ARTILERIE
Piteúti (1940-1948), Sibiu (1948-1961)
Locotenent-colonel (colonel) Ioan STĂNICĂ: 1940-1942
Colonel Romulus COSTESCU: 1942-1944
Colonel Constantin VERDEù: 1944-1945
Colonel Iosif BUTOI: 1945-1947
Colonel Miltiade BUZDEA: 1947-1948
Colonel Dumitru BUTE: 1948-1951
Colonel Grigore POPA: 1951-1956
Colonel ùtefan NAZARIE: 1956-1961
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ùCOALA MILITARĂ DE OFIğERI ACTIVI DE ARTILERIE „IOAN VODĂ”
1970-1990, Sibiu, Str. Avrig nr. 2-4
Colonel Niculae PAVELESCU: 1970-1981
Colonel Eugen SIBIANU: 1981-1990
Colonel Constantin IONIğĂ:1990-1991
INSTITUTUL MILITAR DE ARTILERIE ùI GEODEZIE „IOAN VODĂ”
1991-1997, Sibiu, Str. Avrig nr. 2-4
Colonel Constantin IONIğĂ: 1991-1995
Colonel Ioan LĂPĂDATU: 1995-1997

ùCOALA DE APLICAğIE PENTRU ARTILERIE ùI RACHETE „IOAN VODĂ”
1997-2006, Str. Avrig nr. 2-4
Colonel Neculai ROTARU: 1997-1999
Colonel (general de brigadă) Eugen POPESCU: 1999-2006
CENTRUL DE PREGĂTIRE AL ARTILERIEI „IOAN VODĂ”
2006-2008, Sibiu, Str. Avrig nr. 2-4
Colonel dr. Adrian STROEA: 2005-2007
Colonel Constantin AFRIM: 2007-2008
CENTRUL DE INSTRUIRE PENTRU ARTILERIE TERESTRĂ ùI ARTILERIE
ANTIAERIANĂ „IOAN VODĂ” 2008 – prezent, Sibiu, Str. Avrig nr. 2-4
Locotenent-colonel Georgel OPREAN: 2008 -
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ùEFII DE PROMOğIE AI ùCOLII MILITARE DE OFIğERI
DE ARTILERIE ùI AI INSTITUTULUI MILITAR DE ARTILERIE
ùI GEODEZIE „IOAN VODĂ”
Sublocotenent RĂDULESCU I. IOAN
Sublocotenent JITIANU GHEORGHE
Sublocotenent IONESCU PAUL
Sublocotenent PALADA DUMITRU
Sublocotenent MARğIAN DUMITRU
Sublocotenent SICHITIU IOAN
Sublocotenent BELISARIU IOAN
Sublocotenent LINTEù GHEORGHE
Sublocotenent OPRESCU GHEORGHE
Sublocotenent GHIMBĂùANU GHEORGHE
Sublocotenent TĂNĂSESCU ARISTIDE
Sublocotenent BUNESCU I ALEXANDRU
Sublocotenent PETRESCU A. NICOLAE
Sublocotenent ILIESCU V. TRAIAN
Sublocotenent GEORGESCU VINTILĂ
Sublocotenent GEORGESCU A. FLORIN
Sublocotenent IOANIğIU ALEXANDRU
Sublocotenent ùERBU G. CHIRILĂ
Sublocotenent VASILESCU ALEXANDRU
Sublocotenent NASTA M. ALEXANDRU
Sublocotenent PETRESCU D. DUMITRU
Sublocotenent ANDRONESCU R. MIHAIL
Sublocotenent MIHAI D. VASILE
Sublocotenent VERDEù I. CONSTANTIN
Sublocotenent REREA N. TRAIAN
Sublocotenent ALMĂJANU T. IOAN
Sublocotenent DUMITRAùCU I. PETRE
Sublocotenent MARINESCU M. MARIN
Sublocotenent FLORESCU I. MIHAIL
Sublocotenent MICLESCU B. ANDREI
Sublocotenent PĂTRAùCU A. GHEORGHE
Sublocotenent PREDOIU N. I EMILIAN
Sublocotenent PORUMBARU I. MIHAIL
Sublocotenent STĂNESCU D. IOAN
Sublocotenent CASTRIù I. VASILE VIRGILIUS
Sublocotenent BANCIU I. LIVIU
Sublocotenent STAN I. AURELIAN
Sublocotenent RIGANI A. ALEXANDRU
Sublocotenent BĂDESCU Em. AURELIU
Sublocotenent TEODORU I. OCTAV
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10.07.1894
10.07.1895
01.07.1896
01.07.1897
01.07.1898
01.07.1899
01.07.1900
01.07.1901
01.07.1902
01.07.1903
01.07.1904
01.07.1905
01.07.1906
01.07.1907
01.07.1908
01.07.1909
01.07.1910
01.07.1911
01.07.1912
01.07.1913
01.07.1914
01.07.1915
01.07.1916
01.10.1916
01.06.1917
01.06.1919
01.07.1920
01.07.1921
01.07.1922
01.07.1923
01.07.1924
01.07.1925
01.07.1926
01.07.1927
01.07.1928
01.07.1929
01.07.1930
01.07.1931
01.07.1932
01.07.1933

Sublocotenent BOTEZ GH. ALEXANDRU
Sublocotenent TONCHIEVICI D. ùTEFAN
Sublocotenent VASILIU I. MIRCEA
Sublocotenent GRIGORESCU GH. HARALAMBIE
Sublocotenent IACOB V. AURAù
Sublocotenent NĂSTASE GH. MARIN
Sublocotenent FLOAREù I. ADRIAN
Sublocotenent BOBEù P. NICOLAE MARIN
Sublocotenent PASCARIU I. CONSTANTIN
Sublocotenent ATANASIU C. VIRGIL
Sublocotenent TUğĂ I. STELUğĂ
Sublocotenent POPESCU I. DA. DUMITRU
Sublocotenent DUMITRESCU GH. GHEORGHE
Sublocotenent GHINğEI A. GHEORGHE
Sublocotenent NEDELCU GH. IOAN
Sublocotenent ANTONESCU I. IOAN
Locotenent IRIMIE TRAIAN SOLOMON
Locotenent PIPOù GH. NICOLAE
Locotenent PILEA I. ZAHARIA
Locotenent POPESCU M. DUMITRU
Locotenent CIURUùNIUC C. GRIGORE
Locotenent BADEA A. VALERIU
Locotenent CONSTANTINESCU A. IOAN
Locotenent MARINESCU D. MARIUS
Locotenent MARINESCU M. ADRIAN
Locotenent BORCUTEANU N. IOAN
Locotenent COSTIN STOICA GRIGORE
Locotenent BOSTĂNARU M. PETRICĂ
Locotenent COSMINEANU G. GHEORGHE*

01.07.1935
01.07.1936
01.07.1937
01.07.1938
01.07.1939
31.03.1940
29.06.1940
10.05.1941
10.05.1942
01.07.1943
15.04.1944
10.05.1945
01.07.1946
01.07.1947
01.05.1948
09.05.1949
30.12.1949
30.12.1950
23.08.1951
23.08.1952
01.03.1953
23.08.1953
23.08.1955
01.05.1956
02.10.1957
02.10.1958
02.10.1959
23.08.1960
1964

Locotenent NĂSTĂSESCU A. VICTOR*
Locotenent POPESCU MIHAIL*
Locotenent UNGUREANU C. NICOLAE
Locotenent MONORANU T. PAVEL
Locotenent PARANIAC I. CORNEL
Locotenent COJOCARU I. COSTICĂ
Locotenent PURCĂREA C. GHEORGHE
Locotenent OLARU E. IORDACHE
Locotenent DUMITRESCU I. LUIGI
Locotenent CHIRIğĂ O. MIHAI
Locotenent IRIMIEA M. MIHAI
Locotenent HAMPU N. ALEXANDRU
Locotenent CARAMAN N. NICOLAE
Locotenent CRISTEA N. DĂNUğ
Locotenent STROEA GH. ADRIAN

1967
1969
30.12.1970
23.08.1971
23.08.1972
23.08.1973
23.08.1974
23.08.1975
23.08.1976
23.08.1977
23.08.1978
23.08.1979
23.08.1980
23.08.1981
23.08.1982
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Locotenent FOAMETE V. IOAN-OVIDIU
Locotenent GEORGESCU D. VIOREL
Locotenent CIOCAN N. FLORIAN
Locotenent TIBIL I. GHEORGHE
Locotenent MARCHIDANU GH. MARIAN
Locotenent CRĂCIUN P. VANGHELI
Locotenent ARNĂUTU V. ùTEFAN
Locotenent ILĂU D. VALENTIN
Locotenent MORO N. NICOLAE
Locotenent IONESCU GH. DANIEL
Locotenent NECHITA T. IOAN
Locotenent LĂğEA V. CRISTI DANIEL
Locotenent DAùU F. DARIE MIRCEA
Locotenent BĂNUğĂ S. MARIUS
Sublocotenent MARIA I. FLAVIUS IRONIM**
Sublocotenent RODEAN C. ADRIAN**
Sublocotenent STĂNESCU V. VASILE**
Sublocotenent RETEA T. IULIAN**
Sublocotenent ùCARLII I. GHEORGHE ALIN**
Sublocotenent OBREJA ù. CODRUğ**
Sublocotenent DAVID V. DANIEL**
Sublocotenent ZAHARIA C. LAURENğIU**
Sublocotenent TOROI I. ION GHEORGHE**
Sublocotenent CERCEA ù. IULIA ECATERINA**
Sublocotenent TOADER I. SORIN**
Sublocotenent MURARIU V. MIHAI ADRIAN**
Sublocotenent MARINESCU IONUğ ALIN**
Sublocotenent BÎSCU I. ANA IULIANA

23.08.1983
23.08.1984
23.08.1985
23.08.1986
23.08.1987
23.08.1988
23.08.1989
27.07.1990
31.07.1991
31.07.1992
31.07.1993
31.07.1995
31.07.1996
31.07.1997
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2009
2010
2011
2012
2013

*úefi de promoĠie, artileriúti, ai ùcolii Militare de OfiĠeri „Nicolae Bălcescu” din Sibiu.
** úefii de promoĠie au fost declaraĠi primii clasaĠi la Cursul de bază, cel care asigură competenĠele
exercitării funcĠiei de comandant de pluton, prima funcĠie în carieră.
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COMANDANğII MARILOR UNITĂğI ùI UNITĂğILOR DE ARTILERIE
LA 14 AUGUST 1916
1. ùeful Serviciului Artileriei/Marele Cartier General
General de brigadă Radu Toroceanu
2. Artileria Cavaleriei
Dn. 1 Art. CălăreaĠă/D. 1 Cavalerie: Mr. Roúianu Constantin
Dn. 2 Art. CălăreaĠă/D. 2 Cavalerie: Lt.-col. Botez Mircea
3. Regiunea Întărită „Focúani, Nămoloasa, GalaĠi”: Gl. d. (r) Petre Vasiliu Năsturel
4. Artileria grea:
Bg. 1 A. G.: Col. Vernescu Ioan
R. 1 A.G.: Col. Limburg Dumitru
R. 2 A.G.: Col. Eremia Gheorghe
Bg. 2 A. G.: Col. (r) Vivescu Romulus
R. 3 A.G.: Lt.-col. Zvoranu Ioan
R. 4 A.G.: Col. Gheorghian Ioan
5. Artileria de munte:
R. Art. Munte T. 75 mm: Lt.-col. Dumitrescu Constantin
R. Art. Munte T. 63 mm: Col. Moscu Aurel
Dn. Ar. Munte T. 57 mm: Mr. Frunzescu Traian
6. C. 1 A.: Bg. 1 Art./D. 1 I.: Col. Lupaúcu Constantin
R. 1 Art.: Col. Poltzer Eduard
R. 5 Art.: Lt.-col. Dejoianu Ion
Bg. 2 Art./D. 2 I.: Gl. bg. Hepites Constantin
R. 9 Art.: Lt.-col. Opran Nicolae
R. 14 Art.: Col. Bârsescu Ion
R. 1 Ob. : Lt.-col. Stoenescu Gheorghe
R. 21 Art./D. 11 I.: Col. Paúalega Dumitru
7. C. 2 A.: Bg. 3 Art./D. 3 I.: Col. Grecescu Alexandru
R. 6 Art.: Lt.-col. Tomoroveanu Alexandru
R. 15 Art.: Col. CornăĠeanu Alexandru
Bg. 4 Art./D. 4 I.: Col. Păianu Dinu
R. 2 Art. : Col. Constantinidi Gheorghe
R. 10 Art.: Lt.-col. Popescu Nicolae
R. 2 Ob.: Lt.-col. Polizu Alexandru
R. 22 Art./D. 12 I.: Col. Lucescu Eugeniu
8. C. 3 A.: Bg. 5 Art./D. 5 I.: Gl. bg. Spirescu Gheorghe
R. 7 Art.: Col. Prassa Gheorghe
R. 19 Art.: Lt.-col. Nicoreanu Dumitru
Bg. 6 Art./D. 6 I.: Col. Rujinski Dumitru
R. 11 Art.: Lt.-col. Lazărescu Kokino
R. 16 Art.: Col. Gorgos Andrei
R. 3 Ob.: Col. Mironescu Demostene
R. 23 Art./D. 13 I.: Col. Glodeanu Dumitru
9. C. 4 A.: Bg. 7 Art./D. 7 I.: Col. Petrescu Tudor
R. 4 Art.: Col. Tulea Carol
R. 8 Art.: Col. Cardoú Dumitru
Bg. 8 Art./D. 8 I.: Col. Mironescu Gheorghe
R. 12 Art.: Col. Nisipeanu Ioan
R. 17 Art.: Col. Buzetescu Nicolae
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R. 4 Ob.: Col. Costin Grigore
R. 24 Art./D. 14 I.: Col. Sachelaride Emil
10. C. 5 A.: Bg. 10 Art./D. 10 I.: Gl. bg. Rovinaru Nicolae
R. 3 Art.: Col. Condeescu Nicolae
R. 20 Art.: Lt.-col. Bejulescu Ion
R. 5 Ob.: Col. Grigorescu Anastase
R. 25 Art./D. 15 I.: Lt.-col. Brădeanu Antonie
11. C. 6 A.: Bg. 11 Art./D. 16 I.: Col.(r) Gârleúteanu Josef
R. 26 Art.: Lt.-col. (r) Miclescu Gheorghe
R. 27 Art.: Lt.-col. Gabur Dumitru
12. C. 7 A.: Bg. 9 Art./D. 9 I.: Col. Petcuúi Leonida
R. 13 Art.: Col. Stoica August
R. 18 Art.: Lt.-col. Tomescu Grigore
13. ùeful DirecĠiei 3 Artilerie úi muniĠii/Ministerul de Război
Gl. d. Paraschivescu Toma

*Conform M.Ap.N., M.St.M., Serviciului Istoric – România în Primul Război Mondial 1916 –
1918, vol. 1, anexa nr. 42 - Imprimeria NaĠională, 1934.
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Bg. 1 Art. – General de brigadă Gheorghe Stăvrescu
Bg. 2 Art. – General de brigadă Nicolae Ionescu
Bg. 3 Art. – General de brigadă Alexandru IoaniĠiu
Bg. 4 Art. – General de brigadă Ioan Petroianu
Bg. 5 Art. – General de brigadă Gheorghe Potopeanu
Bg. 6 Art. – General de brigadă Emil Leoveanu
Bg. 7 Art. – General de brigadă Vasile Mitrea
Bg. 8 Art. – General de brigadă Gheorghe Rozin
Bg. 9 Art. – General de brigadă Florin Georgescu
Bg. 10 Art. – General de brigadă Petre Vlădescu
Bg. 11 Art. – General de brigadă Nicolae Mazzarini
Bg. 12 Art. – General de brigadă Petre Vasilescu
Bg. 13 Art. – General de brigadă Aurel Nicolaescu
Bg. 14 Art. – General de brigadă ùtefan Costescu
Bg. 15 Art. – General de brigadă Dumitru CarlonĠ
Bg. 16 Art. – General de brigadă Dumitru L. Ionescu
Bg. 17 Art. – General de brigadă Gheorghe Radovan
Bg. 18 Art. – General de brigadă Marin Cosma Popescu
Bg. 19 Art. – General de brigadă Carol Schmidt
Bg. 20 Art. – General de brigadă Nicolae Ghineraru
Bg. Art. Gardă – General de brigadă Gheorghe Liteanu
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UNITĂğI ùI OFIğERI DE ARTILERIE DECORAğI
ÎN AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL22
A. CU ORDINUL „MIHAI VITEAZUL”
UNITĂğI:
1.
Regimentul 1 Artilerie Grea Moto, DR 2467/4.08.1945-Cls. III cu spade
2.
Regimentul 2 Artilerie Grea Moto, DR 2467/4.08.1945-Cls. III cu spade
3.
Regimentul 3 Artilerie Grea Moto, DR 2467/4.08.1945-Cls. III cu spade
4.
Regimentul 4 Artilerie Grea Moto, DR 3091/7.11.1941-Cls. III
5.
Regimentul 7 Artilerie Grea Moto, DR 11817/7.05.1943-Cls. III
6.
Regimentul 1 Artilerie „Carol I”, DR 3315/23.12.1943-Cls. III
7.
Regimentul 2 Artilerie, DR 3315/23.12.1943-Cls. III
8.
Regimentul 3 Artilerie, DR 2467/4.08.1945-Cls. III cu spade
9.
Regimentul 4 Artilerie, DR 1160/2.04.1942-Cls. II, DR 3659/30.08.1920-Cls. III
10. Regimentul 5 Artilerie, DR 3091/7.11.1941-Cls. III
11. Regimentul 8 Artilerie, DR 3091/7.11.1941-Cls. III
12. Regimentul 18 Artilerie, DR 278/21.02.1947-Cls. III cu spade, DR
2467/4.08.1945-Cls. III
13. Regimentul 21 Artilerie, DR 278/2.02.1947-Cls. III cu spade
14. Regimentul 24 Artilerie, DR 3090/7.11.1941-Cls. III
15. Regimentul 30 Artilerie, DR 3091/7.11.1941-Cls. III, DR 278/2.02.1947-Cls.
III cu spade
16. Regimentul 34 Artilerie, DR 3091/7.11.1941-Cls. III
17. Regimentul 37 Artilerie, DR 3315/23.12.1943-Cls. III
18. Regimentul 51 Artilerie, DR 3091/7.11.1941-Cls. III
19. Divizionul 52 Artilerie Grea Independent Moto, DR 1160/21.04.1942-Cls. III
20. Divizionul 57 Artilerie Grea Independent Moto, DR 1160/21.04.1942-Cls. III
21. Divizionul 2 Tunuri Munte, DR 1160/21.04.1942-Cls. III
22. Divizionul 3 Tunuri Munte, DR 1160/21.04.1942-Cls. III
23. Divizionul 1 Obuziere Munte, DR 1160/21.04.1942-Cls. II, DR ?/? Cls. III
24. Divizionul 2 Obuziere Munte, DR 2467/4.08.1945-Cls. III cu spade, DR
1526/2.05.1931-Cls. III
25. Regimentul 1 Artilerie CălăreaĠă, DR 278/21.02.1947-Cls. III cu spade, DR
2467/4.08.1945-Cls. III
26. Regimentul 2 Artilerie CălăreaĠă, DR 1023/2.04.1942-Cls. III
27. Regimentul 3 Artilerie CălăreaĠă, DR 1023/2.04.1942-Cls. III
28. Regimentul 4Artilerie CălăreaĠă, DR 1023/2.04.1942-Cls. III
29. Regimentul 2 Artilerie Gardă, DR 1023/2.04.1942-Cls. III
30. Regimentul 3 Artilerie Gardă, DR 1023/2.04.1942-Cls. III
OFIğERI:
1.
General de armată Dumitrescu I. Petre – comandantul Armatei 3,
DR 382/19.02.1944-cls. II, DR 2887/17-10.1941-cls. III (în gradul de general de corp de
armată, comandantul Armatei 3)
2.
General de corp de armată Constantinescu Constantin – comandantul
Armatei 4, DR 95/ 17.01.1944- cls. III General de corp de armată Dragalina Corneliu -

22

Col. (r) Ucrain C-tin, Lt.col. DuĠu Alex., Memoria documentelor, fapte de arme ale artileriútilor români-1941-1945,
Bucureúti, 1993.
Cornel I. Scafeú, Horia Vl. ğerbănescu, Ioan I. Scafeú, Cornel Andonie, Ioan Dănilă, Romeo Avram, Armata Română
1941-1945, Editura RAI, Bucureúti, 1996.
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comandantul Corpului 6 Armată, DR 2549/01.09.1942-cls.II, DR 3093/11.11.1916 –
cls. III (căpitan în Regimentul 4 artilerie grea)
3.
General de corp de armată Ionaúcu Costin - comandantul Diviziei 9
Infanterie, DR 2647/04.08.1945-cls. III, DR ??/23.08.1946-cls. III cu spade ca úef al Marelui
Stat Major
4.
General de divizie Atanasiu Vasile - comandantul Corpului 3 Armată,
DR 2886/17.10.1941-cls.III, DR 2456/04.08.1945-cls. II cu spade (în grad de general de
armată úi comandant al Armatei 1)
5.
General de divizie Dăscălescu Nicolae - comandantul Diviziei 21 Infanterie,
DR 2676 bis/22.09.1941-cls. III, DR 506/21.02.1945-cls. III cu spade (în gradul de general
de corp de armată, comandant al Corpului 2 armată)
6.
General de divizie IoaniĠiu Alexandru - úeful Marelui Cartier General,
DR 2786/08.10.1941-cls. III (post-mortem)
7.
General de divizie Schimdt Carol - comandantul Diviziei 19 Infanterie,
DR 399/18.02.1943-cls. III
8.
General de divizie Stoenescu Sc. Nicolae - comandantul Corpului 4 Armată,
DR 3266/20.12.1943-cls. III
9.
General de divizie Trestioreanu Constantin-comandantul Diviziei 10 Infanterie,
DR 1071/30.05.1944
10. General de brigadă Arbore Ion - úef de stat major al Armatei 3,
DR 1647/16.06.1943-cls. III
11. General de brigadă CarlaonĠ I. Dumitru - comandantul Diviziei 19 Infanterie,
DR 445/12.02.1942-cls. III
12. General de brigadă Lăcătuúu Mihail-comandantul Diviziei 19 Infanterie,
DR 506/21.02.1945- cls. III
13. General de brigadă Mihăescu D. Ioan - comandantul Diviziei 1 Infanterie,
DR 2549/01.09.1942-cls. III
14. General de brigadă Mosiu Gheorghe - comandantul Diviziei 8 Infanterie,
DR 2647/04.08.1945-cls. III cu spade
15. General de brigadă Petculescu Atanase- comandantul secund al Diviziei 19
Infanterie, DR 1071/30.05.1944-cls. III
16. General de brigadă Potopeanu Gheorghe - comandantul Diviziei de
Grăniceri, DR 3063/07.11.1942-cls. III
17. General de brigadă Rădulescu Edgar - comandantul Diviziei 11 Infanterie,
DR 2505/13.09.1943-cls. III
18. General de brigadă Sion Al. Ioan - comandantul Diviziei 15 Infanterie,
DR 284/02.02.1943-cls. III
19. General de brigadă Stănculescu ùt. Ioan - comandantul Diviziei 9 Infanterie,
DR 2647/04.08.1945-cls. III cu spade
20. General de brigadă Stăvrescu Gheorghe-comandantul Diviziei 14 Infanterie,
DR 3063/07.11.1941-cls. III, DR 2468/04.08.1945-cls.III cu spade (în grad de general de
corp de armată, comandantul Corpului 6 armată teritorial)
21. General de brigadă (r) Timuú Traian - comandantul artileriei Corpului de
Munte, DR 1071/30.05.1944-cls. III (proprio motu)
22. General de brigadă Voicu A. Mihail - comandantul artileriei Corpului 4
Armată, DR 283/02.02.1943-cls. III, DR 2467/04.08.1945-cls. III cu spade (comandant al
Diviziei 2 Infanterie)
23. Colonel adjutant Andronescu R. Mihail - úeful de stat major al Corpului 2
Armată, DR 2505/13.09.1943-cls. III
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24. Colonel Curta Olimpiu - comandantul Regimentului 4 Artilerie Grea Moto,
DR 2040/16.07.1942-cls. III
25. Colonel Dobriceanu Al. Alexandru - comandantul Regimentului 1 Artilerie
Grea Moto, DR 2467/04.08.1945-cls. III cu spade
26. Colonel Florescu F. Dumitru - comandantul Regimentul 4 Artilerie CălăreaĠă,
DR 299/14.02.1944-cls. III (Proprio motu)
27. Colonel Gaúpar N. Ioan - comandantul Regimentul 37 Artilerie,
DR 3266/20.12.1943-cls. III
28. Colonel Ionescu V. Gheorgwehe - comandantul Regimentului 6 Artilerie,
DR 2886/17.10.1941-cls. III (post-mortem)
29. Colonel Leonida A. Paul - úeful SecĠiei OperaĠii a Armatei 3,
DR 1647/15.06.1943-cls. III
30. Colonel Nasta Andrei - comandant secund al Diviziei 21 Infanterie,
DR 2886/17.10.1941-cls. III (post-mortem)
31. Colonel Marin ùt. Radu - comandantul Regimentului 2 Artilerie,
DR 3233/11.11.1946-cls. III cu spade
32. Colonel Rosetti – Bălănescu N. Constantin - comandantul Regimentului 30
Artilerie, DR 2886/17.10.1941-cls. III
33. Colonel ùutzu St. Mihail - comandantul artileriei Diviziei 1 Munte,
DR 1908/30.06.1942-cls. III (post-mortem)
34. Locotenent-colonel Demetrescu A. Nicolae - din artileria de munte,
DR 353/15.02.1943-cls. III
35. Locotenent-colonel Dragomir Gr.Nicolae - subúef al úefului de stat major al
Armatei 4, DR 1647/11.081943-cls. III
36. Locotenent-colonel Dumitrescu A. Nicolae - comandantul Divizionului 1
Obuziere Munte din Brigada 1 Mixtă Munte, DR 353/15.02.1943-cls. III
37. Locotenent-colonel Iliescu V. Ioan II - din Regimentul 24 Artilerie, DR 40/
07.01.1942-cls. III
38. Locotenent-colonel Ionescu N. Stoian - comandantul Divizionului 2 Tunuri
Munte, DR 3035/06.10.1942-cls. III
39. Locotenent-colonel Lungulescu C-tin -?, DR 2040/16.07.1942-cls. III
40. Locotenent-colonel Neferu I. Dumitru - comandantul Regimentului 6
Artilerie CălăreaĠă, DR 3266/20.12.1943-cls. III
41. Locotenent-colonel Poúulescu Al. Constantin - comandantul Regimentului 51
Artilerie, DR-40/07.01.1942-cls. III
42. Locotenent-colonel ùtefănescu Gheorghe - comandantul Regimentului 1
Artilerie Grăniceri, DR 2886/17.10.1941-cls. III
43. Maior Atomei S. Gheorghe - din Regimentul 1 Artilerie Voluntari (Divizia
„Tudor Vladimirescu-DebreĠin”), DR 3233/11.11.1946-cls. III cu spade
44. Maior Buzescu N. Emil - comandantul Divizionului 3 Tunuri Munte,
DR 2040/16.07.1942- cls. III
45. Maior CreĠu I. Iosif - din Regimentul 5 Artilerie CălăreaĠă,
DR 445/12.02.1942-cls. III
46. Maior Durican D. Constantin - din Regimentul 1 Artilerie Grea Moto,
DR 627/19.03.1943-cls. III
47. Maior Goda Gh. Nicolae - din Regimentul 18 Artilerie, DR 3233/11.11.1946cls. III cu spade
48. Maior RacoĠeanu Gr. Ioan-úeful artileriei Regimentului 3 Infanterie din
divizia „Tudor Vladimirescu-DebreĠin”, DR 1626/07.08.1947-cls. III cu spade (post-mortem)
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49. Maior Rădulescu N. Ioan - din Regimentul 15 Artilerie, DR 2040/
16.07.1942-cls. III (post-mortem)
50. Maior ùtefănescu Ioan –din Regimentul 19 Artilerie, DR 40/07.01.1942-cls. III
51. Maior Vasiliu Alexandru-comandantul Divizionarului Antitanc din Divizia
„Tudor Vladimirescu - DebreĠin”, DR 3232/11.11.1946-cls. III cu spade
52. Căpitan Alessiu St. Nicolae-din Divizionul 2 tunuri munte,
DR 3035/06.10.1942- cls. III
53. Căpitan Anghelina I. Petre - din Regimentul 18 Artilerie, DR
2468/04.08.1945-cls. III cu spade
54. Căpitan Antonie L. Ioan - din Divizionul 3 Tunuri Munte, DR
2886/17.10.1941-cls.III
55. Căpitan Antoniu A. Alexandru - Viorel - din Regimentul 1 Artilerie Grea
Moto, DR 2040/16.07.1942-cls. III (post-mortem)
56. Căpitan Bălteanu Grigore - din Regimentul 21 Artilerie, DR
2468/04.08.1945- cls. III cu spade
57. Căpitan BăltăreĠ G. Gheorghe - din comandamentul Corpului 11 Armată, DR
445/12.02.1942- cls. III
58. Căpitan BălăuĠă I. Victor-din Regimentul 25 artilerie, DR 2040/16.07.1942-cls.III
59. Căpitan Borcescu N. Alexandru - din Regimentul 63 Artilerie,
DR 445/12.02.1942- cls. III (post-mortem)
60. Căpitan Calotescu C. Gheorghe - din Regimentul 37 Artilerie,
DR 3266/20.12.1943- cls. III (post-mortem)
61. Căpitan Cebuc V. Damian - din Regimentul 8 Artilerie, DR 3266/
20.12.1943-cls. III
62. Căpitan Chiriac Dumitru - din Regimentul 30 Artilerie, DR 1492/
04.05.1945. cls. III cu spade (post-mortem)
63. Căpitan Cipariu G. Marin -?, DR 2040/16.07.1942- cls. III
64. Căpitan Cismaru M. Aurel - din Regimentul 21 Artilerie,
DR 3266/20.12.1943- cls. III (post-mortem)
65. Căpitan Cojocaru I. Constantin - din Regimentul 6 Artilerie CălăreaĠă,
DR 2467/04.08.1945-cls. III cu spade
66. Căpitan Comănescu C. Ioan - din Regimentul 35 Artilerie,
DR 2467/04.08.1945- cls. III cu spade
67. Căpitan Cornescu
E. Emil - din Regimentul 6 Artilerie,
DR 3230/11.11.1946- cls. III cu spade (post-mortem)
68. Căpitan Cornicioiu Gheorghe
- din Divizionul 47 Artilerie Grea
Independent, DR 3266/20. 12.1943- cls. III
69. Căpitan Decuseră N. Gheorghe - din Regimentul 30 Artilerie, DR 2467/
04.08.1945- cls. III cu spade (post-mortem)
70. Căpitan Dini Al. Florin Ioan - din Regimentul 1 Artilerie Grea Moto,
DR 2467/04.08.1945-cls. III cu spade
71. Căpitan Enescu C-tin - din comandamentul
Diviziei 2 Munte,
DR 1647/15.06.1943- cls. III
72. Căpitan Gheorghe C. Ioan - din Divizionul 2 Tunuri Munte,
DR 3035/06.10.1942-cls. III
73. Căpitan Hreamătă G. Vasile - din Regimentul 1 Artilerie CălăreaĠă,
DR 1494/04.05.1945-cls. III cu spade
74. Căpitan Iftimie V. Dumitru - din Regimentul 24 Artilerie, DR
3063/07.11.1941-cls. III
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75. Căpitan Ignat P. Ioan Vasile - din Regimentul 20 Artilerie, DR 3587/
11.12.1946- cls. III cu spade
76. Căpitan Iliescu D. Emil - din Regimentul 4 Artilerie CălăreaĠă, DR
399/18.02.1943-cls. III (proprio motu)
77. Căpitan Iliescu T Grigore - din Regimentul 1 Artilerie Grea Moto, DR
2467/04.08.1945-cls. III cu spade
78. Căpitan Ioan D. Mihail - din Regimentul 3 Artilerie, DR 40/ 07.01.1942cls. III (post-mortem)
79. Căpitan König A. Carol Andraú - din Regimentul 26/54 Artilerie, DR
445/12.02.1942 - cls. III(post-mortem)
80. Căpitan Milea G. Gheorghe - din Regimentul 18 Artilerie, DR
2468/04.08.1945-cls. III cu spade
81. Căpitan Miron T. Stoica - din Regimentul 15 Artilerie, DR 3233/11.11.1946cls. III cu spade
82. Căpitan Nartescu M. Constantin - din Regimentul 10 Artilerie, DR
3266/20.12.1943-cls. III
83. Căpitan Moga Dumitru - din Divizia de Grăniceri, DR 2886/17.10.1941- cls. III
84. Căpitan NeguĠ I. Valeriu - din Regimentul 63 Artilerie, DR 445/12.02.1942cls. III (post-mortem)
85. Căpitan Niculescu ùt. Constantin - Din Regimentul 37 Artilerie,
DR 517/09.03.1944-cls. III (post-mortem)
86. Căpitan Panuú I. Andrei - din Divizionul 4 Tunuri Munte,
DR-1647/15.06.1943-cls. III Căpitan Paulon Elio Angelo Giuseppe - din Regimentul 51
Artilerie, DR 40/07.01.1942- cls. III (post-mortem)
87. Căpitan Pătraúcu Al. Gheorghe - din Regimentul 53 Artilerie,
DR 353/15.02.1943-cls. III
88. Căpitan Rafael D. Dumitru - din Regimentul 2 Artilerie, DR 3266/
20.12.1943-cls. III
89. Căpitan Stănescu I. ùtefan - din Regimentul 2 Artilerie Gardă, DR 2040/
16.07.1942-cls. III (post-mortem)
90. Căpitan ùtefănescu I. Cristea - din Regimentul 30 Artilerie, DR 1493/
04.05.1945-cls.III cu spade (post-mortem)
91. Căpitan SufleĠel P. Aurel - din Regimentul 8 Artilerie, DR 3266/20.12.1943-cls. III
92. Căpitan Tănăsescu A. C-tin - din Regimentul 10 Artilerie, DR 1647/
15.06.1943- cls. III
93. Căpitan Tulea S. Grigore - din Regimentul 1 Artilerie voluntari (Divizia
„Tudor Vladimirescu - DebreĠin”), DR 1626/06.08.1947- cls. III cu spade (post-mortem)
94. Căpitan ğifescu C. Nicolae - comandantul artileriei Corpului 4 Armată,
DR 2467/04.09.1945 - cls. III cu spade
95. Căpitan Teodorescu D. Stavarache - din Regimentul 15 Artilerie, DR 1492/
04.05.1945-cls. III cu spade (post-mortem)
96. Căpitan Vântu Gh. Cosntantin - din Regimentul 39 Artilerie,
DR 656/12.03.1943-cls. I
97. Căpitan Vergatti E. Lelius - din Regimentul 19 Artilerie,
DR 1647/15.06.1943-cls. III (post-mortem)
98. Locotenent Anghelescu A. Marcel - din Divizionul 2 Tunuri Munte,
DR 3035/06.10.1942-cls.III
99. Locotenent Anghelescu N. Alex - Nicolae - din Divizionul 57 Artilerie Grea
Moto, DR 3035/06.10.1942-cls.III
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100. Locotenent Brătulescu D. Ioan - din Regimentul 18 Artilerie,
DR 3233/11.11.1946-cls. III cu spade
101. Locotenent Burche C. Leon - din Regimentul 8 Artilerie,
DR 3266/20.12.1943-cls. III
102. Locotenent Ciprian Gustav Marin - din Regimentul 54 Artilerie, DR 2040 /
16.07.1942-cls. III
103. Locotenent Drăguúin D. Florea - din Compania 54 Anticar,
DR 40/07.01.1942-cls. III
104. Locotenent Făcăoaru G. Constantin - din Divizionarul 45 Artilerie Grea,
DR 40/07.01.1942-cls. III
105. Locotenent Georgescu I. Alexandru - Ceptura - din Regimentul 4 Artilerie
CălăreaĠă, DR 2505/13.09.1943-cls. III (post-mortem)
106. Locotenent Ionescu I. Cosntantin - din Regimentul 18 Artilerie,
DR 2467/04.08.1945-cls. III cu spade
107. Locotenent Iordan N. Alexandru - din Regimentul 3 Artilerie CălăreaĠă,
DR 3035/06.10.1942-cls. III (post-mortem)
108. Locotenent Iordănescu T. Tudor - din Divizionul 4 Tunuri Munte,
DR 445/12.02.1942- cls. III (post-mortem)
109. Locotenent (r) Livezeanu M. Paraschiv - din Regimentul 42 Artilerie,
DR 2467/04.08.1945-cls. III cu spade
110. Locotenent Mihalcea P. Constantin - din Regimentul 3 Artilerie CălăreaĠă,
DR 3266/20.12.1943-cls. III
111. Locotenent Mihăilescu D. Paul - din Regimentul 37 Artilerie,
DR 399/18.02.1943-cls. III
112. Locotenent Moldoveanu I. Vasile - din Regimentul 1 Artilerie FortificaĠii,
DR 445/12.02.1942-cls. III
113. Locotenent Pârvan M. Lincu - din Divizionul 1 Obuziere Munte,
DR 2886/17.10.1941-cls. III
114. Locotenent Pomeanu ùt. Dumitru - din Regimentul 23 Artilerie,
DR 2886/17.10.1941-cls. III
115. Locotenent Popescu N. Vasile - din Regimentul 54 Artilerie,
DR 445/12.02.1942-cls. III
116. Locotenent Stoica M. Ioan - din Regimentul 30 Artilerie,
DR 1494/04.05.1945-cls. III cu spade
117. Locotenent Săraru I. ùtefan - din Regimentul 38 Artilerie,
DR 25058/13.09.1943-cls. III (post-mortem)
118. Locotenent Topală N. Eugen - din Regimentul 3 Artilerie Grea Moto,
DR 2467/04.08.1945-cls. III cu spade
119. Locotenent (r) Turnibuca S. Eugeniu Tiberiu - din Regimentul 3 Artilerie
Gardă, DR 2040/16.07.1942-cls. III
120. Locotenent Untea R. Petre - din Divizionul 5 Tunuri Munte,
DR 3266/20.12.1943-cls. III
121. Locotenent Vasiliu Al. Alexandru - din Divizionul 1 Obuziere Munte,
DR 2886/ 17.10.1942-cls. III
122. Sublocotenent Aldea C. Nicolae - din Regimentul 35 Artilerie,
DR 2469/04.08.1945-cls. III cu spade (post-mortem)
123. Sublocotenent (r) Andronic L. Dionisie Nicolae - din Regimentul 24
Artilerie, DR 3063/07.11.1941-cls.III
124. Sublocotenent (r) Berariu Dragoú George Ionel - din Divizionul 4 Tunuri
Munte, DR 40/07.01.1942-cls. III
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125. Sublocotenent Berentan Gh. Roman - din Regimentul 1 Artilerie
Grănicerească, DR 2046/06.07.1942- cls. III (post-mortem)
126. Sublocotenent Botei Ion Eugen - din Regimentul 18 Artilerie, DR 2470/
04.08.1945- cls. III cu spade
127. Sublocotenent Botel Ion Eugen - din Regimentul 18 Artilerie, DR 2467/
04.08.1945- cls. III cu spade
128. Sublocotenent Caraman V. Nicolae - din Regimentul 18 Artilerie,
DR 2467/04.08.1945-cls. III cu spade
129. Sublocotenent CreĠu Dumitru - din Regimentul 3 Artilerie Moto,
DR 3587/11.12.1946-cls. III cu spade
130. Sublocotenent DaviĠeanu Teodor - din Grupul 2 Artilerie Munte,
DR 3587/11.12.1946-cls. III cu spade
131. Sublocotenent Finichi V. Alexandru - din Regimentul 3 Artilerie de Gardă,
DR 40/07.01.1942-cls. III
132. Sublocotenent Fodoreanu Aurel - din Regimentul 35 Artilerie,
DR 2468/04.08.1945-cls. III cu spade
133. Sublocotenent Ioneanu
I. Gheorghe - din Regimentul 36 Artilerie,
DR 2467/04.08.1945-cls. III cu spade (post-mortem)
134. Sublocotenent (r) Ionescu B. Marin - Regimentul 16 Artilerie,
DR 3230/11.11.1946.cls. III cu spade (post-mortem)
135. Sublocotenent (r) Ionescu Al. Pârvu - din Regimentul 41 Artilerie,
DR 2040/16.07.1942-cls. III
136. Sublocotenent Marinescu Dumitru - din Regimentul 7 Artilerie Grea Moto,
DR 2469/04.08.1945-cls. III cu spade (post-mortem)
137. Sublocotenent Marinescu T. Ioan - din Regimentul 1 Artilerie Grea Moto,
DR 2467/04.08.1945-cls. III cu spade
138. Sublocotenent Moroianu O. Vasile - din Regimentul 18 Artilerie,
DR 2467/04.08.1945-cls. III cu spade (post-mortem)
139. Sublocotenent Mosora N. Nicolae - din Divizionul 57 Artilerie Grea,
DR 3035/06.10.1942-cls. III
140. Sublocotenent Predescu Ioan - din Divizionul 4 Tunuri Munte,
DR 2469/04.08.1945-cls. III cu spade (post-mortem)
141. Sublocotenent Puúcaúu Constantin - din Regimentul 24 Artilerie,
DR 3063/07.11.1941-cls. III
142. Sublocotenent Rusu Z. Vasile - din Regimentul 7 Artilerie Grea Moto,
DR 2467/04.08.1945-cls. III cu spade
143. Sublocotenent Sigmirean V. Traian - din Regimentul 3 Artilerie Gardă,
DR 445/12.02.1942-cls. III
144. Sublocotenent Stoianovici I. Mihail Virgiliu - din Regimentul 1 Artilerie
CălăreaĠă, DR 3230/11.11.1946-cls. III cu spade (post-mortem)
145. Sublocotenent Stoicescu I. Ioan - din Regimentul 4 Artilerie CălăreaĠă,
DR 3266/20.12.1943-cls. III (post-mortem)
146. Sublocotenent Teiúeanu C. Smarandache - din Regimentul 53 Artilerie,
DR 353/15.02.1943-cls. III
147. Sublocotenent Vulpe S. ùtefan - din Regimentul 42 Artilerie,
DR 399/18.02.1943-cls. III (proprio motu)
B. CU ORDINUL „STEAUA ROMÂNIEI” CU SPADE ùI PANGLICĂ DE VIRTUTE
MILITARĂ
1.
artilerie
Grea,
DR
3315/23.12.1943-în
grad
de
comandor,
DR 279/21.02.1947-în grad de mare ofiĠer
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2.
Regimentul 2 Artilerie Grea, DR 279/21.02.1947-în grad de comandor
3.
Regimentul 3 Artilerie Grea, DR 279/21.02.1947-în grad de comandor
4.
Regimentul 5 Artilerie Grea, DR 3091/07.11.1941- în grad de ofiĠer
5.
Regimentul 7 Artilerie Grea, DR 279/21.02.1947-în grad de comandor
6.
Regimentul 3 Artilerie, DR 2419/17.08.1942-în grad de comandor
7.
Regimentul 6 Artilerie, DR 279/21.02.1947-în grad de comandor
8.
Regimentul 9 Artilerie, DR 3315/23.12.1943-în grad de comandor
9.
Regimentul 11 Artilerie, DR 3091/07.11.1941- în grad de ofiĠer
10. Regimentul 10 Artilerie, DR 3315/23.12.1943-în grad de comandor
11. Regimentul 14 Artilerie, DR 3315/23.12.1943-în grad de comandor
12. Regimentul 20 Artilerie, DR 2419/17.08.1942-în grad de comandor
13. 13.Regimentul 21 Artilerie, DR 1023/2.04.1942-în grad de comandor,
DR 279/21.02.1947-în grad de mare ofiĠer
14. Regimentul 23 Artilerie, DR 3091/07.11.1941-în grad de comandor
15. Regimentul 25 Artilerie, DR 3091/07.11.1941-în grad de comandor
16. Regimentul 30 Artilerie, DR 279/21.02.1947-în grad de comandor
17. Regimentul 35 Artilerie, DR 279/21.02.1947-în grad de comandor
18. Regimentul 38 Artilerie, DR 3315/23.12.1943-în grad de comandor
19. Regimentul 42 Artilerie, DR 279/21.02.1947-în grad de comandor
20. Regimentul 53 Artilerie, DR 2419/17.08.1942-în grad de ofiĠer,
DR 359/15.02.1943-în grad de comandor
21. Regimentul 64 Artilerie, DR 279/21.02.1947-în grad de comandor
22. Regimentul 1 Artilerie CălăreaĠă, DR 1023/2.04.1942-în grad de comandor
23. Regimentul 2 Artilerie CălăreaĠă, DR 2186/07.08.1943-în grad de comandor
24. Regimentul 4 Artilerie CălăreaĠă, DR 2888/27.10.1943-în grad de comandor
25. Regimentul 6 Artilerie CălăreaĠă, DR 2185/07.08.1943-în grad de comandor,
DR 2400/17.08.1942- în grad de ofiĠer
26. Regimentul 4 Artilerie FortificaĠii, DR 1023/2.04.1942-în grad de comandor
27. Regimentul 36 Artilerie Anticar, DR 279/21.02.1947-în grad de comandor
28. Divizionul 4 Tunuri Munte, DR 279/21.02.1947-în grad de comandor
29. Divizionul 5 Tunuri Munte, DR 1160/21.04.1942-în grad de cavaler
30. Divizionul 6 Tunuri Munte, DR 2419/17.08.1942-în grad de ofiĠer
31. Divizionul 2 Obuziere Munte, DR 279/21.02.1947-în grad de comandor
C. CU ORDINUL „COROANA ROMÂNIEI” CU SPADE, CU PANGLICĂ DE VIRTUTE
MILITARĂ
Regimentul 26 Artilerie, DR 1160/21.04.1942- în grad de ofiĠer
D. CU ORDINUL GERMAN „RITTERKREUTZ DES EISERNEN KREUZES” (CRUCEA
DE CAVALER AL CRUCII DE FIER)
General de armată Dumitrescu I. Petre- comandantul Armatei 3, 04.09.1944-Crucea de
cavaler cu frunze de stejar, 01.09.1941-Crucea de cavaler (în grad de general de corp de armată úi
aceeaúi comandă)
General de corp de armată Dragalina Corneliu- comandantul Corpului 6 Armată, 1942Crucea de cavaler
General de brigadă Rădulescu Edgar- comandantul Diviziei 11 Infanterie, 03.07.1944Crucea de cavaler
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GENERALI AI ARTILERIEI. TREPTE ALE TRAIECTORIILOR
Nume úi
prenume
Tobias
Gherghely
Manu
Gheorghe
Haralambie
Nicolae
Anghelescu
Alexandru
Arion Eracle
Dabija Nicolae
Herkt Henrich
Dunca Iulius
Carp Ioan
Lahovary Iacob
Pastia Mihail
Horbatsky
Alexandru
Popescu Mihail
Alexandru Candiano- Popescu
Robescu
Alexandru
Pascu ùerban
Makarovitsch
George
Warthiady
Panait
Tell Alexandru
Grămăticescu
George
ùomănescu Ion
Priboianu

Data
naúterii

Slt.

Lt.

Cpt.

Mr.

Lt.-col.

Col.

?
24.07.
1833

1857

1857

1853

1858
21.12.
1860

22.05.
1864

27.08.
1831
04.09.
1836
24.02.
1838
15.08.
1837
16.02.
1829
07.01.
1825
24.12.
1842
16.01.
1846
15.12.
1839
05.01.
1845

13.10.
1852
07.04.
1856
07.04.
1857
01.12.
1860
06.12.
1851
04.12.
1854
10.07.
1861
10.07.
1864
26.09.
1858

24.06.
1856
21.12.
1860
30.08.
1864
24.01.
1865
25.04.
1857
30.08.
1858
10.05.
1866
01.01.
1871
15.05.
1866
30.05.
1866

09.12.
1860
24.01.
1865
26.02.
1868
26.09.
1868
21.12.
1860
22.05.
1864
16.03.
1873
01.01.
1874
30.08.
1869
01.01.
1871

24.01.
1863
26.09.
1868
16.11.
1870
01.01.
1871
22.05.
1864
02.10.
1867
24.04.
1877
01.12.
1877
09.03.
1873
24.04.
1877

15.06.
1843
01.01.
1841
03.04.
1844
16.12.
1844
03.09.
1843
18.03.
1846
18.11.
1846
15.07.
1846
01.01.
1849
10.02.
1848

15.07.
1863

1858
13.05.
1855
11.09.
1858
26.08.
1861
01.12.
1862
24.03.
1855
31.07.
1856
30.08.
1863
26.09.
1868
30.08.
1863
09.01.
24
1864
04.09.
1865

1857
10.09.
1858

26.09.
1868

08.04.
1875

07.06
1880

1859
15.07.
1863
15.07.
1863
10.07.
1864
10.06.
1864
10.06.
1864
02.07.
1867
20.07.
1868
01.08.
1870

1861
04.09.
1865
04.09.
1865
08.04.
1868
26.09.
1868
01.08.
1868
24.02.
1871
08.04.
1873
24.04.
1877

1864
26.09.
1868
26.09.
1868
27.02.
1871
01.01.
1871
01.01.
1871
01.01.
1875
01.01.
1876
28.11.
1880

1877
01.04.
1874
08.04.
1875
01.01.
1876
01.07.
1877
01.01.
1876
20.01.
1882
08.04.
1883
01.02.
1888

1877
08.04.
1881
08.04.
1874
09.03.
1879
01.08.
1881
08.04.
1881
10.05.
1886
10.07.
1888
08.04.
1892

23

23

Încadrat din armata prusiană.
? Neidentificat.
* În rezervă.
** În miliĠii.
24
Încadrat din armata rusă.

939

Gl. Bg.

Gl. D. Gl. C.A.

1860
22.05.
1864

1864
24.04.
1877

1906*

24.05.
1864
01.01.
1871
30.01.
1875
08.04.
1877
06.07.
1872
01.01.
1870
08.04.
1881

24.04.
1877**
1881
1883
1883
1883*

1906*

1891
1891

1883
01.01.
1878
08.04.
1881

1893

1887

1894

1882
08.04.
1885
16.04.
1884
08.04.
1887

1894

1888
16.04.
1889
01.12.
1891
01.12.
1891
01.08.
1895

1892

1891

1900

1893*

1895*

1903

1910*

1896
1896

1906*

1897
24.04.
1899

1906

1900
1900
1902*

1910*

Nume úi
prenume
Stoika Nicolae
Petre Vasiliu
Năsturel
Boteanu
Romulus
Stoika ùtefan
Fotino
Constantin
Georgescu
Bereúteanu Ion
Fălcoianu
Alexandru
Hartel
Alexandru
Coandă
Constantin
Georgescu
Gheorghe
Orezeanu
Constantin
Paraschivescu
Toma
Crăiniceanu
Christache
Costescu
Constantin
Volvoreanu
Constantin
Frunză Petre
Basarabescu
Ioan
Perticari Ion
Popovici
Nicolae
Ghenea Toma
Râmniceanu
Teodor
Iliescu Dumitru
Christescu
Constantin
Muică Ion
Manolescu
Constantin
Hepites
Constantin

25

Data
naúterii
25.12.
1845
07.04.
1854
07.01.
1848
23.03.
1848
10.10.
1847
25.12.
1848
16.03.
1837
28.11.
1853
04.03.
1857
01.11.
1857
26.11.
1856
24.05.
1858

Slt.

Lt.

Cpt.

Mr.

Lt.-col.

Col.

10.07.
1864
01.07.
1874
29.06.
1868
29.06.
1868
29.06.
1868
29.06.
1868
23.01.
1861
24.04.
1877
24.04.
1877
01.07.
1879
01.07.
1879
01.07.
1879

26.09.
1868
24.04.
1877
29.07.
1872
01.01.
1874
08.04.
1873
08.04.
1873
24.01.
1864
08.04.
1881
07.06.
1880
16.03.
1883
08.04.
1882
08.04.
1883

01.01.
1871
08.04.
1881
08.04.
1875
08.04.
1879
01.07.
1877
01.07.
1877
10.05.
1866
08.04.
1884
08.04.
1883
01.04.
1887
08.04.
1886
08.04.
1888

01.04.
1883
01.04.
1887
01.02.
1884
10.05.
1885
10.05.
1885
10.05.
1884
01.01.
1874
01.12.
1891
12.11.
1888
08.04.
1892
08.04.
1893
01.01.
1894

08.07.
1891
01.12.
1891
08.07.
1891
08.04.
1892
01.12.
1891
05.10.
1888
08.04.
1881
08.04.
1896
08.04.
1892
01.10.
1896
10.05.
1899
10.05.
1899

10.05.
1895
10.05.
1895
08.04.
1897
07.04.
1900
08.04.
1897
10.05.
1893
08.07.
1891
10.05.
1901
08.04.
1896
10.05.
1903
10.05.
1904
10.05.
1904

05.01.
1861
06.04.
1858
29.06.
1860
15.02.
1861
30.05.
1851
21.08.
1860
25.10.
1862
14.10.
1860
24.09.
1865
02.12.
1866
10.01.
1859

01.07.
1881
01.07.
1882
02.07.
1880
01.07.
1880
01.08.
1870
01.07.
1881
01.07.
1883
01.07.
1883
01.07.
1886
01.07.
1887
-

01.11.
1884
24.04.
1885
08.04.
1883
08.04.
1884
08.04.
1875
08.04.
1884
01.11.
1887
01.11.
1887
01.01.
1889
01.03.
1890

10.07.
1888
05.10.
1888
05.10.
1888
30.08.
1889
01.01.
1878
08.04.
1888
08.04.
1892
08.04.
1892
08.04.
1893
10.05.
1894
08.04.
1892

01.01.
1894
08.04.
1896
08.04.
1896
01.06.
1896
10.05.
1884
10.05.
1894
08.04.
1898
08.04.
1898
10.05.
1899
10.05.
1902
08.04.
1897

10.05.
1899
10.05.
1901
11.05.
1901
28.11.
1902
30.08.
1889
07.04.
1900
10.05.
1904

02.03.
1862
07.03.
1863

01.07.
1881
01.07.
1884

30.08.
1889
30.08.
1892

08.04.
1898
08.04.
1898

Gl. Bg.

Gl. D. Gl. C.A.

1903*
1904

1908

1906*
1906*
1906*
1906*
1906*
1907

191…

1907

1911

1909
1910
1910
1910*

25

1887
08.04.
1884
01.11.
1887

Primit din armata austro-ungară în anul 1890.
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1905

1911

1906

1911

1906

1912

1907
01.01.
1894
10.05.
1904

1912
1911*

1908

1912

1916

1914*

1912

1914
1914

1914
28.11.
1903

1908

1914

1905

1909

1914

1906

1910

1914

1918

1917

Nume úi
prenume
Găiseanu
Traian
Grigorescu
Eremia
Spirescu
Gheorghe
Rovinaru
Nicolae
Georgescu
Teodor
Baranga Mihail
Lupescu
Alexandru
Popovici Ioan

Referendaru
Alexandru
Petală Nicolae
Toroceanu
Radu
Răúcanu Ion
Angelescu Paul
Rudeanu Vasile
Alevra
Nicolae
Zadik Iacob
Vlădescu Ioan
Jitianu
Ioan
Mironescu
Demostene
Glodeanu
Dimitrie
Mironescu
Gheorghe
Teodorescu
Alexandru
Gheorghian
Ioan
Papană
Ioan
Tomescu
Grigore
Hanzu
Alexandru
26

Data
naúterii
04.10.
1862
28.11.
1863
16.02.
1862
24.08.
1864
28.08.
1866
02.07.
1865
25.12.
1865
23.08.
1865
19.10.
1866
29.08.
1869
30.10.
1865
04.01.
1874
27.09.
1872
15.01.
1870
21.11.
1871
08.12.
1867
05.07.
1870
30.06.
1867
10.08.
1867
12.03.
1868
06.08.
1871
22.12.
1870
28.05.
1872
22.06.
1872
19.11.
1871
17.10.
1871

Slt.

Lt.

Cpt.

Mr.

01.07.
1884
01.07.
1884
01.07.
1883
01.07.
1885
01.07.
1887
01.07.
1885
01.07.
1886
01.07.
1887

01.11.
1887
01.11.
1887
01.04.
1887
08.04.
1888
08.04.
1890
08.04.
1888
01.01.
1889
01.03.
1890

08.04.
1893
30.08.
1892
08.04.
1892
08.04.
1893
08.04.
1895
08.04.
1893
01.01.
1894
01.01.
1894

10.05.
1899
24.04.
1899
10.05.
1910
10.05.
1901
10.05.
1903
10.05.
1899
10.05.
1902
09.05.
1904

01.07.
1887
01.08.
1989
01.07.
1886

01.03.
1890
08.04.
1892
30.08.
1889

01.01.
1895
01.10.
1896
10.05.
1894

1893
15.07.
1891
08.07.
1891
15.07.
1892
01.07.
1888
08.07.
1891
01.07.
1887
01.08.
1889
16.07.
1890
15.07.
1892
15.07.
1892
15.07.
1892
15.07.
1892
15.07.
1892
01.11.
1894

1896
01.01.
1894
01.01.
1894
10.07.
1895
10.05.
1891
16.01.
1894
08.04.
1890
08.04.
1892
01.01.
1894
10.07.
1895
10.07.
1895
10.07.
1895
10.07.
1895
10.07.
1895

1903
10.05.
1901
07.04.
1900
07.04.
1902
08.04.
1896
10.05.
1899
08.04.
1895
08.04.
1897
10.05.
1899
10.05.
1901
10.05.
1901
10.05.
1901
10.05.
1901
07.04.
1902

Lt.-col.

Col.

Gl. Bg.

1906

1910

1914

1902

1911

1915

Gl. D. Gl. C.A.

1917

1915
1915
1912

1916

07.04.
1909
07.04.
1909

07.04.
1911
01.04.
1912

1915
28.11.
1915
01.04.
1916

01.09.
1917
01.09.
1917

09.05.
1904
01.10.
1906
10.05.
1904

07.04.
1909
10.05.
1910
01.07.
1910

01.04.
1912
01.04.
1913
01.04.
1913

01.06.
1916
01.07.
1916
14.08.
1916

10.05.
1918
10.05.
1918
15.01.
1920

1910
07.04.
1909
07.04.
1909
10.05.
1910
10.05.
1906
07.04.
1909
07.04.
1905
10.05.
1908
07.04.
1909
07.04.
1909
07.04.
1909
07.04.
1909
10.05.
1909
01.07.
1910

1914
01.04.
1913
07.04.
1912
01.04.
1914
01.04.
1911
01.04.
1913
01.04.
1911
01.04.
1913
01.04.
1913
01.04.
1913
14.02.
1914
14.02.
1914
01.04.
1914
01.11.
1914

1916
01.04.
1916
01.04.
1914

1917
01.04.
1917
01.04.
1917

1922
01.04.
1919
01.12.
1922

1916
01.04.
1914
01.04.
1916
01.04.
1913
01.04.
1916
01.04.
1916
01.04.
1916
01.04.
1916
01.04.
1916
01.04.
1916
01.11.
1916

1917
01.04.
1917
01.04.
1917
01.09.
1917
01.09.
1917
01.09.
1917
01.09.
1917
01.09.
1917
01.09.
1917
01.09.
1917
01.11.
1917
01.05.
26
1918

1932
01.04.
1919

Primit din armata austro-ungară cu vechimea úi gradul deĠinute.
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1918

1909

01.04.
1921

01.06.
1927

1942*
1932*

Nume úi
prenume
Dejoianu Ioan
Burileanu
ùtefan

Data
naúterii
28.12.
1871
09.01.
1974

Condeescu
Nicolae
Munteanu
Alexandru
Paúalega
Dimitrie
Makarovitsch
Vasile
Butunoiu
Andrei
Schmidt
Ioan

01.02.
1871
03.11.
1872
10.10.
1869
04.07.
1871
28.03.
1871
14.08.
1876

Batâr
Nicolae
Dumitrescu S.
Constantin
Popescu
Dimitrie

09.06.
1876
22.05.
1875
08.11.
1874

Jitianu
Gheorghe
Grigorescu
Artur
Popescu Toma

22.09.
1874
03.09.
1871
20.01.
1874
17.11.
1872
29.06.
1872

Popescu
Nicolae
Negrei Gabriel
Alimănescu
Aurel
Trăilescu Ioan

30.10.
1875
06.05.
1877

Sârbu Grigore

28. 07.
1876
21.10.
1872
14.01.
1867
08.04.
1876
02.06.
1874
03.08.
1872
16.03.
1877

Gavriliu Leon
Vasilescu Petre
Petrescu
Gheorghe
Hentzescu
Vasile
ùtefănescu
Alexandru
Paplica
Pompiliu

Slt.

Lt.

Cpt.

Mr.

Lt.-col.

Col.

15.07.
1892
16.07.
27
1893
08.07.
1891
15.07.
1892
16.07.
1890
08.07.
1891
08.07.
1891
18.08.
1896

10.07.
1895
01.04.
1896

10.05.
1903
10.05.
1904

01.04.
1911
01.10.
1911

10.05.
1915
01.08.
1915

14.10.
1916
01.11.
1916

10.05.
1918
10.05.
1918

01.01.
1894
10.07.
1895
08.04.
1893
01.01.
1894
01.01.
1894

07.04.
1900
10.05.
1902
08.04.
1898
07.04.
1900
07.04.
1900

07.04.
1909
01.04.
1911
07.04.
1909
10.05.
1910
10.05.
1910

01.04.
1914
10.05.
1915
01.04.
1913
01.04.
1915
01.07.
1914

01.11.
1918
01.11.
1918
30.03.
1919
30.03.
1919
31.03.
1919
31.03.
1919

10.07.
1894
10.07.
1894
10.07.
29
1895
10.07.
1895
16.07.
1893
16.07.
1893
10.07.
1894
10.07.
30
1895
10.07.
1895
20.09.
31
1897
01.07.
1897
10.07.
1894
01.07.
1887
10.07.
1895
10.07.
1895
01.07.
1896
01.07.
1897

08.04.
1897
08.04.
1897
01.07.
1898

14.03.
1905
14.03.
1905
10.05.
1905

07.04.
1912
07.04.
1912
01.04.
1913

01.04.
1916
01.04.
1916
01.04.
1916

10.05.
1916
01.11.
1916
01.04.
1916
01.04.
1917
01.11.
1916
01.04.
28
1917
01.09.
1917
01.04.
1917
01.04.
1917

01.07.
1898
01.04.
1896
01.04.
1896
08.04.
1897
01.08.
1898

10.05.
1906
10.05.
1904
10.05.
1904
07.05.
1905
25.06.
1906

01.04.
1913
01.11.
1912
04.01.
1913
01.04.
1913
01.04.
1913

01.04.
1916
01.04.
1916
01.04.
1916
10.05.
1916
10.05.
1916

01.04.
1917
01.04.
1917
01.04.
1917
01.04.
1917
01.04.
1917

01.04.
1919
01.04.
1919
01.04.
1919
01.04.
1919
01.04.
1919

01.07.
1898
28.11.
1900

01.10.
1906
28.11.
1907

01.04.
1913
01.04.
1914

10.05.
1916
01.11.
1916

01.04.
1917
01.09.
1917

01.04.
1919
01.04.
1923

28.11.
1900
08.04.
1897
01.03.
1890
01.07.
1898
01.07.
1898
07.04.
1900
28.11.
1900

28.11.
1907
16.07.
1905
08.04.
1896
01.10.
1906
15.04.
1906
28.11.
1907
28.11.
1907

01.04.
1914
01.04.
1913
28.11.
1907
01.10.
1913
01.04.
1916
01.04.
1914
01.04.
1914

01.11.
1916
10.05.
1916
01.11.
1916
10.11.
1916
10.11.
1916
10.11.
1916
01.11.
1916

01.09.
1917
01.09.
1917
01.09.
1917
01.09.
1917
01.09.
1917
01.09.
1917
01.09.
1917

01.04.
1923
12.07.
1923
24.11.
1923
24.11.
1923
01.01.
1924
01.01.
1924
01.01.
1924

27

Elev al ùcoalei Politehnice din Paris.
Primit din armata austro-ungară cu vechimea úi gradul deĠinute.
29
Elev al ùcoalei Politehnice din Paris.
30
Elev al ùcoalei Politehnice din Paris.
31
Elev al ùcoalei Politehnice din Paris.
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Gl. Bg.

31.03.
1919
01.04.
1919
01.04.
1919

Gl. D. Gl. C.A.

31.03.
1929

01.10.
1929

Nume úi
prenume
Săndulescu
Nicolae
Tănăsescu
Constantin
MarĠian
Dimitrie
Iacob
Constantin
Oreúcovici
ùtefan
Ioanide Nicolae
Eliade
Constantin
Miciora
Paul
Brătuianu
Romulus
Palada
Dimitrie
Vera
Teodor
Moucha
Eberchardt
Sichitiu
Ioan
Păltineanu
Anastase
Motaú Dimitrie
Dragomir
Dimitrie
Rizeanu
Alexandru
Gabrielescu
Emil
Linaru Nicolae
Palade
Silvestru
Florescu I.
Gheorghe
Negoescu ùt.
Ioan
Linteú
Gheorghe
Oprescu
Gheorghe
Vasiliu Z.
Nicolae
Costescu G.
Constantin
Klimke
Iulius
32

Data
naúterii
19.06.
1876
26.11.
1875
11.10.
1876
26.02.
1877
12.11.
1877
09.12.
1874
20.10.
1874
10.12.
1874
05.06.
1876
13.09.
1875
24.04.
1875
19.07.
1876
19.01.
1878
18.08.
1878
17.10.
1879
25.10.
1878
24.03.
1878
22.08.
1878
22.07.
1879
01.03.
1879
20.05.
1879
07.01.
1878
29.04.
1879
19.03.
1890
08.12.
1879
30.06.
1879
02.11.
1878

Slt.

Lt.

Cpt.

Mr.

Lt.-col.

Col.

01.07.
1897
01.07.
1896
01.07.
1898
01.07.
1898
01.07.
1898
10.07.
1895
01.07.
1896
10.07.
1895
01.07.
1896
01.07.
1897
01.07.
1896
04.02.
1899
01.07
1899
01.07.
1899
01.07.
1899
01.07.
1899
0107.
1899
01.07.
1899
01.07.
1899
01.07.
1899
01.07.
1900
01.07.
1900
01.07.
1901
01.07.
1902
01.07.
1902
01.07.
1901
01.09.
1898

28.11.
1900
07.04.
1902
07.04.
1902
07.04.
1902
07.04.
1902
10.05.
1899
07.04.
1900
0107.
1898
07.04.
1900
28.11.
1900
07.04.
1900
10.05.
1902
10.05.
1903
10.05.
1903
10.05.
1903
10.05.
1903
10.05.
1903
10.05.
1904
10.05.
1904
10.05.
1904
10.05.
1904
10.05.
1904
01.04.
1905
10.05.
1906
24.01.
1906
10.05.
1906
01.11.
1905

10.05.
1908
28.11.
1908
28.11.
1908
10.05.
1909
10.05.
1909
01.10.
1906
10.05.
1907
01.10.
1906
28.11.
1907
28.11.
1907
28.11.
1907
10.05.
1909
10.05.
1909
10.05.
1909
10.05.
1909
10.05.
1909
10.05.
1909
03.10.
1909
10.05.
1910
10.05.
1910
10.05.
1910
10.05.
1910
01.07.
1910
01.04.
1911
01.04.
1911
01.04.
1911
01.05.
1913

01.04.
1914
16.05.
1915
10.05.
1915
10.05.
1915
10.05.
1915
01.10.
1913
01.04.
1914
01.04.
1914
01.04.
1914
01.04.
1915
01.04.
1914
14.03.
1916
14.03.
1916
14.03.
1916
14.03.
1916
14.03.
1916
14.03.
1916
01.04.
1916
01.04.
1916
01.04.
1916
01.04.
1916
01.04.
1916
01.04.
1916
01.04.
1916
01.04.
1916
10.05.
1916

01.11.
1916
01.10.
1916
01.11.
1916
01.11.
1916
01.11.
1916
01.11.
1916
01.11.
1916
01.11.
1916
01.11.
1916
01.11.
1916
01.11.
1916
01.04.
1917
01.04.
1917
01.04.
1917
01.04.
1917
01.04.
1917
01.04.
1917
01.04.
1917
01.04.
1917
01.04.
1917
01.04.
1917
01.04.
1917
01.04.
1917
01.04.
1917
01.04.
1917
01.04.
1917
01.04.
32
1917

01.09.
1917
01.09.
1917
01.09.
1917
01.09.
1917
01.09.
1917
01.09.
1917
01.09.
1917
01.09.
1917
01.09.
1917
01.09.
1917
01.09.
1917
01.04.
1919
01.04.
1919
01.04.
1919
01.04.
1919
01.04.
1919
01.04.
1919
01.04.
1919
01.04.
1919
01.04.
1919
01.04.
1919
01.04.
1919
01.04.
1919
01.04.
1919
01.04.
1919
01.04.
1919
01.04.
1919

Primit din armata austro-ungară cu vechimea úi gradul deĠinute.
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Gl. Bg.
01.01.
1924
01.01.
1926
15.03.
1926
15.03.
1926
15.03.
1926
15.03.
1926
15.03.
1926
15.03.
1926
28.09.
1926
28.09.
1926
25.03.
1928
25.03.
1928
25.03.
1928
25.03.
1928
25.03.
1928
25.03.
1928
25.03.
1928
25.03.
1928
25.03.
1928
25.03.
1928
25.03.
1928
25.03.
1928
01.10.
1928
31.03.
1929
31.03.
1929
10.05.
1929
01.10.
1929

Gl. D. Gl. C.A.

15.04.
1933

01.06.
1938

11.12.
1934

01.06.
1938

24.01.
1936

Nume úi
prenume
Strătilescu
Gheorghe
Boboc
Gheorghe
Cica Gheorghe

Data
naúterii
18.12.
1877
02.11.
1877
29.09.
1880
19.07.
1891
01.04.
1884

Slt.

Lt.

Cpt.

Mr.

Lt.-col.

Col.

Gl. Bg.

Gl. D. Gl. C.A.

10.05.
1903
10.05.
1903
10.05.
1906
27.06.
1906
01.10.
1906

10.05.
1909
10.05.
1909
01.10.
1911
01.10.
1911
01.10.
1911

14.03.
1916
14.03.
1916
01.11.
1916
01.11.
1916
01.11.
1916

01.04.
1917
01.04.
1917
01.11.
1917
01.10.
1917
01.09.
1917

01.04.
1919
01.04.
1919
01.04.
1920
01.04.
1920
01.04.
1920

01.10.
1929
01.04.
1930
10.05.
1930
10.05.
1930
10.05.
1930

01.04.
1937
01.04.
1937

01.10.
1906

01.10.
1911

01.11.
1916

01.09.
1917

01.04.
1920

10.05.
1930

01.04.
1937

01.04.
1920
01.04.
1920

01.10.
1930
01.10.
1930

01.06.
1938

01.04.
1920
01.04.
1920
01.04.
1919
01.04.
1919
01.04.
1920
01.04.
1920
01.04.
1920
01.04.
1920
01.04.
1920
01.04.
1920
01.04.
1920
01.04.
1919
01.04.
1920

10.05.
1931
10.05.
1931
31.03.
1933
31.03.
1933
15.04.
1933
15.04.
1933
15.04.
1933
15.04.
1933
15.04.
1933
15.04.
1933
15.04.
1933
31.03.
1934
31.03.
1934

01.04.
1920
31.03.
1923
24.11.
1923
31.03.
1924

31.03.
1934
10.05.
1934
10.05.
1934
01.04.
1935

Dumitrescu I.
Petre

12.02.
1882

01.07.
1899
01.07.
1899
01.07.
1902
01.07.
1902
15.01.
33
1903
01.07.
1903

Crassu Grigore

07.09.
1883
18.08.
1879

01.07.
1903
01.11.
1899

01.10.
1906
01.11.
1906

01.10.
1911
01.05.
1913

01.11.
1916

13.10.
1884
28.07.
1884
31.10.
1877
31.07.
1877
26.12.
1881
12.08.
1883
14.04.
1882
08.10.
1882
06.12.
1883
22.09.
1882
09.09.
1883
10.04.
1879
10.12.
1880

01.07.
1904
01.07.
1904
01.07.
1898
01.07.
1899
01.07.
1902
12.08.
1902
01.07.
1903
01.07.
1904
01.07.
1904
01.07.
1904
01.07.
1904
01.07.
1899
14.01.
36
1902
01.07.
1902
01.07.
1905
01.07.
1905
01.07.
1905

28.11.
1907
28.11.
1907
10.05.
1902
10.05.
1903
26.06.
1906
01.10.
1906
01.11.
1906
28.11.
1907
28.11.
1907
28.11.
1907
28.11.
1907
10.05.
1904
10.05.
1906

01.04.
1913
01.04.
1913
10.05.
1909
10.05.
1909
01.10.
1911
01.10.
1911
01.04.
1913
01.04.
1913
01.04.
1913
01.04.
1913
07.04.
1912
01.07.
1909
01.06.
1914

01.11.
1916
01.11.
1916
14.03.
1916
14.03.
1916
01.11.
1916
01.11.
1916
01.11.
1916
01.11.
1916
01.11.
1916
01.11.
1916
01.11.
1916
01.04.
1916
01.07.
1916

01.09.
1917
01.09.
35
1917
01.09.
1917
01.09.
1917
01.04.
1917
01.04.
1917
01.09.
1917
01.09.
1917
01.09.
1917
01.09.
1917
01.09.
1917
01.09.
1917
01.09.
1917
01.04.
1917
01.09.
1917

25.06.
1906
10.05.
1909
10.05.
1909
10.05.
1909

01.10.
1911
10.05.
1913
10.05.
1913
10.05.
1913

01.11.
1916
01.11.
1916
01.04.
1917
01.04.
1917

01.09.
1917
01.09.
1917
01.04.
1919
01.05.
1919

Partenie
Ilie
ğenescu Florea

Ivaúcu
Gheorghe
Petrescu V.
Constantin
Teodorescu
Ioan
Serghiescu
Teodor
Rădulescu I.
Lazăr
Cartianu
Grigore
Scheleti Mihail
Glatz
Alexandru
Bădescu
Ilie
Pârcălăbescu R.
Ioan
Dumitriu Sotir
Tănăsescu
Aristide
Opran E.
Nicolae
MehedinĠi I.
Dumitru
Grigorovici
Emil
Bunescu
Alexandru
Spiroiu Mihail
Alexandrescu
Gheorghe

13.04.
1881
27.08.
1884
14.08.
1884
07.04.
1885

33

În baza studiilor făcute în úcoala din Germania.
General de armată: 1942.
35
Primit din armata austro-ungară cu vechimea úi gradul deĠinute.
36
În baza studiilor făcute în úcoala din Germania.
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01.06.
1938

01.06.
1936

34

1941

Nume úi
prenume
Popescu
Gheorghe
Leventi
Gheorghe
Constantinescu
Constantin
Apostolescu
Constantin
Dumitriu V.
Haralambie

Data
naúterii
23.10.
1884
23.11.
1884
19.02.
1884
19.09.
1984
17.12.
1882

Buicliu
Gheorghe
Grigorescu
Traian
Popescu Ilie
Gheorghe
Paraschiv
Dobre
Georgescu P.
Ion
CarlaonĠ
Ioan
Petrovan I.
Dumitru
Gheorghieú
Alexandru
Dragalina
Corneliu
Atanasiu Vasile

08.01.
1883
27.05.
1887
02.08.
1884
09.12.
1884
25.12.
1883
19.10.
1885
21.02.
1885
09.07.
1885
05.02.
1887
25.04.
1886
17.06.
1884
03.12.
1885
28.03.
1887

Ionescu Teodor
Marinescu
Radu
Aldea
Aurel
Iliescu
Traian
Mitrea Vasile
Vrăjitoru
Dumitru
Dumitrescu
ùtefan
Negrei
Vasile
Spacu
Scarlat
Leoveanu
Emanoil
Dăscălescu
Nicolae
37
38

08.02.
1887
03.07.
1884
24.05.
1885
01.01.
1887
11.06.
1885
23.05.
1886
16.04.
1887
16.06.
1884

Slt.

Lt.

Cpt.

Mr.

Lt.-col.

Col.

01.07.
1905
01.07.
1905
01.07.
1905
01.07.
1905
01.07.
37
1905
01.07.
1906
01.07.
1906
01.07.
1906
01.07.
1906
01.07.
1906
01.07.
1906
01.07.
1906
01.07.
1906
01.07.
1907
01.07.
1907
01.07.
1907
01.07.
1907
01.07.
38
1908
01.07.
1907
01.07.
1908
01.07.
1908
01.07.
1908
01.07.
1907
01.07.
1907
01.07.
1908
01.07.
1908

10.05.
1909
10.05.
1909
10.05.
1909
10.05.
1909
10.05.
1909

10.05.
1913
10.05.
1913
10.05.
1913
10.05.
1913
01.10.
1913

01.04.
1917
01.04.
1917
01.04.
1917
01.04.
1917
01.04.
1917

01.04.
1919
01.04.
1919
01.04.
1919
01.04.
1919
01.04.
1919

01.06.
1924
15.02.
1925
15.02.
1925
01.10.
1925
15.03.
1926

01.04.
1935
01.04.
1935
01.04.
1935
01.04.
1935
01.04.
1935

10.05.
1910
10.05.
1910
10.05.
1910
10.05.
1910
10.05.
1910
10.05.
1910
10.05.
1910
10.05.
1910
01.07.
1910
01.07.
1910
01.07.
1910
01.07.
1910
01.10.
1911

01.04.
1914
01.04.
1914
01.04.
1914
01.04.
1914
01.04.
1914
01.04.
1914
01.04.
1914
01.04.
1914
01.04.
1915
01.04.
1915
01.04.
1915
01.04.
1915
01.05.
1916

1917
01.04.
1917
01.04.
1917
01.04.
1917
01.04.
1917
01.04.
1917
01.04.
1917
01.04.
1917
01.04.
1917
01.04.
1917
01.04.
1917
01.04.
1917
01.09.
1917

1919
01.04.
1919
01.04.
1919
01.04.
1920
01.04.
1920
01.04.
1920
01.04.
1919
01.04.
1920
01.04.
1920
01.04.
1920
01.04.
1920
01.04.
1920
23.04.
1923

1926
28.09.
1926
28.09.
1926
08.09.
1926
28.09.
1926
28.09.
1926
01.04.
1926
28.09.
1926
25.03.
1928
25.03.
1928
25.03.
1928
01.10.
1928
01.10.
1928

1935
01.04.
1935
01.04.
1935
01.04.
1935
01.04.
1935
01.04.
1935
16.10.
1935
16.10.
1935
16.10.
1935
16.10.
1935
16.10.
1935
01.04.
1936
01.04.
1936

1940

1944

01.07.
1910
01.10.
1911
01.10.
1911
01.10.
1911
01.07.
1910
01.07.
1910
01.10.
1911
01.10.
1911

01.04.
1915
01.04.
1916
01.04.
1916
01.04.
1916
01.04.
1915
01.04.
1915
01.04.
1916
01.04.
1916

01.10.
1917
01.09.
1917
01.10.
1917
01.09.
1917
01.04.
1917
01.04.
1917
01.09.
1917
01.09.
1917

25.05.
1923
23.05.
1923
23.05.
1923
23.05.
1923
01.04.
1923
01.04.
1920
24.11.
1923
23.05.
1923

31.03.
1929
10.05.
1929
10.05.
1929
01.10.
1929
01.07.
1927
25.03.
1928
01.10.
1929
01.10.
1929

10.05.
1936
01.02.
1937
01.02.
1937
01.04.
1937
01.04.
1937
01.04.
1937
01.02.
1937
01.04.
1937

1940

1942

În baza studiilor făcute în úcoala din Germania.
În baza studiilor făcute în úcoala din Germania.
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Gl. Bg.

Gl. D. Gl. C.A.

Nume úi
prenume
Costescu
ùtefan
Bellea
Constantin
Ionescu Gh.
Nicolae
Rozin
Gheorghe

Data
naúterii
06.01.
1886
05.07.
1887
29.11.
1895
27.08.
1888

Georgescu A.
Florin
Liteanu I.
Gheorghe
Popescu Cosma
Marin
BoiĠeanu N.
Ion
Vlădescu
Petre
Gabrielescu
Dumitru
Stavrescu
Gheorghe
IoaniĠiu
Alexandru

Slt.

Lt.

Cpt.

Mr.

Lt.-col.

Col.

01.10.
1911
01.10.
1911
01.04.
1911
03.10.
1912

01.04.
1916
01.04.
1916
01.04.
1916
01.11.
1916

01.09.
1917
01.09.
1917
01.09.
1917
01.09.
1917

31.03.
1920
01.10.
1924
23.05.
1923
01.06.
1924

01.10.
1929
01.10.
1929
10.05.
1930
01.10.
1930

10.05.
1937
31.03.
1938
31.03.
1938
31.03.
1938

23.01.
1889
13.01.
1888
05.06.
1887
10.10.
1885
26.10.
1888
28.01.
1887
08.03.
1888
02.02.
1890

01.07.
1908
01.07.
1908
01.07.
1906
01.07.
39
1909
01.07.
1909
01.07.
1909
01.07.
1909
01.07.
1909
01.07.
1909
01.07.
1909
01.07.
1909
01.07.
1910

03.10.
1912
03.10.
1912
03.10.
1912
03.10.
1912
03.10.
1912
03.10.
1912
03.10.
1912
01.10.
1913

01.11.
1916
01.11.
1916
01.11.
1916
01.11.
1916
01.11.
1916
01.11.
1916
01.11.
1916
01.11.
1916

01.09.
1917
01.09.
1917
01.09.
1917
01.09.
1917
01.09.
1917
01.09.
1917
01.09.
1917
01.09.
1917

01.04.
1924
15.02.
1925
15.02.
1925
10.05.
1925
15.03.
1926
15.03.
1926
15.03.
1926
01.07.
1927

01.10.
1930
01.10.
1930
01.10.
1930
10.05.
1931
01.04.
1932
01.04.
1932
15.04.
1933
15.04.
1933

31.03.
1938
31.03.
1938
31.03.
1938
31.03.
1938
31.03.
1938
31.03.
1938

Schmidt
Carol
Mazarini
Nicolae
Constantin S.
Constantin
Georgescu L.
Octavian

15.08.
1886
01.08.
1889
09.05.
1889
05.11.
1889

01.07.
1910
01.07.
1910
01.07.
1910
01.07.
1910

01.10.
1913
01,10.
1913
01.10.
1913
01,10.
1913

01.11.
1916
01.11.
1916
01.11.
1916
01.11.
1916

01.09.
1917
01.09.
1917
01.09.
1917
01.09.
1917

01.07.
1927
01.07.
1927
01.07.
1927
01.07.
1927

15.04.
1933
01.01.
1934
01.01.
1934
10.05.
1934

Potopeanu
Gheorghe

15.04.
1889

01.10.
1913

01.11.
1916

01.09.
1917

01.07.
1927

15.04.
1933

CarlaonĠ
Dumitru
Stoenescu
Nicolae
Glogojanu Ion

28.10.
1888
23.02.
1890
01.07.
1888

01.07.
42
1910
01.07.
1910
01.07.
1910
01.07.
1909

01.10.
1913
01.10.
1913
01.10.
1912

01.11.
1916
01.11.
1916
01.11.
1916

01.09.
1917
01.09.
1917
01.09.
1917

01.07.
1927
01.07.
1927
28.09.
1926

10.05.
1934
15.04.
1933
15.04.
1933

14.12.
1888
28.09.
1890

01.07.
1910
01.07.
1911

01.10.
1913
01.11.
1914

01.11.
1916
01.04.
1917

01.09.
1917
01.04.
1920

01.07.
1927
01.10.
1929

01.01.
1934
16.10.
1935

18.07.
1891
15.05.
1892

01.07.
1911
15.06.
1915

01.11.
1914
01.04.
1917

01.04.
1917
01.10.
1919

01.04.
1920
01.08.
1927

10.05.
1929
08.06.
1934

10.05.
1934

Ghineraru
Nicolae
Sion Ion
Trestioreanu
Constantin
Ionescu V.
Gheorghe
39

În baza studiilor făcute în úcoala din Germania.
Post-mortem.
41
Post-mortem.
42
În baza studiilor făcute în úcoala din Germania.
43
Post-mortem.
44
Post-mortem.
40
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1940

Gl. Bg.

Gl. D. Gl. C.A.

1938

1942

1939

1941

1939

1942

1939

1942

1939

1942

1939

1942

1939

1942

1939

1942

1939

1942

1939

1941

40

41

43

1939
44

1941

1942

1941

1944

1945

Nume úi
prenume

Data
naúterii

Slt.

Lt.

Cpt.

Mr.

Lt.-col.

Col.

Gl. Bg.

Gl. D. Gl. C.A.

45

1941
Nasta Andrei

20.09.
1892

01.07.
1912

01.08.
1915

01.04.
1917

01.04.
1920

10.05.
1930

10.05.
1936

1941

Lucescu
Emanoil

02.12.
1892

15.06.
1915

01.04.
1917

01.10.
1919

25.03.
1928

08.06.
1934

1940

1942

Nedelea
Savu
Lăcătuúu
Mihail
Stănculescu
Ioan
Mihăescu D.
Ion
Ionaúcu Costin

24.09.
1890
07.02.
1893
04.03.
1890
04.10.
1891
07.11.
1891
02.02.
1890
14.12.
1890
16.11.
1891
21.06.
1889
16.08.
1891
12.03.
1891
08.09.
1898
29.05.
1892
24.10.
1894
22.09.
1993

01.07.
1911
01.07.
1912
23.06.
1913
01.07.
1912
01.07.
1912
01.07.
1912
01.07.
1912
01.07.
1912
01.07.
1912
23.06.
1913

01.11.
1914
01.08.
1915
01.07.
1916
01.08.
1915
01.08.
1915
01.08.
1915
01.08.
1915
01.08.
1915
01.08.
1915
01.07.
1916

01.04.
1917
01.04.
1917
01.09.
1917
01.04.
1917
01.04.
1917
01.04.
1917
01.04.
1917
01.04.
1917
01.04.
1917
01.09.
1917

01.04.
1920
01.04.
1920
24.11.
1923
01.04.
1920
01.04.
1920
01.04.
1920
01.04.
1920
01.04.
1920
01.04.
1920
24.11.
1923

10.05.
1929
10.05.
1931
15.04.
1933
10.05.
1930
10.05.
1930
01.10.
1930
01.10.
1930
01.10.
1930
10.05.
1931
15.04.
1933

10.05.
1934
01.04.
1937
24.01.
1938
10.05.
1936
08.06.
1936
08.06.
1936
01.01.
1937
01.04.
1937
01.04.
1937
24.01.
1938

1913
01.10.
1916
01.07.
1914
15.06.
1915
15.06.
1915

1916
01.09.
1917
01.11.
1916
01.04.
1917
01.04.
1917

1917
01.04.
1923
01.09.
1917
01.10.
1919
01.10.
1919

1923
01.01.
1934
15.03.
1926
01.07.
1927
01.07.
1927

1932

1938

1943

1938
10.05.
1934
10.05.
1934
10.05.
1934

1942

1944

1939

1944

1939

1944

1939

1944

1996

28.06.
1895
31.01.
1897

01.07.
1916
01.07.
1916

01.09.
1917
01.09.
1917

01.04.
1920
01.04.
1920

10.05.
1929
10.05.
1931

01.01.
1937
31.03.
1938

1940

1945

1947

1941

1946

Voicu A.
Mihail
Rădulescu
Edgard
Marinescu D.
Gheorghe
Stănescu
Romulus
Ceauúu Marin
Nasta
Alexandru
Dragomir
Nicolae
Mosiu
Gheorghe
Chirnoagă
Platon
Gârbea
Titus
Leonida Paul
Atanasiu
Constantin

45

Post-mortem.
Post-mortem.
47
Post-mortem.
48
În retragere.
46
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46

47

1942
1942

1945

1942

1945

1942

1945

1942

1945

1943
1942
1942

1945

1942
1943

48

1946

1946

CARACTERISTICILE TEHNICO-TACTICE
ALE ARMAMENTULUI DE ARTILERIE DIN DOTAREA ARMATEI ROMÂNE
În cel de-al Doilea Război Mondial49

CANON DE 75 mle
1897
7,5cm KRUPP
7,5cm KRUPP
7,5cm KRUPP
7,5cm KRUPP
PUTILOV M 02/36
SKODA 7,5 cm
76-36
76 USV
76 ZIS-3
8 cm KANONvz17
8cm M 5/8
SKODA 100 mm M
14/19
SKODA 100 mm M
30(NPH)
SKODA 100 mm M
14/34
SKODA 105 mm M
1915
CANON DE 105 mle
1913 Schneider
CANON DE 105 mle
1936 Schneider
SCHNEIDER 107 mm
CANON mle 10/12
DE BANGE
Tun de câmp de
152 mm
SCHNEIDER
CANON DE 152 mm
mle 1910
CANON DE 155 C
mle 1917 Schneider
CANON DE 155 C
mle 1917 ST.
Chamont
Obuzier KRUPP
Obuzier KRUPP
10,5 cm LEICHTE
FELDHAUBITZE 18
10,5 cm LEICHTE
FELDHAUBITZE
18/40
49

Lungime
Ġeavă în
calibre

Lungime
Ġeavă

Greutate
în acĠiune

Greutate
proiectil

Viteză
iniĠială

Bătaie
maximă

ProducĠie

calibru

Denumire

Model

1) Tunuri úi obuziere de câmp

mm

c

mm

kg

kg

m/s

m

FranĠa

1897

75

36

2700

1140

6,195

575

11100

Germania
Germania
Germania
Japonia
Rusia/România
Cehoslovacia
URSS
URSS
URSS
AustroUngaria
AustroUngaria

1904/12
1902
1903
1908
1902/36
1928
1936
1939
1942

75
75
75
75
75
75
76,2
76,2
76,2

30
30
30
19,2
30
40
51,1
42
42,6

2250
2250
2250
1440
2250
3000
3894
3200
3246

1079
1079
1079
544
1965
1816
1350
1570
1120

8,671
6,500
8,671
7,000
7,450
8,000
6,400
6,400
6,210

546
500
546
435
590
600
706
680
680

8000
6900
6000
7100
11000
13100
13580
13290
13290

1917

76,5

30

2295

1319

8,000

554

11400

1905/08

76,5

30

2295

1065

6,340

433

7000

Cehoslovacia

1914/19

100

24

2400

1505

14,000

415

9970

Cehoslovacia

1930

100

25

2500

1766

16,000

430

16000

Ceh./România

1914/34

105

24

2400

1505

14,000

415

9970

AustroUngaria

1915

105

35

3675

3030

16,100

668

12200

FranĠa

1913

105

28,4

2982

2300

15,740

550

12000

FranĠa

1936

106,7

37,6

3948

3920

15,700

725

16000

FranĠa

1910/12

120

28

2987

2172

16,300

570

12500

FranĠa

1878

152,4

27,1

3252

2650

18,800

525

12400

URSS

1910/30

152,4

32

4877

6700

43,560

650

16800

FranĠa

1910

155

28

4267

4000

40,900

640

12400

FranĠa

1917

155

15,3

2371

3300

43,600

450

11300

FranĠa

1917

105

17,8

2759

3040

43,500

467

10600

Germania
Germania

1898/09
1912

105
105

16

1680
1180

1225

15,800

302

6300
6000

Germania

1918

105

28

2940

1985

14,810

470

10675

Germania

1918/40

105

28

2940

1955

14,810

540

12325

Cornel Scafeú úi colectiv, Armata Română 1941-1945, Editura RAI, Bucureúti, 1996, p. 303.
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Denumire

ProducĠie

Model

calibru

Lungime
Ġeavă în
calibre

Lungime
Ġeavă

Greutate
în acĠiune

Greutate
proiectil

Viteză
iniĠială

Bătaie
maximă

Skoda 10,5 cm 40/43
QF 4,5 inch
HOWITZER MARK 1
QF 4,5 inch
HOWITZER MARK 2
Obuzier de câmp de
122 mm
Obuzier KRUPP
PUTILOV
SKODA 149 mm
M 14
SKODA 149 mm
M 33(K1)
Obuzier KRUPP
M 1891/16

Cehoslovacia

1940/43

mm
114,3

c
23,9

mm
2510

kg
1400

kg
15,000

m/s
450

m
11000

Marea Britanie

1914

114,3

15,55

1777

1494

15,660

305

6040

Marea Britanie

1925

121,9

15,55

1777

1494

15,660

305

6040

URSS

1910/30

121,9

12,8

1560

1466

21,670

364

8940

Rusia

1909

149,1

AustroUngaria

1914

149,1

14

2087

2344

41,000

300

6900

Cehoslovacia

1933

210

27

4026

5020

42,000

570

15000

Germania

1891/16

7700

6900

2) Tunuri úi obuziere de munte
CANNONE DA 67/17
SKODA 75 mm M 15
SKODA 75 mm M 28
CANNON DE 75 M
mle 1909
SCHNEIDER
SKODA 75 mm
M 1939 (C6)
PUTILOV 09
SKODA 100 mm
M 1914
SKODA 100 mm
M 1916
SKODA 105 mm
M 1939 (D9)
10,5 cm
GEBIRGSHAUBITZE
40L/30

Italia
AustroUngaria
Cehoslovacia

1913/17

65

17,7

1151

556

4,200

348

6500

1915

75

15,4

1155

613

6,388

349

8250

1928

75

18

1350

710

6,300

425

8700

FranĠa

1906/09

75

16,5

1237

627

6,230

387

8550

Cehoslovacia

1939

75

21

1575

820

6,300

480

10200

Rusia
AustroUngaria
AustroUngaria

1909

76,2

16,5

1237

627

6,230

387

8550

1914

100

19

1900

1417

13,650

407

9280

1916

100

19

1900

1235

16,00

341

7750

Cehoslovacia

1939

105

23,9

2510

1400

15,000

450

11000

Germania

1940

105

30

3150

1660

14,810

570

16625

Lungime
Ġeavă

Greutate în
acĠiune

Greutate
proiectil

Viteză
iniĠială

Bătaie
maximă

mm

c

mm

kg

kg

m/s

m

Mm/m

0,320

950

10300

40/500

1030762
1030

FranĠa

1937

25

77

1925

310

Germania

1936

37

45

1665

328

URSS

1930

37

45

1665

328

0,3540,680
0,680

Suedia

1936

37

47

1739

380

0,740

URSS

1932

45

46

2070

450

1,430

949

Grosimea
blindajului
străpuns/
distanĠă

Lungime
Ġeavă în
calibre

CANON
LEGER DE
25 SA –L
3,7cm Pak
35/36
3,7cm M 30
3,7cm
BOFORS
45 mm M 32
L /46

ProducĠie

calibru

Denumire

Model

3) Tunuri antitanc úi de însoĠire

7200

49/36638/366
38/366

850

7200

38/366

760

8900

38/915

7200

kg

Grosimea
blindajului
străpuns/
distanĠă

Greutate în
acĠiune

mm

Bătaie
maximă

Lungime
Ġeavă

c

Viteză
iniĠială

Lungime
Ġeavă în
calibre

mm

Greutate
proiectil

4,7cm Pak
(BOHLER)
CANNONE
DA 47/35
M35
SCHNEIDER/
Concordia

calibru

ProducĠie

Model

Denumire

kg
2,38801,450

m/s

m

Mm/m

670

7000

43/503

630

7000

43/503

71000

40/5000

Austria

1935

47

35,8

1682,6

336

Italia

1935

47

35,8

1682,6

277

România

1936/39

47

5 cm Pak 38

Germania

1938

50

60

3000

986

2,2500,975

1198

7,5 cm Pak
97/38

Germania

189738

75

36,3

2722,5

1190

6,704

570

11000

60/457

7,5 cm Pak 40

Germania

1940

75

46

3450

1500

6,8003,200

933

10000

106/475115/475

D.T. – UDR
nr. 26 Md. 43
(REùIğA)

România

1943

75

45

3375

1430

6,6004,100

8401030

12000

100/1000

2,3701,440

86/457

T.A.C.A.M.
R-2

T.As.

T.As.

Tun Anticar
pe Afet Mobil
R-2
7,5 cm
STURMGES
CHUTZ 40
Ausf G
7,5 cm
STURMGES
CHUTZ 40
Ausf G
SAUKOPF

LăĠime

ÎnălĠime

Blindaj
Min/Max

Armament

Tip motor

Viteza
drum/teren

Tun Anticar
pe Afet Mobil
T-60

ProducĠie

Lungime

T.A.C.A.M.
T-60

Denumire
originală

Greutate

Denumire

Echipaj

4) Autotunuri

t

m

m

m

mm

mm
1x7
6,2
1x7,
92

c.p.

Km/h

România

3

9

România

3

12

Germania

Germania

5

5

23,9

23,9

5,51 2,35

5

2,1

6,77 2,95

6,77 2,95

GAZ 200

40/
20

1X7,
62

SKODA 6 L

35/
15

30/80

1x7
5
1x7,
92

MAYBACH
HL 120
TRM

40

30/80

1x7
5
1x7,
92

MAYBACH
HL 120
TRM

40

MAYBACH
HL 120
TRM

42

FORD 8V
95

22

HOTCHKIS
S H 39 120

45/
25

1,75

15/20

2,32

10/25

2,16

2,16

T.As.

HUMMEL

Germania

6

24

7,17 2,97

2,81

10/30

Vânătorul
de care
„Mareúal”

Prototip
M-00

România

2

6,7

4,3

2,46

1,55

20/30

Vânătorul
de care
„Mareúal”

M-05

România

2

10

5,8

2,44

1,54

10/20

950

1x1
49,1
1x7,
92
1x1
21,9
1x7,
92
1x7
5
1x7,
92

În perioada 1945 – 1975
1) Tunuri úi obuziere

Tun antitanc
cal. 75 mm,
model 1943
Tun antitanc
cal. 75 mm,
model 1940
(PAK)
Tun antitanc
cal. 85 mm,
model 1948

8400 Exploziv
2000 Perforant-trasor
Perforant-trasor
1000
11450
1500

subcalibru
Exploziv
Perforant-trasor

8000 Exploziv
3000 Perforant-trasor

19000 Exploziv
4000 Perforant-trasor

Tun cal. 76 mm,
model 1942

13290 Exploziv
4000 Perforant-trasor
Perforant-trasor
1000

Tun cal. 85 mm,
model 1944

15650
4000
1500

Tun de munte
cal. 76 mm
model 1948
Autotun cal. 76 mm
model 1942

Autotun cal.
100 mm
Tun cal. 105 mm
model 1936
Tun cal. 122 mm
model 1931/37

8600
1000

subcalibru
Cumulativ
Exploziv
Perforant-trasor
Perforant-trasor
subcalibru
Cumulativ
Exploziv
Cumulativ

13290 Exploziv
4000 Perforant-trasor
Perforant-trasor
1000
subcalibru
Cumulativ
Exploziv
Perforant-trasor
Cumulativ

16800
4000
3000
17130 Exploziv

20160 Exploziv
4000 Perforant-trasor

15-20

1250

6,76 1,69 1,37

-5...
+25

54

18

1470

6,65 1,79 1,40

-7...
+34

70

8-12

1465

6,0

2,03 1,25

-5...
+22

65

10

2400

9,19 1,18 1,47

-6...
+35

54

15

1200

6,09 1,64 1,45

-5...
+37

54

10

1725

8,34 1,73 1,42

-5...
+35

54

8

690

3,10 1,31 1,22

-15...
+45

50

5-6

10500 4,96 2,71 2,10

-5...
+15

60

2-3

31600 8,30 3,00 2,70

-3...
+20

16

6

4680

7,10 1,91 1,85

43

50

5

8050

8,90 2,34 2,27

-2...
+65

58

951

ÎnălĠimea (m)

Masa
(Kg)

LăĠimea (m)

Regimul
de foc în
primul
minut
(lov./min.)

Câmp de tragere
orizontal (grade)

Tun antitanc
cal. 57 mm,
model 1943

Tipuri de
muniĠie
întrebuinĠată
(proiectil/bombă)

Lungimea (m)

Denumirea
armamentului

DistanĠa
de
tragere
maximă
(m)

Câmp de tragere
vertical (grade)

Date tehnice de construcĠie

Obuzier cal.
122 mm, model
1938
Obuzier cal.
150 mm, model
1934
Obuzier cal.
152 mm, model
1938
Obuzier-tun
cal. 152 mm,
model 1937
Obuzier cal.
100 mm, model
1934, SKODA
Obuzier de munte
cal. 100 mm
model 1939,
SKODA

11800 Exploziv
2000/ Cumulativ
4000
15000 Exploziv

12390 Exploziv
5000 Ruptură-beton
17230
15920
4000
11000
1500

Exploziv
Ruptură-beton
Perforant-trasor
Exploziv
Perforant-trasor

11000 Exploziv
1500 Perforant-trasor

Câmp de tragere
orizontal (grade)

Masa
(Kg)

6

2500

5,80 1,97 1,82

3

5900

7,70 2,30 2,15

-5...
+70

45

4

4550

6,42 2,09 1,91

-1...
+65

50

4

8070

8,17 2,34 2,40

-2...
+65

58

6

1590

5,25 1,85 1,57

-5...
+70

50

6

1470

5,36 1,93 1,61

-5,5..
+70

6

ÎnălĠimea (m)

Regimul
de foc în
primul
minut
(lov./min.)

LăĠimea (m)

Tipuri de
muniĠie
întrebuinĠată
(proiectil/bombă)

Lungimea (m)

Denumirea
armamentului

DistanĠa
de
tragere
maximă
(m)

Câmp de tragere
vertical (grade)

Date tehnice de construcĠie

-3...
49
+63,5

2) Aruncătoare

3040

Explozivă

20

61

5800

Explozivă

9

480

5100

Explozivă

3

8000

Explozivă

1

952

Câmp de tragere
orizontal (grade)

Masa
(Kg)

Câmp de tragere
vertical (grade)

Regimul
de foc în
primul
minut
(lov./min.)

ÎnălĠimea (m)

Aruncător cal.
82 mm, model
1937
Aruncător cal.
120 mm, model
1942/43
Aruncător cal.
160 mm, model
1943
Aruncător cal.
240 mm, model
1940

Tipuri de
muniĠie
întrebuinĠată
(proiectil/bombă)

LăĠimea (m)

Denumirea
armamentului

DistanĠa
de
tragere
maximă
(m)

Lungimea (m)

Date tehnice de construcĠie

-

-

-

+45..
+85

6

5,25 1,54 1,49

+45..
+80

10

1270

3,98 1,77 3,50

+45..
+80

50

4230

6,35 2,43 2,21

+45..
+80

39

3) Aruncătoare de proiectile reactive

40

20400

21

20750

32

8200

-

40/
13

20400/
45000

-

6

ÎnălĠimea (m)

5

LăĠimea (m)

4

Date tehnice de
construcĠie
Lungimea (m)

3

În teren
accidentat
Timpul necesar pentru
tragerea unei salve
(secunde)

2

Masa
(Kg)

Pe úosea

Cu proiectil
cu inel mare
de frânare

Aruncător proiectile
reactive cal. 122 mm,
pe
úasiu
de
autocamion URAL
375 E
Aruncător proiectile
reactive cal. 122 mm,
pe
úasiu
de
autocamion SR 114 R
Aruncător proiectile
reactive cal. 130 mm,
pe
úasiu
de
autocamion SR 114 R
Lansatorul LAROM
- muniĠie GRAD,
calibru 122 mm/
- muniĠie LAR MK 4,
calibru 160 mm

Cu proiectil
cu inel mic
de frânare

1

Cu proiectil
fără inel de
frânare

Număr de tuburi de
ghidare

Denumirea
armamentului

Viteza de
marú
(km/h)

DistanĠa de tragere
maximă (m)

10

11

12

7

8

9

15890 11990 13700

75

15

20

7,35 2,40 3,09

15850 11980

8650

65

15

15,6

6,17 2,48 2,72

-

10330

40

15

Apx.
7,00 2,38 2,18
12,4

-

18500

75

25

20/
47

7,40 2,51 3,35

4) Rachete antitanc dirijate

75/15

-

3

2000 600

2

5850

75/15 8-9

6

3000 500

2

6000

75/15 8-9

953

ÎnălĠimea maúinii de
luptă (m)

2370

LăĠimea maúinii de luptă
(m)

2

Lungimea maúinii de
luptă (m)

Pe apă

2000 600

Date tehnice de construcĠie
Denumirea rachetei

Pe úosea/teren
accidentat

4

DistanĠa de
tragere minimă

Viteza de tragere
(lov-min)

2 P 26 pe
autoturism
GAZ-69
2 P 27 pe
transportor
blindat
special
amenajat
(GAZ – 40
PM)
2 P 110 pe
transportor
blindat
special
amenajat
(GAZ – 40
PM)

Viteza de
marú
(km/h)

Masa
maúinii
de
luptă
(Kg)

DistanĠa de
tragere maximă

Denumirea
armamentului

Număr de ghidaje

DistanĠa de
tragere

Puterea de
pătrundere
în blindaj
a rachetei
la unghiuri
de
incidenĠă
de 90o /60o
(mm)

3M6

3,85 1,97 2,17

300/150

3M6

5,70 2,25 1,90

300/150

9M14M
5,70 2,20 2,00
9M14

400

SITUAğIA UNITĂğILOR DE ARTILERIE ÎN ANUL 1954
Nr.
crt.

Denumirea

Compunerea

Garnizoana
de reúedinĠă

1

Divizia 43
Artilerie
Rupere

Comandament

Tecuci

2

Bg 32
Tunuri Ind.

3

Bg. 74
Obuziere

4

Bg. 175
Aruncătoare
mixtă;

5
6

Bg. 189
Obuziere;
Bg. 213
Obuziere

7

R. 54 T.
Armată

8

R. 99 Art.
Antitanc

9

R. 111 Art.

10

R. 116 Art.

11

R. 117 Art.

12

R. 126 Art.

13

R. 142 Art.

14

R. 146 Art.

 3 Dn.x 4 Bt (1Bt, T. 130 mm +
3 Bt. T.Ob.152 mm) x 4 piese
 1 Dn.Centru Instr.Art (1 Bt. ob.
cal. 152 mm x 6 p.);
 2 Dn.x 3 Bt.x 4 Ob. cal. 122 mm
 1 Dn.x 3 Bt.x 4 Ob. cal. 152 mm
 1 Dn.x 3 Bt.x 4 Ar. cal. 160240 mm
 1 Dn.x 3 Bt.x 4 Ar.P.R.
cal. 130 mm
 1 Dn.x 3 Bt.x 4 Ar. cal. 160 mm
 1 Dn.x 3 Bt.x 4 Ar. cal. 240 mm
 1 Dn.x 3 Bt.x 4 Ar.P.R.
cal. 130 mm
 3 Dn.x 3 Bt.x 4 Ob. cal. 152 mm
 3 Dn.x 3 Bt.x 4 Ob. cal. 122 mm
 1 Dn.x 3 Bt.x 4 T. cal. 122 mm
 2 Dn. x 3 Bt.x 4 T. Ob.
cal. 152 mm
 Baterie C.I.A.
 3 Dn. T. 85 mm x 2 Bt x 6 p.
 1 Dn.T.cal.100m x 2 Bt x 6 p.
 1 Dn.x 3 Bt.x 4 T. cal. 76 mm
 1 Dn.Mixt (Ar. 120 mm úi
Ob. 122 mm)
 1 Dn.x 3 Bt.x 4 Ob. cal. 122 mm
 1 Dn. x 3 Bt.x 4 T. cal. 76 mm
 1 Dn.x 3 Bt.x 4 Ar. cal. 120 mm
 1 Dn.x 3 Bt.x 4 T. cal. 76 mm
 1 Dn.Mixt (Ar. 120 mm úi
Ob. 122 mm)
 1 Dn. x 3 Bt.x 4 Ob. cal.
122 mm
 1 Dn. x 3 Bt.x 4 T. cal. 85 mm
 1 Dn. x 3 Bt.x 4 Ar.
cal. 120 mm
 1 Dn.x 3 Bt.x 4 T. cal. 85 mm
 2 Dn. x 3 Bt.x 4 Ob. cal.
122 mm
 1 Dn.x 3 Bt.x 4 T. cal. 100 mm
 1 Dn. x 3 Bt.x 4 Ob.
cal. 152 mm
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Grad de
asigurare cu
autovehicule
(%)

Focúani

41

Roman

78

GalaĠi

100

Tecuci

50

Bârlad

100

FloreútiCluj

54

Caracal

84

Călăraúi

0

Codlea

0

Bacău

0

Obs.

Asigurat T.
cal. 20 mm Gustav

Asigurat T. cal. 76 mm
úi Ar. 120 mm

Ineu

100

Caransebeú

100

Asigurat T.
cal. 20 mm
Gustav

100

Asigurat T. cal.
105 mm , Ar.
120 mm, Ob.150 mm
SKODA

Ineu

Nr.
crt.

Denumirea

15

R. 150 Art.

16

R. 166 Art.

17

R. 182 Art.

18

R. 191 Art.

19

R. 197 Art.

20

R. 204 Art.

21

R. 211 Art.

22

R. 225 Art.

23

R. 242 Art.

24

R. 243 Art.

25

R. 264 Art.
C.A.

26

R. 273 Art.
Antitanc

27

R. 276 Art.

28

R. 286 Art.

29

R. 298 Art.

30

Dn. 1057
Art.
Antitanc

Compunerea

 1 Dn.x 3 Bt.x 4 T. cal. 85 mm
 1 Dn. x 3 Bt.x 4 Ob.
cal. 122 mm
 1 Dn. x 3 Bt.x 4 Ar.
cal. 120 mm
 1 Dn.x 3 Bt.x 4 T. cal. 76 mm
 1 Dn.Mixt (Ar. 120 mm úi
Ob. 122 mm)
 1 Dn.x 3 Bt.x 4 T. cal. 100 mm
 2 Dn. x 3 Bt.x 4 T. Ob.
cal. 152 mm
 Baterie C.I.A.
 1 Dn.x 3 Bt.x 4 T. cal. 85 mm
 1 Dn. x 3 Bt.x 4 Ob.
cal. 122 mm
 1 Dn. x 3 Bt.x 4 Ar.
cal. 120 mm
 2 Dn. x 3 Bt.x 4 Ob.
cal. 122 mm
 1 Dn. x 3 Bt.x 4 T. cal. 85 mm
 2 Dn.x 3 Bt.x 4 Ob. cal. 122 mm
 1 Dn.x 3 Bt.x 4 T. cal. 85 mm
 2 Dn.x 3 Bt.x 4 Ob. cal. 122 mm
 1 Dn.x 3 Bt.x 4 Ar. cal. 120 mm
 1 Dn.x 3 Bt.x 4 T. cal. 76 mm
 1 Dn. Mixt x 3 Bt.x 4
(Ob. cal. 122 mm/Ar.120 mm)
 2 Dn.x 3 Bt.x 4 Ob. cal. 152 mm
 1 Dn.x 3 Bt.x 4 T. cal. 100 mm
 Baterie cercetare instrumentală
de art.
 1 Dn.x 3 Bt.x 4 T. cal. 76 mm
 1 Dn. Mixt x 3 Bt.x 4
(Ob. cal. 122 mm/Ar.120 mm)
 2 Dn.x 3 Bt.x 4 Ob. cal. 152 mm
 1 Dn.x 3 Bt.x 4 T. cal. 100 mm
 Baterie cercetare instrumentală
de art.
 1 Dn.x 2 Bt.x 6 T. cal. 100 mm
 2 Dn. x 2 Bt.x 6 T. cal. 85 mm
 1 Dn.x 3 Bt.x 4 T. cal. 85 mm
 2 Dn. x 3 Bt.x 4 Ob.
cal. 122 mm
 2 Dn.x 3 Bt.x 4 Ob. cal. 122 mm
 1 Dn.x 3 Bt.x 4 Ar. cal. 120 mm
 1 Dn.x 3 Bt.x 4 Ob. cal. 122 mm
 1 Dn.x 3 Bt.x 4 T. cal. 85 mm
 1 Dn.x 3 Bt.x 4 Ar. cal. 120 mm
 2 Bt. T. cal. 85 mm;
 1 Bt. T. cal. 100 mm
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Garnizoana
de reúedinĠă

Grad de
asigurare cu
autovehicule
(%)

Huúi

54

Slatina

58

Lugoj

100

Roman

54

Buziaú

100

Craiova

100

Bucureúti

100

Prundu
Bîrgăului

0

Brăila

36

ùimleu

0

Târgu Jiu

78

Obs.

Asigurat Ar. cal.
120 mm,
Ob. 150 mm
SKODA
úi T.105 mm

Asigurat Ob.
SKODA 152 mm
úi T. 105 mm
Asigurat T. cal.
57 mm úi 76 mm

Timiúoara

100

Medgidia

66

Craiova

100

M. Bravu

16

Nr.
crt.

31
32
33
34
35
36
37
38
39

40

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Denumirea

Dn. 390 Art.
Antitanc
Dn. 390 Art.
Antitanc
Dn. 401 Art.
Antitanc
Dn. 401 Art.
Antitanc
Dn. 445 Art.
Antitanc
Dn. 492 Art.
Antitanc
Dn. 678 Art.
Antitanc
Dn. 945 Ar.
P.R.
Dn.
Ar.P.R./C.1
9 A.
Dn.
Ar.P.R./C.3
8A
Dn.
Ar.P.R./C.5
2 A.
Dn. Ob./Bg.
75 Tc.
Dn. Ob./Bg.
94 Tc.
Dn.
Ob./Bg.82
Tc.
Bt. 308 Art.
Antitanc
Bt. 343 Art.
Antitanc
Bt. 350 Art.
Antitanc
Bt. 357 Art.
Antitanc
Bt. 540 Art.
Antitanc
Bt. 557 Art.
Antitanc
Bt.664
Ar.P.R
Bt.Ar.P.R/
D.49
Mecanizată

Compunerea

Garnizoana
de reúedinĠă

Grad de
asigurare cu
autovehicule
(%)

Brăila

25

Obs.

 2 Bt. T. cal. 85 mm x 4 piese;
 2 Bt. T. cal. 85 mm x 4 piese;
 2 Bt.x 6 T. cal.85 mm

Asigurat T. cal.
76 mm

Gătaia

 2 Bt.x 6 T. cal.85 mm
 2 Bt. T. cal. 57 mm x 6p;
 1 Bt. T. cal. 85 mm x 6p
 2 Bt.x 6 T. cal.85 mm
 2 Bt.x 6 T. cal.85 mm
 2 baterii aruncătoare R2 x 4 p

Câlnic

100

Craiova

50

Lugoj

100

Asigurat T. cal.
76 mm

Săcălaz

100

Asigurat T. cal.
76 mm

Lugoj

100

 2 baterii aruncătoare R2 x 4 p

Urma a se înfiinĠa

 2 baterii aruncătoare R2 x 4 p

Urma a se înfiinĠa

 2 baterii aruncătoare R2 x 4 p

Urma a se înfiinĠa

 3 Bt.x 4 Ob. cal. 122 mm

Târgu
Mureú

 3 Bt.x 4 Ob. cal. 122 mm

Lugoj

 3 Bt.x 4 Ob. cal. 122 mm

Piteúti
 6 T. 107 FR
 6 T. 107 FR
 6 T. 107 FR
 6 T. 107 FR
 6 piese
 6 piese

Slatina

100

Bacău

67

Călăraúi

67

Braúov

100

Prundu
Bîrgăului

67

Asigurat T.
cal. 76 mm

Asigurat T.
cal. 75 mm ReúiĠa

ùimleu

 4 aruncătoare proiectile cu
reacĠie
 4 aruncătoare proiectile cu
reacĠie
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Bucureúti

100
Urma a se înfiinĠa

DINAMICA ABSOLVENğILOR 1971-2013
ùCOALA MILITARĂ DE OFIğERI ACTIVI DE ARTILERIE
„IOAN VODĂ” 1971 – 1990

50

Nr.
crt.
1
2
3
4
5

1971
1972
1973
1973
1974

3 ani
3 ani
3 ani
3 ani
3 ani

Categoria de
personal
OfiĠeri
OfiĠeri
OfiĠeri
OfiĠeri
OfiĠeri

6

1975

3 ani

OfiĠeri

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1976
1977
1977
1978
1978
1979
1979
1980
1980
1981
1981
1982
1982
1982

3 ani
3 ani
3 ani
3 ani
3 ani
3 ani
3 ani
3 ani
2 ani
3 ani
3 ani
3 ani
3 ani
2 ani

OfiĠeri
OfiĠeri
OfiĠeri
OfiĠeri
OfiĠeri
OfiĠeri
OfiĠeri
OfiĠeri
OfiĠeri
OfiĠeri
OfiĠeri
OfiĠeri
OfiĠeri
OfiĠeri

Artilerie
Artilerie
Artilerie
Topogeodezie
Artilerie
Artilerie + Serviciul
topografic
Artilerie
Artilerie
Topografie
Artilerie
Topografie
Artilerie
Topografie
Artilerie
Artilerie
Artilerie
Topografie
Artilerie
Topografie
Artilerie

21

1983

3 ani

OfiĠeri

Artilerie

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

1983
1984
1985
1985
1986
1986
1987
1987
1988
1988
1988
1988
1988
1989
1989
1989
1989

3 ani
3 ani
3 ani
3 ani
3 ani
3 ani
3 ani
3 ani
3 ani
3 ani
3 ani
3 ani
2 ani
3 ani
3 ani
3 ani
2 ani

OfiĠeri
OfiĠeri
OfiĠeri
OfiĠeri
OfiĠeri
OfiĠeri
OfiĠeri
OfiĠeri
OfiĠeri
OfiĠeri
Maiútri militari
Maiútri militari
SubofiĠeri
OfiĠeri
OfiĠeri
Maiútri militari
SubofiĠeri

Topografie
Artilerie
Artilerie
Topografie
Artilerie
Topografie
Artilerie
Topografie
Artilerie
Topografie
Armament
MuniĠii
Artilerie úi rachete
Artilerie
Topografie
Armament
Artilerie úi rachete

PromoĠia

Durata

Arma/specialitatea

Ministerul de Interne.

957

Număr
absolvenĠi
167
175
148
16
152

Obs.

187
228
337
28
352
23
291+8 M.I.50
24
142
8
202+5 M.I.
23
148
21+1 F.F.
50
183+2 M.I. +
1 străin
23
104
130
24
330
33
172
31
161
25
33
16
86
196
27
23
30

străini

străini

Nr.
crt.
39
40
41
42
43
44
45

PromoĠia

Durata

1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990

3 ani
3 ani
2 ani
3 ani
3 ani
2 ani
1 an

Categoria de
personal
OfiĠeri
OfiĠeri
SubofiĠeri
Maiútri militari
Maiútri militari
SubofiĠeri
SubofiĠeri

Arma/specialitatea
Artilerie
Topografie
Topografie
Armament
MuniĠii
Artilerie
Artilerie

Număr
absolvenĠi
200
29
22
31
32
63
30

Obs.

INSTITUTUL MILITAR DE ARTILERIE ùI GEODEZIE
„IOAN VODĂ” 1991 – 1997

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

PromoĠia/
Denumirea
cursului
1991
1991
1991
1992
1992
1992
1993
1993
1994
1994
1994

12

1995

4 ani

OfiĠeri

13

1995

4 ani

OfiĠeri

14
15

1995
1995

4 ani
2 ani

OfiĠeri
SubofiĠeri

16

1995

2 ani

SubofiĠeri

17
18

1995
1995

2 ani
3 ani

SubofiĠeri
Maiútri militari

19

1996

4 ani

OfiĠeri

20
21

1996
1996

3 ani
2 ani

Maiútri militari
SubofiĠeri

22

1996

2 ani

SubofiĠeri

23

Curs
perfecĠionare
comandanĠi de
divizioane
artilerie úi
ofiĠeri din
statele majore
de unităĠi de

16 săpt.

OfiĠeri

Nr.
crt.

Durata

Categoria de
personal

Arma

3 ani
2 ani
1 an
3 ani
2 ani
1 an
3 ani
2 ani
2 ani
2 ani
3 ani

OfiĠeri
SubofiĠeri
SubofiĠeri
OfiĠeri
SubofiĠeri
SubofiĠeri
OfiĠeri
SubofiĠeri
SubofiĠeri
SubofiĠeri
Maiútri militari

Artilerie
Artilerie
Artilerie
Artilerie úi rachete
Artilerie
Artilerie
Artilerie
Artilerie
Artilerie úi rachete
Artilerie úi rachete
Armament
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Număr
absolvenĠi

167
35
26
152
63
4
123
83
76
9 F.F.
20
70+5
Artilerie úi rachete
R.Moldova
Artilerie úi rachete 38
paraúutiúti
Topografie
19
Artilerie úi rachete
56
Artilerie úi rachete 19
paraúutiúti
Artilerie úi rachete
22 F.F.
MuniĠii
21
92+7
Artilerie úi rachete
R.Moldova
Artilerie úi rachete
20
Artilerie úi rachete
81
Artilerie úi rachete 40 F.F.
paraúutiúti

-

51

Obs.

Nr.
crt.

24

PromoĠia/
Denumirea
cursului
tip divizion –
seria 02.12.
1996 - 21.03.
1997
Curs
perfecĠionare
comandanĠi
baterii de
artilerie – seria
02.12. 1996 –
21.03. 1997

Durata

Categoria de
personal

Arma

Număr
absolvenĠi

16 săpt.

OfiĠeri

-

61

25

1997

4 ani

OfiĠeri

Artilerie úi rachete

26

1997
Curs de
perfecĠionare
comandanĠi
divizioane de
artilerie úi
ofiĠeri din
statele majore
de unităĠi de
tip divizion –
seria 05.05–
22.08. 1997
Curs de
perfecĠionare
comandanĠi
baterii de
artilerie – seria
05.05.–
22.08.1997
Curs de
specializare
úefi magazii
armament,
muniĠii,
materiale
tehnice úi
gestionari –
seria 01 –
28.10. 1997
Curs A.T.A.M.–
seria 01.10 –
28.11.1997

4 ani

OfiĠeri

Topografie

150+2
R.Moldova
21

16 săpt.

OfiĠeri

Artilerie

51

16 săpt.

OfiĠeri

Artilerie

70

4 săpt.

SubofiĠeri

Artilerie

15

8 săpt.

OfiĠeri

Artilerie

23

27

28

29

30

959

Obs.

ùCOALA DE APLICAğIE PENTRU ARTILERIE ùI RACHETE
„IOAN VODĂ” 1997 – 2002
Nr.
crt.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

PromoĠia/
Denumirea cursului
Curs de specializare
comandanĠi subunităĠi
R.A.D. - 1998
Curs de specializare úefi
magazii armament, muniĠii,
materiale tehnice úi
gestionari - 1998
Curs de specializare
comandanĠi plutoane
comandă - 1998
Curs de specializare
comandanĠi plutoane
tragere - 1998
Curs de stat major
(perfecĠionare comandanĠi
divizioane) – seria 05.01. –
24.04. 1998
Cursul avansat
(perfecĠionare comandanĠi
de baterii) – 05.01 –
24.04. 1998
Cursul de stat major
subofiĠeri – seria 01.06. –
24.07. 1998
Curs de specializare úefi
echipaje (grupe reparaĠii)
rachete antitanc dirijate –
seria 01.06. – 24.07. 1998
Curs de stat major
(perfecĠionare comandanĠi
de divizioane) –
seria 11.05. – 28.08. 1998
Curs avansat (perfecĠionare
comandanĠi baterii) –
seria 11.05. – 28.08. 1998
Curs de specializare în
asigurarea psihologică a
acĠiunilor militare –
seria 01.06. – 28.08. 1998
Curs premergător preluării
funcĠiei de comandant de
divizion - 1998
Curs de specializare úefi
asigurare tehnică cu
armament úi muniĠii - 1998

Durata

Categoria
de
personal

Arma

Număr
absolvenĠi

8 săpt.

OfiĠeri

Artilerie

16

4 săpt.

SubofiĠeri

Artilerie

19

8 săpt.

SubofiĠeri

Artilerie

13

8 săpt.

SubofiĠeri

Artilerie

14

16 săpt.

OfiĠeri

Artilerie

29

16 săpt.

OfiĠeri

Artilerie

57

8 săpt.

SubofiĠeri

Artilerie

15

8 săpt.

Maiútri
militari

Artilerie

7

16 săpt.

OfiĠeri

Artilerie

29

16 săpt.

OfiĠeri

Artilerie

56

13 săpt.

OfiĠeri

Artilerie

17

2 săpt.

OfiĠeri

Artilerie

4

8 săpt.

OfiĠeri

Artilerie

17

960

Obs.

Nr.
crt.

14

15

16

17

18
19
20
21

22

23

24

25

26

27

28

PromoĠia/
Denumirea cursului
Curs de specializare
gestionari armament,
muniĠii úi materiale tehnice –
seria 11.01. – 05.02. 1999
Curs de specializare
gestionari armament,
muniĠii úi materiale tehnice –
22.02. – 19.03. 1999
Curs comandanĠi plutoane
tragere – seria 11.01 –
09.04 1999
Curs comandanĠi plutoane
comandă – seria 11.01 –
09.04 1999
Curs specializare
comandanĠi subunităĠi RAD –
seria 01.03 – 23.04 1999
Curs de stat major – seria
22.03 – 09.07 1999
Curs avansat – seria 22.03 –
09.07 1999
Curs de stat major –
seria 24.05 – 16.07 1999
Curs de specializare ofiĠeri
în asigurarea psihologică
a acĠiunilor militare –
seria 19.04 – 16.07 1999
Curs de bază în arma
artilerie úi rachete úi de
pregătire pentru prima
funcĠie de ofiĠer - 1999
Curs de specializare
gestionari armament,
muniĠii úi materiale tehnice –
seria 04.10 – 29.10 1999
Curs de specializare úefi
asigurare tehnică cu
armament úi muniĠii –
seria 04.10 – 26.11 1999
Curs de stat major –
seria 04.10 – 26.11 1999
Curs de specializare úefi
secĠii depozitare armament
úi muniĠii – seria 10.01 –
04.02 2000
Curs de specializare ofiĠeri
în domeniul acĠiunilor
psihologice – seria 10.01 –
03.03 2000

Durata

Categoria
de
personal

Arma

Număr
absolvenĠi

4 săpt.

SubofiĠeri

Artilerie

25

4 săpt.

SubofiĠeri

Artilerie

25

13 săpt.

SubofiĠeri

Artilerie

12

13 săpt.

SubofiĠeri

Artilerie

16

12 săpt.

OfiĠeri

Artilerie

13

16 săpt.

OfiĠeri

Artilerie

60

16 săpt.

OfiĠeri

Artilerie

39

8 săpt.

SubofiĠeri

Artilerie

18

13 săpt.

OfiĠeri

Artilerie

20

11 luni

OfiĠeri

Artilerie úi
rachete

110

4 săpt.

SubofiĠeri

Artilerie

38

8 săpt.

OfiĠeri

Artilerie

16

8 săpt.

SubofiĠeri

Artilerie

14

4 săpt.

Maiútri
militari úi
subofiĠeri

Artilerie

11

8 săpt.

OfiĠeri

Alte arme

19

961

Obs.

Nr.
crt.
29

30

31

32
33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

PromoĠia/
Denumirea cursului
Curs de comandanĠi
plutoane tragere –
seria 10.01 – 07.04 2000
Curs de comandant pluton
comandă – seria 10.01 –
07.04 2000
Curs de specializare
comandanĠi subunităĠi
rachete antitanc dirijate –
seria 06.03 – 28.04 2000
Curs avansat –
seria 20.03 – 07.07 2000
Curs de stat major –
seria 20.03 – 07.07 2000
Curs de bază în arma
artilerie úi rachete úi de
pregătire pentru prima
funcĠie de ofiĠer –
seria 2000
Curs de bază – subofiĠeri
luptători – filiera indirectă
Curs premergător preluării
funcĠiei de comandant de
divizion (promoĠia 2000
A.Î.S.M.) – seria 02 – 13.10
2000
Curs de specializare ofiĠeri
în domeniul acĠiunilor
psihologice – seria 02.10 –
24.11 2000
Cursul de stat – subofiĠeri –
seria 02.10 – 24.11 2000
Curs de specializare
gestionari armament,
muniĠii úi materiale tehnice –
20.11 – 15.12 2000
Curs de bază subofiĠeri
luptători în activitate –
seria 04.09 2000 –
26.01 2001
Curs de specializare
gestionari armament,
muniĠii úi materiale tehnice –
seria 08.01 2001 –
02.02 2001
Curs formare subofiĠeri
luptători în activitate –
seria 04.12 2000 –
27.04 2001

Durata

Categoria
de
personal

Arma

Număr
absolvenĠi

13 săpt.

SubofiĠeri

Artilerie úi
rachete

13

13 săpt.

SubofiĠeri

Artilerie úi
rachete

5

8 săpt.

OfiĠeri

Artilerie úi
rachete

10

16 săpt.

OfiĠeri

16 săpt.

OfiĠeri

11 luni

OfiĠeri

Artilerie úi
rachete

51

16 săpt.

SubofiĠeri

Artilerie úi
rachete

56

2 săpt.

OfiĠeri

Artilerie úi
rachete

5

8 săpt.

OfiĠeri

Alte arme

20

8 săpt.

SubofiĠeri

Artilerie úi
rachete

20

4 săpt.

SubofiĠeri

Artilerie úi
rachete

20

21 săpt.

SubofiĠeri

Artilerie úi
rachete

25

4 săpt.

SubofiĠeri

Alte arme

17

17 săpt.

SubofiĠeri

Artilerie úi
rachete

22

962

Artilerie úi
rachete
Artilerie úi
rachete

41
61

Obs.

Nr.
crt.
43

44

45

46
47
48

49

50
51
52
53

54

55

56

57
58
59

PromoĠia/
Denumirea cursului
Curs specializare subunităĠi
R.A.D. – seria 26.02. –
20.04. 2001
Curs de comandant pluton
tragere – seria 29.01. –
27.04 2001
Curs de comandant pluton
comandă – seria 29.01. –
27.04. 2001
Curs specializare úefi
ATAM – seria 07.05. –
29.06. 2001
Curs de stat major –
seria 19.03 – 06.07 2001
Curs avansat – seria 19.03. –
06.07.2001
Curs de bază în arma
artilerie úi rachete úi de
pregătire pentru prima
funcĠie de ofiĠer - 2001
Curs formare subofiĠeri
luptători în activitate - 2001
Curs de bază subofiĠeri 2001
Curs formare subofiĠeri
luptători în activitate – seria
04.06 2001 – 31.10 2001
Curs stat major – subofiĠeri –
seria 01.10 – 23.11 2001
Curs specializare gestionari
armament, muniĠii úi
materiale tehnice – seria
19.11 – 14.12 2001
Curs de specializare úefi
A.T.A.M. – seria 07.01 –
01.03.2002
Curs de specializare ofiĠeri
în domeniul acĠiunilor
psihologice – seria 07.01. –
01.03.2002
Curs de stat major – seria
03.12. 2001 – 22.03. 2002
Curs avansat – seria 03.12. –
22.03 2002
Curs stat major subofiĠeri –
seria 04.02. – 29.03. 2002

Durata

Categoria
de
personal

Arma

Număr
absolvenĠi

8 săpt.

OfiĠeri

Artilerie úi
rachete

10

13 săpt.

SubofiĠeri

Artilerie úi
rachete

13

13 săpt.

SubofiĠeri

Artilerie úi
rachete

5

8 săpt.

OfiĠeri

Artilerie úi
rachete

20

16 săpt.

OfiĠeri

16 săpt.

OfiĠeri

47 săpt.

OfiĠeri

17 săpt.

SubofiĠeri

47 săpt.

SubofiĠeri

16 săpt.

SubofiĠeri

Artilerie úi
rachete

32

8 săpt.

SubofiĠeri

Artilerie úi
rachete

20

4 săpt.

SubofiĠeri

Artilerie úi
rachete

19

8 săpt.

OfiĠeri

Artilerie úi
rachete

9

8 săpt.

OfiĠeri

Alte arme

19

16 săpt.

OfiĠeri

16 săpt.

OfiĠeri

8 săpt.

SubofiĠeri

963

Artilerie úi
rachete
Artilerie úi
rachete
Artilerie úi
rachete
Artilerie úi
rachete
Artilerie úi
rachete

Artilerie úi
rachete
Artilerie úi
rachete
Artilerie úi
rachete

60
40

21

35
3
R.Moldova

40
60
20

Obs.

Nr.
crt.

60

61

62

63

64
65
66

PromoĠia/
Denumirea cursului
Curs de comandant
(locĠiitor comandant)
pluton/secĠie artilerie úi
rachete – seria 07.01. –
05.04. 2002
Curs conducere structuri
tehnice (subofiĠeri úi maiútri
militari) – 04.03. –
26.04. 2002
Curs stat major subofiĠeri –
seria 29.04. – 21.06. 2002
Curs de maiútri militari
clasa I úi plutonieri
adjutanĠi – seria 13.05. –
21.06.2002
Curs de stat major –
seria 01.04. – 19.07.2002
Curs avansat – seria 01.04. –
19.07.2002
Curs de bază ofiĠeri – seria
03.09. 2001 – 31.07.2002

Durata

Categoria
de
personal

Arma

Număr
absolvenĠi

13 săpt.

SubofiĠeri

Artilerie úi
rachete

19

8 săpt.

SubofiĠeri
úi maiútri
militari

Artilerie úi
rachete

5

8 săpt.

SubofiĠeri

Artilerie úi
rachete

19

8 săpt.

SubofiĠeri
úi maiútri
militari

Artilerie úi
rachete

19

16 săpt.

OfiĠeri

16 săpt.

OfiĠeri

48 săpt.

OfiĠeri

Artilerie úi
rachete
Artilerie úi
rachete
Artilerie úi
rachete

Obs.

49
9
24

ùCOALA DE APLICAğIE PENTRU ARTILERIE TERESTRĂ
ùI ARTILERIE ANTIAERIANĂ „IOAN VODĂ” 2002 – 2005
Nr.
crt.
1

2

3

4

5

PromoĠia/
Denumirea cursului
Curs de specializare úefi
ATAM – seria 07.10. –
29.11.2002
curs de conducere structuri
tehnice – seria 21.10. –
12.12.2002
Curs de informare úi
evaluare în domeniul
planificării resurselor
umane úi materiale în
situaĠii de criză la
mobilizare úi război –
seria 25.11. – 12.12.2002
Curs maiútri militari clasa I
úi plutonieri adjutanĠi –
seria 13.01. – 21.02.2003
Curs de stat major
subofiĠeri – seria 13.01. –
07.03.2003

Durata

Categoria
de
personal

Arma

Număr
absolvenĠi

8 săpt.

OfiĠeri

Artilerie úi
rachete

11

8 săpt.

SubofiĠeri
úi maiútri
militari

Artilerie úi
rachete

9

3 săpt.

OfiĠeri

Artilerie úi
rachete

12

6 săpt.

SubofiĠeri
úi maiútri
militari

Artilerie úi
rachete

21

8 săpt.

SubofiĠeri

Artilerie úi
rachete

21

964

Obs.

Nr.
crt.

6

7

8

9
10
11

12

13

14

15

16

17

18
19

PromoĠia/
Denumirea cursului
Curs de comandant
(locĠiitor comandant)
pluton/secĠie artilerie úi
rachete – seria 20.01. –
18.04.2003
Curs maiútri militari clasa I
sau plutonieri adjutanĠi –
seria 10.03. – 18.04.2003
Curs specializare gestionari
armament, muniĠii úi
materiale tehnice –
seria 12.05. – 07.06.2003
Curs de stat major –
subofiĠeri – seria 05.05. –
27.06.2003
Curs de stat major –
seria 31.03. – 18.07.2003
Curs de management al
acĠiunilor psihologice –
seria 21.04. – 18.07. 2003
Curs avansat pentru ofiĠeri
artilerie úi rachete – seria
31.03. – 18.07.2003
Curs de bază în arma
artilerie úi rachete úi de
pregătire pentru prima
funcĠie – seria 02.09.2002 –
25.07.2003
Curs de specializare pe
sistemul antiaerian 2x35
mm Oerlikon –
seria 29.09 – 24.10 2003
Curs de instructori pentru
maiútri militari úi subofiĠeri
de artilerie úi rachete – seria
08.09. – 31.10.2003
Curs de specializare pentru
sistemul antiaerian
2x35 mm Oerlikon
Curs de maiútri militari
clasa I sau subofiĠeri
adjutanĠi – seria 27.10. –
05.12.2003
Curs de specializare úefi
ATAM – seria 27.10. –
19.12.2003
Curs de stat major –
seria 27.10 .– 19.12.2003

Durata

Categoria
de
personal

Arma

Număr
absolvenĠi

13 săpt.

SubofiĠeri

Artilerie úi
rachete

23

6 săpt.

SubofiĠeri
úi maiútri
militari

Artilerie úi
rachete

15

4 săpt.

SubofiĠeri

Artilerie úi
rachete

8

8 săpt.

SubofiĠeri

Artilerie úi
rachete

20

16 săpt.

OfiĠeri

Artilerie úi
rachete

36

13 săpt.

OfiĠeri

Alte arme

8

16 săpt.

OfiĠeri

Artilerie úi
rachete

34

47 săpt.

OfiĠeri

Artilerie úi
rachete

25

4 săpt.

Maiútri
militari

Rachete úi
artilerie
antiaeriană

22

8 săpt.

SubofiĠeri

Artilerie úi
rachete

7

4 săpt.

OfiĠeri

Rachete úi
artilerie
antiaeriană

14

6 săpt.

SubofiĠeri
úi maiútri
militari

Artilerie úi
rachete

26

8 săpt.

OfiĠeri

Artilerie úi
rachete

13

8 săpt.

SubofiĠeri

Artilerie úi
rachete

10

965

Obs.

Nr.
crt.

PromoĠia/
Denumirea cursului

Durata

Categoria
de
personal

Arma
Rachete úi
artilerie
antiaeriană
Rachete úi
artilerie
antiaeriană

Număr
absolvenĠi

20

Curs de instructori –
artilerie antiaeriană –
seria 27.10. – 19.12.2003

8 săpt.

SubofiĠeri

21

Curs de stat major –
seria 27.10. – 19.12.2003

8 săpt.

SubofiĠeri
úi maiútri
militari

4 săpt.

SubofiĠeri
úi maiútri
militari

Alte arme

27

8 săpt.

OfiĠeri

Artilerie úi
rachete

8

8 săpt.

SubofiĠeri

Artilerie úi
rachete

10

8 săpt.

SubofiĠeri

22

23

24

25

Curs de specializare
gestionari armament,
muniĠii úi materiale tehnice –
seria 05.01. – 30.01.2004
Curs de specializare
comandanĠi subunităĠi
R.A.D. – seria 05.01. –
27.02.2004
Curs de locĠiitor comandant
pluton/comandant pluton
artilerie úi rachete –
seria 12.01. – 05.03.2004
Curs de instructori –
seria 08.03. – 30.04.2004

26

Curs de stat major –
seria 08.03. – 30.04.2004

8 săpt.

SubofiĠeri
úi maiútri
militari

27

Curs de bază – seria 02.09
2003 – 30.04 2004

35 săpt.

OfiĠeri

28

29
30
31
32
33
34

35
36

Curs de maiútri militari cls.I
sau subofiĠeri adjutanĠi –
seria 12.04. – 21.05.2004
Curs de locĠiitor comandant
pluton/ comandant pluton –
seria 05.04 – 28.05 2004
Curs de stat major –
seria 12.04. – 04.06.2004
Curs avansat ofiĠeri – seria
15.03. – 11.06. 2004
Curs de stat major –
seria 12.04.– 09.07.2004
Curs avansat ofiĠeri –
seria 12.04. – 09.07. 2004
Curs de stat major –
seria 12.04. – 09.07.2004
Curs de locĠiitor comandant
pluton/ comandant pluton –
seria 17.05. – 09.07.2004
Curs de bază ofiĠeri – seria
01.09.2003 – 30.07.2004

6 săpt.

8 săpt.

SubofiĠeri
úi maiútri
militari
SubofiĠeri
úi maiútri
militari

Artilerie úi
rachete
Rachete úi
artilerie
antiaeriană
Rachete úi
artilerie
antiaeriană
Rachete úi
artilerie
antiaeriană
Rachete úi
artilerie
antiaeriană
Artilerie úi
rachete
Rachete úi
artilerie
antiaeriană
Artilerie úi
rachete
Artilerie úi
rachete
Rachete úi
artilerie
antiaeriană

10

7

14
13

10

27

26

8 săpt.

SubofiĠeri

13 săpt.

OfiĠeri

13 săpt.

OfiĠeri

13 săpt.

OfiĠeri

13 săpt.

OfiĠeri

8 săpt.

SubofiĠeri

Artilerie úi
rachete

94

47 săpt.

OfiĠeri

Artilerie úi
rachete

52

966

32
18
40
37
4

Obs.

Nr.
crt.
37
38
39

PromoĠia/
Denumirea cursului
Curs de conducere structuri
tehnice – seria 07.06. –
30.07.2004
Curs de instructori –
seria 06.09. – 29.10.2004
Curs de specializare
comandanĠi subunităĠi RAD –
seria 06.09. – 29.10.2004

Durata

8 săpt.

Categoria
de
personal
SubofiĠeri
úi maiútri
militari

27

8 săpt.

OfiĠeri

Artilerie úi
rachete

3

Rachete úi
artilerie
antiaeriană

13

Artilerie úi
rachete

16

4 săpt.

SubofiĠeri
úi maiútri
militari

Artilerie úi
rachete

24

8 săpt.

OfiĠeri

Artilerie úi
rachete

12

Artilerie úi
rachete

23

41

Curs de stat major –
seria 25.10. – 17.12. 2004

8 săpt.

SubofiĠeri
úi maiútri
militari
SubofiĠeri
úi maiútri
militari

6 săpt.

SubofiĠeri
úi maiútri
militari

45

Curs de specializare
gestionari armament,
muniĠii úi materiale tehnice –
seria 31.01. – 25.02.2005
Curs de specializare úefi
ATAM – seria 10.01. –
04.03.2005
Curs de maiútri militari cls.I
sau subofiĠeri adjutanĠi –
seria 07.03. – 15.04.2005
Curs avansat – seria 14.03. –
10.06. 2005

13 săpt.

OfiĠeri

46

Curs de stat major –
seria 14.03. – 10.06. 2005

13 săpt.

OfiĠeri

47
48
49
50

51
52
53

Curs de locĠiitor comandant
pluton / comandant pluton – 8 săpt.
seria 18.04. – 10.06.2005
Cursul avansat –
13 săpt.
seria 18.04. – 15.07.2005
Curs de stat major –
13 săpt.
seria 18.04. – 15.07.2005
Curs de locĠiitor comandant
pluton/comandant pluton –
8 săpt.
seria 23.05. – 15.07.2005
Curs de stat major –
8 săpt.
30.05. – 22.07.2005
Curs de bază – seria 01.09.
2004 – 29.07.2005
Curs de bază – seria 01.11.
2004 – 29.11.2005

8

Artilerie úi
rachete

8 săpt.

44

Artilerie úi
rachete

SubofiĠeri

Curs de instructori –
seria 18.1. – 10.12.2004

43

Număr
absolvenĠi

8 săpt.

40

42

Arma

SubofiĠeri
OfiĠeri
OfiĠeri
SubofiĠeri
SubofiĠeri
úi maiútri
militari

47 săpt.

OfiĠeri

39 săpt.

OfiĠeri
967

Rachete úi
artilerie
antiaeriană
Rachete úi
artilerie
antiaeriană
Rachete úi
artilerie
antiaeriană
Artilerie úi
rachete
Artilerie úi
rachete
Artilerie úi
rachete
Rachete úi
artilerie
antiaeriană
Artilerie úi
rachete
Rachete úi
artilerie
antiaeriană

32

7

44
47
35
36

10
42
8

Obs.

Nr.
crt.

54

55

PromoĠia/
Denumirea cursului
Curs de cunoaútere a
complexului de rachete
antiaeriene KUB – seria
01.03. – 31.04.2005
Curs de cunoaútere a
complexului de rachete
antiaeriene KUB –
seria 03.05. – 30.06.2005

Durata

8 săpt.

8 săpt.

Categoria
de
personal
OfiĠeri,
subofiĠeri
úi maiútri
militari
OfiĠeri,
subofiĠeri
úi maiútri
militari

Arma

Număr
absolvenĠi

Rachete úi
artilerie
antiaeriană

40

Rachete úi
artilerie
antiaeriană

35

Obs.

CENTRUL DE PREGĂTIRE PENTRU ARTILERIE TERESTRĂ „IOAN VODĂ”
2005 – 2008
Nr.
crt.
1

2

3
4

5

6
7
8
9

10

11

12

PromoĠia/
Denumirea cursului
Curs avansat – seria 14.11.
2005 – 03.02.2006
Curs de specializare
comandanĠi subunităĠi RAD –
seria 19.12.2005 –
10.02. 2006
Curs de bază – seria 01.09.
2005 – 03.03.2006
Curs avansat subofiĠeri –
seria 09.01. – 31.03.2006
Curs de specializare pentru
dezvoltarea pregătirii în
armă a comandantului de
pluton – seria 03.04. –
28.04.2006
Curs de stat major –
seria 20.02. – 16.06.2006
Curs avansat ofiĠeri –
seria 27.03. – 16.06.2006
Curs de plutonier major –
seria 24.04. – 16.06.2006
Curs avansat pentru
subofiĠeri – seria 27.03. –
16.06.2006
Curs de utilizare a S.C.F.A.
pentru comandantul de
piesă (instalaĠie de lansare) –
seria 27.11. – 08.12.2006
Curs de stat major –
seria 16.10.2006 –
09.02.2007
Curs avansat pentru
subofiĠeri – seria 20.11.
2006 – 09.02.2007

Durata

Categoria
de
personal

Arma

12 săpt.

SubofiĠeri

Artilerie úi
rachete

19

8 săpt.

OfiĠeri

Artilerie úi
rachete

5

26 săpt.

OfiĠeri

12 săpt.

SubofiĠeri

4 săpt.

OfiĠeri

17 săpt.

OfiĠeri

12 săpt.

OfiĠeri

8 săpt.

SubofiĠeri

12 săpt.

SubofiĠeri

Artilerie úi
rachete

38

2 săpt.

SubofiĠeri
úi maiútri
militari

Artilerie úi
rachete

6

17 săpt.

OfiĠeri

Artilerie úi
rachete

8

12 săpt.

SubofiĠeri

Artilerie úi
rachete

20

968

Artilerie úi
rachete
Artilerie úi
rachete
Artilerie úi
rachete
Artilerie úi
rachete
Artilerie úi
rachete
Artilerie úi
rachete

Număr
Obs.
absolvenĠi

25
26

23

16
37
15

Nr.
crt.
13
14

15

16
17
18
19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

PromoĠia/
Denumirea cursului
Curs de bază – seria 04.09.
2006 – 02.03.2007
Curs de specializare úef
staĠie meteo – seria 12.03. –
30.03.2007
Curs de specializare pentru
dezvoltarea pregătirii în
armă a comandantului de
pluton – seria 02.04 –
27.04. 2007
Curs de stat major ofiĠeri –
seria 19.02. – 15.06.2007
Curs avansat ofiĠeri – seria
26.03. – 15.06.2007
Curs de plutonier major –
seria 23.04 – 15.06.2007
Curs avansat pentru
subofiĠeri – seria 02.04 –
22.06.2007
Curs de utilizare SCFA
pentru comandanĠi de piesă
(instalaĠie de lansare) –
seria 22.10 – 02.11.2007
Curs de plutonier
adjutant/Maistru militar
clasa I – seria 15.10 –
07.12. 2007
Cursul de formare ofiĠeri în
activitate pe filiera indirectă –
seria 03.09 – 21.12.2007
Cursul de formare ofiĠeri în
activitate pe filiera indirectă –
seria 03.09 – 21.12.2007
Cursul de formare ofiĠeri în
activitate pe filiera indirectă –
seria 03.09 – 21.12 2007
Cursul de formare ofiĠeri în
activitate pe filiera indirectă –
seria 03.09 – 21.12.2007
Curs de specializare pentru
dezvoltarea pregătirii în
armă a comandantului de
pluton – seria 07.01 –
15.02. 2008
Cursul de specializare
armurieri de infanterie –
seria 21.01 – 15.02.2008
Curs de plutonieri adjutanĠi/
maiútri militari cls.I – seria
14.01 – 07.03.2008

Durata

Categoria
de
personal

Arma

26 săpt.

OfiĠeri

Artilerie úi
rachete

36

3 săpt.

SubofiĠeri
úi maiútri
militari

Artilerie úi
rachete

10

4 săpt.

OfiĠeri

Artilerie úi
rachete

14

17 săpt.

OfiĠeri

12 săpt.

OfiĠeri

8 săpt.

SubofiĠeri

12 săpt.

SubofiĠeri

Artilerie úi
rachete

21

2 săpt.

SubofiĠeri

Artilerie úi
rachete

5

8 săpt.

SubofiĠeri
úi maiútri
militari

Artilerie úi
rachete

11

16 săpt.

OfiĠeri

Artilerie úi
rachete

10

16 săpt.

OfiĠeri

Psihologie

8

16 săpt.

OfiĠeri

Medicină generală

4

16 săpt.

OfiĠeri

JustiĠie militară

1

6 săpt.

OfiĠeri

Artilerie úi
rachete

10

4 săpt.

S.g.v.

Artilerie úi
rachete

9

8 săpt.

SubofiĠeri
úi maiútri
militari

Artilerie úi
rachete

13

969

Artilerie úi
rachete
Artilerie úi
rachete
Artilerie úi
rachete

Număr
Obs.
absolvenĠi

13
22
19

Nr.
crt.
29
30
31
32
33
34

PromoĠia/
Denumirea cursului
Curs de maiútri militari
cls.a II-a – seria 14.01 –
07.03.2008
Curs de specializare
observatori înaintaĠi – seria
03 – 21.03.2008
Curs de stat major ofiĠeri –
seria 25.02 – 20.06 2008
Curs avansat ofiĠeri – seria
31.03 – 20.06.2008
Curs avansat pentru
subofiĠeri – seria 07.04 –
27.06.2008
Curs de plutonier major –
seria 05.05 – 27.06.2008

Durata

Categoria
de
personal

Arma

8 săpt.

Maiútri
militari

Artilerie úi
rachete

7

3 săpt.

SubofiĠeri

Artilerie úi
rachete

7

17 săpt.

OfiĠeri

12 săpt.

OfiĠeri

12 săpt.

SubofiĠeri

Artilerie úi
rachete

39

8 săpt.

SubofiĠeri

Artilerie úi
rachete

38

Artilerie úi
rachete
Artilerie úi
rachete

Număr
Obs.
absolvenĠi

21
19

CENTRUL DE INSTRUIRE PENTRU ARTILERIE TERESTRĂ ùI ARTILERIE
ANTIAERIANĂ „IOAN VODĂ”
2008 – Până în prezent
Nr.
crt.

1

2

3

4

5

6

7
8

PromoĠia/
Denumirea cursului
Curs de cunoaútere,
operare úi mentenanĠă
2x35 mm Gepard –
seria octombrie 2008
Curs de maiútri
militari cls.a II-a –
seria 29.09 – 21.11
2008
Curs de plutonier
major – seria 29.09 –
21.11. 2008
Curs de plutonieri
adjutanĠi/ maiútri
militari cls.I – seria
13.10 – 05.12. 2008
Curs de formare ofiĠeri
în activitate pe filiera
indirectă – seria 01.09 –
12.12 2008
Curs de formare ofiĠeri
în activitate pe filiera
indirectă – seria 01.09 –
12.12. 2008
Curs avansat pentru
subofiĠeri – seria 17.11
2008 – 06.02. 2009
Curs de plutonier
major – seria 15.12
2008 – 06.02. 2009

Durata

4 săpt.

Categoria
de
personal
SubofiĠeri,
maiútri
militari úi
s.g.v.

Arma

Număr
Obs.
absolvenĠi

Rachete úi artilerie
antiaeriană

18

8 săpt.

Maiútri
militari

Rachete úi artilerie
antiaeriană

7

8 săpt.

SubofiĠeri

Rachete úi artilerie
antiaeriană

20

8 săpt.

SubofiĠeri
úi maiútri
militari

Artilerie úi rachete

23

15 săpt.

SubofiĠeri
úi maiútri
militari

Artilerie úi rachete

25

15 săpt.

SubofiĠeri
úi maiútri
militari

Rachete úi artilerie
antiaeriană

5

12 săpt.

SubofiĠeri

Artilerie úi rachete

40

8 săpt.

SubofiĠeri

Artilerie úi rachete

37

970

Nr.
crt.
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

PromoĠia/
Denumirea cursului
Curs avansat ofiĠeri –
seria 24.11. 2008 –
13.02.2009
Curs stat major – seria
20.10.2008 – 13.02.
2009
Curs de specializare
pentru dezvoltarea
pregătirii în armă a
comandantului de
pluton – seria 05.01 –
13.02.2009
Curs de specializare
pentru dezvoltarea
pregătirii în armă a
comandantului de
pluton – seria 05.01 –
13.02.2009
Curs de plutonier
adjutant principal/
maistru militar
principal – seria 12.01 –
20.02.2009
Curs de bază –
seria 01.09.2008 –
27.02.2009
Curs de mecanic
conductor complex
antiaerian cal.2x35 mm
Gepard – seria 23.03 –
10.04.2009
Curs de specializare
pentru dezvoltarea
pregătirii în armă a
comandantului de
pluton – 09.03 –
17.04.2009
Curs de mecanic
conductor complex
antiaerian cal.2x35 mm
Gepard –
seria 22 – 30.04.2009
Curs de plutonier
adjutant / maistru
militar cls.I – seria
23.03 – 15.05.2009
Curs de mentenanĠa
sistemului antiaerian
2x35 mm Gepard –
seria 30.03 –
22.05.2009

Durata

Categoria
de
personal

Arma

12 săpt.

OfiĠeri

Artilerie úi rachete

5

17 săpt.

OfiĠeri

Artilerie úi rachete

9

6 săpt.

OfiĠeri

Artilerie úi rachete

25

6 săpt.

OfiĠeri

Rachete úi artilerie
antiaeriană

5

6 săpt.

SubofiĠeri
úi maiútri
militari

Alte arme

6

26 săpt.

OfiĠeri

Artilerie úi rachete

13

3 săpt.

SubofiĠeri
úi maiútri
militari

Rachete úi artilerie
antiaeriană

40

6 săpt.

OfiĠeri

Artilerie úi rachete

13

1 săpt.

SubofiĠeri

Rachete úi artilerie
antiaeriană

4

8 săpt.

SubofiĠeri
úi maiútri
militari

Artilerie úi rachete

20

8 săpt.

Maiútri
militari

Rachete úi artilerie
antiaeriană

15

971

Număr
Obs.
absolvenĠi

Nr.
crt.

20

21

22
23
24
25
26
27
28
29

30

31

32

33
34

35

PromoĠia/
Denumirea cursului
Curs de operarea
sistemului antiaerian
2x35 mm Gepard –
seria 30.03 – 22.05
2009
Curs de cunoaútere,
operare úi mentenanĠa
tunului antiaerian
2x35 mm Oerlikon –
seria 27.04 – 22.05.2009
Curs de stat major –
seria 23.02 – 19.06.2009
Curs de stat major –
seria 23.02 – 19.06.2009
Curs avansat ofiĠeri –
seria 30.03 – 19.06.2009
Curs avansat ofiĠeri –
seria 30.03 – 19.06.2009
Curs avansat pentru
subofiĠeri – seria 30.03 –
19.06.2009
Curs avansat pentru
subofiĠeri – seria 06.04 –
26.06.2009
Curs avansat pentru
maiútri militari – seria
06.04 – 26.06.2009
Curs de plutonier
major – seria 04.05 –
26.06.2009
Curs de maiútri
militari cls.a II-a –
seria 04.05 – 26.06.
2009
Curs de cunoaútere,
operare úi mentenanĠă
2x35 mm Oerlikon –
seria 29.06 –
24.07.2009
Curs de instruire úi
atestare a instructorilor
de poliĠie militară –
seria 13 – 24.07.2009
Curs de bază –
seria 01.09.2009 –
26.02.2010
Curs de bază –
seria 01.09.2009 –
26.02.2010
Curs formare ofiĠeri în
activitate pe filiera
indirectă – seria 01.09 –
26.02.2010

Durata

8 săpt.

Categoria
de
personal
OfiĠeri,
subofiĠeri
úi maiútri
militari

Arma

Număr
Obs.
absolvenĠi

Rachete úi artilerie
antiaeriană

31

4 săpt.

S.g.v.

Rachete úi artilerie
antiaeriană

37

17 săpt.

OfiĠeri

Artilerie úi rachete

8

17 săpt.

OfiĠeri

Rachete úi artilerie
antiaeriană

16

12 săpt.

OfiĠeri

Artilerie úi rachete

14

12 săpt.

OfiĠeri

Rachete úi artilerie
antiaeriană

11

12 săpt.

SubofiĠeri

Rachete úi artilerie
antiaeriană

13

12 săpt.

SubofiĠeri

Artilerie úi rachete

39

12 săpt.

Maiútri
militari

Artilerie úi rachete

5

8 săpt.

SubofiĠeri

Artilerie úi rachete

42

8 săpt.

Maiútri
militari

Artilerie úi rachete

3

4 săpt.

SubofiĠeri
úi maiútri
militari

Rachete úi artilerie
antiaeriană

15

2 săpt.

OfiĠeri,
subofiĠeri
úi maiútri
militari

Alte arme

15

26 săpt.

OfiĠeri

Artilerie úi rachete

13

26 săpt.

OfiĠeri

Rachete úi artilerie
antiaeriană

19

26 săpt.

OfiĠeri

Artilerie úi rachete

6

972

Nr.
crt.

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46
47
48

PromoĠia/
Denumirea cursului
Curs de mecanici
conductori Gepard –
seria 14.09 –
02.10.2009
Curs de cunoaútere úi
operare sistem
antiaerian 2x35 mm
Gepard – nivel II –
seria 28.09 –
20.11.2009
Curs de utilizare
SCDA pentru
comandantul de piesă
(instalaĠie de lansare) –
seria 12 – 23.10.2009
Curs de plutonier
major – seria 28.09 –
20.11.2009
Curs de specializare
operatori ARGUS
F-01 – seria 08 –
19.02.2010
Curs de specializare
pentru dezvoltarea
pregătirii în armă a
comandantului de
pluton – seria 08.03 –
16.04.2010
Curs de specializare
pentru dezvoltarea
pregătirii în armă a
comandantului de
pluton – seria 08.03 –
16.04.2010
Curs de stat major –
seria 15.02 –
11.06.2010
Curs avansat ofiĠeri –
seria 22.03 –
11.06.2010
Curs avansat pentru
subofiĠeri – seria 22.03 –
11.06.2010
Curs avansat pentru
maiútri militari – seria
22.03 – 11.06.2010
Curs de stat major –
seria 22.02 – 18.06.2010
Curs avansat ofiĠeri –
seria 29.03 –
18.06.2010

Durata

Categoria
de
personal

Arma

3 săpt.

SubofiĠeri
úi maiútri
militari

Rachete úi artilerie
antiaeriană

10

8 săpt.

SubofiĠeri
úi maiútri
militari

Rachete úi artilerie
antiaeriană

9

2 săpt.

SubofiĠeri

Artilerie úi rachete

11

8 săpt.

SubofiĠeri

Rachete úi artilerie
antiaeriană

43

2 săpt.

OfiĠeri,
subofiĠeri
úi maiútri
militari

Artilerie úi rachete

18

6 săpt.

OfiĠeri

Artilerie úi rachete

20

6 săpt.

OfiĠeri

Rachete úi artilerie
antiaeriană

20

17 săpt.

OfiĠeri

Rachete úi artilerie
antiaeriană

15

12 săpt.

OfiĠeri

Rachete úi artilerie
antiaeriană

6

12 săpt.

SubofiĠeri

Rachete úi artilerie
antiaeriană

13

12 săpt.

Maiútri
militari

Rachete úi artilerie
antiaeriană

5

17 săpt.

OfiĠeri

Artilerie úi rachete

16

12 săpt.

OfiĠeri

Artilerie úi rachete

23

973

Număr
Obs.
absolvenĠi

Nr.
crt.
49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61
62

PromoĠia/
Denumirea cursului
Curs avansat pentru
maiútri militari –
seria 29.03 – 18.06.2010
Curs de plutonier
major – seria 26.04 –
18.06.2010
Curs avansat pentru
subofiĠeri – seria 29.03 –
18.06.2010
Curs de mecanici
conductori Gepard –
seria 27.09 – 22.10 .2010
Curs de specializare
operatori RAD –
seria 25.10 –
26.11.2010
Curs de cunoaútere,
operare úi mentenanĠă
complex A.A.2x35 mm
Gepard – seria 26.10 –
17.12. 2010
Curs de plutonier
major – seria 18.10 –
10.12.2010
Curs de bază –
seria 01.09.2010 –
25.02.2011
Curs de bază –
seria 01.09.2010 –
25.02.2011
Curs de mecanici
conductori Gepard –
seria 14.02 – 11.03.2011
Curs de specializare
pentru dezvoltarea
pregătirii în armă a
comandantului de
pluton – seria 14.03 –
22.04.2011
Curs de specializare
pentru dezvoltarea
pregătirii în armă a
comandantului de
pluton – seria 14.03 –
22.04.2011
Curs de stat major –
seria 14.02 – 10.06.2011
Curs avansat ofiĠeri –
seria 21.03 – 10.06.2011

Durata

Categoria
de
personal

Arma

12 săpt.

Maiútri
militari

Artilerie úi rachete

19

8 săpt.

SubofiĠeri

Artilerie úi rachete

24

12 săpt.

SubofiĠeri

Artilerie úi rachete

66

4 săpt.

SubofiĠeri
úi maiútri
militari

Rachete úi artilerie
antiaeriană

34

4 săpt.

SubofiĠeri

Artilerie úi rachete

5

8 săpt.

OfiĠeri,
subofiĠeri
úi maiútri
militari

Rachete úi artilerie
antiaeriană

35

8 săpt.

SubofiĠeri

Rachete úi artilerie
antiaeriană

20

26 săpt.

OfiĠeri

Artilerie úi rachete

72

26 săpt.

OfiĠeri

Rachete úi artilerie
antiaeriană

34

4 săpt.

SubofiĠeri
úi maiútri
militari

Rachete úi artilerie
antiaeriană

19

6 săpt.

OfiĠeri

Artilerie úi rachete

63

6 săpt.

OfiĠeri

Rachete úi artilerie
antiaeriană

31

17 săpt.

OfiĠeri

12 săpt.

OfiĠeri
974

Rachete úi artilerie
antiaeriană
Rachete úi artilerie
antiaeriană

Număr
Obs.
absolvenĠi

18
7

Nr.
crt.

63

64
65
66

67

68
69
70
71

72

73

74

75

76

77

PromoĠia/
Denumirea cursului
Curs avansat pentru
maiútri militari úi
subofiĠeri – seria 21.03 –
10.06.2011
Curs de stat major –
seria 21.02 – 17.06. 2011
Curs avansat ofiĠeri –
seria 28.03 – 17.06.2011
Curs avansat pentru
subofiĠeri – seria 28.03 –
17.06.2011
Curs avansat pentru
maiútri militari –
seria 28.03 – 17.06.2011
Curs de plutonier
major – seria 26.05 –
17.06.2011
Curs avansat ofiĠeri –
seria 26.03-15.06.2012
Curs de stat major –
seria 20.02-15.06.2012
Curs de bază – seria
5.09.2011-9.03. 2012
Curs de specializare
pentru dezvoltarea
pregătirii în armă a
comandantului de
pluton – seria 16.034.05.2012
Curs avansat pentru
subofiĠeri – seria 26.03 –
15.06.2012
Curs de plutonier
major – seria 23.04 –
15.06.2012
Curs de specializare
operatori RAD-seria
12.09-14.1.2011
Curs de utilizare
SCFA pentru
comandant piesă (IL)
Curs de specializare
operatori ARGUS
F-01 – seria 18 –
29.06.2012

Durata

Categoria
de
personal

Arma

12 săpt.

SubofiĠeri
úi maiútri
militari

Rachete úi artilerie
antiaeriană

11

17 săpt.

OfiĠeri

Artilerie úi rachete

16

12 săpt.

OfiĠeri

Artilerie úi rachete

20

12 săpt.

SubofiĠeri

Artilerie úi rachete

41

12 săpt.

Maiútri
militari

Artilerie úi rachete

13

8 săpt.

SubofiĠeri

Artilerie úi rachete

35

12 săpt.

OfiĠeri

Artilerie úi rachete

20

17 săpt.

OfiĠeri

Artilerie úi rachete

19

27 săpt.

OfiĠeri

Artilerie úi rachete

21

6 săpt.

OfiĠeri

Artilerie úi rachete

21

12 săpt.

SubofiĠeri

Artilerie úi rachete

38

8 săpt.

SubofiĠeri

Artilerie úi rachete

38

5
săpt.

SubofiĠeri

Artilerie úi rachete

8

2
săpt.

SubofiĠeri

Artilerie úi rachete

5

Artilerie úi rachete

10

Artilerie úi rachete

11

Artilerie úi rachete

27

2
săpt.

78

Curs armurieri 2012

2
săpt.

79

Specializare iniĠială în
armă a studenĠilor
AFT- bazele tactice
26.03-13.04.2012

3
săpt.

OfiĠeri,
subofiĠeri
úi maiútri
militari
Maiútri
militari
studenĠi

975

Număr
Obs.
absolvenĠi

Nr.
crt.

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90
91

92

PromoĠia/
Denumirea cursului
Specializare iniĠială în
armă a studenĠilor
AFT- bazele tehnice
17.11-4.12.2011
Curs avansat ofiĠeri –
seria 16.04 –
6.07.2012
Curs de stat major –
seria 12.03 –
06.07. 2012
Curs de bază ofiĠeri –
seria 5.09.20119.03. 2012
Curs de specializare
pentru dezvoltarea
pregătirii în armă a
comandantului de
pluton – seria 26.03 –
04.05.2012
Curs de formare
maiútri militari pe
filiera directă- seria
12.09.201120.07.2012
Curs avansat pentru
subofiĠeri – seria 26.03 –
15.06.2012
Curs de plutonier
major – seria 31.10 –
23.12.2011
Curs de cunoaútere,
operare úi mentenanĠă
complex A.A.2x35 mm
Gepard – seria 03.10 –
25.11.2011
Curs de cunoaútere,
operare úi mentenanĠă
complex A.A.2x35 mm
Oerlikon – seria 30.01 –
24.02. 2012
Curs avansat ofiĠeri –
seria 25.03-14.06.2013
Curs de stat major
pentru ofiĠeri –
seria 25.03 –
14.06.2013
Curs de formare a
cadrelor militare
pentru prima funcĠieseria 03.09.201229.03.2013

Durata

Categoria
de
personal

Arma

3
săpt.

studenĠi

Artilerie úi rachete

33

12 săpt.

OfiĠeri

Rachete úi artilerie
antiaeriană

7

17 săpt.

OfiĠeri

Rachete úi artilerie
antiaeriană

6

27 săpt.

OfiĠeri

Rachete úi artilerie
antiaeriană

23

6 săpt.

OfiĠeri

Rachete úi artilerie
antiaeriană

22

44 săpt.

Maiútri
militari

Rachete úi artilerie
antiaeriană

10

12 săpt.

Maiútri
militari

Rachete úi artilerie
antiaeriană

11

8 săpt.

SubofiĠeri

Rachete úi artilerie
antiaeriană

13

8 săpt.

OfiĠeri,
subofiĠeri
úi maiútri
militari

Rachete úi artilerie
antiaeriană

14

4 săpt.

OfiĠeri,
subofiĠeri
úi maiútri
militari

Rachete úi artilerie
antiaeriană

19

12 săpt.

OfiĠeri

Artilerie úi rachete

16

12 săpt.

OfiĠeri

Artilerie úi rachete

13

27 săpt.

OfiĠeri

Artilerie úi rachete

27
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Număr
Obs.
absolvenĠi

Nr.
crt.

93

94
95
96
97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

PromoĠia/
Denumirea cursului
Curs de specializare
pentru dezvoltarea
pregătirii în armă a
comandantului de
pluton – seria 15.0424.05.2013
Curs de maiútri
militari clasa a III-a
seria 21.01-15.03.2013
Curs de plutonier seria 22.10-14.12.2012
Curs de plutonier seria 22.04-14.06.2013
Curs de plutonier
major -seria 22.1014.12.2012
Curs de plutonier
major -seria 22.0414.06.2013
Curs formare
subofiĠeri pe filieră
directă-modulul de
pregătire de
specialitate 01.0407.06.2013
Curs specializare
operatori RAD 10.0912.10.2012
Curs specializare
operatori ARGUS F01 17-28.06.2012
Curs de observatori
înaintaĠi 5.02.–
15.03. 2013
Specializare iniĠială în
armă a studenĠilor
AFT- bazele tactice
22.10-09.11.2012
Specializare iniĠială în
armă a studenĠilor
AFT- bazele tehnice
02 -26.04.2013
Curs avansat ofiĠeri –
seria 24.09 –
14.12.2012
Curs avansat ofiĠeri –
seria 25.03 –
14.06.2012
Curs de stat major –
seria 25.03 –
14.06.2012

Durata

Categoria
de
personal

Arma

6 săpt.

OfiĠeri

Artilerie úi rachete

25

8 săpt.

Maiútri
militari

Artilerie úi rachete

7

8 săpt.

SubofiĠeri

Artilerie úi rachete

19

8 săpt.

SubofiĠeri

Artilerie úi rachete

19

8 săpt.

SubofiĠeri

Artilerie úi rachete

19

8 săpt.

SubofiĠeri

Artilerie úi rachete

19

10 săpt.

elevi

Artilerie úi rachete

33

5 săpt.

SubofiĠeri

Artilerie úi rachete

5

5 săpt

SubofiĠeri

Artilerie úi rachete

5

3 săpt.

SubofiĠeri

Artilerie úi rachete

7

3 săpt.

studenĠi

Artilerie úi rachete

33

3 săpt.

studenĠi

Artilerie úi rachete

33

12 săpt.

OfiĠeri

Rachete úi artilerie
antiaeriană

5

12 săpt.

OfiĠeri

Rachete úi artilerie
antiaeriană

6

12 săpt.

OfiĠeri

Rachete úi artilerie
antiaeriană

13
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Număr
Obs.
absolvenĠi

Nr.
crt.

108

109

110

111
112
113

114

115

116

117

PromoĠia/
Denumirea cursului
Curs de formare a
cadrelor militare
pentru prima funcĠieseria 03.09.201229.03.2013
Curs de specializare
pentru dezvoltarea
pregătirii în armă a
comandantului de
pluton –
seria 03.09.2012 –
29.03.2013
Curs de formare a
cadrelor militare
pentru prima funcĠieseria 03.09.201201.12.2013
Curs de maiútri
militari clasa a II-a
21.01-15.03.2013
Curs de plutonier seria 22.10-14.12.2012
Curs de plutonier
major – seria 22.1014.12.2012
Curs de plutonier
major – seria 22.0414.06.2013
Curs formare
subofiĠeri pe filieră
directă-modulul de
pregătire de
specialitate 01.0407.06.2013
Curs de cunoaútere,
operare úi mentenanĠă
complex A.A.2x35 mm
Gepard – seria 24.09 –
16.11 2012
Curs de cunoaútere,
operare úi mentenanĠă
complex A.A.2x35 mm
Oerlikon – seria 28.01 –
22.02.2013

Curs operatori IVA
118
19-30.11.2012

Durata

Categoria
de
personal

Arma

27 săpt.

OfiĠeri

Rachete úi artilerie
antiaeriană

20

6 săpt.

OfiĠeri

Rachete úi artilerie
antiaeriană

22

12 săpt.

Maiútri
militari

Rachete úi artilerie
antiaeriană

10

8 săpt.

Maiútri
militari

Rachete úi artilerie
antiaeriană

7

8 săpt.

SubofiĠeri

Rachete úi artilerie
antiaeriană

7

8 săpt.

SubofiĠeri

Artilerie úi rachete

19

8 săpt.

SubofiĠeri

Artilerie úi rachete

8

10 săpt.

elevi

Rachete úi artilerie
antiaeriană

15

8 săpt.

subofiĠeri
úi maiútri
militari

Rachete úi artilerie
antiaeriană

11

4 săpt.

subofiĠeri
úi maiútri
militari

Rachete úi artilerie
antiaeriană

18

2 săpt.

subofiĠeri
úi maiútri
militari

Rachete úi artilerie
antiaeriană

6
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Număr
Obs.
absolvenĠi

PUBLICAğII ARTILERISTICE

Revista Artileriei, Anul VII
din luna ianuarie 1893,
editată la Bucureúti
Directorul revistei:
colonel Alexandru Tell

Revista Artileriei, Anul XXXVII, din luna
aprilie 1924, editată la Timiúoara
Directorul revistei: general de divizie Alexandru
Referendaru, inspector tehnic al artileriei
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Revista Traiectorii, ediĠie aniversară,
1981, editată la Sibiu
cu prilejul centenarului úcolii

Revista Artileria Modernă Română,
nr. 1-2 din 2011, serie nouă, nr. XXI,
anul X, editată la Sibiu cu prilejul aniversării
a 130 de ani de existenĠă a úcolii
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ARTILERIùTI, MEMBRI AI ACADEMIEI DE ùTIINğE DIN ROMÂNIA

1. Alevra Nicolae – membru titular - 21.12.1935
2. Andronescu Mihail - membru corespondent - 20.12.1936
3. Buicliu Gheorghe – membru corespondent - 05.06.1943
4. Bungescu Ion – membru corespondent - 20.12.1936, membru titular- 05.06.1943
5. Burileanu ùtefan – membru titular - 21.12.1935
6. Dragomir Nicolae – membru corespondent - 20.12.1936
7. Dragomirescu-Buzne E. – membru corespondent - 05.06.1943
8. IoaniĠiu Alexandru – membru corespondent - 20.12.1936
9. Leonida Paul – membru corespondent - 20.12.1936
10. Negrei Vasile – membru corespondent - 20.12.1936
11. Potopeanu Gheorghe – membru corespondent - 21.12.1935, membru titular 20.12.1936
12. Sichitiu Ion – membru titular - 20.12.1936
13. Stoenescu Nicolae – membru corespondent - 21.12.1935, membru titular 20.12.1936
14. ğenescu Florian – membru titular - 20.12.1936
15. Atanasiu Constantin – membru corespondent - 06.06.1939
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INSIGNE ALE UNOR UNITĂğI DE ARTILERIE
PENTRU 7 ANI DE VECHIME ÎN CADRUL ACESTORA

Centrul de InstrucĠie al Artileriei

Regimentul 42 Artilerie

Regimentul 24 Artilerie Roman

Regimentul 32 Obuziere

Regimentul 1 Artilerie Carol I

Regimentul 35 Artilerie

Regimentul 4 Garda Regele Ferdinand
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VIZITE ALE UNOR DELEGAğII MILITARE STRĂINE LA CENTRUL DE INSTRUCğIE
AL ARTILERIEI / CENTRUL DE PERFECğIONARE A PREGĂTIRII CADRELOR
DE ARTILERIE DE LA PLOIEùTI
- 29 octombrie 1964 – vizita unei delegaĠii militare sovietice, condusă de mareúalul
Grecico; delegaĠia a fost însoĠită de generalul-maior Vasile Ionel, adjunctul ministrului ForĠelor
Armate;
- 5 octombrie 1966 – vizita unei delegaĠii militare din R.S.F. Iugoslavia, condusă de secretarul
de stat pentru apărarea naĠională úi locĠiitor al comandantului suprem al ForĠelor Armate, generalul
de armată Ivan Gosnÿak; delegaĠia a fost însoĠită de ministrul ForĠelor Armate, generalul-colonel
Ion IoniĠă;
- 13 octombrie 1966 – vizita ministrului apărării R.S. Cehoslovacia, generalul de armată
Buhomir Lomsky; acesta a fost însoĠit de generalul-locotenent Vasile Ionel, adjunctul ministrului
ForĠelor Armate;
- 21 aprilie 1971 – centrul a fost vizitat de o delegaĠie din R.P.D. Coreană, condusă de
generalul de armată Ogin U., membru al Biroului Politic, secretar al Comitetului Central al
Partidului Muncitoresc; delegaĠia a fost însoĠită de adjunctul ministrului Apărării NaĠionale,
generalul-locotenent Vasile Ionel;
- 27 august 1971 – vizita delegaĠiei militare a Republicii Populare Chineze, condusă de
Li-Dă-ùin, membru supleant al Partidului Comunist Chinez, úef al DirecĠiei Generale Politice a
Armatei Populare Chineze de Eliberare; delegaĠia a fost însoĠită de ministrul ForĠelor Armate –
generalul de armată Ion IoniĠă úi de adjunctul său, generalul-colonel Marin Niculescu;
- 18 aprilie 1972 – vizita delegaĠiei din Republica Democrată Germană, condusă de
generalul de armată Heinz Hoffman, ministrul apărării; delegaĠia a fost însoĠită de generalul-colonel
Marin Niculescu úi comandantul Artileriei ForĠelor Armate, generalul-locotenent Ion Popescu;
- 17 iulie 1972 – vizita colonelului Pictrzykowski, ataúatul militar al Republicii Populare
Polone;
- 19 iulie 1972 – vizita unei delegaĠii militare din Republica Populară Democrată Coreană;
- 2 septembrie 1972 – vizita delegaĠiei militare a Republicii Democrate Populare a
Yemenului, condusă de adjunctul ministrului Apărării, locotenent-colonelul Ali Ahmed Nasser
Antar; delegaĠia a fost însoĠită de generalul-locotenent Vasile Bărboi, úeful de stat major al
Comandamentului Artileriei;
- 11 septembrie 1974 – vizita delegaĠiei militare chineze, condusă de generalul SiangGiung-Hua, locĠiitor al úefului Marelui Stat Major; delegaĠia a fost însoĠită de primul adjunct al
ministrului úi úef al Marelui Stat Major, generalul-locotenent Ioan Gheorghe;
- 29-30 octombrie 1974 – vizita a 12 ofiĠeri din armatele Ġărilor membre ale Tratatului de
la Varúovia;
- 3 decembrie 1974 – vizita delegaĠiei militare iugoslave, condusă de Djuro Loncarevici,
úeful Centrului de Înalte Studii Militare; delegaĠia a fost însoĠită de generalul de armată Ion
Tutoveanu, comandantul Academiei Militare;
- 26 februarie 1975 – vizita delegaĠiei militare din Portugalia, condusă de generalul Carlos
Fabio, úeful Statului Major al Armatei de Uscat, membru al Juntei Salvării NaĠionale; la activitate a
participat úi Antonio Luis de Magolhares de Abren Novais Macado;
- 6 iunie 1975 - vizita delegaĠiei militare din Venezuela, condusă de generalul de divizie
Manuel Bereciarto Partidas, comandantul Trupelor de Uscat; a fost însoĠită de generalul-maior
Antoniu din DirecĠia de InformaĠii;
- 21 august 1975 - vizita delegaĠiei militare condusă de generalul-maior Weidemann,
locĠiitorul úefului DirecĠiei InformaĠii; a fost însoĠită de generalul-maior Dumitru Dumitru, úeful
DirecĠiei InformaĠii a Marelui Stat Major;
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- 5 septembrie 1976 – vizita delegaĠiei militare din S.U.A., condusă de generalul Fred C.
Weyand, úeful de stat major al Trupelor de Uscat; delegaĠia a fost însoĠită de locĠiitorul úefului
Marelui Stat Major, generalul-locotenent Popa Constantin;
- 22 septembrie 1977 – vizita delegaĠiei militare a U.R.S.S., condusă de mareúalul V.G.
Kulikov, comandantul trupelor Tratatului de la Varúovia; delegaĠia sovietică a fost însoĠită de
generalul Ion Coman, ministrul apărării naĠionale;
- 27 septembrie 1977 – vizita adjunctului ministrului apărării Republici Populare Chineze,
generalul Ian-Cen U.; delegaĠia chineză a fost însoĠită de generalul-locotenent Vasile Ionel;
- 10 octombrie 1978 – vizita ministrului apărării Republicii Italia, generalul Attilio
Raffini; delegaĠia italiană a fost însoĠită de generalul Ion Coman, ministrul Apărării NaĠionale;
- 13 iunie 1979 – vizita delegaĠiei militare din India, condusă de Jagaivan Rad, vice-prim
ministru úi ministru al apărării; delegaĠia a fost însoĠită de generalul-locotenent Nicolescu Marin,
adjunctul ministrului apărării naĠionale;
- 27 iunie 1979 – vizita delegaĠiei militare din China, condusă de Li Ta, úeful de stat major
al Trupelor de Uscat; delegaĠia a fost însoĠită de generalul Bărboi Vasile;
- 29 septembrie 1979 – vizita delegaĠiei militare din Austria, condusă de generalul Otto
Rosh; delegaĠia a fost însoĠită de generalul-locotenent Popa Constantin, locĠiitorul úefului Marelui
Stat Major;
- 26 septembrie 1979 – vizita generalului de armată Wang Shang-Rang, úeful Statului
Major General al Armatei Republicii Populare Chineze; delegaĠia a fost însoĠită de locĠiitorul
úefului Marelui Stat Major, generalul-locotenent Stănculescu Victor;
- 25 octombrie 1979 – o delegaĠie de 23 de persoane din R.P.D. Coreană, condusă de
generalul-locotenent O Gik Rial;
- 2 iulie 1980 – vizita delegaĠiei militare a Comandamentului Unificat al Tratatului de la
Varúovia, condusă de generalul-maior Ponomcurenko A.; din delegaĠie au făcut parte reprezentanĠii
următoarelor Ġări:
- Bulgaria (generalul-maior Bojicov + 3 persoane);
- Cehoslovacia (generalul-maior Tuaroúka Rudolf + 1 persoană);
- Polonia (general de brigadă Sewerinski Wyaceslaw + 3 persoane);
- Ungaria (general-maior Roga Lovost + 3 persoane);
- U.R.S.S. (generalul-maior Lebedev + 3 persoane);
delegaĠia a fost însoĠită de generalul-locotenent Negulescu Nicolae, locĠiitorul Comandamentului
Artileriei;
- 27 martie 1981 – vizita delegaĠiei militare din Cipru, condusă de generalul-maior George
Azinal, locĠiitorul Gărzii NaĠionale a Ciprului;
- 30 mai 1981 – vizita delegaĠiei militare din Bulgaria;
- 23 iunie 1981 – vizita unor ofiĠeri din: S.U.A., Grecia, Italia, Indonezia, Austria, FranĠa,
Marea Britanie, R.F. Germană, R.D. Germană, Bulgaria, U.R.S.S., R.F.F. Iugoslavia, Polonia,
Egipt, India, Turcia, Japonia, China úi Mexic;
- 14 mai 1982 – vizita delegaĠiei militare din Nepal;
- 26 august 1982 – vizita delegaĠiei militare condusă de generalul Nahit Özgür;
- 14 septembrie 1982 – vizita delegaĠiei militare din Mozambic, condusă de generalul
locotenent Alberto Joacqim Chimpande, ministrul apărării naĠionale; delegaĠia a fost însoĠită de
generalul-locotenent Stănculescu Victor;
- 18 septembrie 1982 – vizita delegaĠiei algeriene, condusă de colonelul Mohamed Alleg,
directorul comitetului politic al Armatei NaĠionale; delegaĠia a fost însoĠită de generalul-locotenent
Gomoiu Gheorghe, secretarul Consiliului Politic al Armatei;
- 7 iunie 1983 – vizita delegaĠiei militare din Maroc, condusă de colonelul major
Mohamed Akhakbar, secretarul general al administraĠiei apărării Regatului Maroc;
- 25 august 1983 – vizita delegaĠiei militare chineze, condusă de Xiao-Quanfu, membru al
Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez;
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- 30 august 1983 – vizita delegaĠiei militare egiptene condusă de generalul Foud El Zaky;
- 13 octombrie 1983 – vizita delegaĠiei militare din U.R.S.S., condusă de generalul de
armată A.A. Epiúev, úeful DirecĠiei Principale Politice a Armatei úi Flotei Militare Sovietice;
delegaĠia a fost însoĠită de generalul-locotenent Ilie Ceauúescu úi generalul-colonel Ion Popescu;
- 28 februarie 1984 – vizita delegaĠiei militare din Germania, condusă de profesorul
dr. Siegfried;
- 15 septembrie 1984 – vizita delegaĠiei militare chineze, condusă de Xiang Shouzhi;
- 24 aprilie 1985 – vizita delegaĠiei militare din Olanda;
- 18 iunie 1985 – vizita delegaĠiei militare din Ungaria;
- 14 decembrie 1985 – vizita ataúatului militar al R.S.F. Iugoslavia, Kosta Dankoviü;
- 24 septembrie 1986 – vizita unui ziarist de la ziarul ,,Wolksarme“, organul central de
presă al armatei R.D. Germană;
- 9 februarie 1988 – vizita delegaĠiei militare sovietice, condusă de contraamiralul
Ghenadi Alexeevici Mihailov;
- 13 septembrie 1989 – vizita delegaĠiei militare din U.R.S.S. (condusă de generalul-maior
Liskin), a unei delegaĠii din China úi a unei delegaĠii din Cehoslovacia, pentru prezentarea
calculatorului C 40;
- 26 septembrie 1990 – vizita delegaĠiei Academiei Militare din Bulgaria, condusă de
úeful de stat major al acesteia, generalul-maior Naiden Borimeci Kov;
- 5 octombrie 1990 – vizita delegaĠiei Comitetului InternaĠional al Crucii Roúii, condusă
de Jean Francois Berger;
- 12 octombrie 1990 – vizita colonelului Abdul Ghani, ataúatul militar al Indoneziei úi a
colonelului Robert Kreps, ataúatul militar al S.U.A.;
- 1 iunie 1993 – vizita unei delegaĠii militare din Ungaria, condusă de locotenent colonelul
Zolta;
- 10 august 1993 – vizita unei delegaĠii militare din Bulgaria, condusă de generalul de
armată Liuben Petrov; delegaĠia a fost însoĠită de generalul-maior GâdiuĠă Ion;
- 8 octombrie 1993 – vizita unei delegaĠii militare din Belgia, condusă de generalul
Pocatent Charlier, úeful Statului Major General;
- 12 noiembrie 1993 – vizita unei delegaĠii germane condusă de generalul Klaus Nouman;
- 8 decembrie 1993 – vizita delegaĠiei ùcolii de Artilerie din Turcia, condusă de
comandantul acesteia, generalul-locotenent Sener Eruygur;
- 8 martie 1994 – vizita unei delegaĠii din Ungaria, condusă de generalul-locotenent Yaros
Deak, comandantul Armatei úi úef al Statului Major al ForĠelor Armate;
- 17 martie 1994 – vizita unei delegaĠii NATO, constituită din 6 membri (Olanda,
Germania úi Marea Britanie); delegaĠia a fost însoĠită de colonelul Neculai Băhnăreanu;
- 17 noiembrie 1994 – vizita unei delegaĠii militare din Polonia;
- 16 martie 1995 – vizita unei delegaĠii militare din ElveĠia, condusă de generalul de corp
de armată Arthur Liener, úeful Statului Major General; delegaĠia a fost însoĠită de generalul-maior
GâdiuĠă Ion, locĠiitor al úefului Statului Major General;
- 31 mai 1995 – vizita unei delegaĠii militare franceze;
- 24 octombrie 1995 – vizita unei delegaĠii militare din Ucraina, condusă de generalul
Anatoli Vasilievici Lopata, úeful Statului Major General;
- 26 martie 1996 – vizita unei delegaĠii militare din Marea Britanie, condusă de
locotenent-colonelul Patrik Roberts de la Colegiul de Stat Major din Anglia;
- 11 august 1996 – vizita generalului-maior Rigby, de la Fort Sill, Oklahoma, S.U.A.;
- 13 noiembrie 1996 – vizita unei delegaĠii militare din Republica Moldova, condusă de
colonelul Suruceanu.
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ABREVIERI

A. – Armata (A. 1 – Armata 1)
Art.– Artilerie
A.G. – Artilerie Grea (R. 1 A.G. – Regimentul 1 Artilerie Grea)
Bg. – Brigada (Bg. 1 Artilerie – Brigada 1 Artilerie)
Bt. – Baterie (Bt. 1/Dn 1 Ob. – Bateria 1 din Divizionul 1 Obuziere)
C.A. – Corp de armată (C. 1 A. –Corpul 1 Armată)
cal. – calibru (Dn. 2 tunuri 152,4 mm – Divizionul 2 tunuri cal. 152,4 mm)
Cav. - Cavalerie
D. – Divizie (D.1 I. – Divizia 1 Intanterie)
Dn. – Divizion (Dn. 1 /R. 1 Artilerie – Divizionul 1 din Regimentul 1 Artilerie; Dn. 2 tunuri
152,4 mm – Divizionul 2 tunuri cal. 152,4 mm)
Gp. A. – Grup de armate
I. – Infanterie
Î.D. – Înalt Decret
md. - model
Ob. – Obuziere
R. – Regiment (R. 1 Artilerie – Regimentul 1 Artilerie; R. 1 Ob. – Regimentul 1 Obuziere)
Regiunea Întărită „F.N.G.” – Regiunea Întărită „Focúani-Nămoloasa-GalaĠi”
T. – Tunuri
Tunuri A.A. – Tunuri antiaeriene
T.L. – Tunuri lungi
Tunuri T.R. – Tunuri tragere repede
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