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REVISTA ARMEI GENIU
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Ordinul şefului Statului Major General privind aniversarea armei geniu, la 155 de ani de la
înfiinţarea primului batalion de geniu în Armata României
Mesajul şefului Statului Major al Forţelor Terestre cu prilejul sărbătoririi Zilei armei geniu
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Componenta de geniu a Armatei României. Tendinţe şi necesităţi de evoluţie
Colonel Dan MARIN
Geniu şi câteva concepte specifice domeniului
Locotenent-colonel Tiberiu OSOIAN
Beneficiile instruirii în comun cu parteneri din armatele altor state
 Maior ing. Cătălin SĂRACU
Contracararea dispozitivelor explozive improvizate
Locotenent-colonel Iulian MESEA
Asigurarea cu apă a forţelor în operaţii militare
Locotenent-colonel ing. Cristian ARINTON
MILENG COE – un centru de excelenţă
 Maior Claudiu ŢOLEA
,,Bomba” – ştie engleză?
 Maior Liviu BOSCAGINI
Sindromul de privare senzorială al câinilor
 Plutonier adjutant Gheorghe BĂZĂVAN
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32/ O rampă către împlinirea unui vis – Baza de instruire pentru EOD
 Maior Angel-Cătălin FLOREA
34/ Grupul 3 EOD – Bistriţa, subunitate de elită a Armatei României
Locotenent Adrian-Dorel PETER
38/ Contribuţia Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de Jos” la dezvoltarea iniţiativelor regionale
Locotenent-colonel Viorel CALENCIUC
41/ Militarii Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de Jos” în sprijinul populaţiei afectate de
fenomenele meteo extreme
 Maior George POPA
44/ Folositori în timp de pace, indispensabili (şi) în situaţii de urgenţă!
 Maior Sorin PANCU
46/ Batalionul Nave Treceri Fluviale – binomul forţelor navale şi al forţelor terestre
 Maior Florin DUBINĂ
49/ Batalionul 3 Geniu ,,General Constantin Poenaru” – prezenţă activă în arhitectura
forţelor terestre
 Căpitan Fănel IANCU
 Plutonier major Eduard STAN
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Plutonier major Marius BUTURĂ
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Colonel (rz.) prof.univ.dr.ing. Gheorghe OLARU
Colonel (rz.) conf.univ.dr.ing. Nicolae CONSTANTINESCU
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Căpitan Marcel ŞANDOR

MĂRTURISESC VETERANII...
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Colonel (rtr.) ing. Florea D. NECULA
90/ D.N.7 C Transfăgărăşan
Colonel (rz.) ing. Costache CHIRECUŢ
94/ Din amintirile comandantului unui batalion de drumuri poduri
General de brigadă (rtr.) Vasile I. SĂVOIU

MISCELLANEA
97/ Mediul cărturăresc în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu (1688 – 1714)
2014 - Anul Brâncoveanu - 300 de ani de la mazilire
Bibliotecar Virgil MAREŞ
101/ Ştiaţi că...?
Colonel (rz.) Marian GARGAZ
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ORDINUL
ŞEFULUI STATULUI MAJOR GENERAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------PRIVIND ANIVERSAREA A 155 DE ANI DE LA ÎNFIINŢAREA
ARMEI GENIU
-----------------------------------------------------------------------------------------------La 31 mai 2014 se împlinesc 155 de ani de când, prin aprobarea dată de
domnitorul Alexandru Ioan Cuza pe raportul Consiliului de Miniştri, a fost consfinţită în
mod oficial înfiinţarea unei noi arme în Armata României moderne, prin înfiinţarea la
Iaşi a primului batalion de geniu.
Dezvoltarea şi modernizarea organismului militar românesc au făcut necesară
înfiinţarea acestei arme. Totodată, era nevoie de genişti pentru realizarea unor lucrări
publice de mare importanţă. Astfel, arma geniu a devenit, aşa cum aprecia generalul
Constantin Nicolae Hârjeu, „folositoare în timp de pace şi indispensabilă la război” şi a
beneficiat, încă de la început, de calităţile şi profesionalismul unui corp de cadre cu
pregătire superioară care, în timp, au transformat trupele de geniu într-o armă de elită,
ce a dat societăţii româneşti personalităţi de certă valoare, cu o contribuţie deosebită atât
pe plan militar, cât şi în alte domenii ale vieţii sociale: politic, economic, ştiinţific şi
cultural.
Istoria armei geniu s-a identificat cu cea a armatei române prin participarea la
marile evenimente militare din istoria românilor, începând cu Războiul de
Independenţă, Primul Război Mondial, campaniile celui de Al Doilea Război Mondial,
dar şi cu activităţi de mare anvergură desfăşurate pe timp de pace, pentru amenajarea
teritoriului, dintre care menţionez: realizarea fortificaţiilor Cetăţii Bucureşti, a regiunii
fortificate Focşani – Nămoloasa – Galaţi, a fortificaţiilor din zona Banatului, Olteniei şi
de pe Litoral, refacerea, după război, a reţelei de drumuri, poduri, căi ferate şi
aerodromuri, participarea la realizarea Transfăgărăşanului, a canalelor navigabile
Dunăre – Marea Neagră şi Poarta Albă – Midia – Năvodari şi construcţia sistemului de
irigaţii. De asemenea, construcţia de locuinţe, obiective industriale şi turistice,
participarea la prevenirea şi înlăturarea efectelor calamităţilor naturale constituie tot
atâtea dovezi de îndeplinire a menirii acestei arme, de eroism, abnegaţie şi spirit de
sacrificiu.
După 1990, geniştii români au participat la misiuni de menţinere a păcii şi
reconstrucţie în teatrele de operaţii din Angola, Bosnia-Herţegovina, Afganistan şi Irak,
unde prin efort şi profesionalism au demonstrat capacitatea de a colabora cu structurile
NATO, modul de îndeplinire al misiunilor fiind apreciat de înalţi responsabili militari şi
politici ai Alianţei.
Toate acestea, precum şi rezultatele deosebite obţinute la exerciţiile militare cu
participare multinaţională, au reprezentat o contribuţie importantă la efortul general de
integrare militară europeană şi euroatlantică.
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Domnilor ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri, gradaţi şi soldaţi profesionişti,
personal civil contractual,
Fiţi mândri de bogatele şi frumoasele tradiţii ale armei din care faceţi parte. Aveţi
faţă de înaintaşii dumneavoastră înalta datorie de a fi demni de ei, de a le purta mesajul
şi de a-i adăuga valoare, responsabilitate şi dăruire, contribuind astfel la întărirea
spiritului de corp de elită pe care îl moşteniţi şi pe care trebuie să-l duceţi mai departe.
Depuneţi toate eforturile necesare pentru creşterea competenţelor profesionale,
condiţie de bază a îndeplinirii obiectivelor Armatei României de asigurare a securităţii
naţionale şi de integrare euroatlantică.
*
*
*
Cu prilejul aniversării a 155 de ani de la înfiinţarea armei geniu în Armata
României, vă felicit şi vă doresc tuturor multă sănătate, putere de muncă şi cât mai
multe realizări profesionale şi personale.
La mulţi ani!
ŞEFUL STATULUI MAJOR GENERAL
General - locotenent dr. Ştefan DĂNILĂ
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MESAJUL
ŞEFULUI STATULUI MAJOR AL FORŢELOR TERESTRE
CU PRILEJUL SĂRBĂTORIRII ZILEI ARMEI GENIU
Împlinirea, la 31 mai 2014, a 155 de ani de existenţă a armei geniu în Armata
României, constituie un prilej de evidenţiere a importanţei sale deosebite în peisajul militar
românesc, dar şi a tradiţiilor deosebit de bogate ale acesteia, de omagiere a tuturor
geniştilor care, prin eroism şi spirit de sacrificiu, au contribuit la îndeplinirea idealurilor
poporului român.
Apărută iniţial ca un corp tehnic de lucrători, pe structură militară, dar cu atribuţii şi
în domeniul lucrărilor publice, arma geniu s-a impus în rândul celorlalte specialităţi militare,
atât prin importanţa misiunilor sale, mereu mai complexe, cât şi prin calitatea deosebită a
corpului de cadre. Armă preponderent tehnică, a creat şi a fost deservită de-a lungul întregii
sale istorii de oameni de excepţie, cu o înaltă pregătire profesională şi o ţinută morală
incontestabilă.
Este o realitate faptul că, de la înfiinţarea sa, militarii genişti şi-au adus o contribuţie
deosebită la toate momentele importante ale istoriei militare a poporului român, plătind un
important tribut de sânge şi sudoare pe câmpul de luptă, dar şi pe frontul, mai paşnic, al
reconstrucţiei ţării după conflictele militare şi a realizării unor importante lucrări de fortificaţii,
lucrări de amenajare a teritoriului, construcţii industriale sau civile, etc.
Prin modul cum au înţeles să-şi îndeplinească misiunile încredinţate, prin dăruirea şi
spiritul de sacrificiu, aceşti oameni, de multe ori anonimi, au câştigat stima şi preţuirea atât a
camarazilor, cât şi a întregii populaţii.
După 1990, militarii din arma geniu şi-au adus o contribuţie deosebit de importantă
la efortul armatei române de integrare în structurile militare euroatlantice, prin participarea
cu rezultate deosebite la misiuni de menţinere a păcii în teatrele de operaţii din BosniaHerţegovina, Irak şi Afganistan.
Astăzi, la ceas aniversar, geniştii militari urmează cursul ascendent, convinşi că
numai prin muncă, seriozitate şi profesionalism vor putea face faţă provocărilor viitoare.
Domnilor ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti,
personal civil contractual,
Adresez tuturor îndemnul de a vă perfecţiona continuu, de a dobândi noi competenţe,
pentru ca, împreună cu militarii din celelalte arme şi specialităţi militare, să fiţi în măsură să
răspundeţi misiunii nobile de apărare a securităţii naţionale.
Daţi dovadă în continuare de realism, spirit prospectiv şi capacitate de adaptare la
schimbările determinate de evoluţia situaţiei politico-militare interne şi internaţionale.
Cu prilejul sărbătoririi a 155 de ani de la înfiinţarea armei geniu, vă felicit pentru
realizările dumneavoastră, vă urez multă putere de muncă, noi şi însemnate succese
profesionale în activităţile viitoare, sănătate şi bucurii.

ŞEFUL STATULUI MAJOR AL FORŢELOR TERESTRE
General-maior dr. Nicolae-Ionel CIUCĂ
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COMPONENTA DE GENIU A ARMATEI ROMÂNIEI.
TENDINŢE ŞI NECESITĂŢI DE EVOLUŢIE

 Colonel Dan MARIN
La sfârşitul războiului rece, arma geniu avea o pondere
importantă în armata română, ca urmare a implicării masive a
acesteia în executarea unor obiective din economia naţională.
Structurile de geniu au executat, în perioada regimului comunist,
lucrări de amploare pe şantierele ţării, cu efective de militari
numeroase şi tehnică adecvată acestor sarcini. Imediat după
declanşarea procesului de reorganizare a organismului militar,
ulterior căderii comunismului, aceste structuri, utilizate în
economie, au fost desfiinţate, dar sarcinile specifice sprijinului de armă în operaţiile
militare au fost menţinute şi chiar diversificate, în acord cu transformările produse în
societate şi în armată.
În aceste condiţii, a fost necesar un efort continuu de modernizare a
componentei de geniu din armata română, atât înainte de aderarea la NATO, cât şi după.
Când mă refer la componenta de geniu, am în vedere componenta doctrinară a armei,
structurile de geniu, înzestrarea acestora, precum şi instruirea, formarea şi
perfecţionarea pregătirii resursei umane necesare.
Efortul geniştilor români în teatrele de operaţii din Bosnia-Herţegovina şi Irak
au contribuit la creşterea prestigiului armatei române, la afirmarea ţării noastre pe plan
continental, dar şi mondial, ca un actor interesat de menţinerea păcii şi stabilităţii în
regiune şi în lume şi ca un furnizor de securitate. Aceste misiuni au reprezentat,
totodată, contribuţia armei geniu la aderarea României la alianţa Nord-Atlantică.
Participarea unor structuri de geniu la misiuni multinaţionale şi la activităţile organizate
în cadrul unor iniţiative regionale, Tisa, Blonde Avalanche şi IEL-MILU, precum şi
instruirea unor militari din armă în străinătate, au impulsionat şi influenţat modernizarea
etapizată a armei sub toate aspectele.
În plan doctrinar, conceptul de asigurare genistică a fost înlocuit cu sprijinul
de geniu, iar misiunile specifice au fost grupate, în funcţie de rolul acestora în
operaţie, în patru domenii: asigurarea mobilităţii forţelor proprii, realizarea
contramobilităţii adversarului, menţinerea capacităţii operaţionale şi sprijinul de
geniu general. De asemenea, în funcţie de locul în zona de operaţii în care se
realizează, sprijinul de geniu a fost împărţit în două categorii: sprijin de geniu de
luptă şi sprijin de geniu al forţei.
După aderarea la alianţa Nord-Atlantică, interoperabilitatea în acest domeniu s-a
realizat prin elaborarea unei noi generaţii de acte normative specifice care asigură
implementarea standardelor acceptate ale Alianţei. Periodic, au fost întocmite concepţii
şi programe de modernizare a armei care au direcţionat, în măsura asigurării resurselor
financiare, dezvoltarea armei. Totodată, ca urmare a diversificării ameninţărilor în
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confruntările asimetrice care au avut loc în ultimele decenii şi a creşterii ameninţării
teroriste, în cadrul armei s-a dezvoltat o specialitate nouă, neutralizarea mecanismelor
explozive/Explosive Ordnance Disposal/EOD, cu misiunea de a pune în stare sigură
sau, după caz, de a distruge dispozitivele explozive improvizate şi muniţiile
neexplodate. În peisajul doctrinar aliat şi, în consecinţă, în cel naţional, au apărut
domenii mai noi – cum ar fi lupta împotriva dispozitivelor explozive improvizate/Counter
Improvised Explosive Device/C-IED – sau au fost abordate într-o nouă perspectivă
domenii preexistente, cum sunt înlăturarea pericolelor explozive de pe căile de
comunicaţii/Route Clearance/RC, în vederea asigurării libertăţii de deplasare, inclusiv
prin utilizarea câinilor de serviciu pentru descoperirea substanţelor explozive/Explosive
Ordnance Dog Detection/EODD. În acelaşi efort de adaptare a cadrului conceptual la
nevoile de modernizare a armei, pot fi amintite şi documentele cu nevoile misiunii şi cu
cerinţele operaţionale întocmite pentru unele echipamente majore care urmează să fie
achiziţionate pentru dotarea structurilor de geniu.
Procesul de revizuire a cadrului normativ este unul continuu, ce are ca obiectiv
armonizarea permanentă a acestuia cu prevederile doctrinare ale Alianţei, ale forţelor
luptătoare şi de sprijin, cu experienţa acumulată şi mutaţiile survenite în gândirea militară
contemporană, precum şi în structura de forţe şi înzestrarea structurilor. Odată cu
derularea programelor de înzestrare, cu siguranţă că tehnica nouă va induce modalităţi noi
de acţiune la nivel tactic şi noi abordări la nivel operativ, fiind necesară, în consecinţă,
elaborarea unei noi generaţii de reglementări în domeniu.
La nivelul Alianţei, în etapa actuală, se manifestă, printre altele, următoarele
tendinţe de evoluţie în plan conceptual:
 considerarea sprijinului de geniu ca cerinţă inerentă pentru toate funcţiunile de
luptă întrunite, dar şi ca o funcţiune de luptă întrunită în sine;
 reevaluarea rolului sprijinului de geniu la toate nivelurile luptei armate,
strategic, operativ şi tactic, având în vedere toate tipurile de operaţii, cu accent pe
sprijinul de geniu al forţei;
 implicarea mai profundă a sprijinului de geniu în rezolvarea problemelor de
protecţie a mediului pe timpul operaţiilor militare;
 aplicarea principiului organizării temporare pentru misiune (task organization) a
capabilităţilor specializate, respectiv constituirea unor detaşamente sau structuri
organizate temporar pentru îndeplinirea unor sarcini specifice;
 integrarea acţiunilor contractorilor civili, din domeniul de interes, cu cele ale
structurilor de geniu, având în vedere insuficienţa resurselor de geniu ca şi caracteristică
permanentă;
 contribuţia sprijinului de geniu la managementul pericolelor dispozitivelor
explozive de orice fel.
În ceea ce priveşte structurile de geniu din Armata României, acestea au fost
reduse numeric pe măsura reorganizării armatei. Trupele de geniu, existente în anii ’90,
coordonate de un comandament de armă, au fost înlocuite cu structuri suple,
interoperabile şi flexibile din punct de vedere acţional.
Aşa cum arătam anterior, reducerea cantitativă a fost compensată de un aport
calitativ în toate dimensiunile componentei de geniu, însă sunt câteva aspecte care
trebuie revizuite şi corectate pentru a putea asigura sprijinul de geniu aşteptat în caz de
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nevoie. În primul rând, trebuie revăzut modul în care sprijinul de geniu este coordonat
la nivel strategic, operativ şi tactic. Desfiinţarea structurii specializate de geniu,
condusă de şeful geniului din cadrul comandamentelor de la toate nivelurile, generează
dificultăţi în planificarea şi executarea sprijinului de geniu şi în consilierea
comandanţilor de la toate eşaloanele pe linia acestei arme. Complexitatea sarcinilor
sprijinului de geniu, volumul mare de lucrări şi caracterul ingineresc al acestora,
necesitatea conlucrării cu contractorii civili pentru realizarea misiunilor specifice în
totalitate, în locul şi momentul stabilit, sunt numai câteva argumente pentru
reînfiinţarea acestei structuri cu responsabilităţi în toate ariile funcţionale ale
sprijinului pe linia acestei arme: informaţii de geniu şi analiza terenului, politici şi
planificări de geniu, resurse şi infrastructură de geniu şi operaţii de geniu. În cadrul
acestei structuri, este necesar să funcţioneze o componentă EOD, care va coordona
efortul pe linia intervenţiilor specifice. Opinez că, EOD fiind o specialitate a armei
geniu, conceptul de sprijin specific trebuie eliminat din reglementările actuale, iar
problematica specifică acestuia este necesar să fie tratată în cadrul sprijinului de geniu.
Consider, de asemenea, oportună dezvoltarea structurilor de mascare, a
capabilităţilor C-IED, inclusiv a celor bazate pe utilizarea câinilor de serviciu pentru
descoperirea substanţelor explozive şi a materialelor care conţin astfel de substanţe,
precum şi a unor structuri de Route Clearance moderne. O prioritate o reprezintă, însă,
reînfiinţarea instituţiei inspectorului de armă, care poate asigura armonizarea şi
dezvoltarea tuturor dimensiunilor dezvoltării componentei de geniu.
Dotarea structurilor de geniu este o altă dimensiune de analiză care a cunoscut,
îndeosebi, modificări sub aspect cantitativ. În perioada în care geniştii erau prezenţi în
economia naţională, înzestrarea cu tehnică de construcţii se realiza în mod constant cu
cele mai noi produse ale industriei naţionale, iar mentenanţa acestor echipamente nu
constituia o problemă. Ulterior, nu s-a mai reuşit decât înlocuirea unor utilaje cu durata
de utilizare depăşită şi o uzură avansată iar, pe măsură ce industria naţională care
furniza aceste echipamente a dispărut, a devenit din ce în ce mai dificilă menţinerea în
stare de funcţionare a tehnicii de geniu. Resursele financiare fiind limitate, programele
de înzestrare cu tehnică de geniu nu s-au putut derula aşa cum au fost planificate la
puţin timp după aderarea la NATO.
În aceste condiţii, în etapa actuală consider oportun să se revadă documentele
cu cerinţele operaţionale şi cele cu nevoile misiunii elaborate pentru achiziţia tehnicii
şi echipamentelor prevăzute în programele de înzestrare iniţiate anterior, precum şi
priorităţile de înzestrare, având în vedere atât evoluţia sub aspect conceptual a armei,
cât şi capabilităţile de geniu asumate pentru apărarea colectivă în cadrul Alianţei, dar
şi alte necesităţi de sprijin de geniu specifice pe teritoriul naţional. Utilajele terasiere,
utile şi la intervenţiile în situaţii de urgenţă civilă, sunt foarte diversificate pe piaţă şi
au cunoscut o evoluţie tehnologică importantă, având dimensiuni reduse şi
productivitate mare, fiind totodată, relativ accesibile din punct de vedere al preţului.
Ca urmare, consider că achiziţionarea unor astfel de echipamente cât mai curând
pentru toate structurile de geniu din armată ar trebui să constituie o prioritate.
Intervenţia promptă a structurilor de geniu în sprijinul populaţiei în cazul situaţiilor
de urgenţă, la solicitarea autorităţilor locale sau centrale, dincolo de ajutorul propriuzis acordat populaţiei în pericol, contribuie decisiv la întărirea percepţiei utilităţii
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armatei pentru societate chiar şi pe timp de pace şi, în acelaşi timp, asigură
posibilitatea întreţinerii unor elemente de infrastructură a armatei.
Pregătirea resursei umane s-a realizat prin instruire instituţionalizată în
cadrul instituţiei de învăţământ a armei şi prin instrucţie în cadrul structurilor de
geniu. Ambele categorii de pregătire au cunoscut transformări de esenţă odată cu
reorganizarea şi modernizarea armatei, după aderarea la NATO, dar şi în concordanţă
cu evoluţia artei şi gândirii militare. În domeniul instrucţiei, ,,Programul pregătirii de
luptă a trupelor de geniu” a fost înlocuit cu programele de instrucţie individuală şi pe
misiuni, care răspund exigenţelor actuale în domeniu şi asigură standardizarea
pregătirii.
În ceea ce priveşte învăţământul de specialitate în armă, în ultimii 20 de ani au
avut loc numeroase transformări, având punctul de pornire în Şcoala de ofiţeri activi
pentru geniu, construcţii şi căi ferate din Rm.Vâlcea şi şcoala de subofiţeri din
Bucureşti şi terminând cu actualul Centru de instruire pentru geniu, EOD şi apărare
CBRN ,,Panait Donici”.
Astăzi, în cadrul Centrului se desfăşoară învăţământ de formare şi perfecţionare
continuă în armă pentru militarii de toate gradele până la gradul de maior şi instrucţia
individuală de specialitate a militarilor voluntari la intrarea acestora în sistemul militar.
Procesul de învăţământ răspunde comenzii sociale, este proiectat pe baza modelului
absolventului elaborat de către unităţile beneficiare şi se execută pe baza legislaţiei în
domeniu şi a reglementărilor emise de către Ministerul Apărării Naţionale. Centrul a
autorizat o parte din programele de studii cu Autoritatea Naţională pentru Calificări,
asigurând funcţionarea mecanismelor de realizare a calităţii în educaţie. Totodată,
această structură elaborează actele normative şi reglementările specifice, participă la
procesul de standardizare şi, implicit, la asigurarea interoperabilităţii în armă şi la
elaborarea şi valorificarea lecţiilor învăţate.
În viitor, se impune revederea programelor de instrucţie pentru misiuni în sensul
îmbunătăţirii acestora în acord cu noutăţile din armă şi experienţa acumulată în ultimii
ani, precum şi uniformizarea modului de pregătire şi desfăşurare a instrucţiei.
Activităţile standard de instrucţie şi evaluare trebuie corelate cu condiţiile concrete în
care se desfăşoară procesul instructiv, având în vedere experienţa instructorilor, baza
materială la dispoziţie, locaţia în care se execută activităţile de pregătire, alţi factori care
pot influenţa acest proces.
Pregătirea în comun cu militarii altor naţiuni ale Alianţei s-a transformat
dintr-un deziderat într-o realitate. Exerciţiile în comun, cursurile de specializare sau de
formare în străinătate la care participă geniştii români, precum şi instruirea lor în ţară de
către echipe mobile de instructori ai unor prestigioase instituţii de specialitate ale
Alianţei au devenit o practică curentă. Experienţa acumulată de geniştii români în
misiunile multinaţionale privind utilizarea unor echipamente de geniu aparţinând altor
armate ar putea fi punctul de plecare pentru participarea în viitor a acestora la pregătirea
în comun cu alte forţe de geniu aparţinând statelor aliate.
În ceea ce priveşte pregătirea instituţionalizată, se impune perfecţionarea
continuă a sistemului de asigurare a calităţii educaţiei în cadrul Centrului, oferta
educaţională trebuie adaptată transformărilor produse în armă şi trebuie adresată
tuturor componentelor sistemului naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă
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naţională, dar şi societăţii civile. Deoarece în privinţa utilizării explozivilor, a
dispozitivelor explozive şi muniţiilor de geniu, Centrul este singura instituţie de
învăţământ din ţară, este de interes analizarea posibilităţii ca acesta să funcţioneze pe
viitor ca autoritate naţională în acest domeniu.
Având în vedere viziunea şi obiectivele Alianţei privind dezvoltarea
capabilităţilor de geniu, precum şi unele provocări pe plan naţional, în special
privind intervenţia în situaţii de urgenţă civilă, consider necesară reevaluarea
importanţei acordate dezvoltării armei geniu, pentru asigurarea capabilităţilor
naţionale asumate în perspectiva apărării colective, dar şi a celor de intervenţie în
vederea rezolvării unor nevoi naţionale specifice. Eforturile trebuie să vizeze atât
evoluţii structurale şi pe linia înzestrării, cât şi funcţionale ca: îmbunătăţirea
interoperabilităţii forţelor de geniu, îmbunătăţirea procedurilor de comandă şi control
şi a managementului informaţiilor pe linie de armă, etc.
Cu speranţa că am reuşit să aduc în atenţia specialiştilor, dar şi structurilor
decidente, câteva dintre direcţiile actuale şi de perspectivă de dezvoltare şi modernizare
a armei geniu, în încheiere urez tuturor geniştilor români ,,La mulţi ani!” cu ocazia
împlinirii a 155 de ani de la înfiinţarea armei geniu în Armata României.
GENIU ŞI CÂTEVA CONCEPTE SPECIFICE DOMENIULUI

 Locotenent-colonel Tiberiu OSOIAN
În perspectiva elaborării unei noi ediţii a Manualului sprijinului de geniu în
operaţiile forţelor terestre, una din preocupările colectivului de autori este îndreptată
spre clarificarea noţională necesară unei înţelegeri corecte a conţinutului şi unei
comunicări eficiente între beneficiarii manualului. Nevoia unui astfel de demers este cu
atât mai mare cu cât beneficiarii manualului nu sunt întotdeauna specialişti în domeniile
armei geniu. Pe de altă parte, o anumită dinamică a conceptelor specifice domeniului de
interes al armei - influenţată şi de preluarea prin traducere a unor concepte din
documentele NATO - precum şi suprapunerile din ce în ce mai evidente ale domeniilor
de interes ale unor arme şi specialităţi, ca urmare a nevoii de acţiune concertată a mai
multor tipuri de forţe de specializări înguste la rezolvarea unor probleme, fac tot mai
necesară înţelegerea corectă a unor concepte ca premisă a unei acţiuni eficace.
Un prim termen în discuţie este chiar cel de „geniu”. În cultura militară
românească acest singur cuvânt desemnează, ca substantiv, arma (în sensul de totalitatea
forţelor din această specialitate militară), dar şi domeniul de interes al acesteia
(reprezentat de mai multe subdomenii care constituie specializări în cadrul armei), iar, ca
adjectiv, „de geniu” sau „genistic” desemnează caracterul de apartenenţă la această armă
sau domeniu de interes. În limbile engleză sau franceză, noţiunea similară este desemnată
printr-o sintagmă care face referire la un domeniu de interes militar oarecum prin opoziţie
cu domeniul civil corespunzător. Astfel, avem „military engineering” şi „génie militaire”,
prin opoziţie cu „civil engineering” şi „génie civil”, primele noţiuni făcând trimitere la
ingineria destinată unor scopuri militare clar asociate domeniului desemnat în limba
română prin geniu. În limba română, sintagma „inginerie militară” ar face trimitere în
conştiinţa vorbitorilor la orice formă de inginerie care serveşte strict scopurilor militare,
excedând sfera noţiunii de geniu - aşa cum este ea înţeleasă în mod curent.
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Înainte de '89, domeniul de interes al armei geniu îl constituia ansamblul
activităţilor circumscrise noţiunii de asigurare genistică, noţiune a cărei sferă cuprindea
amenajarea genistică a terenului, respectiv totalitatea acţiunilor de modificare, prin
mijloace şi metode specifice, a caracteristicilor terenului, - aceasta presupunând: modelarea
terenului propriu-zis prin lucrări de săpătură/umplutură/nivelare/transport, dar şi construcţii
şi amenajări ale terenului prin amplasarea de obstacole explozive sau neexplozive,
construcţia şi amenajarea unor facilităţi de trecere peste obstacole de orice fel, precum şi
alte activităţi conexe, cum ar fi cercetarea de geniu, deservirea punctelor de trecere, a
punctelor de aprovizionare cu apă sau cu lemn, asigurarea cu energie electrică (producţie şi
distribuţie pentru consumatorii din câmpul tactic), aprovizionarea cu muniţii de geniu etc.,
activităţi care nu ţineau – stricto senso – de modelarea terenului, ci ofereau doar condiţiile
pentru aceasta sau pentru desfăşurarea unor acţiuni militare sprijinite nemijlocit. Gama
activităţilor genistice se împărţea în activităţi nespecializate realizate de către trupele de
toate armele, cu unelte individuale, în cadrul măsurilor de protecţie genistică şi activităţi
specializate, executate de structurile specializate, cu mijloace specifice sub forma
sprijinului specializat de geniu acordat unităţilor/structurilor luptătoare.
După '89, în mod special odată cu adoptarea standardelor NATO ulterior integrării
României în Alianţă, termenul asigurare genistică a fost treptat eliminat din literatura de
specialitate, fiind înlocuit de termenul sprijin de geniu. Acest lucru s-a produs oarecum
forţat, întrucât sprijinul de geniu corespunde termenului ,,Engineer Support” şi are în
continuare sensul anterior, acela de asistenţă specializată a forţelor, prin executarea unor
lucrări care presupun specializare din punct de vedere al calificării personalului şi al
înzestrării cu mijloace necesare execuţiei acestora sau prin consiliere de specialitate a
comenzii cu privire diferite aspecte ale planificării, organizării şi exploatării rezultatelor
acţiunilor militare din perspectiva domeniilor conexe sprijinului de geniu. Ca urmare, vom
traduce în continuare „military engineering” prin „geniu” - înţelegând prin aceasta întregul
domeniu de interes al armei sau, în funcţie de context, ca „activităţile specifice de geniu”,
fără a limita conţinutul noţiunii la activităţile desfăşurate de structurile specializate.
O altă noţiune important a fi clarificată este cea de protecţie genistică. Aceasta
reprezintă o categorie în cadrul noţiunii mai largi de protecţie a forţei. Ca urmare,
conform documentelor în vigoare, prin protecţie genistică vom înţelege totalitatea
măsurilor ce se iau în domeniul şi prin utilizarea mijloacelor specifice de geniu pentru
reducerea la minim a vulnerabilităţilor personalului, echipamentelor, infrastructurii,
operaţiilor şi activităţilor faţă de ameninţările şi riscurile generate de acţiunile
adversarului, în scopul menţinerii libertăţii de acţiune şi eficienţei operaţionale,
contribuind astfel la succesul misiunii trupelor proprii. Aceste măsuri presupun acţiuni
întreprinse atât de către structuri specializate de geniu (în cadrul sprijinului de geniu), cât
şi de alte forţe militare sau chiar de actori non-militari din teatrul de operaţii şi constau în
măsuri de amenajare genistică a terenului - în sensul cel mai larg al sintagmei, respectiv
cel de modelare sub toate aspectele a spaţiului fizic terestru în care se desfăşoară
operaţiile, precum şi în activităţi specializate de intervenţie asupra unor dispozitive
periculoase: mine, muniţii neexplodate, dispozitive explozive improvizate, etc. Chiar şi
cercetarea de geniu – în măsura în care rezultatele ei favorizează luarea unor măsuri în
sprijinul protecţiei forţei – poate fi cuprinsă în sfera măsurilor de protecţie genistică.
Modelarea spaţiului fizic de ducere a operaţiilor reprezintă, conform concepţiei
statuate în publicaţiile aliate care reglementează domeniul de interes al geniului,
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principalul obiectiv al activităţilor circumscrise domeniului. Această noţiune acoperă
sfera amenajării genistice a terenului înţeleasă in extenso, adică nu doar sub aspectul
modelării terenului natural, ci şi a detaliilor de planimetrie cu relevanţă asupra acţiunilor
militare: instalare şi înlăturare de obstacole de orice fel, construcţii şi amenajări ale
infrastructurii de transport, depozitare, cazare, etc., lucrări de fortificaţii subterane sau
supraterane, amenajări puncte de trecere, puncte de asigurare cu apă, lemn, agregate sau
alte resurse, ascundere şi camuflare obiective, etc. In extenso, chiar şi intervenţiile EOD
pot fi considerate ca acţiuni de modelare a spaţiului de luptă, în ideea că aceste
intervenţii curăţă spaţiul operativ de ameninţări specifice, permiţând desfăşurarea în
siguranţă a acţiunilor militare planificate.
Modelarea spaţiului fizic de ducere a operaţiilor are rol esenţial în protecţia
forţelor, atât prin realizarea unor lucrări explicit destinate protecţiei fizice a forţelor
(fortificaţii, poziţii de luptă, adăposturi de orice fel şi cu orice destinaţie), cât şi prin
participarea la asigurarea mobilităţii forţelor proprii – protecţia prin mobilitate – şi
participarea la limitarea mobilităţii forţelor inamicului – protecţia prin prevenirea
succesului manevrei inamicului.
BENEFICIILE INSTRUIRII ÎN COMUN
CU PARTENERI DIN ARMATELE ALTOR STATE

 Maior ing. Cătălin SĂRACU
Este binecunoscută importanţa instruirii pentru forţele terestre. Deviza
Instruieşte-te aşa cum lupţi exprimă poate cel mai bine necesitatea instruirii forţelor
pentru a putea face faţă provocărilor câmpului de luptă modern. Participarea unui număr
semnificativ de militari ai armatei române la misiunile din diverse teatre de operaţii, a
scos la iveală trei aspecte semnificative ale instruirii acestora.
Fiecare teatru de operaţie are elementele lui specifice, date de teren, climă,
structura socială şi economică şi un anumit nivel şi tipologie a ameninţărilor. Pe
parcursul procesului de instruire trebuie să se ia în considerare toate aceste aspecte, mai
ales că, de cele mai multe ori, acestea impun şi o anumită abordare specială pentru
îndeplinirea obiectivelor operaţiei.
Activităţile desfăşurate de militari în aceste zone au însemnat nu numai acţiuni
militare specifice luptei armate, dar mai ales acţiuni specifice operaţiilor de stabilitate şi
sprijin. Dacă pentru primele tipuri de acţiuni forţele terestre sunt pregătite şi instruite,
pentru cele de stabilitate şi sprijin a fost nevoie de instruire suplimentară pe domenii cu
care militarii români nu erau pe deplin instruiţi. Astfel, instruirea pentru operaţii de
contrainsurgenţă sau pentru contracararea dispozitivelor explozive improvizate a
reprezentat, la un moment dat, o noutate prin prisma planificării şi executării acestora.
Nu în ultimul rând trebuie menţionat caracterul multinaţional al acestor operaţii.
Au trebuit trecute bariere lingvistice, datorită multitudinii naţiunilor participante.
Datorită efortului depus de militarii forţelor terestre pentru însuşirea limbii engleze,
această provocare a fost depăşită în mare parte cu succes.
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Dar caracterul multinaţional a scos la iveală
şi o altă provocare: aceea a uniformizării şi
standardizării modului de lucru. Procedurile
standard de operare au rezolvat în mare măsură
problema, dar acestea au evidenţiat necesitatea
ca toate forţele participante la operaţii să
folosească aceleaşi principii şi linii directoare
pentru planificarea, organizarea şi desfăşurarea
misiunilor. Mai mult decât atât, instruirea
executată înainte de desfăşurarea trupelor în
teatru de operaţii a fost şi este în continuare
bazată pe principii care să permită lucrul în
condiţii optime în mediu multinaţional.
Cel mai elocvent exemplu îl reprezintă
activităţile specifice domeniului C-IED. Tehnicile,
tacticile şi procedurile specifice sunt acum
însuşite de către toţi participanţii la acţiunile din teatrele de operaţii. Modul de reacţie în
caz de incident cu IED, modul de raportare şi acţiunile structurilor responsabile cu
domeniul C-IED sunt cunoscute în mare parte de către toţi militarii, datorită efortului
depus de către echipele mobile de instruire (EMI) române sau străine, dar şi datorită
participării unui număr însemnat de militari la stagii de pregătire în străinătate.
Este totuşi acesta punctul final
al pregătirii C-IED? Răspunsul este cu
siguranţă unul negativ, domeniul
C-IED fiind unul în care dinamica
ameninţărilor este una majoră, iar
experţii în domeniu estimează că toate
conflictele actuale sau viitoare vor fi
marcate de caracterul asimetric în
general şi vor fi caracterizate de
folosirea IED, în special. Atâta timp
cât doar resursele şi pregătirea/imaginaţia insurgenţilor reprezintă limitele în folosirea
IED, nu se poate vorbi de o stopare a utilizării dispozitivelor explozive improvizate.
În acest context, pregătirea în comun cu parteneri din armatele altor state vine să
rezolve o mare parte din problemele referitoare la instruirea forţelor pentru acţiunea în
mediu cu IED şi nu numai:
 în conţinutul cursurilor/stagiilor de pregătire se introduc cele mai noi
informaţii referitoare la folosirea IED şi metode de contracarare a acestora. Atât
structurile de manevră, cât şi specialiştii din diferite domenii conexe C-IED au
posibilitatea să fie informaţi cu privire la ultimele tendinţe în domeniu. Detaliile despre
noile metode de folosire a IED şi noile tipuri de IED sunt extrem de utile în procesul de
instruire, atât structurilor de manevră, dar şi geniştilor, specialiştilor EOD, structurilor
de informaţii sau echipelor canine specializate în detectarea substanţelor explozive;
 atât cât terenul şi condiţiile de instruire permit, pregătirea forţelor se
desfăşoară în condiţii cât mai apropiate de cele din teatrele de operaţii. Experienţa
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militarilor din armatele altor state este binevenită, prin prisma modelării şi adaptării
procesului de instruire pentru crearea acestor condiţii (de exemplu, folosirea detaliilor
din teren pentru însuşirea tehnicilor şi procedurilor de acţiune în zone şi puncte
vulnerabile, adaptarea acestora în funcţie de teren şi climă, etc.);
 sunt prezentate metode noi,
optime de instruire în domeniul C-IED: de
la orele de instruire teoretică, cu
prezentarea materialelor de exerciţiu şi a
machetelor, la demonstrarea modului de
lucru cu instrumente specifice pentru a
ataca reţeaua IED, similare cu cele folosite
de poliţie în combaterea reţelelor de crimă
organizată;
 în unele cazuri, pregătirea se
execută în anumite domenii de relativă
noutate, în care militarii români au o
experienţă redusă. Un exemplu îl
reprezintă pregătirea specialiştilor WIT
(Weapon Intelligence Team);
 ultimele tehnici, tactici şi proceduri pot fi introduse în manuale şi instrucţiuni
specifice care să ajute structurile ce se instruiesc pentru participarea la misiuni şi nu
numai. Un exemplu este domeniul MWD (Military Working Dogs), unde experienţa
specialiştilor români a fost completată de cea a specialiştilor americani, pe parcursul a
două schimburi de experienţă, care avut loc în anul 2013 şi care a condus la elaborarea
primei dispoziţii care să reglementeze acest domeniu, reglementare aflată în momentul
tipăririi acestui articol în faza de avizare şi aprobare;
 bariera lingvistică mai sus menţionată aproape că dispare în momentul în
care toată lumea participantă la aceste activităţi foloseşte limba engleză pentru
comunicare. Se îmbunătăţesc capacităţile de comunicare şi se învaţă termeni noi,
specifici acestui domeniu;
 beneficiile unor astfel de activităţi sunt de ambele părţi: fiecare învaţă din
experienţa celuilalt. Prezentarea unor situaţii, proceduri, moduri de acţiune şi a
rezultatelor obţinute de către un participant la activitate poate reprezenta cunoştinţe noi
pentru altul. Acest lucru este cu atât mai vizibil cu cât militarii diferitelor armate au
participat în diferite TO sau diferite zone ale aceluiaşi TO, iar experienţa acestora diferă
tocmai datorită diferenţelor de mediu, climă, ameninţări, situaţii;
 se evidenţiază foarte bine caracterul interarme al C-IED. Practic nu există
armă sau specialitate militară care să nu aibă o contribuţie mai mare sau mai mică la
contracararea dispozitivelor explozive improvizate. Aceste activităţi arată rolul fiecărei
arme şi modul cum toţi participanţii, militari sau civili, pot sprijini domeniul C-IED.
În afară de beneficiile prezentate mai sus, poate că cel mai important avantaj al
acestor tipuri de activităţi este cel de a crea fundamentul pentru lucru în mediu
multinaţional. Aşa cum a arătat experienţa din TO din ultimii ani, capacitatea de a putea
lucra într-o manieră profesionistă, alături de ceilalţi membrii ai coaliţiei, a reprezentat
unul din elementele esenţiale ale succesului misiunilor din teatrele de operaţii.
REVISTA ARMEI GENIU NR. 1/2014

14

155 ANI DE LA ÎNFIINŢAREA ARMEI GENIU

CONTRACARAREA DISPOZITIVELOR EXPLOZIVE IMPROVIZATE

 Locotenent-colonel Iulian MESEA
Contracararea dispozitivelor explozive improvizate/Countering Improvised
Explosive Devices (C-IED) cuprinde totalitatea eforturilor întreprinse la nivelul tuturor
instituţiilor cu atribuţii de securitate pentru neutralizarea sistemului de luptă cu
dispozitive explozive improvizate/improvised explosive device/IED al adversarului.
Aceste instituţii pot fi militare sau non-militare.
Termenul de dispozitive explozive
improvizate a fost consacrat de Armata
Britanică în perioada anilor ’70, după ce
Armata Republicană Irlandeză provizorie (IRA)
a utilizat pe scară largă capcane explozive,
folosind dispozitive anti-manipulare sau
dispozitive explozive controlate de la distanţă
prin diferite tehnici şi procedee, precum şi
bombe fabricate din îngrăşăminte sintetice
(azotat de amoniu) şi SEMTEX de contrabandă
provenit din Libia. Membrii IRA au dezvoltat noi dispozitive explozive, tactici şi tehnici
în domeniu, producând un număr însemnat de victime, atât în rândul armatei britanice
(militari angajaţi în operaţiuni de eliminare a IED-urilor), cât şi din rândul civililor sau
autorităţilor locale care îşi doreau pacea în regiune.
Cu toate acestea, în trecut, utilizarea unor astfel de arme a fost destul de limitată
şi, de regulă, cu consecinţe în plan tactic. Capcanele sau dispozitivele explozive au fost
folosite atunci când insurgenţii nu au avut la dispoziţie ceva mai eficient, însă s-au
dovedit deosebit de eficace împotriva unor ţinte militare neprotejate, cum s-a întâmplat
în operaţiile multinaţionale din Irak şi Afganistan.
Capcanele explozive (mine cursă) şi dispozitivele explozive improvizate au fost,
de asemenea, folosite încă din perioada celui de-al doilea război mondial pentru a
produce întârzieri ale acţiunilor inamicului, în special pentru a acoperi retragerea
trupelor sau pentru a produce perturbări ale operaţiilor de aprovizionare, de exemplu
deraierea trenurilor care aprovizionau forţele de pe front. În timpul Războiului din
Vietnam, „IED-urile” au fost folosite împotriva vehiculelor şi a personalului, producând
panică şi efecte psihologice negative asupra forţelor americane. Treizeci şi trei la sută
dintre victimele americane în Vietnam şi douăzeci şi opt la sută din decese au fost
atribuite, în mod oficial, IED-urilor şi minelor artizanale fabricate de către insurgenţi.
În perioada 2003-2011, în cadrul Războiului din Irak, IED-urile au fost folosite
pe scară largă împotriva forţelor de coaliţie, dar şi împotriva autorităţilor locale şi chiar
a populaţiei civile, în scopul împiedicării şi descurajării acesteia să sprijine forţele
coaliţiei sau să-şi exercite drepturile democratice, iar până la sfârşitul anului 2007 au
fost responsabile pentru cel puţin 64% din decesele Coaliţiei din Irak. Conform
Pentagonului, 250.000 de tone (650.000 de tone în total) de muniţie din Irak au fost
jefuite, oferind o sursă mare de muniţie pentru insurgenţi.
Iniţial, eforturile NATO pe linia C-IED au fost concentrate pe detectarea şi
neutralizarea dispozitivelor propriu-zise. Astăzi, IED-urile sunt considerate arme tactice
REVISTA ARMEI GENIU NR. 1/2014
15

155 ANI DE LA ÎNFIINŢAREA ARMEI GENIU

care restricţionează libertatea de mişcare şi creează disfuncţii în derularea operaţiilor
forţelor regulate şi în desfăşurarea activităţilor de sub controlul autorităţilor locale, fiind
o metodă de luptă răspândită a forţelor opozante, în special în războaiele de insurgenţă.
Deşi sunt utilizate la nivel tactic, prin ţintele atacate şi efectele produse, ele pot avea
efecte strategice, afectând atât economia operaţiilor militare, cât şi anumite procese
politice. Ele reprezintă o ameninţare globală şi de durată la adresa securităţii locale şi
regionale, cu atât mai mult cu cât victimele acestor mijloace sunt deseori civili inocenţi.
În prezent, la nivelul Alianţei Nord-Atlantice, domeniul C-IED nu cuprinde
numai preocupările pentru detectarea şi neutralizarea IED-urilor, lăsând posibilitatea
adversarului de a-şi schimba tehnicile, tacticile şi procedurile, de-a produce noi tipuri de
IED-uri şi a obţine efectele dorite, ci se concentrează, de asemenea, pe neutralizarea
reţelelor care le comandă, creează şi utilizează. Eforturile pe linia C-IED se concentrează
pe prevenirea utilizării IED. Acest lucru presupune activităţi de culegerea, procesarea şi
schimbul de informaţii – care reunesc inclusiv actori non-NATO şi non-militari – pentru
a perturba sau anihila reţeaua teroristă înainte ca IED-urile să fie create, amplasate sau
iniţiate, prevenind astfel ca acestea să ucidă sau să rănească forţele de securitate şi civilii.
De asemenea, aceste eforturi sunt orientate şi spre activităţi de cercetare, de testare şi de
analiză efectuate cu privire, pe de o parte, la evoluţia mijloacelor folosite de terorişti în
scopul înţelegerii modului lor de gândire şi operare, iar pe de altă parte, la dezvoltarea şi
implementarea de noi tehnologii şi
mijloace concepute pentru a detecta
oportun şi neutraliza în siguranţă IED. În
acest context se înscriu, spre exemplu,
preocupările pe linia implementării unor
măsuri de ordin tehnic: proiectarea
vehiculelor şi blindajelor acestora pentru
a
asigura
protecţia
personalului,
dezvoltarea tehnologiilor bazate pe
diferite tipuri de senzori şi capabilităţi de
detecţie a materialelor explozive şi
componentelor IED, etc. Alte preocupări vizează măsuri de ordin tactic - antrenamente
pentru reacţia la incidente, inclusiv primul ajutor şi evacuarea răniţilor, utilizarea de
echipamente şi tehnici de curăţarea drumurilor, cercetarea traseelor pentru identificarea
punctelor probabile de amplasare a IED, etc. - sau informaţional: planuri de inducere în
eroare privind traseele folosite şi orele de
deplasare a forţelor proprii, aplicarea
măsurilor de siguranţă a operaţiilor,
difuzarea materialelor de informare privind
impactul şi efectele evenimentelor IED, etc.
În septembrie 2007, ministrul
spaniol al apărării anunţa decizia Spaniei
de a înfiinţa Centrul de Excelenţă pentru
C-IED/C-IED COE, punând astfel încă o
piatră la temelia luptei internaţionale
contra terorismului.
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C-IED COE a încheiat faza finală a procesului de acreditare în octombrie 2010,
iar pe 16 noiembrie 2010, Consiliul NATO a semnat acreditarea finală a instituţiei. În
prezent, naţiunile care sponsorizează C-IED COE sunt: Franţa, Germania, Ungaria, Ţările
de Jos, Portugalia, România, Spania şi Statele Unite ale Americii.
Ca răspuns la aceste provocări, Armata României s-a raliat efortului general de
reducere a riscurilor reprezentate de folosirea IED, prin măsuri specifice în domeniul
doctrinar, structural şi al înzestrării. Structurile EOD au cunoscut o dezvoltare
semnificativă, iar participarea militarilor români specialişti EOD în teatrele de operaţii
internaţionale a însemnat o îmbogăţire semnificativă a experienţei în acest domeniu. Pe
de altă parte, s-au elaborat o doctrină C-IED şi standarde de instruire în acest domeniu,
armonizate conceptual cu documentele similare ale Alianţei, iar - la un anumit nivel de
complexitate - pregătirea C-IED devine o formă de pregătire generală pentru toţi militarii.
Începând cu anul 2013, ca o încununare a eforturilor de a creşte nivelul instruirii
în acest domeniu, în cadrul Bazei de instruire pentru EOD din Centrul de instruire
pentru geniu, EOD şi apărare CBRN din Rm.Vâlcea s-a înfiinţat pentru prima dată în
armata română, Catedra cursuri C-IED, care are ca obiectiv pregătirea în domeniul
C-IED a ofiţerilor, maiştrilor militari, subofiţerilor şi a soldaţilor şi gradaţilor
profesionişti din comandamente şi state majore, precum şi a specialiştilor necesari altor
structuri ale Sistemului Naţional de Apărare, în vederea limitării ameninţărilor şi
riscurilor, precum şi a neutralizării pericolului reprezentat de dispozitivele explozive
convenţionale şi improvizate, pe timpul desfăşurării operaţiilor militare pe teritoriul
naţional sau în misiuni internaţionale.
Bibliografie:
Doctrina contracarării dispozitivelor explozive improvizate (C-IED) în Armata României, Bucureşti, 2012;
www.en.wikipedia.org/wiki/counter-IED;
www.c-iedcoe.

ASIGURAREA CU APĂ A FORŢELOR ÎN OPERAŢII MILITARE

 Locotenent-colonel ing. Cristian ARINTON
Apa este unul din elementele esenţiale ale vieţii, fiind vitală pentru susţinerea
forţelor implicate în desfăşurarea operaţiilor militare. Îndeplinirea cu succes a misiunilor
depinde în mare măsură de producerea de apă potabilă, de asigurarea şi aprovizionarea
acesteia în cantităţile şi cu proprietăţile fizice şi organoleptice necesare. Apa contaminată
este unul din pericolele majore la adresa sănătăţii personalului şi a capacităţii acestuia de
a acţiona eficient, întregul personal putând fi scos din luptă pentru o perioadă mai scurtă
sau mai lungă de timp, datorită efectelor cauzate de consumul ei.
Condiţiile tehnice de exploatare a surselor de apă, de tratare, depozitare,
transport şi distribuţie a apei, precum şi indicatorii de calitate a apei potabile sunt
reglementaţi prin acte normative în majoritatea ţărilor. În România, aceste probleme
sunt reglementate prin Legea privind calitatea apei, nr. 458 din 2002 modificată şi
completată de Legea 311/2004, care stipulează cerinţele de calitate ale apei potabile şi
impune controlul calităţii apei.
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Din punct de vedere legislativ, atunci când se pune problema asigurării cu apă a
forţelor proprii, se impune respectarea legilor naţionale, a normativelor şi manualelor
militare proprii, dar atunci când se pune problema asigurării cu apă a forţelor NATO
aparţinând diferitelor state membre cazate în acelaşi camp, este obligatorie respectarea
prevederilor standardelor NATO.
Problema asigurării cu apă pe timpul operaţiilor militare este tratată la nivelul
Alianţei într-un standard ce reglementează aspectele asigurării cu apă în situaţii de
urgenţă, asigurând cadrul interoperabilităţii forţelor ce au astfel de misiuni, înţelegerea
comună a unor concepte, precum şi standardele minime de calitate acceptate pentru
forţele ce acţionează într-un teatru de operaţii multinaţional.

În Armata României, problema a fost reglementată consonant cu standardul
corespunzător al Alianţei şi cu legislaţia naţională în manualele de luptă ale
subunităţilor cu misiuni de resortul asigurării cu apă.
Atât reglementările Alianţei, cât şi cele militare naţionale, pun accent pe
utilizarea ca primă sursă de apă, a sistemelor permanente urbane, a infrastructurii de
tratare şi depozitare şi a reţelelor de transport civile existente în zona desfăşurării
operaţiilor militare, atâta timp cât acestea sunt disponibile şi asigură apa necesară în
cantitatea şi de calitatea dorită satisfacerii diferitelor trebuinţe. În momentul în care
aceste reţele cedează şi/sau devin vulnerabile ori neutilizabile, sunt luate măsurile de
urgenţă în baza standardului ce stabileşte cerinţele minimale privind calitatea apei
potabile asigurate în teatrul de operaţii, precum şi frecvenţa examinărilor de laborator
asupra calităţii apei pe timpul procesului tehnologic de producere a acesteia.
Cantităţile zilnice de apă necesare satisfacerii diferitelor trebuinţe sunt, de
asemenea, standardizate. Spre exemplu, doar pentru necesităţile privind apa băut şi cea
necesară pentru gătit trebuie asigurate 25 litri de apă pentru fiecare persoană, iar pentru
consumul general cantitatea necesară fiecărei persoane ajunge la 70 litri. Această
cantitate creşte atunci când militarii îşi desfăşoară activitatea în condiţii speciale care
generează trebuinţe suplimentare: mediu contaminat, spitale de campanie, etc.
În afara apei necesare pentru băut, gătit şi igiena personalului, există mari nevoi
de apă menajeră şi tehnologică ce satisface diferite trebuinţe specifice, astfel încât
cantitatea de apă necesar a fi asigurată poate fi de ordinul 100-200 litri/zi/om. Ca
urmare, eforturile făcute pentru a asigura în condiţii de urgenţă întreaga cantitate de apă
necesară sunt considerabile, fiind nevoie de capacităţi de tratare şi depozitare de mare
capacitate, dar, în acelaşi timp, uşor transportabile şi uşor de pus în funcţiune.
Şi în viitor, este posibil ca operaţiile Alianţei să se desfăşoare în teatre a căror
condiţii naturale să nu asigure sau să asigure cu dificultate aprovizionarea continuă cu
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apă potabilă. Acestea pot fi în zone cu reţele locale slab dezvoltate sau chiar inexistente
ori în zone care să ofere alternative reduse în privinţa surselor de apă datorită condiţiilor
climatologice. Chiar şi în zone care dispun de infrastructură dezvoltată de asigurare cu
apă în mediul urban, acestea pot fi afectate sever de acţiunile inamicului. Din acest
motiv, pe timpul planificării operaţiilor se impune identificarea unor noi surse de
asigurare cu apă care să satisfacă cerinţele/trebuinţele minime ale consumatorilor,
printre aceştia incluzând atât forţele militare implicate în operaţii, cât şi – în special
având în vedere abordarea cuprinzătoare a operaţiilor şi conceptul operaţiilor bazate pe
efecte – populaţia civilă din zonă.
Asigurarea cu apă reprezintă o
problemă, indiferent de forma sprijinului
de geniu, al forţei sau de luptă. Sprijinul
de geniu al forţei şi, în special, acela oferit
pe timpul dislocării forţelor în teatrul de
operaţii, impune din punctul de vedere al
asigurării cu apă, o rezolvare delicată a
problemei, atât cu privire la procesul
tehnologic de producere a apei, dar şi din prisma sprijinului logistic necesar
transportului, depozitării şi distribuţiei apei la forţele luptătoare şi de sprijin. Utilizarea
reţelelor locale de apă ale naţiunii gazdă, precum şi dependenţa de apa îmbuteliată,
constituie elemente de rutină în practica asigurării cu apă de către armatele diferitelor
state membre NATO. În situaţii critice, sursele alternative pentru asigurarea apei
necesare precum apa provenită din precipitaţii, apa sărată sau chiar apa uzată, în directă
corelaţie cu dezvoltarea unor echipamente mobile, suple şi productive în tratarea apei
provenite din astfel de surse constituie domenii de interes pentru specialiştii în domeniu.
Pe lângă apa de băut, structurile logistice consumă apă pentru gătit, spălatul
lenjeriei, a tehnicii şi altele, rezultând în urma acestor activităţi apa uzată pentru care
sunt necesare alte lucrări de infrastructură pentru colectare, evacuare, tratare/reciclare şi
reutilizare. Practica actuală exclude în mare măsură utilizarea apei uzate reciclate ca
sursă de apă, deşi, ea este la îndemână şi reprezintă o sursă permanentă şi semnificativă
de apă cel puţin pentru utilizarea ca apă menajeră sau tehnologică.
Evoluţia în timp a operaţiilor
militare pot conduce la transformarea
campurilor temporare în campuri
semi-permanente. Diferenţele, pe
linia asigurării cu apă, dintre un
camp temporar şi unul semi-permanent
constau în gradul de dezvoltare al
elementelor de infrastructură destinate
pentru captarea, tratarea, transportul
apei potabile/menajere, precum şi al celor de colectare, transport şi tratare a
apelor uzate.
Asigurarea forţelor cu apa necesară, atât în perioada iniţială de dislocare a
forţelor în teatrul de operaţie, dar şi în perioada de desfăşurare a operaţiei militare,
implică optimizarea activităţilor de planificare a procesului asigurării cu apă, dar şi
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analiza fiecărui element constituent al acestuia. În privinţa surselor de apă, acestea
trebuie să se afle în apropierea utilizatorilor. Pe primul loc sunt plasate reţelele locale de
apă, surse ce trebuie folosite la maxim de forţele dislocate în teatrul de operaţie, cu
realizarea lucrărilor de reabilitare sau îmbunătăţire, astfel încât acestea să asigure apa în
cantităţile şi cu calităţile necesare pentru diferite trebuinţe.
Transportul apei în perioada de
dislocare a forţelor în teatrul de operaţie,
precum şi în fazele iniţiale ale operaţiei se
realizează pe cale terestră, maritimă sau
aeriană, îmbuteliată sau cu cisternele.
Existenţa unei infrastructuri de transport
dezvoltate coroborată cu o flotă de mijloace de
transport corespunzătoare condiţiilor din teatru
permite aprovizionarea cu apă îmbuteliată a
forţelor. Totuşi, există şi situaţii în care o astfel
de soluţie logistică nu funcţionează permanent sau este insuficientă ori este excesiv de
scumpă. Reducerea dependenţei de apa îmbuteliată reduce şi rezolvă într-o oarecare
măsură şi problema protecţiei mediului înconjurător în zona teatrului de operaţii,
recipientele şi ambalajele din polietilenă tereftalat (PET) reducându-se cantitativ,
conducând la dirijarea şi concentrarea atenţiei şi a efortului către alte probleme.
Identificarea unor surse de apă în proximitatea locurilor unde aceasta este
necesară pentru consum şi optimizarea activităţilor de planificare a procesului asigurării
şi aprovizionării cu apă a forţelor în operaţii militare poate conduce la o serie de
avantaje, precum:
a) creşterea eficienţei operaţionale prin reducerea efortului logistic privind
transportul apei, echipamentele de transport economisite putând fi folosite în alte scopuri;
b) reducerea costurilor operaţionale prin reducerea poverii logistice privind
transportul apei către şi în interiorul teatrului de operaţii, precum şi prin reducerea
dependenţei de apa îmbuteliată, utilizându-se sisteme corespunzătoare mult mai
eficiente de asigurare cu apă.
Apele subterane sunt o sursă
importantă deoarece, spre deosebire
de apele de suprafaţă, cele subterane
sunt, de regulă, mai puţin sau deloc
poluate şi pot fi potabilizate cu
măsuri minimale, uneori doar cu
dezinfecţie sau fără vreo prelucrare.
Apa subterană se caracterizează prin
faptul că suferă schimbări reduse de
calitate, este mai puţin supusă
riscului de contaminare şi îşi
păstrează temperatura constantă. Apa
subterană poate fi exploatată prin reabilitarea fântânilor existente sau prin forarea de
noi puţuri, dacă echipamentele de foraj sunt la îndemână. Sursele de apă de suprafaţă
prezintă schimbări frecvente de calitate şi de temperatură şi sunt supuse riscului de
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contaminare/poluare voită sau accidentală. Alte surse de apă iau în calcul apa din
precipitaţii, gheaţa, apa desalinizată şi apa uzată reciclată.

Începând analiza elementelor procesului de asigurare cu apă cu primul dintre
acestea şi anume trebuinţele privind apa, unele surse ierarhizează aceste trebuinţe
asemănător piramidei trebuinţelor lui Maslow, plasând însă la vârful piramidei acele
trebuinţe care afectează viaţa, psihicul şi rezistenţa soldatului: apa pentru băut şi gătit,
apa pentru igiena personală şi apa pentru spălatul lenjeriei. În principiu, aceste trebuinţe
sunt primele ce trebuie satisfăcute şi determină asigurarea cu cantitatea de apă necesară
pe timpul sprijinului de geniu al forţei (pe timpul dislocării în teatrul de operaţii).
Piramida trebuinţelor de consum al apei este un model teoretic, de principiu. În
realitate, caracteristicile fiecărui teatru de operaţii, tipul operaţiilor, caracteristicile
diferitelor faze ale operaţiilor, momentul în desfăşurarea operaţiilor militare, specificul
forţelor angajate pot determina distorsionări ale acesteia.
Locul sau mediul în care se desfăşoară
operaţiile militare influenţează consumul de
apă. Cerinţele de apă cresc odată cu
temperatura şi umiditatea atmosferică, accentul
fiind pus pe trebuinţele de satisfacere a setei,
pregătirea hranei, igiena personală, spălatul
lenjeriei şi întreţinerea echipamentelor.
Activităţi precum stropirea cu apă a drumurilor
pentru îndepărtarea prafului (fie ca măsură de
eliminare a indiciului de demascare privind
circulaţia pe drumuri, fie ca măsură de întreţinere a echipamentelor), întreţinerea
echipamentelor, decontaminarea personalului şi echipamentelor, precum şi nevoile
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gospodăreşti diverse - în creştere pe măsura maturizării teatrului de operaţii - conduc la
creşterea cantităţii de apă necesară a fi asigurată. Aceasta creştere a cantităţilor de apă
necesare conduce la realizarea unor lucrări suplimentare de infrastructură, precum
depozitele/rezervoarele de apă, staţiile de tratare a apei potabile şi uzate, reţele de
conducte de alimentare cu apă, reţele de canalizare, etc. Riscul producerii incendiilor în
campurile/bazele militare implică realizarea unor instalaţii de apărare împotriva
incendiilor, precum hidranţii de incendiu.
Referitor la tratarea apei,
metodele de tratare depind în foarte
mare măsură de echipamentele avute
la dispoziţie, de cantitatea de apă
procesată, durata procesului, dar şi de
calitatea sursei de apă. Printre
metodele de tratare se numără: osmoza
inversă,
sedimentarea,
filtrarea
(microfiltre de cărbune activ, filtre de
nisip, membrane semipermeabile) şi
dezinfectarea (clorinare, cloraminare, ultraviolete). Desalinizarea apei se poate realiza şi
ea prin diferite metode: condensarea, congelarea, extracţia, electrodializa, osmoza
inversă, schimbătorii de ioni, etc.
Actualmente, tehnologiile dezvoltate pentru tratarea apei au evoluat foarte mult,
iar tehnica aflată pe piaţă are caracteristici tehnice superioare care permit inclusiv tratarea
apelor puternic uzate sau contaminate. Unele armate din cadrul Alianţei au deja în
înzestrarea subunităţilor de specialitate echipamente cu performanţe deosebite atât în ce
priveşte capacitatea de tratare, cât şi calitatea apei
produse. Puţine sunt, însă, armatele care să deţină
echipamente pentru desalinizarea apei sărate pentru
satisfacerea întregii game de trebuinţe sau
echipamente pentru tratarea apelor uzate în vederea
satisfacerii unor trebuinţe, precum stingerea
incendiilor, decontaminarea şi întreţinerea
echipamentelor sau funcţionarea grupurilor sanitare.
O problemă deosebită o reprezintă nu doar producerea apei, ci şi stocarea ei în
siguranţă o perioadă de timp înainte de distribuirea către consumatori.
Depozitarea/stocarea apei se face având drept criteriu numărul de zile de luptă, astfel
încât rezerva de apă să asigure continuitatea operaţiei militare în pofida
neuniformităţilor în aprovizionare. Apa stocată pe termen lung poate să necesite o
retratare, astfel că stocarea acesteia e recomandabil să se facă în apropierea
echipamentelor de tratare.
Analiza procesului asigurării cu apă oferă soluţii optime pentru rezolvarea
problemelor iscate de fiecare element al acestuia, în toate momentele operaţiilor
militare de la dislocarea forţelor în teatrul de operaţie şi până la retragerea acestora, de
la identificarea nevoilor de apă pe faze ale operaţiei militare, a echipamentelor
necesare captării, prelucrării, stocării şi transportul apei şi până la realizarea
elementelor de infrastructură necesare satisfacerii trebuinţelor identificate.
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Protecţia mediului înconjurător pe
timpul activităţilor de asigurare cu apă,
precum şi asigurarea personalului calificat
pentru operarea, în funcţie de sursa de apă
identificată, cu echipamentele de captare,
prelucrare, stocare şi depozitare a apei, dar
şi pentru realizarea analizelor de calitate a
apei pe timpul operaţiilor militare, sunt tot
atâtea elemente demne de luat în seamă,
apa fiind un element esenţial în asigurarea
rezistenţei fizice şi psihice a militarului,
precum şi un element determinant al succesului operaţiilor militare .
MILENG COE – UN CENTRU DE EXCELENŢĂ

 Maior Claudiu ŢOLEA
Experienţa acumulată şi concluziile rezultate în urma
absolvirii, la sfârşitul anului 2013, a Cursului avansat de
planificare operaţională pentru ofiţeri de geniu, îmi oferă
oportunitatea de a prezenta câteva informaţii legate de instituţia
organizatoare a cursului, conţinuturile învăţării, evaluarea
instruirii şi a activităţii extracurriculare, filosofia educaţională,
baza materială a activităţilor didactice, calitatea personalului
didactic, precum şi a formulării unor propuneri privind
îmbunătăţirea selecţiei şi valorificarea cunoştinţelor. Consider
că demersul pe care mi l-am propus scriind acest articol este de
actualitate şi în strânsă legătură cu necesitatea îmbunătăţirii/înnoirii mijloacelor
didactice, dar mai ales a strategiilor şi metodelor de transmitere a cunoştinţelor, atât în
învăţământul militar, dar şi în învăţământul general din România.
Cursul avansat de planificare operaţională pentru ofiţeri de geniu (Military
Engineering Advanced Operations Planning Course - MEAOPC) se desfăşoară în
cadrul Centrului NATO de Excelenţă pentru Geniu (Military Engineering Centre of
Excellence - MILENG COE), în Ingolstadt, Germania.
Ca un scurt istoric, Centrul NATO de Excelenţă pentru Geniu a fost fondat pe
data de 09.07.2008, pe bazele fostului Centru Euro-NATO de Instruire pentru Geniu
(Euro NATO Training Engineer Centre - ENTEC), de către 10 naţiuni sponsor, inclusiv
România, având ca moto: „Interoperabilitatea este o chestiune de atitudine”. Ulterior sau mai alăturat 6 naţiuni.
Misiunea de bază a MILENG COE este de a facilita dezvoltarea capabilităţilor
de geniu ale naţiunilor sponsor şi Alianţei Nord-Atlantice, prin participarea la
elaborarea Politicii Comitetului Militar NATO pentru Geniu, dezvoltarea unor standarde
ale Alianţei în domeniul armei geniu şi furnizarea informaţiilor pe linie de geniu pentru
Procesul NATO de Planificare a Apărării, în scopul eficientizării sprijinului de geniu în
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operaţiile NATO. De asemenea, directorul MILENG COE este principalul consilier al
HQ SACT pe probleme de geniu.
Scopul cursului este de a instrui participanţii în ceea ce priveşte conceptele de
geniu în sprijinul planificării operaţionale la nivel brigadă şi batalion, prin pregătirea
pentru lucrul de stat major în cadrul unui mediu de dislocare întrunit şi/sau multinaţional.
Cursul se desfăşoară de 2 ori pe an, pe durata a 5 zile, fiind structurat pe etape
de transmitere a cunoştinţelor (lecţii) de către instructori, urmate de activităţi în grupuri
de lucru, pe teme şi ipoteze stabilite, prezentarea rezultatelor activităţilor în cadru
întrunit şi concluziile instructorilor privind modul de îndeplinire a obiectivelor stabilite.
Finalitatea cursului este de a dezvolta cursanţilor abilităţile necesare lucrului de
stat major în domeniul sprijinului de geniu al operaţiilor NATO, cu accent pe procesul de
planificare a operaţiilor de geniu la nivel operaţional şi tactic. Problematica abordată
acoperă aspecte privind: analiza şi consilierea pe probleme de geniu, planificarea
operaţională, protecţia forţei, sprijinul de geniu al procesului de management al ţintelor,
eliberarea de obstacole a drumurilor (Route Clearance - RC), asigurarea mobilităţii în
operaţii C-IED, Programul de Investiţii NATO pentru Securitate (NSIP).
De subliniat că unele domenii, precum Programul de Investiţii NATO pentru
Securitate (NSIP), eliberarea de obstacole a drumurilor şi asigurarea mobilităţii în
operaţii C-IED au caracter de relativă noutate pentru cursanţii din majoritatea naţiunilor,
inclusiv România.
Sunt relevante experienţa activităţilor şi schimbul de informaţii desfăşurate în
cadrul grupurilor de lucru multinaţionale, pe teme şi ipoteze stabilite de instructori, în
scopul intensificării retenţiei cunoştinţelor transmise şi evaluării modului de îndeplinire
a obiectivelor stabilite.

Ofiţerii absolvenţi ai cursului sunt familiarizaţi cu lucrul de stat major şi
activităţile care se desfăşoară în domeniul planificării sprijinului de geniu la nivel
brigadă şi batalion, fiind în măsură să asigure consilierea comandantului pe probleme de
geniu în desfăşurarea operaţiilor.
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Cursul debutează şi se finalizează cu evaluări, având ca scop stabilirea nivelului
de cunoştinţe al cursanţilor, la începutul şi absolvirea cursului, în domeniile abordate pe
perioada cursului.
Evaluarea continuă a instruirii se realizează prin rezolvarea unor situaţii şi
executarea unor sarcini în cadrul unor grupuri de lucru constituite ad-hoc, în condiţii
prestabilite, în strânsă legătură cu etapizarea operaţiei în timp şi spaţiu, activităţi urmate
de prezentarea rezultatelor în cadru întrunit, respectiv concluziile instructorilor privind
modul de îndeplinire a obiectivelor stabilite.
Astfel, fiecare etapă/lecţie de transmitere a cunoştinţelor pentru o disciplină sau
un domeniu al sprijinului de geniu este urmat de prezentarea unei situaţii în context
tactic, în evoluţie cronologică normală în desfăşurarea operaţiei unităţii sprijinite.
Cursanţii se constituie în grupuri de lucru - denumite „syndicate work”, analizează
informaţiile şi datele primite sau deduse, poartă discuţii pe baza experienţei personale şi
naţionale privind opţiunile avute la dispoziţie şi propun cursurile de acţiune posibile.
După stabilirea unui punct de vedere comun privind modul de îndeplinire a
sarcinilor primite, se elaborează briefingul de informare, pe care un membru al grupului
de lucru îl prezintă în cadru întrunit, cu participarea tuturor cursanţilor.
Urmează discuţii în plen pe marginea modului de rezolvare a
misiunilor/sarcinilor, punctate de intervenţii şi informaţii provenite din experienţa
personală a instructorilor şi cursanţilor, precum şi prezentarea concluziilor reieşite din
activitatea grupurilor de lucru.
Pe toată perioada cursului, cât şi la evaluările iniţială şi finală, nu se acordă
note sau calificative, ci se analizează modul de îndeplinire a obiectivelor stabilite,
evaluarea fiind un proces continuu, având în vedere caracterul practic-aplicativ şi
interactiv al cursului şi feed-back-ul permanent din partea cursanţilor.
Prin obiectivele stabilite şi conţinuturile proiectate, cursul este centrat pe
răspunsul la provocările actuale specifice teatrelor de operaţii, în mod deosebit cel din
Afganistan. Experienţa profesională a personalului didactic permite abordarea
subiectelor într-o manieră pragmatică, cu accent pe eficacitate, dar şi pe eficienţă.
Lecţiile învăţate ocupă un loc foarte important în transmiterea cunoştinţelor şi
evaluarea modului de îndeplinire a sarcinilor cursanţilor, toate ipotezele şi condiţiile de
lucru fiind raportate la experienţa activităţilor din teatrele de operaţii şi misiunile
internaţionale la care au luat parte instructorii sau cursanţii.
Instruirea cursanţilor se desfăşoară atât prin urmărirea îndeplinirii obiectivelor de
instruire stabilite, cât şi pe experienţa personală a instructorilor şi cursanţilor, discuţiile
purtate având un caracter direct şi informal, feed-back-ul instruirii fiind obiectiv şi
valorificat imediat.
Ritmul zilnic de studiu este de 8 ore, cu un total de 40 ore pentru activităţile de
curs, incluzând activităţi de transmitere a cunoştinţelor şi lucrul în grupuri pentru
rezolvarea sarcinilor primite.
Activităţile extracurriculare au inclus o cină de socializare („Ice Breaking
Dinner”) şi o vizită în München, capitala regiunii Bavaria, transportul fiind asigurat
gratuit de MILENG COE.
În ceea ce priveşte organizarea activităţilor didactice, încă din perioada
premergătoare cursului, participanţii primesc prin email detalii organizatorice şi
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administrative privind persoana punct de contact, perioada cursului, locaţia, mijloace de
transport, ţinuta, programul detaliat al cursurilor, costuri asociate, programul de masă,
cazarea şi modalităţi de comunicare în caz de urgenţă.
Cursurile se desfăşoară într-o sală de clasă, dotată cu 3 video-proiectoare, iar
activitatea pe grupuri de lucru – în săli dotate cu calculator pentru fiecare cursant. La
începutul cursului li se pun la dispoziţie cursanţilor în format tipărit toate lecţiile şi
materialele necesare, iar la absolvire aceştia primesc în format electronic toate
prezentările şi bibliografia utilizate pe perioada cursului. De asemenea, prezentările şi
referinţele bibliografice pot fi accesate şi pe portalul MILENG COE http://www.milengcoe.org.
Participanţii la curs, în număr de minim 15 şi maxim 24, sunt ofiţeri cu grade
echivalente OF-2 la OF-4 sau subofiţeri cu grade echivalente OR-8 şi OR-9. Aceştia
trebuie să îndeplinească cerinţe de competenţă lingvistică pentru limba engleză 3232,
conform STANAG 6001 şi să aibă abilităţi de lucru cu calculatorul (MS Word,
PowerPoint şi Excel). Selecţia cursanţilor se face în ţările de origine, aceştia provenind
atât din ţările care contribuie financiar ca sponsor, cât şi din alte state membre NATO.
Naţiunile sponsor nu plătesc cursul.
Experienţa instructorilor, acumulată în misiuni NATO/UE/ONU în teatre de
operaţii în care au îndeplinit diferite funcţii, atât în structuri de geniu, cât şi în alte
structuri, se reliefează cu pregnanţă pe toată durata cursului, instructorii ilustrând fiecare
etapă a procesului de transmitere a cunoştinţelor
cu exemple concrete şi referiri la misiunile
desfăşurate în cadrul structurilor naţionale,
multinaţionale sau întrunite.
Selecţia personalului didactic pe
specialităţi/discipline curriculare se realizează
în mod fundamental pe baza experienţei
profesionale în aceste domenii.
Referinţele bibliografice care stau la
baza instruirii cursanţilor constau, în special, în
politici, doctrine, manuale şi publicaţii NATO,
suplimentate de informaţii generate de
reglementări naţionale şi instrucţiuni tehnice, cu
referiri şi completări din partea personalului
didactic şi cursanţilor privind specificul naţional.
Toate documentele şi procedurile utilizate pe perioada cursului sunt adoptate şi
implementate în actele normative specifice, doctrinele şi manualele militare elaborate în
armata română - în general - şi pe linia armei geniu - în special, din acest punct de
vedere existând compatibilitate deplină, diferenţele apar la nivel de organizare
şi înzestrare.
Absolvenţii cursului primesc un Certificat de participare semnat de Directorul
MILENG COE.
Având în vedere necesitatea pregătirii personalului din structurile de planificare a
operaţiilor de geniu, în conformitate cu evoluţiile actuale din teatrele de operaţii şi luând
în considerare faptul că România ca şi naţiune sponsor nu plăteşte taxa de curs, consider
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utilă şi oportună creşterea numărului de participanţi din România la cursurile organizate
în cadrul MILENG COE, acesta fiind cel mai eficace mediu de instruire actualizată în
acest domeniu.
De asemenea, consider că este necesară lărgirea bazei de selecţie pentru acest
curs, în special cu personal care poate valorifica şi pune în practică cunoştinţele însuşite
şi procedurile de lucru utilizate pe perioada cursului, astfel:
 personal implicat în elaborarea actelor normative specifice, doctrinelor şi
manualelor militare pe linia armei geniu;
 personal didactic implicat în instruirea pe teritoriul naţional a militarilor şi
structurilor de geniu;
 şefii structurilor specializate de geniu, ca principali consilieri ai comandanţilor
în domeniul sprijinului de geniu;
 personalul cu responsabilităţi pe linia sprijinului de geniu încadrat în
structurile de stat major ale unităţilor şi marilor unităţi din teritoriu.
,,BOMBA” – ŞTIE ENGLEZĂ?

 Maior Liviu BOSCAGINI
Unul
din
obiectivele
instrucţiei
de
comandament din cadrul Centrului de instruire pentru
geniu este dezvoltarea capacităţii personalului de
comunicare în limba engleză, în mod special de
utilizare a terminologiei militare specifice pe linie de
geniu şi EOD.
Procesul de învăţare a limbilor străine, în
special al limbii engleze, de către personalul armatei,
reprezintă o preocupare majoră pe linia asigurării
interoperabilităţii cu militarii altor armate ale Alianţei.
El este desfăşurat atât în centrele principale şi
secundare de învăţare a limbilor străine, cât şi în instituţiile de învăţământ militar,
precum şi în unităţi. Cunoaşterea limbii engleze - limba oficială de lucru a Alianţei reprezintă condiţia îndeplinirii obiectivelor de interoperabilitate cu forţele aliate.
Sistemul tradiţional de învăţare a limbilor străine în România s-a schimbat în
ultimele decenii, odată cu orientarea culturală – şi nu numai – pro-occidentală. Necesităţi
diverse determină tinerii să fie foarte preocupaţi de învăţarea limbii engleze. Majoritatea
au la vârsta admiterii în instituţiile militare de învăţământ sau în cariera de soldat
profesionist, cunoştinţe mai vaste sau mai restrânse de limba engleză care constituie cel
puţin premisa unei perfecţionări ulterioare. Pentru cei născuţi mai devreme însă şi care nu
au avut şansa învăţării limbii engleze la o vârstă mai fragedă, învăţarea „din mers” a
limbii engleze, cel puţin la nivelul comunicării profesionale, constituie condiţie a
rămânerii în competiţia pentru evoluţia în carieră.
Învăţarea limbilor străine este o prioritate pentru orice instituţie militară şi trebuie
făcute eforturi şi facilitate condiţiile de învăţare a limbilor străine, în mod deosebit de
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învăţare a limbii engleze. Până în anul
2012, forma principală de pregătire, în
cadrul centrelor de învăţare a limbilor
străine, erau cursurile intensive care aveau o
durată mai mare de timp, de regulă,
aproximativ 6 luni. Acest interval de timp
asigura pentru cursanţi dezvoltarea tuturor
celor patru deprinderi (ascultat, citit, scris şi
vorbit) în mod egal şi echilibrat, astfel încât
la finalizarea cursului se atingea un nivel
destul de bun care constituia o bază pentru
continuarea studiului individual sau –
instituţionalizat – la un curs intermediar sau avansat.
Începând de la jumătatea anului 2012, a apărut o nouă formă de cursuri care le-au
înlocuit pe cele clasice cu module de pregătire intensivă la clasă - având o perioadă mult
mai mică pentru fiecare etapă în parte - alternând cu perioade de studiu individual, susţinut
şi îndrumat on-line. Deşi grupele sunt eterogene, pe diferite generaţii şi categorii de
personal, se încearcă - şi se reuşeşte de cele mai multe ori - să se achiziţioneze volumul de
cunoştinţe prevăzut de programa de studiu. Aceste achiziţii trebuie completate de cele
dobândite prin studiul individual ulterior. În acest sens, sunt importante atât eforturile
instituţiei de creare a cadrului organizatoric de studiu pentru îndeplinirea obiectivelor de
pregătire lingvistică stabilite, cât şi eforturile individuale ale celor implicaţi, care trebuie să
exploateze oportunităţile oferite. O astfel de oportunitate de pregătire lingvistică o
constituie chiar lucrul individual pe platformele electronice puse la dispoziţia cursanţilor de
administratorii acestor cursuri on-line care trebuie folosite într-un mod cât mai serios de
către fiecare cursant, în garnizoana unde îşi are locul de muncă, respectiv domiciliul. Prin
sprijinul permanent acordat, tutorii grupelor on-line, ca şi ceilalţi profesori din cadrul
centrelor de învăţare a limbilor străine, fac acest lucru posibil.
Mulţi dintre colegii care au executat misiuni externe în trecut, în teatrele de operaţii
şi care nu au avut dezvoltate toate deprinderile de utilizatori ai limbii engleze, au făcut faţă
cu greu sarcinilor şi misiunilor care le-au
revenit dincolo de hotare într-un mediu
internaţional. Totuşi, atitudinea faţă de nevoia
de a cunoaşte limba engleză baleiază de la
ignorarea ei în detrimentul pregătirii de
specialitate, la supraaprecierea ei în
detrimentul celei din urmă. Încercând să
scoată în evidenţă importanţa pregătirii de
specialitate în detrimentul cunoaşterii limbii
engleze, un coleg afirma (de, strugurii sunt
câteodată acrii!) că ,,stânca nu ştie
engleză”. Sigur, s-ar putea extrapola
spunând că nici bomba nu ştie engleză sau că pentru a manevra buldozerul nu-ţi trebuie
engleză, etc. Numai că reuşita unei misiuni multinaţionale depinde adesea de
comunicarea între actorii implicaţi, deci nu sunt justificate afirmaţiile enunţate mai sus.
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Pe de altă parte, într-o societate dinamică precum cea actuală, o atitudine care ne
poate menţine competitivi este învăţarea continuă, iar limba engleză a devenit un mijloc de
acces la informaţie, dar şi o punte între naţiuni, între culturi. Un exemplu îl reprezintă
relaţiile dintre militarii români şi cei americani, englezi, australieni, canadieni, etc.,
vorbitori nativi de engleză, dar şi – tot prin intermediul limbii engleze – între toţi
participanţii la operaţii în teatrele din Irak, Afganistan, la exerciţiile/iniţiativele
multinaţionale Blonde Avalanche, Tisa, etc. Posibilitatea comunicării în limba de lucru a
Alianţei a permis nu doar îndeplinirea în bune condiţiuni a misiunilor, ci şi transformarea
adesea a relaţiilor profesionale în relaţii de camaraderie.
Chiar dacă ,,limba globală” a epocii moderne, limba engleză, este considerată de
lingvişti ca fiind o limbă care absoarbe aspecte ale unor culturi din întreaga lume şi este una
din limbile oficiale ale NATO, ale Uniunii Europene, ale Naţiunilor Unite şi a majorităţii
organizaţiilor internaţionale, au început să apară noi cerinţe de cunoaştere şi a altor limbi,
europene sau asiatice precum rusa, chineza, araba, etc. Dincolo de necesităţile generate de
activitatea în mediul militar, cunoaşterea acestor limbi poate fi o oportunitate pentru angajarea
în anumite domenii, profesii sau ocupaţii la părăsirea acestui mediu profesional. Chiar dacă
datorită restrângerii cheltuielilor financiare de personal a apărut şi restrângerea perioadei
cursurilor de limbi străine, nu ar trebui să ne descurajeze, ci să continuăm cu o pregătire
personală la domiciliu sau la nivelul instituţiilor unde ne desfăşurăm activitatea, căci au apărut
destule metode de învăţare, diferite programe şi platforme care ne pot sprijini pentru aceasta.

SINDROMUL DE PRIVARE SENZORIALĂ AL CÂINILOR

 Plutonier adjutant Gheorghe BĂZĂVAN
După modelul ţărilor dezvoltate, adopţia câinilor de companie şi utilitari a
luat o amploare deosebită şi în ţara noastră. Numărul iubitorilor şi deţinătorilor de
câini este în continuă creştere. Însă, îngrijirea şi dresajul unui patruped implică
responsabilitate adecvată din partea conducătorului sau a proprietarului. Această
responsabilitate face referire şi la unele noţiuni de bază pe care trebuie să le
cunoască şi să le aplice orice deţinător de câini. Pe lângă noţiuni de tehnologia
creşterii şi instruirii câinelui de serviciu sau de companie, „stăpânul” trebuie să
cunoască şi elemente de anatomia şi psihologia câinelui în general şi a rasei
preferate în special.
Preocuparea pentru aceste aspecte şi experienţa acumulată din anul 2000 şi
până în prezent în cadrul Sectorului de creştere, instrucţie şi dresaj câini din Centrul de
instruire pentru geniu, EOD şi apărare CBRN Râmnicu Vâlcea, m-au determinat să vin
în ajutorul colegilor - conducători câini de serviciu, precum şi a altor chinofili din
armată, cu câteva informaţii utile despre unele aspecte ale comportamentul deviant
(ieşit din normal) al câinelui. Comportamentul, în sens larg, presupune o structură
dinamică, ce cuprinde diferite modalităţi de ripostă exprimate prin manifestări
specifice şi nespecifice. În relaţia câinelui cu mediul, în procesul de adaptare a
animalului la mediul ambiant, comportamentul are o funcţie homeostazică (de creare a
echilibrului mediului interior al individului, conform DEX).
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Una din tulburările de comportament
pe care căţelul le poate dezvolta este
sindromul de privare senzorială. Acest
sindrom este cunoscut de mai mult timp,
dar începând cu anii ’50 ai secolului
trecut, a înregistrat o incidenţă crescută,
ca urmare a exploziei modei câinilor de
companie. În această perioadă s-a
observat existenţa unei probleme
particulare, specifice crescătoriilor de
câini (canise), respectiv faptul că
patrupezii proveniţi din aceste locaţii chinologice şi aduşi în preajma grupurilor de
oameni aveau manifestări comportamentale ciudate.
Cercetătorii americani au fost primii care au studiat şi mediatizat, pe larg,
despre acest comportament anormal al câinilor proveniţi din canise. Tot ei sunt cei care
au dat un nume acestui comportament care punea în evidenţă faptul că sindromul era
legat de canise, numindu-l KENNEL SYNDROM (sindromul de canisă).
Deceniul al V-lea, secolul trecut, s-a remarcat printr-o intensificare a studiului
unor reputaţi specialişti în etologie şi psihologie comparată. Aceştia şi-au dat seama de
importanţa influenţei unor stimuli diverşi din mediul înconjurător asupra dezvoltării
comportamentului la căţei. Concluzia generală a acestor cercetări, din domeniul
comportamentului canidelor, arată faptul că o stimulare senzorială deficitară a căţeilor
va conduce la dezvoltarea ulterioară a unor câini incapabili să se integreze într-un
ambient normal. Experimentele întreprinse în laboratoare specializate au dovedit că
animalul devine incapabil de adaptare, că dezvoltă tulburări importante de
comportament, cu manifestări anxioase şi autocentrate (câinele începe să se muşte, să se
lingă obsesiv, să se întoarcă împotriva lui însuşi). Această privare senzorială a evidenţiat
faptul că are efect direct asupra ţesuturilor cerebrale, în sensul că s-au observat mai
puţine conexiuni între celulele nervoase în comparaţie cu structura neuronală dezvoltată
la câinii de aceeaşi vârstă şi rasă care au crescut într-un mediu normal. Creierul, fiind o
reţea de neuroni, nu are valoare decât prin interconexiunile ce se dezvoltă în structura
sa. Cu alte cuvinte, creierul trebuie „antrenat”, bombardat constant cu noi şi diverşi
stimuli (informaţii) din mediul înconjurător, cât şi de la stăpânul patrupedului. Deci, un
deficit de stimulare senzorială are consecinţe foarte importante în stabilirea structurii
cerebrale. De calitatea, cantitatea, dozarea acestor stimuli, în concordanţă cu o dietă
echilibrată (centrată pe nevoi, vârstă, rasă, etc.) depinde dezvoltarea armonioasă din
punct de vedere psiho-fizic a viitorului câine adult.
De fapt ce reprezintă acest sindrom? Conform literaturii de specialitate,
sindromul de privare senzorială este o patologie (tulburare, afecţiune) în expansiune,
datorată condiţiilor improprii de creştere-dezvoltare de care au parte anumite exemplare
de tineret canin, ca de exemplu: deficienţe în proiectarea, în execuţia, în dotarea
spaţiilor ce asigură microclimatul căţeilor, lipsa sau numărul insuficient de personal
calificat, calitatea şi cantitatea hranei, precum şi precaritatea stimulării senzoriale şi
afective în mediul - drastic limitat sub aspectul spaţiului şi al posibilităţilor de
socializare - al canisei în raport cu nevoile specifice unui anumit stadiu de dezvoltare.
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Căţeii au nevoie, permanent, să fie stimulaţi din plin pe parcursul dezvoltării, cu
scopul de a se integra şi adapta apoi mediului în care vor trăi. Această stare de fapt
reprezintă rezultanta diferenţei prea mari dintre mediul în care se dezvoltă şi cel în care
urmează să trăiască ca adult. Puii fătaţi şi crescuţi în primele luni de viaţă în medii
sărace în stimuli externi (canise izolate, demisoluri, la curte, etc.) şi care nu au fost puşi
în contact cu grupuri de persoane, autovehicule, animale, etc., prezintă această
patologie. Nedispunând de informaţii despre aceşti stimuli noi şi puternici (lumini,
claxoane, mulţimi de oameni necunoscuţi) şi percepuţi, probabil, ca fiind ameninţători,
puii vor acţiona cu frică ori de câte ori se vor afla în contact cu „lumea nouă”.
Aceste manifestări clinice se instalează, în majoritatea cazurilor, după trei-patru
săptămâni de viaţă a căţelului în noul său mediu. Proprietarii lor se plâng de starea de
panică ce-l cuprinde pe câine atunci când vor să iasă la plimbare.
Literatura de specialitate ne prezintă două tipuri de simptome şi anume:
 căţelul adoptă o poziţie de
expectativă (rămâne nemişcat), se
linge frenetic pe ambele părţi ale
corpului provocându-şi inflamaţii,
încearcă necontenit să bea apă sau să
mănânce;
 căţelul urinează foarte des,
vomită sau devine agresiv faţă de
persoana care se apropie. S-a instalat,
deci, sindromul de privare.
Prognosticul este în funcţie de rasă, vârsta câinelui, dar mai ales de răbdarea
îngrijitorilor, conducătorilor, instructorilor de dresaj şi a proprietarilor. Medicaţia
constă într-o combinaţie de anxiolitice (medicamente care reduc frica şi instalează
calmul) şi neuroleptice (medicamente ce influenţează gândirea, percepţiile,
senzaţiile), uneori chiar în antidepresive, dar rezolvarea problemei implică şi o latură
psihocomportamentală care presupune din partea stăpânului cunoştinţe, tact şi
răbdare pentru expunerea treptată a câinelui la stimuli noi, în condiţii netraumatizante
pentru acesta.
Concluzionând, îmi permit să afirm că astfel de exemplare canine la care s-a
instalat sindromul de privare senzorială cu cele trei faze morbide ale sale (fobia
autogenă, anxietatea de privare şi stadiul depresiv) se pretează greu sau deloc la o formă
de instruire specifică câinilor de serviciu. Viitorii câini adulţi care provin din căţei cu
astfel de tablou clinic sunt greu de dresat, de multe ori eforturile instructorului de dresaj
fiind în zadar. De aceea se cere, în special, din partea conducătorilor de câini de serviciu
profesionişti să dovedească multă răbdare, mult tact, măiestrie în lucrul cu astfel de
exemplare, să cunoască foarte bine anatomia şi psihologia rasei, iar personalul cu
atribuţii de selecţie a tineretului canin destinat pentru serviciu, nu trebuie să ezite în a
exclude exemplarele compromise din procesul de formare a câinilor de serviciu.
Aceleaşi calităţi sunt necesare însă şi iubitorilor-deţinătorilor de câini de companie,
chiar dacă finalităţile dresajului sunt diferite.
Bibliografie:
POLICE K-9 MAGAZIN
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O RAMPĂ CĂTRE ÎMPLINIREA UNUI VIS –
BAZA DE INSTRUIRE PENTRU EOD

 Maior Angel-Cătălin FLOREA
O casă fără fundaţie e un castel de nisip ce se năruie la prima
pală de vânt sau la primii stropi de ploaie. La fel şi cultura generală,
reprezintă un numitor comun care susţine temeinic activitatea de
educaţie şi de instruire la toate nivelurile sistemului. Ea asigură
substanţa formativă a obiectivelor şi a conţinuturilor pedagogice
selecţionate. Mergând mai departe, descoperim lumea fascinantă a
detaliilor. Cine iubeşte detaliile, merge până acolo încât nu lasă nici
cel mai mic amănunt fără a-l trece prin etapele investigaţiei. Îl priveşte din toate
unghiurile, îl studiază cu lupa dacă e nevoie, pentru a vedea cum s-a ajuns la starea în
care curiozitatea instinctuală i-a răscolit dorinţa de a şti, de a cunoaşte mai mult.
Extrapolând generalităţile în mediul cazon, dar mai ales în complexitatea
incitantă a specialităţilor armei geniu, descoperim cu încântare, dar mai ales cu o
curiozitate provocatoare, specialitatea EOD.
Şi unde altundeva să-ţi
astâmperi dorinţa de cunoaştere, de
instruire, de aprofundare până la
perfecţiune, decât în locul unde se
aşterne fundaţia pentru această
minunată specialitate EOD, ce
constituie pentru arma geniu, coroana
ce
desăvârşeşte
structural
un
organism puternic? La Baza de
instruire pentru EOD din cadrul
Centrului de instruire pentru geniu,
EOD şi apărare CBRN este răspunsul nenumăratelor întrebări legate de tot ceea ce
înseamnă cunoaşterea şi atingerea perfecţiunii în armă.
Înfiinţată la data de 01.08.1997 din necesitatea interoperabilităţii cu structurile
similare din Alianţa Nord-Atlantică, prima structură de învăţământ EOD purta numele
de Centrul de Pregătire a Specialiştilor în Controlul Mecanismelor Explozive.
Ulterior, la 01.08.2003, se transformă în Centrul de Pregătire EOD, denumire ce se
apropia de cea ale structurilor similare din armatele statelor membre NATO. În urma
resubordonărilor şi transformărilor structurale din Ministerul Apărării Naţionale, în anul
2008, Centrul de Pregătire EOD îşi schimbă numele în Baza de instruire pentru EOD,
titulatură ce se păstrează şi astăzi.
Aici, un mic colectiv de militari, care fac lucrurile să meargă, să prindă un
contur bine definit, îşi fac datoria cu pasiune faţă de stăpâna inimii lor, specialitatea
EOD.
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La început au fost atraşi sfielnic de
necunoscutele ce nu făceau decât să le
răscolească interesul pentru cunoaştere.
Treptat, pe măsură ce aprofundau primele
noţiuni despre tot ceea ce însemnau
mecanismele explozive, au realizat că
dorinţa de autodepăşire le ocupa cea mai
mare parte a năzuinţelor şi viselor de viitor.
Aşa că au perseverat şi au reuşit, într-un
timp relativ scurt, să dea dovada calităţilor
şi profesionalismului, în primul rând prin
perfecţionarea nivelului de cunoştinţe,
urmând diferite forme de pregătire atât în ţară, cât şi în străinătate, în ţări cu tradiţii în
domeniu, cum ar fi Olanda, Grecia, Turcia, Germania şi Statele Unite ale Americii.
Finalitatea pregătirii şi adevărata probă de foc a constituit-o contactul la ,,cald” cu
secretele meseriei în teatrele de operaţii din Bosnia-Herţegovina, Irak şi Afganistan.
Experienţa acumulată astfel de instructori, a făcut ca nivelul de pregătire al cadrelor ce
au urmat aceeaşi paşi ai cunoaşterii prin cursurile de specializare organizate în Baza de
instruire pentru EOD, să fie la cel mai ridicat standard, iar acestea să fie recunoscute la
nivel naţional şi internaţional. Acest aspect este demonstrat de faptul că în Baza de
instruire pentru EOD s-au instruit cadre militare din toate categoriile de forţe ale
Armatei României, din structuri similare aparţinând Ministerului Afacerilor Interne,
Serviciului de Pază şi Protecţie, precum şi militari din armatele altor state ca Georgia,
Serbia, Azerbaidjan şi Republica Moldova.
Operatorii EOD pregătiţi în Baza
de instruire pentru EOD, au participat şi
participă la misiuni în teatrele de
operaţii din Bosnia-Herţegovina, Irak şi
Afganistan, unde au pus în practică cele
învăţate, iar rezultatele activităţii lor au
fost apreciate elogios de înalţi
responsabili militari şi politici ai
Alianţei.
Este evident că întreaga activitate
a Bazei de instruire pentru EOD trebuie
orientată spre creşterea competitivităţii
ca modalităţi de predare, preponderent
interactive, atât la nivel naţional, cât şi pe plan internaţional, prin calitatea şi diversitatea
ofertei de cursuri, un management performant, o politică raţională a resurselor, întărirea
dimensiunii internaţionale a activităţii şi încurajarea unei atitudini responsabile a
întregului personal din Armata României.
Strategia privind managementul calităţii la o instituţie de învătământ cum este
Baza de instruire pentru EOD, este înţeleasă aici ca o transformare şi îmbunătăţire
continuă a calităţii învăţământului, definirea direcţiilor de acţiune pe termen lung, a
obiectivelor, precum şi dezvoltarea de strategii concrete şi alocarea de resurse adecvate
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atingerii acestor obiective, fiind fundamentată pe un principiu de bază conform căruia, un
învăţământ de calitate poate fi realizat numai într-o atmosferă în care toate structurile
implicate îşi asumă responsabilitatea pentru contribuţia lor la îndeplinirea misiunii acestuia.
Evaluând performanţa prin analiza tuturor
aspectelor elocvente ale instruirii - transmiterea
cunoştinţelor, formarea deprinderilor şi
raportarea rezultatelor la obiective - putem
afirma cu mândrie că Baza de instruire pentru
EOD, găzduită în minunatul oraş Râmnicu
Vâlcea, poate concura cu cele mai cunoscute
organisme similare la nivel internaţional şi
asta datorită implicării cu pasiune şi spirit de
sacrificiu al întregului personal al structurii ce
a arătat că un vis este posibil doar atunci când
crezi cu adevărat în el şi că nici un obstacol nu poate sta în calea unui vis. Prin acţiunile
intreprinse de-a lungul carierei lor, au demostrat că celebrele cuvinte ale lui
John F. Kennedy, ce spunea în 1963 că ,,Dacă găseşti un drum fără obstacole, probabil
că drumul acela nu duce nicăieri”, sunt un adevărat motto al întregii lor activităţi.
GRUPUL 3 EOD – BISTRIŢA
SUBUNITATE DE ELITĂ A ARMATEI ROMÂNIEI

 Locotenent Adrian-Dorel PETER
Grupul 3 EOD s-a înfiinţat în anul 2005, în baza Dispoziţiei Statului Major
General nr. B5/S-718 din 24.03.2005 pentru intrarea în vigoare a statului de organizare
a Grupului 3 EOD, începând cu data de 01.04.2005, ca urmare a desfiinţării Grupei
EOD din cadrul Companiei 462 Geniu a Brigăzii 81 Mecanizată.
Subunitatea, subordonată Diviziei 4 Infanterie ,,GEMINA” şi dislocată în
garnizoana Bistriţa, are o capacitate
operaţională ridicată şi are rolul de a
asigura capabilităţile necesare pentru
neutralizarea pericolului generat de
muniţiile neexplodate convenţionale şi
neconvenţionale. Are în compunere
echipe EOD (Explosive Ordnance
Disposal = neutralizarea şi distrugerea
muniţiilor/dispozitivelor explozive) şi
echipe EO-DD (Explosive Ordnance –
Dog Detection = detecţia muniţiilor/
dispozitivelor explozive cu ajutorul câinilor special dresaţi).
Misiunea Grupului 3 EOD o reprezintă asigurarea sprijinului EOD pentru unităţile şi
marile unităţi din zona de responsabilitate, pentru eliminarea sau reducerea pericolului generat
de muniţii/dispozitive explozive care ameninţă personalul, operaţiile, obiectivele şi materialele.
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Începând cu anul 2006, Grupul 3 EOD execută Serviciul de Luptă Intervenţie
EOD în zona de responsabilitate ordonată, pentru obiectivele militare situate în 11 judeţe.
Misiunile care asigură îndeplinirea misiunii de bază:
a) conducerea intervenţiei la incidentele EOD;
b) asigurarea protecţiei EOD a forţei în zona de
responsabilitate;
Sarcinile ce revin grupului EOD şi structurilor subordonate
acestuia pentru îndeplinirea misiunilor de mai sus, sunt:
a) executarea asanării poligoanelor (inclusiv cele temporare)
şi terenurilor de muniţia şocată, avariată sau rămasă neexplodată;
b) executarea recunoaşterilor, cercetarea traseelor de
deplasare, raioanelor de dispunere pentru neutralizarea şi
distrugerea muniţiilor/dispozitivelor explozive;
c) participarea la inspectarea, inventarierea şi distrugerea stocurilor de muniţii şi
explozivi;
d) asigurarea protecţiei forţei în raioanele de responsabilitate;
e) rezolvarea incidentelor EOD;
f) cooperarea cu structuri similare ale altor instituţii cu atribuţii privind siguranţa
naţională, pentru realizarea schimbului de informaţii EOD şi desfăşurarea în comun a
unor acţiuni specifice;
g) participarea la recuperarea muniţiei şi armamentului de la populaţia civilă din
zona de operaţii;
h) culegerea, procesarea şi diseminarea informaţiilor în scop tehnic, prin
examinarea, identificarea şi raportarea muniţiei noi şi/sau întâlnite pentru prima dată;
i) asigurarea protecţiei EOD pe timpul vizitelor VIP în teatrul de operaţii;
j) participarea la restabilirea operativităţii aerodromurilor/pistelor de decolareaterizare după atacul executat de inamic.
Grupul 3 EOD dispune de personal
foarte bine pregătit, acesta participând la
cursuri de specializare în ţară şi străinătate. Toţi
militarii subunităţii sunt certificaţi conform
STANAG 2389 ,,Minimum Standards of
Proficiency for Trained Explosive Ordnance
Disposal Personnel”, certificare dobândită în
urma absolvirii cursului de bază EOD. Anual,
militarii participă la evaluarea şi certificarea
operatorilor EOD şi a şefilor de echipă,
activitate organizată la Baza de instruire pentru
EOD Rm. Vâlcea. În urma activităţilor de
testare şi evaluare, şefii de echipe şi operatorii
EOD sunt recertificaţi. La aceeaşi bază de
instruire, un număr de 10 militari au absolvit cursul de IEDD (Neutralizare a Dispozitivelor
Explozive Improvizate). Conducătorii câinilor de serviciu din cadrul grupului au urmat - pe
lângă cursul de bază EOD - şi cursul de specializare a conductorilor câinilor de serviciu
pentru detectarea materialelor explozive.
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De asemenea, militarii din
cadrul subunităţii au participat la
numeroase cursuri de specializare în
afara ţării, unde au obţinut rezultate
foarte bune, activitatea acestora fiind
apreciată de instructori. Un militar a
absolvit cursul de bază EOD din
Grecia, la baza Hohenfelds din
Germania 8 militari au urmat cursul de
pregătire de bază C-IED (Counter
Improvised Explosive Devices) şi 5
militari cursul pentru operarea
robotului EOD – Talon, respectiv cunoaşterea autospecialei de intervenţie EOD tip MRAP
COUGAR. La cursul GATOR (Global Anti-terrorism & Operational Readiness), organizat
în SUA, au participat 5 militari din cadrul Grupului 3 EOD. Pe timpul executării misiunilor
în T.O. Afganistan, 3 militari din cadrul subunităţii au urmat cursul Master Trainer C-IED
(KAF), iar un militar a absolvit cursul Post Blast Investigation (FOB Lagman).
Baza materială de care dispune Grupul 3 EOD asigură cadrul necesar pregătirii
în foarte bune condiţii a specialiştilor EOD. În anul 2011, a intrat în dotarea subunităţii
o autospecială de intrevenţie EOD, fapt care a dus la sporirea capabilităţilor de pregătire
şi intervenţie. Autospeciala are în compunere
echipamente pentru recunoaştere, identificare,
marcare, avertizare, interzicere, protecţie şi siguranţă,
acces, înlăturare şi transport, precum şi pentru
neutralizare şi distrugere.
Activităţile de instruire ale Grupului 3 EOD
se desfăşoară concomitent cu executarea misiunilor
ordonate, în condiţii foarte bune, punându-se accent
pe partea practică.
De-a lungul timpului, au fost executate numeroase exerciţii de rezolvare a
situaţiilor tactice – STX şi exerciţii de antrenament în teren – FTX la nivel echipă,
pluton şi grup. Fiecare dintre aceste etape s-a finalizat
cu evaluarea activităţilor echipei, plutonului şi respectiv
a grupului, rezultatele obţinute fiind de fiecare dată
foarte bune.
S-au executat şi tabere de instrucţie în Poligonul
Bogata-Stejeriş (Turda) şi în Poligonul Dorolea. În cadrul
acestora, militarii Grupului 3 EOD au avut parte de un
program intensiv, rezultatele fiind excelente, atât prin
prisma experienţei acumulate, cât şi prin prisma relaţiilor
interumane.
Înfiinţarea Grupului 3 EOD în partea de nord a
României a fost de bun augur, fapt dovedit de
multitudinea de misiuni executate pe parcursul timpului în
zona de responsabilitate a subunităţii.
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Principala misiune a Grupului 3 EOD este executarea Serviciului de Luptă
Intervenţie EOD. Până în acest moment, militarii din cadrul subunităţii au intervenit la 11
incidente reale, misiunile fiind executate cu profesionalism. Grupul 3 EOD a fost verificat
şi evaluat pe această linie de către Statul Major General, Statul Major al Forţelor Terestre
şi Divizia 4 Infanterie „GEMINA” în numeroase rânduri, rezultatele fiind excelente.
Altă misiune de bază a acestei structuri pe timp de pace o reprezintă asanarea
poligoanelor şi terenurilor de muniţia rămasă neexplodată în urma executării tragerilor
cu armamentul de infanterie şi artilerie. Astfel, de la înfiinţare şi până în prezent,
militarii Grupului 3 EOD au participat la sute de activităţi de asanare a poligoanelor
aflate în zona de responsabilitate, precum şi în afara acesteia.
Grupul 3 EOD a avut o contribuţie importantă în elaborarea EODTP
(Proceduri Tehnice EOD), fiind subunitatea cu cele mai multe proceduri elaborate,
testate şi validate.
Nu în ultimul rând, numeroase
echipe din cadrul Grupului 3 EOD, au
executat misiuni de instruire pe linie de
C-IED (EMI EOD) a detaşamentelor/
unităţilor care urmau să fie dislocate în
teatrele de operaţii.
Experienţa pe linie de specialitate
a personalului Grupului 3 EOD se
datorează în mare măsură participării a 25
de militari din cadrul subunităţii la misiuni
specifice EOD în Teatrul de Operaţii din
Afganistan, în perioada 2008-2013.
Principalele misiuni executate au fost de securizare a bazelor militare, instruire a
populaţiei locale pe linie de specialitate, distrugere a muniţiilor şi asanare a
poligoanelor. Echipa EO-DD a executat misiuni de verificare a terenurilor, pistelor de
aterizare, clădirilor, drumurilor şi podeţelor privind prezenţa muniţiilor, IED sau a
substanţelor explozive. Consilierea pe linie EOD a elementelor de comandă din cadrul
structurilor româneşti dislocate în teatru a revenit ofiţerilor EOD din statul major.
Activităţile desfăşurate în comun
cu structurile EOD ale altor state
membre NATO din Teatrul de
Operaţii Afganistan au avut un rol
important în realizarea interoperabilităţii
acestor structuri şi în promovarea
unei imagini pozitive a Armatei
României în NATO.
Prin activitatea desfăşurată,
Grupul 3 EOD s-a impus ca
subunitate de elită în Armata
României. Militarii din cadrul
subunităţii sunt în măsură să execute
toate misiunile ordonate, sub deviza „Curaj, tenacitate, profesionalism”.
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CONTRIBUŢIA BRIGĂZII 10 GENIU „DUNĂREA DE JOS”
LA DEZVOLTAREA INIŢIATIVELOR REGIONALE

 Locotenent-colonel Viorel CALENCIUC
Dezvoltarea relaţiilor militare multilaterale cu statele vecine României
contribuie la întărirea păcii şi stabilităţii în Europa, sprijinind obiectivul cooperării
militare, bazată pe respect reciproc.
Structurile Armatei României participă, în conformitate cu tratatele,
memorandumurile de înţelegere, acordurile multilaterale şi a prevederilor altor
documente specifice pentru acţiunile internaţionale, la operaţii de sprijin în cazul
producerii unor dezastre sau calamităţi naturale. Operaţiile de asistenţă în caz de
dezastru, ca parte a operaţiilor de sprijin, vor contribui semnificativ la limitarea
pagubelor şi consecinţelor provocate de calamităţi sau dezastre naturale.
În cadrul acestor tipuri de operaţii, având capabilităţi specifice, structurilor de
geniu le revin cele mai importante misiuni, pentru refacerea elementelor de
infrastructură, refacerea şi construirea de poduri, drumuri şi amenajarea aerodromurilor,
dar şi de asigurare a viabilităţii căilor de comunicaţii pe rutele de
aprovizionare/evacuare în aria de responsabilitate.
Armata României a încheiat acorduri de colaborare cu armatele statelor vecine
pentru sprijin reciproc în caz de calamităţi naturale. Astfel, la 18 ianuarie 2002 s-a
semnat la Budapesta acordul dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Slovace,
Cabinetul de Miniştri al Ucrainei şi Guvernul Republicii Ungare privind înfiinţarea
Batalionului multinaţional de geniu, a cărui misiune de bază este asigurarea de asistenţă
populaţiei civile locale şi de a participa la înlăturarea efectelor produse de un dezastru,
în bazinul de recepţie al râului Tisa.
În cadrul conferinţei multinaţionale cu
tema ,,Acordarea ajutorului populaţiei din
zona râurilor Tisa şi Timiş în cazul
catastrofelor provocate de inundaţii”, la
care au participat specialişti de geniu din
România, Serbia şi Ungaria şi care s-a
desfăşurat la NOVI SAD/ SERBIA, în
perioada 30.06 - 02.07.2008, partea sârbă
şi-a manifestat interesul de a face parte din
Batalionul Multinaţional în cadrul
iniţiativei ,,TISA”.
În anul 2009 s-a semnat, succesiv, de către fiecare şef al Statului Major General
(Belgrad – 04.05.2009, Budapesta – 11.05.2009 şi Bucureşti – 18.06.2009),
Memorandumul de Înţelegere dintre Ministerul Apărării al Republicii Serbia, Ministerul
Apărării Patriei al Ungariei şi Ministerul Apărării Naţionale al României referitor la
desfăşurarea anuală a exerciţiului „TISA”, în scopul perfecţionării procedurilor de
operare şi intervenţie în sprijinul autorităţilor locale şi populaţiei, pentru limitarea
efectelor generate de producerea unor dezastre naturale pe teritoriul unuia din
statele semnatare.
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De la ratificarea acordurilor mai sus menţionate şi până în prezent, structurile de
geniu implicate în iniţiativa regională „TISA” au parcurs mai multe etape de
reorganizare, resubordonare şi instruire, iar în prezent Batalionul 52 „TISA” are o
structură modulară, flexibilă şi bine instruită, aptă să îndeplinească o gamă largă de
misiuni de sprijin de geniu, în situaţii de urgenţe civile de o complexitate ridicată.
Începând cu anul 2011, Brigada 10 Geniu „Dunărea de Jos” a participat la
planificarea, organizarea, conducerea şi desfăşurarea exerciţiilor „TISA 2011” şi
„BLONDE AVALANCHE 2011 şi 2012” cu structurile de geniu nominalizate să
participe la operaţii de asistenţă umanitară externă.
Exerciţiul „TISA 2011” s-a
desfăşurat în perioada 27.06 - 01.07.2011 la
Râmnicu Vâlcea, cu participarea structurilor
de geniu din Serbia, Ungaria şi România,
sub conducerea Brigăzii 10 Geniu „Dunărea
de Jos” şi a cuprins două părţi: CPX
(Command Post Exercise), în cadrul căruia
fiecare naţiune a participat cu militari pentru
încadrarea EXCON (Exercise Control) şi a
centrelor din PC (Punct de Comandă), iar
partea a II-a, LIVEX (Live Exercise), în
cadrul căruia naţiunea gazdă - România - a
participat cu militari şi tehnică, iar celelalte naţiuni cu militari.
LIVEX-ul, desfăşurat în poligonul Râureni, judeţul Vâlcea, miercuri 29.06.2011, a
fost o desfăşurare de forţe şi mijloace din cadrul mai multor structuri ale brigăzii:
Batalionul 136 Geniu, Batalionul Nave Treceri Fluviale, Batalionul 72 Geniu, Batalionul 3
Geniu/ Divizia 2 Infanterie „Getica”, Batalionul 53 Geniu/ Divizia 4 Infanterie „Gemina” la data desfăşurării exerciţiului - împreună cu o grupă de Scafandri/ SMFN,
El. MEDEVAC/ SMFA, Crucea Roşie - filiala Vâlcea, ISU Vâlcea, I.J. Jandarmi Vâlcea,
oferind o imagine completă asupra posibilităţilor de acţiune ale Batalionului Multinaţional
de Geniu, în cooperare cu structurile administraţiei publice locale, în situaţii de urgenţe
civile. Toate acestea au fost posibile şi datorită eforturilor personalului Centrului de
instruire pentru geniu, EOD şi apărare CBRN „Panait Donici” în calitate de gazdă.
Alături de reprezentanţii autorităţilor publice locale au participat personalităţi
militare din România, locţiitorul şefului SMG, domnul gl.lt.dr. Dan Ghica Radu, şeful
SMFT, gl.bg. Ioniţă Ariton, şefii forţelor terestre din Serbia şi Ungaria, iar din partea
SUA a fost prezent comandantul USAREUR, gl.lt. Mark Hertling.
În acelaşi an, în perioada 19-23.09.2011, s-a desfăşurat la Hódmezővásárhely,
Ungaria, exerciţiul de tip CPX (Command Post Exercise)/ CAX (Computer Assisted Exercise)
denumit generic „BLONDE AVALANCHE 2011”. Comandantul Brigăzii 10 Geniu
„Dunărea de Jos”, col.dr. Mircea Vladu, a îndeplinit funcţia de conducător al exerciţiului, iar
lt.col. Călin Sorin, comandantul Batalionului 72 Geniu „Matei Basarab”, pe cea de co-director.
Facilităţile de instruire ale Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de Jos” au fost pregătite
şi puse la dispoziţie pentru desfăşurarea la Brăila, în perioada 17-21 septembrie 2012, a
exerciţiului multinaţional „BLONDE AVALANCHE 2012”, la care au participat 72
militari din Ungaria, Ucraina, Slovacia şi 256 militari din România, 10 observatori din
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China, Moldova, Serbia, SUA, 23 ataşaţi militari din mai multe ţări membre ale NATO
şi din afara acestei structuri.
Prin activităţile desfăşurate, Brigada 10 Geniu „Dunărea de Jos” a demonstrat
că este în măsură să acorde sprijin autorităţilor naţionale şi locale în caz de urgenţe
civile, prin realizarea şi punerea la dispoziţie a capabilităţilor forţelor destinate să
participe la aplicarea deciziilor autorităţilor constituţionale abilitate, în cazuri de
dezastre sau urgenţe de proporţii.
Exerciţiul „BLONDE AVALANCHE” se desfăşoară în baza Legii nr. 583 din 24
octombrie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României, Guvernul
Republicii Slovace, Cabinetul de Miniştri al Ucrainei şi Guvernul Republicii Ungare privind
înfiinţarea Batalionului multinaţional de geniu, semnat la Budapesta la 18 ianuarie 2002. În
cei 10 ani de existenţă, pe baza principiului rotaţiei, exerciţiul s-a desfăşurat pe teritoriul
naţional în localitatea Someşeni, judeţul Cluj şi localitatea Vinţu de Jos din judeţul Alba, în
anul 2004, în localitatea Mărtineşti, judeţul Satu Mare, în 2008 şi la Brăila, în anul 2012.
Exerciţiile au urmărit şi realizat antrenarea personalului Batalionului
multinaţional de geniu „TISA” pentru executarea misiunilor specifice, de limitare şi
înlăturare a efectelor dezastrelor naturale, armonizarea şi perfecţionarea relaţiilor de
comandă şi control în cadrul comandamentului, precum şi ridicarea gradului de
interoperabilitate în vederea desfăşurării acţiunilor în comun.
Unitatea Multinaţională Logistică Integrată cu specific de Geniu pentru Infrastructură
de Logistică (IEL MILU) este o structură de nivel companie creată în baza Memorandumului
de înţelegere între Ministerul Apărării din Republica Bulgaria, Ministerul Apărării din
Republica Croaţia, Ministerul Apărării din Georgia şi Ministerul Apărării Naţionale din
România, semnat la Bruxelles la 07.11.2007 şi ratificat conform H.G. 203/2008.
Structura, de nivel companie+ este constituită astfel:
 România asigură comanda unităţii multinaţionale şi personal de stat major,
1 pluton de drumuri şi 1 grupă de comunicaţii;
 Bulgaria cu 1 pluton de poduri şi 1 pluton tehnic;
 Croaţia cu 1 pluton construcţii pe orizontală;
 Georgia cu 1 grupă de comunicaţii şi 1echipă EOD.
După ce în cursul anului 2010, IEL-MILU a parcurs în România, etapele de
certificare a componentei naţionale (comanda unităţii şi personal de stat major, 1 pluton
de drumuri şi 1 grupă de comunicaţii, în perioada 19-23.03.2010 la Batalionul 3 Geniu)
şi, ulterior, etapa de afirmare pe timpul exerciţiului desfăşurat în perioada 27.0908.10.2010 la Batalionul 96 Geniu, în anul 2011 activităţile de instruire s-au derulat în
Požega, Croaţia, la Centrul de Instrucţie şi Doctrină pentru Logistică.
Planificarea, pregătirea şi conducerea exerciţiului au fost în totalitate
responsabilitatea Brigăzii 10 Geniu (S3/Comandamentul Brigăzii şi Batalionul 136
Geniu) şi a marcat o premieră în cadrul iniţiativelor regionale, a fost primul exerciţiu
condus de România, ca naţiune lider, în afara teritoriului naţional, iar anul următor, Alba
Iulia a fost gazda exerciţiului CPX şi LIVEX desfăşurate în perioada 19-21.11.2012.
Exerciţiul CL 13 (CAPABLE LOGISTICIAN), parte a programului de pregătire derulat
de IEL MILU, s-a desfăşurat la Lešt, Slovacia în perioada 03.06-29.06.2013 şi este un
reper care marchează o nouă etapă în evoluţia IEL MILU, odată cu notificarea structurii
în ceea ce priveşte capabilităţile de a participa la misiuni sub mandat NATO.
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MILITARII BRIGĂZII 10 GENIU „DUNĂREA DE JOS” ÎN SPRIJINUL
POPULAŢIEI AFECTATE DE FENOMENELE METEO EXTREME

 Maior George POPA
25 ianuarie 2014 dă startul, ca într-o partidă de şah, unei aprige lupte a
brăilenilor cu natura dezlănţuită. Prima mişcare pe tabla de şah a Bărăganului o
reprezintă căderea unei cantităţi mari de zăpadă, asociată cu viscol puternic. La
solicitarea autorităţilor locale, militarii din garnizoana Brăila reacţionează rapid şi, în
urma unor ordine clare şi concise, având la bază planurile de acţiune în asemenea
situaţii, pornesc la acţiune.
Făurei este prima localitate unde geniştii Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de Jos”,
împreună cu artileriştii Batalionului 285 Artilerie „Vlaicu Vodă” strâng rândurile, gata
să intervină. Noaptea de 26/27 ianuarie îi găseşte pe militarii cantonaţi în Făurei, croind
drum printre nămeţi pentru ambulanţa ce transporta o femeie gravidă spre spitalul din
localitate. Fără a ţine cont de zăpada care continua să cadă, spulberată de un vânt tăios,
în acea noapte de ianuarie, militarii brăileni sprijineau lupta continuă a utilajului din
dotarea geniştilor - încărcătorul frontal tip Wolla, operat de sergentul Zeca Iulian pentru descongestionarea drumurilor ce duceau la spital. Lupta este câştigată spre
dimineaţă, femeia transportată de urgenţă la spital dă naştere unui băieţel sănătos, ca o
mulţumire adusă eforturilor depuse în noaptea precedentă.
Timpul de odihnă al militarilor este condiţionat de activităţile ce au urmat în
zilele de 27 şi 28 ianuarie. Deszăpezirea locuinţelor bătrânilor neputincioşi, a spitalului,
grădiniţei şi altor obiective importante sunt realizate de detaşamentele de militari ce
acţionau în raza localităţii Făurei, conform unui grafic de rotire a acestora, elaborat de
structura constituită la nivelul comandamentului Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de Jos”.
Ziua de 29 ianuarie permite
naturii dezlănţuite să dea o grea
lovitură
judeţului Brăila,
prin
cantităţile mari de zăpadă, permanent
şi violent spulberate de un vânt ce
sufla cu peste 80 km/h. Datorită noii
situaţii create, se instituie codul roşu
începând cu orele 22.00. Răspunsul
militarilor
Brigăzii
10
Geniu
„Dunărea de Jos”, ai Batalionului 110
Sprijin Logistic ,,Mareşal Constantin
Prezan”, Batalionului 72 Geniu
,,Matei Basarab” şi Batalionului Nave Treceri Fluviale, vine şi de această dată prompt.
Sprijiniţi de o ambulanţă aparţinând Spitalului Militar de Urgenţă Galaţi – sosită să
ofere asistenţă medicală în localităţile înzăpezite – geniştii brăileni nu cedează teren în
faţa vremii necruţătoare ce loveşte localităţile Filipeşti, Gemenele, Scorţaru Nou,
Surdila Găiseanca sau Horia. Paralel cu acţiunile de deszăpezire se demarează activităţi
de depozitare, transport şi distribuţie a unor însemnate cantităţi de carburant, asigurate
de la rezervele de stat, cu tehnica militară avută la dispoziţie.
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După o noapte de vânt şi ninsori,
ziua de 30 ianuarie îi găseşte pe militarii
brăileni mai hotărâţi ca niciodată să pună
capăt luptei cu natura şi să răspundă
strigătului de ajutor ce se auzea din partea
populaţiei civile, captive în propriile case
din cauza nămeţilor ce depăşeau în unele
locuri 4 metri. Continuă să sosească în
raioanele localităţilor Făurei, Galbenu,
Gemenele, Scorţaru Nou, detaşamente de
militari brăileni, adevăraţi eliberatori din
închisoarea de zăpadă şi gheaţă. În acele zile de efort susţinut, brăilenilor li se alătură
militari aparţinând Batalioanelor 300 Infanterie şi 284 Tancuri din Galaţi. Se
acţionează şi în municipiul Brăila
pentru
deszăpezirea
locuinţelor
persoanelor în vârstă sau bolnave ce
solicită ajutor. Cisternele de carburanţi
îşi continuă misiunile în judeţul Brăila
şi un nou tip de misiuni sunt executate
de militari: transportul alimentelor de
primă necesitate în zonele greu
încercate de ninsori.
Se continuă activităţile de
deszăpezire, transport alimente şi
carburant, devenite rutină pentru
militari şi în zilele de 31 ianuarie,
respectiv 01 februarie.
O situaţie aparte ne reţine însă atenţia. În localitatea Movila Miresii trăieşte
într-o casă modestă, o femeie necăjită, doamna Aramă Marioara, mamă a 10 copii.
Nici ea nu este ocolită de efectele
fenomenelor meteorologice extreme,
petrecute în ultimele zile. Şeful
Statului Major al Forţelor Terestre,
domnul general maior dr. Nicolae
Ciucă, impresionat de situaţia
apărută, decide implicarea militarilor
în acordarea sprijinului atât de
necesar familiei nevoiaşe. Colonelul
Gheorghe
Soare,
comandantul
garnizoanei Brăila, împreună cu
specialiştii
din
subordine,
organizează rapid distribuirea unei
cantităţi de lemne necesare încălzirii locuinţei familiei Aramă. Militarii se
mobilizează şi, în dimineaţa zilei de 02 februarie, intenţia devine realitate.
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Imaginile nu mai lasă locul altor comentarii …

Miercuri, 05 februarie 2014, îi găseşte pe militarii Brigăzii 10 Geniu „Dunărea
de Jos” în acţiune, aşa cum au făcut-o încă din primele momente ale luptei brăilenilor
cu natura dezlănţuită. Crucea Roşie Brăila, reprezentată de doamna Florica Focşa, a
mobilizat un grup de voluntari din colegiile brăilene şi împreună cu militarii
Brigăzii 10 Geniu şi reprezentanţii
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
Brăila, au demarat în dimineaţa zilei acţiunea
de transport şi distribuire alimente şi
materiale către localităţile afectate de ninsori,
din zona comunei Roşiori.
Aşa cum s-a precizat în ordinul de
acţiune, plt.adj.pr.Tănase Tudorel, împreună
cu caporalii Sîrbu Cristian, Tătăreanu Ionel şi
Lăcătuş George sunt prezenţi la ora stabilită,
la sediul Crucii Roşii din Brăila. Tinerii
voluntari brăileni se îmbarcă în camionul deja încărcat cu alimente şi materiale din
ziua precedentă de către militari şi autovehiculul, însoţit de un echipaj de la I.S.U., se
pune în mişcare către destinaţie. Drumul până la Roşiori este străbătut în timp scurt şi
fără probleme de autovehiculul militar. Din comuna Roşiori li se alătură primarul
localităţii care îi însoţeşte la localitatea
Pribeagu, punctul final al misiunii
executate. Şoferul de pe camionul militar,
caporalul Sîrbu Cristian îşi dovedeşte din
plin abilităţile dobândite în atâtea misiuni
executate fără incidente, reuşind să-şi
croiască drum printre nămeţii ce tronează
pe marginea drumului. Ajunşi la destinaţie,
militarii şi voluntarii Crucii Roşii se
organizează rapid şi distribuţia alimentelor
şi materialelor începe imediat. Coordonaţi
de primarul comunei, sătenii aşteaptă cu
răbdare pachetele de alimente, păturile şi perechile de cizmele aduse. Cele 50 de
familii greu încercate de vremea ultimelor zile, mai au încă puterea să zâmbească şi să
spere că Armata nu i-a uitat şi nu îi va uita indiferent de vreme şi vremuri.
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FOLOSITORI ÎN TIMP DE PACE,
INDISPENSABILI (ŞI) ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ !



Maior Sorin PANCU

Aşa aş dori să încep descrierea intervenţiei geniştilor vâlceni în zona de sud a
judeţului Vâlcea, parafrazându-l pe C.N. Hârjeu – autorul primei ,,Istorii a armei
geniului”. Sprijinirea populaţiei civile, la cererea organelor administraţiei publice
centrale şi locale, pe timpul situaţiilor de urgenţă, reprezintă una dintre misiunile
importante ale Armatei României.
Folosirea judicioasă a capabilităţilor de geniu în acţiunile de prevenire, limitare
şi înlăturare a efectelor dezastrelor este, de cele mai multe ori, determinantă pentru
evitarea pierderilor de vieţi omeneşti sau a pagubelor materiale.
Pentru structurile de geniu ale Armatei României, intervenţia la astfel de situaţii
constituie deja o tradiţie care, pe de o parte, a generat aşteptări specifice la nivelul
conştiinţei comune a populaţiei, iar pe de altă parte, a întărit percepţia utilităţii sau chiar
a indispensabilităţii armatei pentru societate, inclusiv pe timp de pace. În judeţul
Vâlcea, forţele de geniu au acumulat o experienţă bogată în astfel de împrejurări prin
intervenţia promptă la deszăpeziri, inundaţii, alunecări de teren şi, toate acestea, pe
fondul instituirii avertizării meteorologice de COD PORTOCALIU.
Geniştii vâlceni au intervenit în luna ianuarie
2014 în zona de sud a judeţului Vâlcea, în urma
solicitării preşedintelui Comitetului Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă, în cadrul operaţiunilor pentru
salvarea de vieţi omeneşti, pentru limitarea efectelor
produse de ninsori şi viscol. Se aşteptau, erau
pregătiţi, au intervenit. Şi-au făcut datoria. Bravo lor!
Cine sunt ei? Detaşamentul de intervenţie sub
conducerea mr. Danciu Gruia, din care mai făceau
parte plt. Tudor Aurelian - mecanic conductor al autotractorului Tatra, cap. Cetăţeanu
Dorin - ajutor al mecanicului conductor, cap. Gologan Nicolae - mecanic conductor al
autogrederului AG-180, precum şi cap. Ungureanu Cristian - ajutor al acestuia. Alături de
ei, un echipaj al poliţiei militare, format din plt. Butnariu Silviu şi cap. Florea Gheorghe care a însoţit detaşamentul şi a asigurat fluidizarea circulaţiei din zona afectată.
Ce au făcut? Păi, cam ce aţi văzut la televizor că au făcut toţi militarii din zonele
afectate de ninsorile abundente şi viscolele din ianuarie-februarie 2014, respectiv au
intervenit în ajutorul populaţiei afectate de stihiile naturii, degajând de troiene drumurile
din sudul judeţului Vâlcea. În prima zi de intervenţie au fost executate deszăpezirea căilor
de comunicaţie terestră între localităţile Guşoieni-Mădulari, pe aproximativ 115 Km şi
deblocarea şi tractarea a 31 autovehicule, din care două ambulanţe. În cele 2 ambulanţe se
aflau persoane care trebuiau să ajungă de urgenţă pentru efectuarea dializei la Spitalul
Judeţean de Urgenţă Vâlcea. Tot atunci, pe lângă deszăpezire, în apropierea localităţilor
Nemoiu, Glăvile şi Ursoaia, au deblocat şi tractat 8 autovehicule încărcate cu alimente,
apă şi medicamente pentru persoanele înzăpezite care, datorită terenului accidentat, au
ieşit de pe partea carosabilă. Şoferii erau disperaţi pentru că înaintea militarilor
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încercaseră să-i ajute şi alte utilaje, dar fără nici o şansă. Acţiunea s-a desfăşurat până spre
orele târzii ale nopţii...sau cele tinere ale dimineţii următoare.
În perioada ce a urmat, efectele fenomenului de înzăpezire s-au înăsprit prin
ger, ninsori abundente, iar fenomenul predominat a fost ceaţa. Severitatea condiţiilor
meteorologice a condus la înzăpezirea şi troienirea tuturor căilor de comunicaţii rutiere
şi feroviare din zona de responsabilitate, la înzăpezirea şi izolarea localităţilor din zona
de sud a judeţului, precum şi la blocarea îndelungată a participanţilor la trafic pe căile
de comunicaţii rutiere.
A doua intervenţie a geniştilor vâlceni a fost cea a detaşamentului condus de
lt. Badragă Dănuţ, constituit din cinci militari înzestraţi cu autoîncărcătorul frontal
WOLLA, autotractorul TATRA şi un echipaj de poliţie militară ce a acţionat, începând
cu data de 27 ianuarie 2014, ora 10.30, pentru deszăpezirea căilor de comunicaţii din
apropierea localităţilor Scundu, Ioneşti, Pesceana.
O altă solicitare din partea Instituţiei
Prefectului Judeţului Vâlcea face ca, începând
cu data de 28 ianuarie, ora 13.00, să se
constituie un alt detaşament de intervenţie
constituit din doi militari, cu autogrederul
AG-180, ce a acţionat şi pe timpul nopţii,
până după miezul nopţii, la deszăpezirea
căilor de comunicaţie Budeşti - Galicea Olanu - Drăgoeşti şi Galicea - Stoileşti.
Acţiunea a fost condusă de mr. Danciu Gruia
şi a continuat până la finalizarea acesteia, pe
31 ianuarie 2014, la ora 19.00.
Dezastrele naturale din ultimii ani au demonstrat, printre altele, că militarii
armatei române sunt pregătiţi pentru desfăşurarea operaţiunilor de salvare – evacuare.
Succesul înregistrat de geniştii vâlceni în cadrul misiunilor şi operaţiunilor din această
perioadă au probat, în condiţii şi în timp real, gradul înalt de pregătire, capacitatea
exemplară de mobilizare şi de intervenţie a personalului militar şi a tehnicii militare. În
egală măsură, eforturile militarilor ce au acţionat în teren şi ale tuturor celor care au
participat la aceste misiuni au confirmat, o dată în plus, devotamentul militarilor vâlceni
şi puterea jurământului care ne leagă de ţară.
Participarea forţelor armate în operaţiunile de salvare/evacuare şi protecţie a
populaţiei afectate de calamităţi şi dezastre a creat o imagine pozitivă sistemului militar
ca parte integrantă a societăţii, testând, totodată, nivelul de instruire al militarilor,
precum şi eficienţa şi eficacitatea sistemelor de comandă şi control.
Armata a fost şi va fi mereu alături de popor. Fie că luptă în teatrele de operaţii
pentru libertatea, liniştea şi siguranţa celor de acasă, fie că intervine, la greu, în sprijinul
semenilor săi, militarul român este un simbol de onoare, curaj, statornicie şi
devotament. În aceste zile, armata a dovedit încă o dată că îşi merită întregul respect şi
întreaga apreciere de care se bucură în societatea noastră. O strategie de înzestrare ce ar
asigura forţelor de geniu din armata română mijloace moderne de intervenţie, i-ar
consolida imaginea de camarad indispensabil pe timp de situaţii de urgenţă şi partener
de încredere în timp de pace.
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BATALIONUL NAVE TRECERI FLUVIALE –
BINOMUL FORŢELOR NAVALE ŞI AL FORŢELOR TERESTRE

 Maior Florin DUBINĂ
În condiţiile actualului mediu de securitate, pentru ţara noastră se configurează
un complex de riscuri, ameninţări şi vulnerabilităţi la adresa securităţii naţionale care
pot fi, în esenţă, materializate astfel: existenţa în zona de proximitate a României a unor
stări conflictuale cu posibile evoluţii negative, de mică intensitate, aflate în curs de
desfăşurare, în fază latentă sau post conflict, precum şi evenimente neprevăzute inundaţii, cutremure, accidente ecologice, etc.
În acest context, s-au materializat
preocupările în domeniul securităţii
naţionale, reuşind să se proiecteze şi să se
perfecţioneze continuu forţe special
organizate
(pregătite
pe
principiul
profesionalizării forţei şi dotate cu tehnică
şi materiale cu caracteristici de înaltă
performanţă), capabile să intervină rapid în
rezolvarea unor situaţii conflictuale, pentru
apărarea propriilor interese sau pentru
gestionarea crizelor şi menţinerea păcii în
diferite zone de interes şi influenţă.
Unul din principalii factori care asigură desfăşurarea manevrei şi asigurarea
succesului pe câmpul de luptă în războiul modern îl reprezină sprijinul de geniu. În
cadrul acestuia, mobilitatea, un domeniu extrem de important, presupune în esenţă
posibilitatea de execuţie rapidă a manevrelor pe câmpul de luptă. Criteriul mobilităţii
este un factor important în determinarea (stabilirea) vehiculelor ce vor fi folosite în
acţiunile militare de către forţele luptătoare.
Este evident faptul că, pe câmpul de luptă, forţele de diferite arme vor întâlni
unele obstacole naturale sau create artificial care nu pot fi trecute (depăşite) cu
mijloacele tehnice din dotare, fapt ce reclamă intervenţia trupelor de geniu care să
sprijine traversarea acestor obstacole. Un exemplu care susţine această afirmaţie este
fluviul Dunărea, aliniament de apărare de importanţă strategică prin caracteristicile
sale, lăţime, adâncime, natura malurilor, viteza curentului apei, cărora le putem adăuga
pe cele ale spaţiului geografic pe care îl străbate, din Munţii Pădurea Neagră până la
Marea Neagră. Pentru realizarea mobilităţii pe fluviul Dunărea, a fost impetuos
necesară crearea unei structuri de geniu, caracterizată prin mobilitate, capacitate
acţională şi autonomie.
Astfel, prin Ordinul General al ministrului apărării naţionale nr. 20 din 06 iulie
1995, la data de 01.08.1995, ia fiinţă Batalionul Nave Treceri Fluviale ca unitate
independentă subordonată Statului Major al Forţelor Terestre, ieşind astfel din
compunerea Regimentului 2 Pontonieri „Eftimie Croitoru” din garnizoana Turnu
Măgurele, unde a fiinţat ca batalion înregimentat din anul 1968.
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În urma parcurgerii etapei de modernizare din perioada 1975-1994, Batalionul
Nave Treceri Fluviale a fost înzestrat cu tehnică navală de generaţie nouă, astfel:
remorcherul fluvial de 500 C.P. „Eftimie Croitoru”, patru bacuri fluviale MLC 300 Tf.
tip catamaran, patru ceamuri autopropulsate MLC 240 Tf. şi cazarma plutitoare
„Bârzava”, sporindu-i operativitatea şi capacitatea de luptă.
În anul 2001, Batalionul Nave Treceri Fluviale se dislocă din garnizoana Turnu
Măgurele, de la km fluvial 600, în garnizoana Brăila, la km fluvial 176,5 iar începând
cu 01.06.2002, intră în subordinea Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de Jos”.
În perioada următoare, pe fondul restructurării şi modernizării Forţelor Armate,
Batalionul Nave Treceri Fluviale trece printr-un proces de reorganizare, primind noi
state de organizare în anii 2007 şi 2010. Având o structură unică, fiind încadrat cu
genişti şi marinari deopotrivă, Batalionul Nave Treceri Fluviale şi-a dovedit nivelul de
profesionalism prin participarea la activităţi de instruire specifice, dar şi în situaţii de
urgenţă civilă, la limitarea şi înlăturarea efectelor calamităţilor naturale.
De-a lungul timpului, Batalionul Nave
Treceri Fluviale şi-a demonstrat utilitatea şi
profesionalismul, participând independent sau
în cooperare cu structuri din forţele terestre şi
navale, la aplicaţii tactice şi exerciţii naţionale
şi multinaţionale. Batalionul Nave Treceri
Fluviale a participat la unul dintre cele mai
mari exerciţii naţionale – PfP-LG 9 – alături
de alte structuri din forţele terestre,
demonstrând necesitatea existenţei unei astfel
de structuri pentru realizarea mobilităţii peste
fluviul Dunărea. Această activitate a reprezentat un moment de referinţă pentru celelalte
structuri din forţele terestre, care au inclus în programul lor de instrucţie exerciţii
comune în vederea stabilirii şi perfecţionării procedurilor de îmbarcare şi debarcare
pe/de pe tehnica navală, în funcţie de specificul fiecărei structuri. În acest context,
putem aminti exerciţiile organizate în comun cu Batalionul 285 Artilerie Mixtă şi
Batalionul 83 LAROM care s-au executat pe fluviul Dunărea, precum şi tabăra de
cercetare organizată în comun cu Batalionul 527 Cercetare, activitate executată în Delta
Dunării, pe braţul Sulina.
În cadrul instrucţiei comune cu
structuri naţionale, personal şi tehnică
aparţinând Batalionului Nave Treceri
Fluviale au participat la exerciţiile de tip
TWET organizate de comandamentul
Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de Jos”, cu
misiunea de a executa transportul tehnicii şi
a personalului, în scopul executării
recunoaşterilor pe fluviul Dunărea.
Transformările survenite de-a lungul anilor au adus unităţii un plus de experienţă
şi rigurozitate, iar modul în care Batalionul Nave Treceri Fluviale îşi execută misiunile
demonstrează acest lucru.
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O provocare pentru personalul
batalionului a reprezentat-o exerciţiul
multinaţional „BLONDE AVALANCHE
2012”, organizat în poligonul de
instrucţie la apă „Vărsătura”, de
comandamentul Brigăzii 10 Geniu
„Dunărea de Jos”, în cooperare cu
parteneri militari din Ungaria, Ucraina şi
Slovacia, în cadrul căruia s-au
demonstrat capabilităţile tehnicii în cazul
intervenţiei la dezastre naturale.
În cadrul iniţiativei regionale IEL-MILU au fost implicaţi militari din cadrul
batalionului care au participat la planificarea, organizarea şi desfăşurarea exerciţiilor
IEL MILU 2012 din garnizoana Alba Iulia, precum şi la CAPABLE LOGISTICIAN
2013 din Slovacia.
De asemenea, în anul 2012, în Serbia s-a organizat şi desfăşurat exerciţiul
multinaţional TISA, exerciţiu la care Batalionul Nave Treceri Fluviale a nominalizat
un ofiţer în echipa de evaluare a exerciţiului.
Pentru îmbunătăţirea nivelului de pregătire profesională, un număr mare din
personalul Batalionului Nave Treceri Fluviale a participat la misiuni în afara
teritoriului naţional, sub egida ONU sau conduse de NATO, în teatrele de operaţii
din Kosovo, Irak şi Afganistan, dar şi de pe continentul african.
Instruirea prin practicare reprezintă o altă componentă a procesului de
instrucţie a structurilor Batalionului Nave Treceri Fluviale, prin care s-a urmărit
ridicarea competenţelor profesionale ale militarilor, prin executarea activităţilor
practice în folosul armatei, autorităţilor publice sau a societăţilor comerciale.
În anul 2011, tehnica navală aparţinând Batalionului Nave Treceri Fluviale şi
echipajele aferente acesteia, în cooperare cu tehnică navală civilă, au asigurat un sector
de trecere în dreptul localităţii Galaţi, în scopul fluidizării traficului peste fluviul
Dunărea. În acelaşi registru, al instrucţiei prin practicare, activitatea de transport naval
greu reprezintă o provocare pentru militarii Batalionului Nave Treceri Fluviale. Spre
exemplificare, în mai multe rânduri, societăţi comerciale au solicitat sprijinul
batalionului pentru a trece peste fluviul Dunărea un utilaj greu de forat gropi pentru
piloni de beton armat, cu masa de 70 tone, în condiţii meteo nefavorabile (vânt putenic,
nivel scăzut al apelor Dunării şi puncte de îmbarcare/debarcare neamenajate).
De asemenea, în situaţiile în care
s-au înregistrat fenomene meteorologice
periculoase, precum căderi masive de
zăpadă sau inundaţii, Batalionul Nave
Treceri Fluviale a acţionat prompt în
sprijinul autorităţilor publice locale şi
centrale pentru salvarea vieţilor omeneşti,
acţiuni ce au avut un impact pozitiv în
rândul populaţiei civile.
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Nivelul de pregătire a militarilor pentru acţiune în situaţii de urgenţă a fost pus în
evidenţă în anii 2012 şi 2014, pe timpul căderilor masive de zăpadă şi a perioadelor cu
viscol, când au intervenit în diverse localităţi
din judeţul Brăila pentru a salva persoane
rămase înzăpezite, degajarea căilor de
comunicaţii dintre localităţi şi pentru realizarea
accesului în gospodăriile persoanelor vârstnice
şi a celor nevoiaşe. De asemenea, militarii
Batalionului Nave Treceri Fluviale sunt mereu
în alertă pe timpul creşterii alarmante a
cotelor fluviului Dunărea, fiind pregătiţi să
intervină cu promptitudine pentru întărirea şi
supraînălţarea digurilor de protecţie, dar şi
pentru salvarea vieţilor omeneşti puse în pericol de inundaţii.
În prezent, Batalionul Nave Treceri Fluviale se instruieşte pentru menţinerea
capacităţii operaţionale, executând misiuni specifice sprijinului de geniu în cazarma de
dislocare la pace, Portul Militar Brăila. Batalionul Nave Treceri Fluviale este un
exemplu elocvent de cooperare între categorii de forţe diferite, reuşind cu succes să
creeze o structură omogenă, combinând specialităţi din forţele navale cu specialităţi de
geniu din forţele terestre.
Se poate afirma cu toată tăria că, de-a lungul istoriei sale, Batalionul Nave
Treceri Fluviale a evoluat, s-a dezvoltat şi modernizat în concordanţă cu transformările
impuse de cerinţele mediului militar, cât şi a celor de sprijin al societăţii civile,
confirmându-şi importanţa sa în contextul actual.
BATALIONUL 3 GENIU ,,GENERAL CONSTANTIN POENARU” –
PREZENŢĂ ACTIVĂ ÎN ARHITECTURA FORŢELOR TERESTRE

 Căpitan Fănel IANCU

Plutonier major Eduard STAN

Sub deviza ,,ORIUNDE, ORICÂND”, Batalionul 3 Geniu
este implicat în multiple activităţi, atât în plan naţional, cât şi
în colaborare cu partenerii din NATO, în care militarii unităţii
au avut ocazia de a pune în practică cunoştinţele acumulate şi
de a proba interoperabilitatea cu aliaţii.
Cele mai importante activităţi ale unităţii din ultimii ani au fost:
 certificarea, afirmarea şi evaluarea CREVAL a
Detaşamentului Purificare Apă, subunitate pusă la dispoziţia
NATO începând cu anul 2010;
 realizarea capabilităţii operaţionale iniţiale (I.O.C) a subunităţii de geniu
integrată logistic, prin organizarea şi desfăşurarea cu succes a exerciţiului
multinaţional în cadrul iniţiativei regionale IEL-MILU;
 participarea cu o subunitate de geniu la misiunea Task Force/ISAF/Zabul;
 desfăşurarea unei misiuni de sprijin general de geniu la diferite obiective militare;
REVISTA ARMEI GENIU NR. 1/2014

49

155 ANI DE LA ÎNFIINŢAREA ARMEI GENIU

 participarea, în colaborare cu partenerii din NATO, la misiunea CIMIC de
reabilitare a şcolilor din localitatea Mihail Kogălniceanu;
 participarea Detaşamentului Purificare Apă, alături de partenerul american, la
cursul de desalinizare a apei desfăşurat în cadrul exerciţiului JTF - East Rotation;
 participarea cu personal din cadrul batalionului, în cadrul exerciţiului Black
Sea Rotation Force 2013;
 participarea cu personal în cadrul misiunilor internaţionale din teatrele de operaţii.
Detaşamentul de Purificare Apă a fost evaluat de către o echipă CREVAL
mixtă, formată din reprezentanţi ai CC LAND MADRID şi ai Statului Major General, în
domeniile: Pregătire şi planuri, Operaţii, Logistică, Comunicaţii şi informatică,
Administraţie. Prin calitatea planurilor elaborate şi modul de acţiune exemplar pe timpul
exerciţiului de afirmare, subunitatea a primit Certificatul de recunoaştere a afirmării ca
subunitate NATO.

Militarii români şi americani la cursul de desalinizare a apei de la Capu Midia

Detaşamentul de Purificare Apă a obţinut rezultate foarte bune pe timpul
exerciţiilor la care au participat: ROUEX 09, exerciţiul de desalinizare a apei desfăşurat
împreună cu militari americani din Plutonul Purificare Apă din Compania 240
„Quartermaster”. Executarea misiunilor în comun a reprezentat o bună oportunitate
pentru militarii Detaşamentului Purificare Apă de a proba competenţele lingvistice şi de
a acţiona utilizând aceleaşi proceduri.
Relevant pentru activitatea unităţii a fost şi organizarea şi desfăşurarea
conferinţelor de planificare şi a exerciţiului tip CPX cu Unitatea Multinaţională Logistică
Integrată cu Specific de Geniu pentru Infrastructură de Logistică – IEL MILU – subunitate
de nivel companie. Subunitatea a fost constituită la solicitarea NATO, odată cu semnarea
memorandumului de înţelegere la 7 noiembrie 2007, la Bruxelles, de către şefii direcţiilor
logistice ai ministerelor apărării din Bulgaria, Croaţia, Georgia şi România.
Unitatea Multinaţională Logistică Integrată cu Specific de Geniu pentru
Infrastructură de Logistică – IEL MILU – poate îndeplini, în raport cu capabilităţile
acesteia, întreaga gamă de sarcini de sprijin de geniu general, din care amintim:
a) asigurarea viabilităţii drumurilor;
b) asigurarea trecerilor peste obstacole;
c) amenajarea platformelor cu diferite destinaţii;
d) lucrări de protecţie a forţei;
e) lucrări în sprijinul asigurării mobilitaţii.
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Batalionul 3 Geniu, începând cu 1991, a participat cu forţe şi mijloace la
îndeplinirea misiunilor în teatre de operaţii:
 Irak – 1991;
 Somalia – ,,Spitalul militar de campanie” – 1992;
 Angola – Batalionul de Menţinere a Păcii UNAVEM 3 ANROV – 1993;
 Bosnia Hertzegovina, în toate etapele de desfăşurare a misiunilor
internaţionale (IFOR, SFOR, EUFOR ALTHEEA), în cadrul detaşamentului de geniu
1996 - 2005, precum şi în comandamentul SFOR;
 Irak – Detaşamentul de Geniu, 2003 - 2007;
 Afganistan, în cadrul misiunilor ISAF şi ENDURING FREEDOM cu o
subunitate de geniu, personal de comandament, CIMIC, OMLT, precum şi cu specialişti
în cadrul batalioanelor de manevră.
Pe parcursul acestor ani, concomitent cu participarea la diferitele misiuni
internaţionale, efectivele unităţii au participat în ţară la activităţi importante, în special
la cele de reducere a efectelor calamităţilor naturale. În acest context, trebuie subliniat
aportul adus de militarii Batalionului 3 Geniu la menţinerea viabilităţii căilor de
comunicaţie între Moldova şi Ţara Românească în anul 2005, prin construirea podurilor
militare peste râul Buzău în urma inundaţiilor catastrofale din acea perioadă.
Totodată, unitatea a participat la
acţiunile executate în sprijinul cetăţenilor
aflaţi în situaţii extreme, pe timpul
înzăpezirilor din anii 2012, 2013 şi 2014,
eliberând căile de acces, transportând
alimente şi apă, deblocând autovehicule
blocate în zăpadă pe drumurile naţionale
şi judeţene.
Concomitent cu activităţile uzuale de
pregătire, militarii batalionului au obţinut
rezultate notabile la olimpiadele sportive,
spartachiade, concursurile sportive şi aplicative militare de vară şi de iarnă, podiumul
competiţiilor reprezentând pentru aceştia o normalitate. Rezultate meritorii au fost
obţinute şi pe parcursul activităţilor de tip Roza cercetaşilor.
Pregătirea şi desfăşurarea instrucţiei de specialitate şi a pregătirii tactice se
realizează pentru menţinerea deprinderilor şi pentru realizarea coeziunii de luptă la
nivelul subunităţilor, prin desfăşurarea exerciţiilor tactice de specialitate, cât şi prin
diferite cursuri şi calificări.
Fiecare temă de instrucţie desfăşurată în poligoane este abordată cu seriozitate.
Menţinerea deprinderilor mecanicilor conductori, a şoferilor, antrenarea militarilor
profesionişti în executarea diferitelor misiuni specifice reprezintă ţelul comandanţilor de
subunitaţi. Ei urmăresc formarea coeziunii grupei, nucleul de bază în executarea tuturor
misiunilor, precum şi antrenarea militarilor pentru a acţiona unitar, în condiţiile
câmpului de luptă al războiului modern.
Întreaga bază materială este judicios folosită, după fiecare utilizare luându-se
măsuri de reparare, întreţinere şi depozitare în condiţii corespunzătoare. Unitatea
dispune de mai multe terenuri amenajate pentru instrucţie: poligon I.T.A.I, poligon
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drumuri şi poduri, distrugeri, o sală de învăţare a limbilor străine şi o bază sportivă care
asigură instruirea întregului personal.
În prezent, Batalionul 3 Geniu desfăşoară activităţi de instruire a structurilor
şi pregătire în vederea îndeplinirii misiunilor specifice. Eficientizarea şi
standardizarea pregătirii rămân obiectivul prioritar. Antrenamentul, în condiţiile
câmpului de luptă modern, presupune diversificarea categoriilor de instruire pentru
formarea unor specialişti în măsură să răspundă complexităţii ameninţărilor globale.
Viitorul aparţine profesioniştilor, a celor instruiţi şi antrenaţi să-şi
demonstreze calităţile şi valorile în orice condiţii. Modelul militarului NATO
reprezintă un deziderat pentru toţi tinerii militari ai batalionului. Piramida
profesională ce se clădeşte în armata modernă determină personalul militar să-şi
orienteze pregătirea profesională desfăşurată prin cursuri şi calificări spre specialităţi
care se solicită în tranziţia armatei. Competiţia pentru apartenenţa la această structură
în continuare, îi obligă să se pregătească temeinic din punct de vedere profesional.

MILITARII BATALIONULUI 96 GENIU ÎN MISIUNE LA DEVESELU

 Căpitan Aurel FOTESCU

Plutonier major Adrian IOŢA

De la înfiinţarea lor, trupele de geniu – în paralel cu desfăşurarea pregătirii
militare – au participat în proporţii mereu crescânde la construirea unor mari obiective
economice şi sociale, la pregătirea teritoriului naţional pentru nevoile de apărare. Datele
istorice atestă faptul că trupele de geniu au bogate tradiţii în executarea unor lucrări de
interes obştesc, a unor lucrări de utilitate publică, activitate care s-a împletit armonios
cu activitatea de instrucţie, de pregătire militară a efectivelor.
În acest context, putem plasa şi misiunea de amenajare genistică a Bazei
Militare 99 Deveselu care, după Transfăgărăşan, canalul navigabil Dunăre-Marea
Neagră şi Poarta Albă Midia-Năvodari, construcţia de obiective industriale şi turistice,
participarea la prevenirea/ înlăturarea efectelor calamităţilor naturale reprezintă cea mai
importantă misiune a geniştilor ca anvergură şi complexitate, după decembrie 1989 şi
până în prezent.
La scurt timp după semnarea acordului dintre România şi S.U.A. şi stabilirea
locaţiei de amplasare a scutului de apărare împotriva rachetelor balistice, Statul Major al
Forţelor Terestre a primit ordin să execute, prin structurile proprii de geniu, defrişarea
mecanizată şi construcţia unui drum de patrulare perimetral în Baza Militară 99
Deveselu. Astfel, la începutul lunii mai 2012, Batalionul 96 Geniu primea încă o
misiune deosebit de importantă ce urma să se execute în două etape:
 etapa I: 21.05 - 31.08.2012, defrişarea mecanizată şi nivelarea unei suprafeţe
de teren dispusă de-a lungul perimetrului bazei;
 etapa a II-a: 18.09.2012 - 31.10.2013, construcţia mecanizată a unui drum de
patrulare perimetral.
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Începând
cu
data
de
17.05.2012, parte din forţe şi mijloace
din cadrul Batalionului 96 Geniu, sub
comanda cpt. Fotescu Aurel, au afluit
spre garnizoana Deveselu pentru ca,
începând cu 21.05.2012, detaşamentul
format din 31 militari şi 12 utilaje să
demareze efectiv operaţiunile de
defrişare a terenului în zona de
construcţie a drumului perimetral pe
Condiţii meteo nefavorabile
o suprafaţă de peste 210.000 m2, sub
directa îndrumare a comandantului
Batalionului 96 Geniu, col. Iloiu Adrian. Iniţial, s-a executat o cercetare de geniu
preliminară a traseului drumului perimetral, iar apoi, ca parte pregătitoare
pentru începerea lucrărilor de terasamente, s-a trecut la defrişarea vegetaţiei şi
curăţarea terenului.
Defrişarea vegetaţiei a constat în tăierea copacilor, arbuştilor, scoaterea
buturugilor (d = 30 cm ÷ 90 cm) şi îndepărtarea materialului lemnos rezultat. Efortul
depus a fost unul dificil atât pentru militari, cât şi pentru tehnica aflată în momentul de
faţă în dotarea trupelor de geniu, în special dacă ţinem cont şi de condiţiile meteo din
vara anului 2012 (peste 40°C).
Pe parcursul acestei etape, stadiul executării lucrărilor a fost inspectat periodic
de către comisii din cadrul SMFT care au apreciat efortul intens depus de militarii
detaşamentului.
Dacă iniţial data finalizării primei etape a fost 31.07.2012, datorită condiţiilor
meteo nefavorabile, aceasta a fost prelungită până la 31.08.2012, moment în care
comandantul Batalionului 96 Geniu a raportat etapa I finalizată.
La scurt timp după finalizarea primei
etape, un nou detaşament cu forţe şi
mijloace tehnice, sub comanda lt. Rădoi
Marian, s-a deplasat la Baza Militară 99
Deveselu pentru începerea etapei a II-a,
respectiv construcţia mecanizată a drumului
de patrulare perimetral. Ulterior, comanda
detaşamentului
a
fost
preluată
de
lt. Buzoianu Ionuţ care a finalizat, până la
23 noiembrie 2012, aproximativ 3,6 km
Aşternere geotextil şi geogrilă iţii
meteo nefavorabile
drum perimetral.
Începând cu 04.03.2013, lucrările pentru amenajarea mecanizată a drumului
perimetral de patrulare au fost reluate sub stricta îndrumare a comandantului
detaşamentului, cpt. Fotescu Aurel care, pentru optimizarea operaţiunilor cuprinse în
graficul de executare a lucrărilor, a împărţit traseul drumului perimetral în tronsoane de
lucru. Amploarea lucrărilor a necesitat şi reorganizarea detaşamentului pe 3 grupuri de
lucru dispuse în diferite puncte/ tronsoane, perimetral, conduse de lt. Buzoianu Ionuţ,
lt. Rădoi Marian şi slt. Mitrea Ionuţ.
REVISTA ARMEI GENIU NR. 1/2014
53

155 ANI DE LA ÎNFIINŢAREA ARMEI GENIU

Pentru menţinerea abilităţilor practice
privind construirea unui drum nou, pe parcursul
celei de a II-a etape, a fost introdus în componenţa
detaşamentului, un grup de lucru din cadrul
Brigăzii 10 Geniu, condus de lt. Ene Cristian,
ulterior de lt. Marcu Daniel, compus din 7 militari
şi 5 mijloace tehnice.
Foarte dificil, din punct de vedere tehnic,
a fost efortul depus pe două tronsoane - iniţial
Săpare casetă drum
împădurite cu salcâmi în procent de 100 % - unde
lucrările de săpătură, din cauza rădăcinilor firoase de salcâm, s-au executat, conform
soluţiei tehnice, până la minus 80 – 100 cm. Remarcăm aici echipa de mentenanţă
proprie a detaşamentului din Batalionul 96 Geniu care, deşi format din doar doi militari
şi un A.I.R.A., au făcut minuni executând, în condiţii de campanie, reparaţii curente şi
întreţineri tehnice, menţinând nivelul stării de operativitate a tehnicii detaşamentului la
capacitatea necesară îndeplinirii graficului de lucru.
Un alt element de dificultate în construcţia drumului perimetral l-a constituit
construcţia rambleului pe o porţiune de aproximativ 2,5-3 km şi înălţime maximă de
1,2 m, cu executarea de trepte de înfrăţire, precum şi executarea mecanizată a şanţurilor
de gardă pe o lungime de 20 km.

Săpare şanţuri mecanizat

Aşternere strat balast

Un element de noutate pentru militarii batalionului a fost şi construcţia în
rambleu a porţiunilor de drum pentru trecerea la nivel cu calea ferată din interiorul
Bazei Militare 99 Deveselu.
Continuarea lucrărilor, în funcţie de soluţiile tehnice adoptate pe fiecare
tronson, au fost monitorizate şi de către dirigintele de şantier, lt.col. Deatcu Vasile.
Între timp, la 30.09.2013,
comanda detaşamentului a fost
preluată de cpt. Matus Cristian,
care a finalizat la data de
30.10.2013, drumul perimetral cu o
lungime de aproximativ 13 km,
2 bretele intermediare (drumuri
interioare) de aproximativ 1 km,
executând totodată şi activităţi de
Verificarea gradului de compactare al drumului cu traker–ul de 50 t
design al drumului.
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Trebuie menţionat şi faptul că la momentul de vârf, efectivele şi tehnica
implicată au fost în jurul a 150 militari, respectiv 65 de mijloace tehnice, motiv pentru
care, aşa cum am menţionat anterior, putem caracteriza această misiune ca fiind cea mai
importantă din decembrie 1989 şi până în prezent, accentuând şi mai mult semnificaţia
sprijinului de geniu pentru forţele luptătoare.
Pe de altă parte, supervizarea activităţilor detaşamentului în cazarma 1114
Deveselu, precum şi în garnizoana Caracal - locul de cazare al detaşamentului pe
perioada executării lucrărilor - a fost asigurată în lunile iulie, respectiv august, de către
locţiitorul comandantului Batalionului 96 Geniu - lt.col. Pascu-Dan Stănimir şi de către
şeful de stat major - lt.col. Felix Flavian Silion.
Pe întreaga durată a misiunii, în cadrul Batalionului 96 Geniu a funcţionat o
echipă de coordonare condusă de ofiţerul de proiect, cpt. Matus Cristian, echipă care s-a
preocupat în permanenţă de întocmirea, actualizarea şi transmiterea către comandantul
detaşamentului de geniu şi eşaloanelor superioare, a tuturor documentelor necesare
îndeplinirii misiunii în condiţii foarte bune.
Lucrările executate pe parcursul misiunii
au fost inspectate periodic de către ministrul
apărării naţionale, domnul Mircea Duşa, de
către responsabilul cu operaţionalizarea Bazei
Militare 99 Deveselu, gl.mr. Valeriu Nicuţ şi de
către comandantul Comandamentului Logistic
Întrunit, gl.mr.dr. Cătălin Ştefăniţă Zisu, care
şi-au exprimat satisfacţia pentru modul exemplar
în care geniştii din cadrul Batalionului 96 Geniu
au înţeles să-şi execute misiunea încredinţată. De
asemenea, mulţumiri din partea domnului
ministru Mircea Duşa au fost aduse
comandantului Batalionului 96 Geniu,
col. Adrian Iloiu, pentru încadrarea lucrărilor în graficul stabilit şi calitatea acestora.
Pregătirea personalului detaşamentului Batalionului 96 Geniu, nivelul de instruire,
gradul de profesionalism şi experienţa acumulată pe timpul misiunilor în ţară şi în
străinătate, au fost garanţia îndeplinirii obiectivelor propuse pe perioada derulării acestei
misiuni. Munca militarilor genişti în misiunea de la Deveselu a avut constant
următoarele note definitorii: participare şi camaraderie, prezenţă şi angajament,
performanţă şi pricepere, iniţiativă şi creativitate, colaborare şi comunicare.
Condiţiile meteo vitrege din perioada de executare a misiunii (ninsoare, vânt
puternic, ploi, caniculă), coroborate cu durata îndelungată a acesteia, gândul militarilor la
părinţi, soţii, fraţi, copii au stat în balanţă cu satisfacţia misiunii îndeplinite, dar şi cu
caracterul puternic al militarului genist, motiv pentru care, la termenul ordonat,
comandantul Batalionului 96 Geniu a raportat: „MISIUNE ÎNDEPLINITĂ”.
Bibliografie:
 Arhiva Unităţii Militare 01766, Bucureşti;
 Precizările comandantului B. 96 Ge, privind executarea misiunii din garnizoana Deveselu;
 Bocşaru, Gheorghe, Batalionul 96 Geniu – Cartea de vizită a geniştilor, în Revista Armei Geniu, Nr.1/2003;
 Ioţa, Adrian, Batalionul 96 Geniu – Trecut, prezent şi viitor, în Revista Armei Geniu, Serie Nouă, Nr.1/2006;
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OMAGIU ADUS TRUPELOR DE PONTONIERI

Căpitan George VACARIU

Sergent major Ionuţ CHIŢOIU

La 25 februarie 2014 s-au împlinit 148 de ani de la înfiinţarea primei companii
de pontonieri din Armata României. De-a lungul istoriei, pontonierii şi-au făcut datoria
faţă de ţară, cu onoare şi demnitate, oferind prin misiunile lor specifice, un real sprijin
armatei române în acţiunile desfăşurate.
Aniversarea
înseamnă
pentru
personalul
Batalionului 72 Geniu „Matei Basarab”
încununarea cu succes a unei istorii în care atât
cadrele de comandă din cadrul structurii, cât şi
militarii care pun în practică punctele de trecere
peste cursurile de apă, lucrările de distrugeri sau
drumurile de acces la cursurile de apă sau la
diferite obiective din teren, au înţeles că mai întâi
de toate primează misiunea încredinţată.
Prima companie de pontonieri a luat fiinţă la 25 februarie 1866, prin Decretul
nr. 259 al Locotenenţei Domneşti a Principatelor Unite Române, sub comanda căpitanului
Anton Berindei, cu reşedinţa la Bucureşti. Onoarea de a fi continuatorul tradiţiilor de
luptă a primei companii de pontonieri, plasează ca istoric Batalionul 72 Geniu „Matei
Basarab” în fruntea unităţilor de geniu şi în primele 10 unităţi din Armata României.
Prima misiune primită de Compania de pontonieri, în perioada Războiului de
Independenţă, între 9 mai – 14 iunie 1977, a fost construcţia unui pod cu deschidere de
160 m, la Comani, peste râul Olt. Între 14-31 august 1877, trupele de pontonieri au avut
dificila misiune de a organiza şi executa un pod de vase peste Dunăre, la SiliştioaraMăgura, în zona localităţii Corabia. Trupele de
pontonieri au contribuit prin misiunile executate,
la asigurarea viabilităţii trecerilor pe direcţiile de
pătrundere a trupelor române la sud de Dunăre,
în războiul contra trupelor otomane. Ceea ce este
de remarcat că trupele de pontonieri, deşi limitate
ca număr, lipsite de experienţă şi având o dotare
tehnico-materială modestă, au reuşit cu eforturi şi
pierderi deosebite, să asigure neîntrerupt un real
sprijin trupelor armatei române. Pentru
executarea instrucţiei, subunităţile de pontonieri foloseau materialul de pod francez şi
apoi, orientându-se spre cel belgian, care era mai stabil şi mai uşor de transportat.
În anul 1878, după Războiul de Independenţă, compania de pontonieri a fost
dislocată pe malul Dunării, în garnizoana Brăila, aceeaşi în care azi compania de pontonieri
din cadrul Batalionului 72 Geniu ,,Matei Basarab” continuă tradiţiile vechilor pontonieri.
Concomitent cu îndeplinirea misiunilor de bază, trupele de pontonieri au fost
angajate la reconstrucţia ţării după război sau în acţiuni pentru prevenirea şi înlăturarea
efectelor unor calamităţi naturale, precum inundaţii, cutremure sau incendii, dând
dovadă astfel de solidaritate şi respect faţă de populaţia civilă aflată în suferinţă.
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Pe timpul celor două războaie mondiale, trupele de pontonieri, pe lângă
misiunea de a construi şi deservi puncte de trecere peste cursuri de apă, au asigurat
sprijinul genistic al trupelor, iar deseori au participat şi la desfăşurarea acţiunilor de
luptă ca infanterişti. Deşi au suferit pierderi umane şi materiale semnificative după cele
două războaie mondiale, trupele de pontonieri au găsit resursele de a se reorganiza şi de
a-şi perfecţiona pregătirea militară şi de specialitate, afirmându-se tot mai mult ca o
armă de bază a armatei române.
Printre misiunile executate de pontonieri în timpul celor două războaie
mondiale, aş aminti de construirea podului din pontoane în cadrul manevrei de la
Flămânda (18-22.09.1916) şi podul din pontoane pe râul Tisa, în dreptul localităţii
Tiszalok (17.11.1944), acţionând astfel în sprijinul operaţiunilor duse de armata română.
Trupele de pontonieri au continuat să participe la reconstrucţia ţării după război,
prin exemplu de dăruire, profesionalism şi disponibilitatea la efort.
O personalitate marcantă a istoriei pontonierilor este gen.(rz.) Constantin Savu
care a revoluţionat tehnica pontonierilor din acea vreme, prin realizarea unui nou parc de
pod PR-71, care este folosit şi în ziua de azi de trupele de pontonieri din întreaga ţară.
În prezent, în garnizoana Brăila, duce mai departe tradiţiile pontonierilor
Compania 1 Pontonieri din cadrul Batalionului 72 Geniu ,,Matei Basarab”. În anii ce au
urmat, batalionul a avut posibilitatea de a-şi demonstra utilitatea şi profesionalismul
militarilor săi prin amenajarea şi deservirea unor puncte de trecere peste cursuri de apă
sau prin misiuni de intervenţie în caz de calamitate naturală în sprijinul populaţiei civile.
Printre misiunile executate de batalion se
pot enumera:
 amenajarea unui punct de trecere pe pod
fix PJM-72 peste râul Buzău, în zona localităţii
Buzău, la Mărăcineni (12-24.05.2005);
 construirea unui pod din pontoane în
zona localităţii Roznov, judeţul Neamţ, peste
râul Bistriţa, pentru a asigura posibilitatea ca
locuitorii din zonele limitrofe să treacă pe
celălalt mal al râului, fără a ocoli 40 km
(24.07-27.10.2006);
 amenajarea şi deservirea unui punct de trecere pe pod din pontoane peste
râul Suceava în zona localităţii Dorneşti, judeţul Suceava (02.07-11.11.2010), în
sprijinul populaţiei afectate de inundaţii şi
pentru refacerea legăturii cu frontiera de nord a
ţării. Succesul acestei misiuni a fost remarcat
de însuşi preşedintele ţării, Traian Băsescu;
 misiunea de deszăpezire din
februarie 2012 în zona localităţilor Ciocile,
Însurăţei, Chichineţu din judeţul Brăila;
 ianuarie 2014 – misiunea de
deszăpezire de la Surdila - Greci, Făurei;
 transport de alimente cu mijloace
tehnice proprii către populaţia înzăpezită.
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Perfecţionarea continuă şi necesitatea adaptării structurilor din organica
Batalionului 72 Geniu „Matei Basarab” la cerinţele câmpului de luptă modern implică,
pe de o parte, participarea personalului din cadrul structurii la o serie de iniţiative
regionale, ca TISA, BLONDE AVALANCHE şi exerciţii în comun cu militari genişti
din Republica Moldova şi, pe de altă parte, începerea demersurilor pentru
operaţionalizarea unui cadru de batalion şi o companie sprijin care să fie în măsură să
execute misiuni în subordinea unei brigăzi luptătoare NATO, începând cu anul 2016.
Participările în cadrul exerciţiilor multinaţionale TISA 2011 - desfăşurat pe râul
Olt, în zona localităţii Râmnicu Vâlcea şi BLONDE AVALACHE 2012 - desfăşurat pe
fluviul Dunărea, în zona localităţii Brăila, au însemnat pentru militarii batalionului o
experienţă deosebită, atât în etapele de planificare a unor exerciţii multinaţionale, cât şi
etapele de execuţie. Seriozitatea în instruire şi determinarea cadrelor care au participat
la aceste exerciţii au asigurat succesul în atingerea obiectivelor de instruire propuse, dar
şi promovarea unei imagini favorabile în cadru multinaţional. Cooperarea cu militarii
genişti din Ungaria, Slovacia, Croaţia sau Ucraina a generat armonizarea procedurilor
de operare a Batalioanelor multinaţionale de intervenţie la dezastre care se constituie în
cadrul exerciţiilor, dar şi îndeplinirea în comun a următoarelor misiuni:
 darea la apă a materialului parcului de pod PR-71;
 amenajarea şi deservirea punctelor de trecere pe portiţă (PR-71) şi fix (PJM-72);
 amenajarea şi deservirea punctelor de trecere pe mijloace tehnice diverse;
 supraînălţarea unui dig cu saci de nisip;
 amenajarea unei porţiuni de drum;
 amenajarea şi deservirea unei tabere de sinistraţi.
În cadrul iniţiativelor de cooperare regională cu militarii din Republica
Moldova, Batalionul 72 Geniu ,,Matei Basarab” a prezentat, în anul 2012, un exerciţiu
complex de forţare a unui curs de apă şi urmează ca în decursul anului curent să
participe cu un detaşament la o misiune de instruire pe parcul de pod aflat în înzestrarea
trupelor de pontonieri din Republica Moldova.
Obiectivele generate de operaţionalizarea cadrului de batalion de geniu
presupun, în primul rând, stabilirea funcţiilor şi personalului ce urmează să încadreze
această structură şi, în al doilea rând, o serie de exerciţii de conducere specifice pentru
antrenarea în condiţii similare celor în care urmează să-şi îndeplinească misiunile.
Certificarea structurii urmează să se desfăşoare în anul 2015.
Implicarea, determinarea şi seriozitatea cu care personalul batalionului înţelege
să-şi atingă obiectivele propuse reprezintă garanţia pentru executarea misiunilor
viitoare, fie că vorbim de misiuni specifice, sprijinul populaţiei civile în situaţii de
urgenţă, participarea la exerciţii multinaţionale sau misiuni sub comandă NATO.
Pontonierii, în momentul de faţă, se instruiesc şi se perfecţionează în procesul de
pregătire de luptă, pentru a fi în măsură să asigure sprijinul de geniu a forţelor luptătoare.
Bibliografie:
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Colonel (rz.) Petre Zaharia, Colonel (rz.) Emanoil Ene, Colonel (rz.) Florea Pavlov, „Istoria Armei Geniu din
Armata Română”, Bucureşti, 1995.
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BATALIONUL 110 SPRIJIN LOGISTIC ,,MAREŞAL CONSTANTIN PREZAN’’ –
EFICIENŢĂ ŞI PROFESIONALISM

 Maior Valeriu SACARISEANU
După un sfârşit de an destul de blând din punct de vedere meteorologic şi un
început de an fără previziuni spectaculoase, sfârşitul lunii ianuarie ne-a demonstrat încă o
dată cât de imprevizibilă este natura. Începând cu 25.01.2014, vremea rea s-a instaurat în
toată ţara, dar cu precădere în sud-estul ţării. Oraşele cele mai afectate au fost Brăila şi
Buzau, unde precipitaţiile sub formă de zăpadă îmbinate cu vântul puternic şi gerul
năpraznic au facut ca pe direcţia obstacolelor din teren zăpada să acopere totul.
Prefectura Brăila a devenit în scurt timp locul cel mai fierbinte din oraş, deoarece de
acolo urma să se conducă lupta împotriva omătului. Împreună cu ISU Brăila, Jandarmeria
Brăila, echipaje ale M.A.I. şi militarii din garnizoana Brăila, cât şi din alte garnizoane
limitrofe, autorităţile publice locale cu sarcini în domeniul managementului situaţiilor de
urgenţă au început organizarea forţelor avute la dispoziţie, în vederea gestionării situaţiei şi
limitării efectelor acesteia. În toate cazărmile militare din garnizoană, celulele de răspuns
pentru managementul situaţiilor de urgenţă, împreună cu militarii şi tehnica destinată pentru
intervenţie au răspuns prompt solicitării forurilor superioare. Ca în orice situaţie de criză,
activităţile au evoluat rapid şi energic, astfel încât în 26.01.2014, ora 12.00, Batalionul 110
Sprijin Logistic demarează cu prima misiune.
La început, această misiune a părut destul de
uşoară, constând în executarea transportului unei
echipe de filmare de la postul de televiziune Realitatea
TV, împreună cu ofiţerul cu relaţiile publice din
Brigada 10 Geniu, maiorul Popa George, în zona
localităţii Făurei, localitate afectată puternic de viscolul
din ultimele ore. Brigada 10 Geniu avea deja în acea
zonă utilaje care executau deszăpezirea principalelor
căi de comunicaţii între localităţile principale. Drumul
până în Făurei a fost presărat cu „peripeţii” datorită viscolului puternic care acoperea
imediat şoseaua şi a autoturismelor care rămâneau blocate pe carosabil, aşa că misiunea a
luat o turnură diferită, completându-se şi cu deblocarea acestor autoturisme.
Drumul a durat 5 ore, astfel că noaptea şi-a intrat în drepturi în momentul
ajungerii în Făurei. Aici s-a făcut joncţiunea cu subunităţile de militari dislocaţi acolo, în
vederea deblocării căilor de comunicaţii. Militarii, împreună cu echipa de televiziune au
înnoptat la sediul Primăriei din Făurei. Încetul cu încetul, drumurile din judeţul Brăila au
început să se închidă unul câte unul, punând în dificultate atât drumarii civili, cât şi pe cei
militari, accesul militarilor către gospodăriile sinistrate de
căderile de zăpadă devenind aproape imposibilă.
Pe măsură ce viscolul a continuat să depună
zăpada, utilajele au fost nevoite să lucreze în flux
continuu, fapt care a determinat epuizarea rapidă a
carburanţilor. Acest fapt a impus ca, începând cu
28.02.2014, batalionul să primească o nouă misiune şi
anume aceea de a prelua 60 tone motorină de la
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rezervele de stat, depozitarea acesteia în depozitul propriu şi, ulterior, distribuţia acesteia
către localităţile afectate de zăpadă. Activitatea a fost demarată imediat, fiind indiscutabil
cea mai importantă, deoarece odată blocate utilajele angrenate în deszăpezire, ar fi fost
imposibil chiar şi pentru noi să mai ajungem la ele. Destinaţiile au fost numeroase şi pe
direcţii multiple, aşa că s-au organizat pe direcţii şi priorităţi, militarii asigurând
combustibilii în 21 localităţi din judeţul Brăila, în perioada 29.01- 02.02.2014. Batalionul
a luat în subordine tehnică militară şi de la alte unităţi din garnizoană, fără de care nu ar fi
fost posibilă executarea rapidă a misiunii, ţinând cont că, în anumite localităţi, cantităţile
de motorină care au fost distribuite au fost foarte mici, necesitând transvazarea în
recipiente de plastic, cantităţile variind între 100 litri şi 5000 litri.
În paralel, misiunile s-au înmulţit şi au continuat cu transportul ajutoarelor
umanitare către localităţi sinistrate din judeţul Brăila
astfel că, în data de 29.01.2014, au fost transportate către
localitatea Bărăganul, 3500 bucăţi pâine puse la
dispoziţie de autorităţile publice locale cu ajutorul
societăţilor comerciale. În data de 31.01.2014 s-au
transportat, în cooperare cu M.A.I., pe calea aerului, 500
bucăţi pâine, 5000 conserve diferite şi 5000 litri apă
plată, în localităţile Vişani şi Pribeagu, localităţi deja
izolate la care nu se mai putea ajunge pe căile de comunicaţii rutiere.
Pot afirma că weekend-ul a fost cel mai fierbinte moment pentru militarii
batalionului, atât pentru detaşamentele de intervenţie,
cât şi pentru comanda unităţii, deoarece în dimineaţa
zilei de 01 februarie, batalionul a mai primit
TACOM încă 4 autocamioane în vederea executării
transporturilor de alimente de primă necesitate către
localităţile sinistrate, unde se mai putea ajunge doar
cu tehnica militară. Chiar de dimineaţă, camioanele au
pornit în grabă către localităţile sinistrate Vişani,
Cireşu, Batogu, Ioneşti, Lişcoteanca, Gabrielescu,
Bărăganu, Roşiori, unde au transportat peste 15000 bucăţi pâine.
Misiunile de transport s-au diversificat în continuare, finalizându-se în data de
02.02.2014 cu transportul detaşamentelor de jandarmi ai I.J.J. Brăila, în zona localităţii Drogu.
Chiar dacă vremea s-a mai înmuiat iar drumurile au început a fi practicabile,
misiunile batalionului au continuat şi în data de
03.02.2014, pentru transportul din cadrul rezervei de stat
a 7,8 tone motorină din localitatea Bistriţa, judeţul
Neamţ, în vederea asigurării combustibililor necesari
funcţionării tehnicii implicate în deszăpezirea drumurilor
din judeţ. În ziua următoare, motorina a fost distribuită
către 9 localităţi din judeţ, cu ajutorul a 2 autocisterne şi
a unui autocamion încărcat cu butoaie.
Chiar dacă uneori activitatea structurilor de logistică nu este spectaculoasă,
acestea susţin din spate toate acţiunile trupelor luptătoare, aşa cum ne place să spunem
noi, logisticienii „Unde logistică nu e, nimic nu e”.
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PANAIT DONICI – CTITORUL ARMEI GENIU DIN ARMATA ROMÂNĂ

 Colonel (rz.) Marian GARGAZ
Un pios omagiu pentru opera nepieritoare a celui care a
fost maiorul inginer Panait Donici ne îndeamnă să răscolim
primele file ale istoriei Armei Geniu şi să readucem în memorie
personalitatea celui care i-a pus piatra de temelie în urmă cu
155 de ani.
Personalitate marcantă a mişcării unioniste şi colaborator
apropiat al domnitorului A.I. Cuza, Panait Donici s-a născut în
anul 1825 într-o familie de răzeşi din satul Porceşti, judeţul
Neamţ, moştenitori ai unor suprafeţe de teren agricol cu care strămoşii acestora
fuseseră împroprietăriţi de către marele voievod Ştefan cel Mare, în anul 1490.
La vârsta de 11-12 ani, printr-un complex de împrejurări, Panait Donici ajunge la
moşia boierului Vasile Bolnavu din satul Valea Ursului, comuna Giurgeni, situată la mai
puţin de 10 km de oraşul Roman. Fiind un copil deopotrivă ascultător, harnic şi isteţ, se
împrieteneşte cu băiatul boierului şi, în scurt timp, intră în graţiile acestuia. Destinul face ca
boierul Vasile Bolnavu, cunoscut sătenilor prin multiplele sale acte de caritate, văzându-l
dezgheţat la minte, să consimtă necondiţionat a-l trimite împreună cu fiul său la şcoala din
sat iar mai apoi la Colegiul Naţional şi Şcoala Mihăileană din Iaşi.
Remarcându-se ca unul dintre cei mai studioşi elevi, cu potenţial intelectual
deosebit, ulterior, Panait Donici este trimis pentru a-şi continua studiile în cadrul Şcolii
de Poduri şi Şosele de pe lângă Politehnica din Paris.
Întors în ţară în anul 1951 ca diplomat al acestei prestigioase instituţii de
învăţământ, tânărul inginer Panait Donici participă activ la amplul proces de reconstrucţie
şi modernizare a serviciilor publice. Dovedindu-se a fi un strălucit tehnician, un
organizator de seamă şi un administrator chibzuit, în anul 1856, la vârsta de 31 de ani,
debutează cu succes în viaţa publică, fiind desemnat de domnitorul Ghica Vodă ca
reprezentant al Moldovei în Comisia de Navigaţie pe Dunăre (instituită prin Tratatul de
Pace de la Paris în urma războiului Crimeei), ale cărei lucrări s-au desfăşurat la Viena.
În anul 1857, caimacamul Vogoride al Moldovei îl numeşte director al
Ministerului Lucrărilor Publice, iar un an mai târziu, în timpul căimăcămiei interimare,
este menţinut ca locţiitor de ministru la Lucrările Publice. După alegerea colonelului
Alexandru Ioan Cuza ca Domnitor al Principatelor Române în urma actului istoric de la
24 Ianuarie 1859, începând cu 27 aprilie, inginerul Panait Donici preia conducerea
Ministerului Lucrărilor Publice în cadrul Guvernului Manolache Epureanu din
Moldova, până la 03 aprilie 1960, când acest cabinet a demisionat.
În această calitate, fiind un specialist recunoscut în domeniul şoselelor şi al
podurilor rutiere, abordează cu mult curaj în guvernul din care făcea parte, una dintre
cele mai acute probleme cu care se confrunta tânărul stat român - realizarea unei reţele
moderne de comunicaţii terestre - necesară asigurării legăturilor între Moldova şi
Muntenia, precum şi a altor lucrări importante de utilitate publică.
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Întrucât rezolvarea acestei problematici presupunea importante resurse financiare,
materiale şi umane, precum şi personal tehnic de specialitate, Panait Donici găseşte o
soluţie deosebit de ingenioasă, constând în constituirea unui „Batalion”, cu lucrători
permanenţi, organizaţi milităreşte şi întreţinerea acestuia din fonduri publice.
Drept urmare, pe raportul Consiliului de Miniştri nr. 1902, Domnitorul
Alexandru Ioan Cuza „a încuviinţat” înfiinţarea la Iaşi, sub comanda ing. Panait
Donici - ministrul lucrărilor publice, uns cu gradul de căpitan, a Primului Batalion de
Geniu, organizat astfel:
Batalionul 1 Geniu
Cpt. Panait Donici
Compania 1 Lucrători
Cpt. Nicolae Chinezu*

Compania 2 Lucrători
Lt. Nicolae Niculcea

Compania 3 Lucrători
Slt. Dimitrie Gheorghiu

Compania 4 Lucrători
Cpt. Enachi Leca

Ateliere
Tehnice

Magazii
Materiale

* începând cu 09.11.1860 a fost numit comandant al batalionului

Aşadar, data de 31.05.1859 marchează în fapt, naşterea oficială a unei noi
arme în cadrul oştirii române - ARMA GENIU, al cărei ctitor a fost, indiscutabil,
căpitanul inginer Panait Donici.
În perioada imediat următoare, cu sprijinul nemijlocit al celor două ministere,
cpt. Panait Donici a întreprins multiple măsuri organizatorice şi administrative menite să
asigure închegarea structurală şi dezvoltarea firească a Batalionului de Geniu, astfel:
 în cursul lunii iunie 1959, a fost elaborat şi aprobat primul „Regulament
privind organizarea şi atribuţiile Batalionului de Geniu”, în baza căruia acesta urma să
funcţioneze şi au fost iniţiate procedurile pentru achiziţionarea echipamentelor
specifice: îmbrăcăminte, armament, unelte de lucru, corturi, etc;
 la 14.09.1859, prin încuviinţarea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, a fost
legiferată în regim de urgenţă „Ordonanţa pentru admisii şi înaintări în corpul de geniu”,
document de linie privind selecţia şi admiterea în batalion a unor ofiţeri aleşi din rândul
inginerilor civili şi a conductorilor deprinşi cu prestaţiunile pentru lucrările publice;
 la 03.11.1859, prin Înaltul Decret nr. 82, a fost aprobată „Broşura de
Uniformităţi” prin care se reglementa şi în baza căreia se asigura uniforma genistului,
adaptată după modelul armatei franceze;
 în cursul aceleiaşi luni, au fost emise „Instrucţiunea pentru compatibilitatea
Corpului de Geniu” şi „Instrucţiunea de exerciţiu şi disciplină”, prin care s-au statuat
principiile de instruire şi administrare în cadrul corpului de geniu nou înfiinţat şi pe
baza cărora se asigurau şi se justificau resursele bugetare anuale necesare pentru plata
personalului, instruirea acestuia, procurarea materialelor şi executarea lucrărilor
planificate.
Ca urmare a sporirii continue a necesităţilor privind extinderea şi modernizarea
lucrărilor publice de interes ostăşesc şi economic pe întreg teritoriul Principatelor Unite,
în special a cazărmilor necesare încartiruirii trupelor şi a căilor de comunicaţii rutiere şi
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feroviare, în luna septembrie 1860, din însărcinarea col. Emanoil Florescu - ministrul de
război al Principatelor Unite, căpitanul Panait Donici a început organizarea unui al
doilea Batalion de Geniu în Muntenia, după modelul celui din Moldova. Batalionul
fiind gata constituit, la sfârşitul lunii octombrie a fost pus sub comanda cpt. Panait
Donici care, la 21 decembrie 1860, în semn de recunoaştere a eforturilor depuse, a fost
avansat la gradul de maior.
La încheierea campaniei de lucru din toamna anului 1861, considerând că
efectivele Corpului de Geniu sunt numeroase comparativ cu celelalte arme, iar
întreţinerea celor 2 Batalioane de Geniu reprezenta o sarcina financiară prea grea,
vistiernicul ţării a cerut cu insistenţă domnitorului A.I. Cuza să aprobe desfiinţarea
unuia dintre acestea. Forţat de împrejurări, Domnitorul a hotărât desfiinţarea, începând
cu 01.01.1862, a Batalionului I Geniu din Moldova, efectivele acestuia fiind trecute la
celelalte arme sau scoase din oaste. Începând cu aceeaşi dată, Batalionul II Geniu din
Muntenia a fost reorganizat sub denumirea de Batalionul I Geniu.
La 12 aprilie 1862, pe fondul nemulţumirilor generate de desfiinţarea
Batalionului de Geniu din Moldova şi al evoluţiei nu tocmai favorabile al politicilor de
susţinere financiară a trupelor angajate în realizarea comunicaţiilor de importanţă
publică, maiorul Panait Donici solicită ,,eliberarea sa din oaste”, revenind în Corpul
Tehnic al ţării ca inspector general al drumurilor.
Din această postură, inginerul Panait Donici reorganizează fundamental
structurile componente ale Corpului Tehnic, atât la nivel central, cât şi teritorial,
concomitent cu îmbunătăţirea şi modernizarea învăţământului specific acestui domeniu
la nivel naţional.
Deşi în vara anului 1865 renunţase la viaţa publică, în timpul domniei lui
Carol I, în perioada 13.11.1867-15.11.1968 revine la conducerea Ministerului Lucrărilor
Publice, timp în care se implică cu pricepere în dezvoltarea căilor ferate din România,
de numele său fiind legate nemijlocit construcţia liniei Bucureşti-Giurgiu şi proiectul de
construcţie al Gării de Nord. Totodată, a organizat şi început lucrările topogeodezice
pentru harta României, iar la îndemnul său a fost întemeiată Societatea Politehnică din
România, al cărei membru de onoare devine în anul 1881, cu prilejul inaugurării
localului acesteia din strada Polizu.
Ulterior, în calitate de deputat al judeţului Vaslui, având susţinere parlamentară
şi teritorială consistentă, a promovat cu mult curaj proiectul unei legi a drumurilor,
şoselelor şi podurilor din România şi a sprijinit oraşul Roman pentru înfiinţarea Şcolii
Gimnaziale ,,Petru Rareş” şi, mai ales, pentru construcţia unui local modern al acesteia,
inaugurat în anul 1872.
În anul 1970 renunţă la viaţa publică şi se retrage definitiv la moşia sa din Valea
Ursului, ocupându-se îndeaproape de administrarea terenurilor agricole proprii şi opere
filantropice, potrivit dispoziţiilor testamentare ale unchiului său, Drăghici Donici. Fiind
un om deosebit de credincios şi luând exemplul boierului căruia îi datora accederea lui
către cele mai bune şcoli, a construit pe cheltuiala sa biserica şi azilul de bătrâni din
satul Elisabeta Doamna – nou înfiinţat prin împroprietărirea însurăţeilor – adiacent
intrării de sud a oraşului Roman (actualmente Horia), a întreţinut şcoala din aceeaşi
localitate, precum şi spitalul din Vaslui.
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Pensionar fiind, timp de peste 3 decenii a trăit departe de frământările mediului
social-politic căruia îi oferise, prin strădanie şi muncă remarcabilă, servicii de înaltă
valoare, unanim recunoscute. Relativ uitat de lume şi de cea mai mare parte a prietenilor
cărora, la nevoie, le-a dat câte un sfat bun, Panait Donici şi-a consacrat ultimii ani din
viaţă studiului şi cercetării ştiinţifice. Cu aceeaşi vioiciune şi isteţime a minţii ca pe
vremea când era ostaş, a elaborat un studiu de valoare internaţională cu privire la
calendarul bisericii răsăritene de rit vechi şi nou, cu reguli aplicabile şi de către biserica
apuseană. Concomitent, a întocmit abace pentru toate calendarele cu ajutorul cărora se
putea determina cu uşurinţă periodicitatea rotirii unor aştri, iar pe această bază, zilele de
Paşte şi ale tuturor sărbătorilor cu date fixe.
Cariera militară a maiorului Panait Donici a fost scurtă, dar deosebit de
fructuoasă. Tot timpul s-a comportat ca un militar rasat, devotat armei geniu, pe care a
fondat-o cu strădanie şi întelepciune remarcabilă.
Indubitabil, ardoarea cu care s-a zbătut pentru constituirea celor 2 Batalioane de
Geniu din armata română nu a reprezentat capriciul unui om şcolit în străinătate şi nici
un loc care să ofere prerogative aparte de comandă. Pentru mr.ing. Panait Donici, aceste
unităţi au reprezentat opere sufleteşti asemenea oricărei opere artistice, opere pe care
le-a divinizat până când a trecut în lumea celor drepţi.
Pentru a realiza pe deplin adevărata dimensiune a acestui cult, este suficient să
evidenţiem faptul că până la sfârşitul vieţii, în fiecare an mergea la Focşani şi, mai
departe, până la Mărăşeşti, pentru a revedea întâia lucrare executată de Batalionul I
Geniu în primul an al existenţei sale. Ori de câte ori se întâlnea cu cineva cunoscut, cu o
înfăţişare ,,apăsată” îi spunea cu mândrie: ,,această şosea este făcută de batalionul de
geniu creat de mine”.
Înainte de a se stinge din viaţă, şi-a împărţit cu
discernământ şi minuţiozitate matematică întreaga avere
rudelor din satul Porceşti şi ţăranilor din Valea Ursului.
S-a stins din viaţă în anul 1905, la vârsta de 80 de ani,
fiind înmormântat în satul Giurgeni-Valea Ursului. La
funerariile sale, în timp ce garda şi compania de gornişti
a Regimentului 2 Geniu din Focşani îi dădea un ultim
onor, atmosfera a fost întreruptă de şoapta unui oficial al
armei geniu – ,,Nu fiţi trişti! A murit artistul, dar a rămas
opera sa”.
Iată de ce azi, când se împlinesc 155 de ani de la
punerea în opera a armei geniu, se cuvine să aducem un
pios omagiu celui care a creat-o – căpitanul inginer
PANAIT DONICI – şi să înţelegem pe deplin rostul statuiei
acestuia ridicată în faţa Şcoalelor de Geniu de la Cotroceni.
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BATALIONUL 136 GENIU „APULUM” ÎNTRE ANII 1937-1961

 Plutonier major Marius BUTURĂ
Preluarea tradiţiilor Batalionului 2 Poduri Râuri de către Batalionul 136 Geniu
„Apulum” Alba Iulia, prin rezoluţia favorabilă a şefului Statului Major General pe
raportul şefului Statului Major al Forţelor Terestre nr. I 4101 din 09 decembrie 2013, a
adus pentru noi o datorie de onoare în întregirea istoricului unităţii, prin studierea
documentelor avute la dispoziţie. În urma demersurilor noastre către instituţiile de profil
ale Ministerului Apărării Naţionale, nădăjduim că necunoscutele, datele confuze sau
contradictorii vor fi clarificate în scurt timp.
În anul 1925, potrivit tabelei de organizare la pace, Regimentul de pontonieri
care funcţiona în garnizoana Brăila era alcătuit din două batalioane de pontonieri-râuri,
un batalion de pontonieri-fluvii şi o companie depozit. Fiecare batalion avea în
compunere câte patru companii de pontonieri a câte două plutoane. Cele trei batalioane –
Batalionul 1 pontonieri-fluvii, Batalionul 2 pontonieri-râuri şi Batalionul 3 pontonieri-râuri –
se aflau în garnizoana Brăila. În primăvara anului 1932, Batalionul 2 pontonieri-râuri a
fost dislocat în garnizoana Bacău, iar cinci ani mai târziu, la 15 martie 1937, Batalionul
3 pontonieri-râuri a fost dislocat în garnizoana Alba Iulia. Odată cu mutarea batalionului
la Alba Iulia, se schimbă şi denumirea celor două batalioane, Batalionul 3 pontonierirâuri Alba Iulia devine Batalionul 2 pontonieri-râuri Alba Iulia, iar unitatea de la Bacău
devine Batalionul 3 pontonieri-râuri Bacău.
În rândurile care urmează, atenţia noastră este focalizată în special pe evoluţia şi
continuitatea Batalionului 2 pontonieri-râuri Alba Iulia, în perioada 1937-1961.
Datorită evoluţiei evenimentelor politice şi militare din anul 1938, o parte din
armata română trece la mobilizarea parţială, în toamna anului 1938, pentru a participa la
acţiunile militare pe frontul de Vest. În cadrul mobilizării, Batalionul 2 pontonieri-râuri
Alba Iulia primeşte sarcina de a mobiliza 5 companii de poduri râuri, respectiv
companiile 1, 6, 7, 18 şi 19 poduri-râuri.
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În timpul mobilizării şi după terminarea acesteia, trupele de pontonieri
concentrate executau pregătire în lucrul cu completul de pod din înzestrare, pentru
cunoaşterea materialelor şi modul lor de utilizare. Personalul concentrat, atât cadrele
militare, cât şi gradaţii şi soldaţii, nu era familiarizat cu materialele şi modul de lucru cu
acestea, misiunea companiei în aceste condiţii fiind foarte dificilă.
Datorită evoluţiei evenimentelor politico-militare, priorităţile de apărare se
schimbă, apreciindu-se de către conducerea Statului Major General din acea vreme că
pericolul cel mai mare este la frontiera de Est. Ca urmare, pe 5 octombrie 1939 au fost
concentrate pentru instrucţie toate sarcinile de mobilizare ale unităţilor.
Astfel, la începutul anului 1941, Compania 1 poduri-râuri se afla la dispoziţia
Armatei a III-a, în judeţul Iaşi, localitatea Lespezi. Compania 6 poduri-râuri a fost pusă
la dispoziţia Armatei a IV-a, dispusă în judeţul Vrancea, în localitatea Ciuşlea.
Compania 18 poduri-râuri a fost deplasată pe calea ferată, în localitatea Hanul Conachi,
iar Compania 19 poduri-râuri a fost dislocată în Dorohoi. Compania 7 poduri-râuri,
prevăzută pentru mobilizare, nu a mai fost concentrată. În perioada 22 iunie 1941 –
23 august 1944, unităţile şi subunităţile de pontonieri au fost mobilizate pentru perioade
de timp variabile, în funcţie de nevoile armatei.
În timpul conflictelor de pe frontul
de Est, principalele misiuni ale
unităţilor de pontonieri au constat în
amenajarea trecerilor peste cursurile de
apă, prin întinderea podurilor de
echipaj şi realizarea unor portiţe sau
poduri umblătoare, participarea cu
echipaje de pontonieri şi ambarcaţiuni
la forţarea cursurilor de apă,
participarea la construirea podurilor din
lemn improvizate sau semipermanente,
amenajarea drumurilor, asigurarea
protecţiei podurilor împotriva îngheţului şi pe timpul dezgheţului, participarea la
executarea unor lucrări de amenajare a terenului şi de baraje, etc.
În perioada 13.06.1941 – 31.08.1941, Compania 19 poduri-râuri a participat la
construcţia podului peste râul Prut, la Rădăuţi, Lipcani, judeţul Hotin. Compania 6
poduri-râuri a executat un punct de trecere pe pod românesc, model 1983, de 3 Tf. peste
râul Prut, în Tomeşti, judeţul Iaşi, în perioada 24.06.1941 – 27.07.1941. De aici s-au
deplasat la Pugoceni, judeţul Tighina, unde au construit un punct de trecere cu acelaşi
model de pod, de la începutul lunii august până la 14 august 1941, iar din 15.08.1941
până la 23.08.1941, s-au aflat pe un braţ al Nistrului numit Toronciuc, în localităţile
Iaske şi Cormcaz unde avea întins materialul de pod, 100 metri în localitatea Cormcaz şi
118 metri în localitatea Iaske.
În anul 1942, companiile 18 şi 19 poduri-râuri aveau în înzestrare 256 metri de
pod metalic cu capacitate portantă de 16 Tf. şi un efectiv de 399 oameni, 8 ofiţeri,
9 subofiţeri, 23 de sergenţi, 73 caporali şi 286 soldaţi. La începutul anului 1943,
Compania 18 poduri-râuri se afla în regiunea Mariopol-Zevetakoie, iar Compania 19
poduri-râuri la Rostov.
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După data de 23 august 1944, odată cu mutarea frontului spre vest, trupele de
pontonieri au luat parte la războiul antihitlerist alături de sovietici, pentru eliberarea
Transilvaniei, Ungariei şi Cehoslovaciei. Companiile 18 şi 19 poduri-râuri din
Batalionul 2 pontonieri-râuri au fost repartizate din nou Armatei a IV-a, care urma să
acţioneze în sudul Transilvaniei. Pentru forţarea râului Mureş, Compania 18 râuripoduri a început deplasarea, în 17 septembrie 1944, spre localitatea Cucerdea din
judeţul Mureş. Datorită numărului mic de autocamioane, deplasarea s-a făcut în mai
multe curse, finalizându-se la 19 septembrie 1944. Primele încercări de forţare a
Mureşului s-au făcut la Vidrasău, de către Divizia 9 Mecanizată şi la Cipău Deal şi
Iernut de către Corpul Moto Mecanizat, pontonierii Companiei 18 poduri-râuri
executând treceri forţate cu două portiţe în nopţile de 21 şi 24 septembrie 1944.
În aceste zile de foc, militarii Companiei 18 poduri-răuri au construit un pod
semipermanent la Miraslău, lung de 20 metri şi cu o forţă de suport de 40 tone, iar la
6 (2) octombrie au întins un pod de echipaj de 16 Tf. peste râul Mureş, la Ocna Mureş,
cu lungimea de 84 (70) metri.
În data de 7 octombrie au
executat un pod de echipaj peste râul
Târnava Mică, la Jidvei, cu lungimea
de 32 metri. În următoarea perioadă,
potrivit ordinelor Cdmn. Geniului
Armatei a IV-a, compania a fost
mutată de pe râul Mureş, începându-şi
noua misiune cu executarea unui pod
de echipaj peste râul Arieş, în
localitatea Viişoara, cu lungimea de
72 metri şi forţă de suport de 20 Tf.
În data de 19 octombrie 1944, două
plutoane ale companiei au executat,
pe timp de întuneric, un pod cu lungimea de 32 metri peste râul Agriş, în localitatea Jibou.
Peste două zile, la 21 octombrie, a primit misiunea de a deschide un punct de trecere pe
portiţă peste râul Someş, în localitatea Ulmeni. Compunerea Companiei 18 râuri-poduri pe
timpul acestor misiuni era de 8 ofiţeri, 6 subofiţeri şi 348 de gradaţi şi soldaţi.
Luptele pentru eliberarea Ungariei
În cadrul luptelor pentru eliberarea Ungariei, în operaţia Debreţin începută la
6 octombrie 1944, trupele de pontonieri au fost chemate să participe la forţarea şi trecerea
râului Tisa. La 11 octombrie 1944, comandantul Batalionului 2 pontonieri-râuri a primit
ordinul de mobilizare totală a Companiei 19 poduri-râuri. În ziua de 6 noiembrie, compania
aflată în subordinea Armatei a I-a, a plecat pe calea ferată cu destinaţia Kunnszetmarton,
unde a ajuns în data de 11-12 noiembrie 1944. Efectivele companiei erau de 7 ofiţeri,
7 subofiţeri, 1 submaistru, 318 gradaţi şi soldaţi şi 192 metri liniari de pod metalic de 16 Tf.
Ajungând în dispozitiv, în 24 noiembrie, comandantul companiei a primit misiunea de a se
deplasa pentru întinderea unui pod de echipaj peste râul Tisa, la Tiszavarkony.
La 10 decembrie, Compania 19 poduri-râuri a trecut sub ordinele operative ale
Coloanei 7 poduri-râuri sovietică. Podul construit la Tiszavarkony, cu o lungime de
161,58 metri, a fost menţinut în circulaţie până la data de 6 martie 1945.
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În aceeaşi perioadă, mai precis la 28 octombrie 1944, Compania 18 podurirâuri aflată în subordinea Armatei a IV-a, se deplasa din localitatea Bobota către
localitatea Mateszalka. Aici, în timpul luptelor de forţare a râului Tisa, a suferit
pierderi grele: 5 morţi, un rănit, un dispărut şi două vase a două elemente cu
mijloacele de navigaţie aferente.
Următoarea misiune pentru
pontonierii
Companiei
18
poduri-râuri, primită de la
comandantul Geniului Armatei
a IV-a, în ziua de 15 noiembrie
1944, a constat în executarea
unui pod metalic cu forţa de
suport de 16 tone, în localitatea
Tiszaslok, acesta fiind dat în
folosinţă în ziua de 17 noiembrie,
ora 7.15. Lungimea podului era
de 218 metri, fiind cel mai lung
pod construit pe râul Tisa. Plutonul 1 pontonieri, condus de sublocotenentul Cocuz, a
primit misiunea de pază şi întreţinere a podului. O întâmplare petrecută în timpul
executării pazei podului este demnă de relatat.
Pontonierii pentru pază erau repartizaţi câte unul în capul vaselor din amonte,
iar ceilalţi în vase pentru a putea interveni în cazul apariţiei pe cursul de apă a unor
corpi plutitori. La un moment dat, postul de observaţie din amonte a anunţat apariţia
unor mine plutitoare în apropierea podului. Toţi militarii s-au pus în mişcare, reuşind
să distrugă majoritatea minelor. Una însă a reuşit să treacă de mijloacele de protecţie
a podului, apropiindu-se ameninţător. Soldatul Eftimie Croitoru - contingent 1936 şi
soldatul Stan Gheorghe - contingent 1943, aflaţi cu postul în portiţa numărul 12 de la
malul stâng al Tisei, au observat mina apropiindu-se de vasul lor. Cu tot efortul lor
de a dirija mina printre vase nu au reuşit, rămânându-le o singură soluţie de a scăpa
podul de la distrugere, respectiv lovirea minei cu lopata. În urma loviturii lopeţ ii,
mina a explodat, soldatul Eftimie Croitoru murind pe loc, iar soldatul Stan Gheorghe
fiind scos de pe pod cu răni grave. Cei doi ostaşi eroi au fost citaţi prin Ordinul de Zi
al Armatei a IV-a şi propuşi pentru decorarea cu cea mai înaltă distincţie acordată
trupei, medalia Virtutea Militară clasa I. După război, printr-o hotărâre a Consiliului
de Miniştri, soţiei eroului Eftimie Croitoru i s-a acordat o pensie de stat şi i-a fost
construită o casă în localitatea Sfinţeşti, judeţul Teleorman, locul unde acesta
s-a născut.
Podul construit de pontonierii Companiei 18 poduri-râuri, după intrarea în
funcţiune a podului improvizat construit de pionierii sovietici peste râul Tisa la
Tiszaslok, era disponibil şi putea fi mutat. În această situaţie, compania a primit
misiunea de a-şi aduna podul de vase şi a începe deplasarea spre localitatea
Tiszedob, unde urma să construiască alt pod. În data de 10 decembrie 1944, podul cu
o lungime de 180 metri, a fost dat în folosinţă. Acesta a rămas în folosinţă până la
sfârşitul lunii februarie 1945.
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Luptele pentru eliberarea Cehoslovaciei
În această etapă a războiului, trupele de pontonieri au acţionat în special pentru
asigurarea trecerilor peste râurile Hron, Vah şi Morava. Compania 19 poduri-râuri a fost
oprită de comandamentul sovietic să lucreze pe râul Tisa şi, mai târziu, pe Dunăre. Între
lunile martie şi mai ale anului 1945, Compania 18 poduri-râuri a contribuit la întinderea a
aproximativ 500 metri de pod în localităţile Lucatin, Sallova, Bodovice, Becikov, Trencin şi
Napajedla. Aceste puncte de trecere aveau rolul de a înlesni desfăşurarea ofensivei trupelor
Armatei a IV-a române spre Banska-Bystrica şi în munţii Tatra. La începutul lunii iunie
1945, Compania 18 poduri-râuri era în curs de regrupare şi strângere a materialului de pod.
În luna iunie, pontonierii au primit o misiune deosebit de importantă, care
presupunea întinderea unui pod de echipaj peste râul Tisa în localitatea Tiszadob, pentru
trecerea trupelor Armatei a IV-a la întoarcerea lor spre ţară. La 23 iunie 1945, compania a
dat în folosinţă podul cu o lungime de 180 metri pe care l-a deservit până la 16 iulie 1945,
când s-a început strângerea lui. În coloane de marş pe trei rânduri treceau militarii români,
cântând în drum spre ţară, pe podul construit de Compania 18 poduri-râuri. Ultima
subunitate a Armatei a IV-a sosită în ţară, compania s-a oprit în localitatea Seleuş, judeţul
Bihor, unde a intrat pentru o perioadă scurtă de timp în carantină, iar la data de
3 august 1945, după 7 ani istovitori, compania intra în garnizoana de pace, Alba Iulia.
La 23 august 1945, în Bucureşti, unităţi reprezentative ale trupelor participante
la războiul antihitlerist au defilat pe sub Arcul de Triumf, în faţa conducerii statului. Ca
reprezentant al trupelor de pontonieri care au luptat sub steagurile Armatei a IV-a, a fost
desemnat să participe un pluton de pontonieri din compunerea Batalionului 2
poduri-râuri Alba Iulia, condus de locotenentul Dănescu Vasile.
Prin ordinul Marelui Stat Major nr. 46073 din 24 iunie 1949, s-a înfiinţat al
treilea batalion de pontonieri, respectiv Batalionul 2 pontonieri-fluvii. Ca urmare,
Batalionul 2 poduri-râuri Alba Iulia devine din nou Batalionul 3 poduri-râuri Alba Iulia.
În anul 1950, batalionul din Alba Iulia se transformă în Regimentul 3 Pontonieri.
La data de 1 iulie 1952, Regimentul 3 pontonieri Alba Iulia primeşte denumirea
de Regimentul 270 pontonieri, fiind subordonat nemijlocit Comandamentului Trupelor
de Geniu, iar începând cu 13 mai 1953 se subordonează Regiunii a III-a Cluj. Câţiva ani
mai târziu, Regimentul 270 pontonieri se transformă în Batalionul 136 Pontonieri.
Partea grea însă abia acum începe. Reconstituirea parcursului Batalionului 2
pontonieri-râuri, începând cu 15 martie 1937, cu pretenţia de a fi cât mai fideli realităţii
acelor timpuri, presupune timp, ambiţie şi perseverenţă. O cercetare amănunţită a
documentelor, înscrisurilor şi notelor, atât a celor emise prin Ordine de Zi ale
comandantului batalionului, cât şi a ordinelor emise de eşaloanelor superioare, este
principalul obiectiv al nostru în următoarea perioadă.
Nu putem trece cu vederea contribuţia substanţială a domnului colonel (rz.)
Gargaz Marian pentru concretizarea acţiunii de preluare a tradiţiilor de luptă ale
Batalionului 2 Pontonieri-râuri de către unitatea noastră.
Vă mulţumim, domnule colonel!
Bibliografie:
Colonel (rz.) Petre Zaharia, „Unele date din istoria Trupelor de Pontonieri”, Bucureşti, 1988;
Colonel (rz.) Petre Zaharia, Colonel (rz.) Emanoil Ene, Colonel (rz.) Florea Pavlov, „Istoria Armei Geniu din
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ASPECTE ALE ISTORIEI TIMPURII A ARMEI GENIU.
GENIUL ROMAN ŞI TRUPELE DE FABRI

 Locotenent-colonel Tiberiu OSOIAN
Deşi istoria oficială a armei geniu în armata română începe abia la 31 mai 1859,
din perspectivă istorică generală, preocuparea pentru existenţa în cadrul unor armate a
unui corp profesionist de meseriaşi care să execute lucrări specializate de fortificaţie
sau, dimpotrivă, de subminare a acestora, precum şi de realizare sau operare a unor
mijloace tehnice specializate destinate îndeplinirii unor funcţiuni ale conflictelor armate,
reflectând gradul de dezvoltare tehnologică specific diferitelor epoci, a fost o
preocupare prioritară a unor strategi de seamă, consemnată de izvoarele istorice.
Specialitatea militară desemnată în limba română prin termenul GENIU, în unele
limbi este asociată explicit cu ingineria destinată scopurilor militare – military
engineering în limba engleză sau génie militaire în limba franceză. Nu rareori, nevoile
dezvoltării ştiinţei militare au fost motorul dezvoltării unor tehnologii şi soluţii tehnice
abia ulterior preluate în practica civilă. Ca urmare, există opinii autorizate conform cărora
ingineria militară a precedat în multe privinţe ingineria civilă, activităţile specializate din
acest domeniu fiind la originea apariţiei specializărilor inginereşti civile. 1
În franceză, limba de origine a termenului românesc, admiraţia pentru ştiinţa
necesară găsirii unor soluţii tehnice la problemele dificile generate de diferitele nevoi
ale luptei a generat, probabil, asocierea numelui acestei specializări cu inteligenţa
superioară, genie fiind totodată un termen ce desemnează o persoană cu aptitudini şi
talent deosebit. Un periplu prin istorie ne va îngădui să găsim aceste aptitudini şi talente
la marile personalităţi, militare sau civile care au marcat istoria apariţiei şi dezvoltării
acestei arme din cele mai vechi timpuri şi până în contemporaneitate.
Construcţia unor lucrări de fortificaţie permanente sau temporare, precum şi
apariţia şi utilizarea unor dispozitive speciale de luptă împotriva fortificaţiilor, au fost
puse în evidenţă din cele mai vechi timpuri. Oraşe fortificate prin ziduri sau valuri de
pământ circulare au fost datate încă din antichitatea mesopotamiană, egipteană sau
greacă timpurie. Cu toate acestea, primele dovezi certe ale existenţei unor trupe
specializate în executarea unor lucrări genistice par să dateze din antichitatea romană.
Conform unor surse, legiunile romane conţineau subunităţi de lucrători destinate
executării unor construcţii cu scop militar, formate de regulă din lucrători civili
specializaţi în diferite operaţiuni (artizani, meşteşugari, topografi) sau chiar din
legionari de alte arme care dovedeau existenţa unor aptitudini speciale, care erau
recrutaţi temporar pentru activităţi specializate, numiţi fabri2. La modul general, în
societatea romană, fabri reprezentau clasa socială a meşteşugarilor şi artizanilor. În
armata romană existau, după unele surse, două centurii 3 de fabri la fiecare legiune, fapt
ce evidenţiază importanţa deosebită ce se acorda lucrărilor genistice. Este posibil ca
1

Amy Tikkanen & others., pe http://www.britannica.com/EBchecked/topic/382334/military-engineering, accesat pe
06.02.2014.
2
s. faber-meşteşugar, lucrător, faur; pl. fabri; adj. faber – dibaci, iscusit, ingenios; s. fabrica – atelier, fabrică, meserie,
meşteşug, artă (lat.), conf . http://www.limbalatina.ro/dictionar
3
O centuria reprezenta o subunitate formată iniţial din 100 de soldaţi (de unde şi numele) - ulterior din 80 de soldaţi - conduşi de
un centurion, formată la rândul ei din 8 conturbernia a câte 10 soldaţi conduşi de un subofiţer-tesserarius.
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aceste trupe să fi conţinut atât meşteşugari civili, cât şi soldaţi legionari specializaţi în
anumite meşteşuguri, selecţionaţi dintr-o categorie specială numită immunes4, deoarece
erau scutiţi de alte îndatoriri specifice soldaţilor de rând, cum ar fi gardă, patrulare, etc.
sau sarcini nespecializate adresabile oricărui soldat, cum ar fi săparea şanţurilor sau
altele. Diferite surse istorice 5 sugerează existenţa unei anumite specializări ale acestor
trupe: construcţii de tabere temporare sau permanente, construcţii de drumuri, poduri
sau apeducte sau construcţia şi operarea unor maşini, dispozitive de asediu sau atac sau
alte arme. Pentru a deveni immunes, soldaţii legionari trebuiau să aibă anterior sau să
dobândească printr-un antrenament special anumite specializări. În cursul perioadei de
pregătire, ei se numeau discentis (sg. discens). Construcţiile, inclusiv cele de arme şi maşini
de luptă, erau în responsabilitatea trupelor de fabri conduse de ofiţeri denumiţi architecti6.
Aceste formaţiuni militare erau reunite într-un corp7 de specialişti comandat de un
prefectus fabrum8.
Se impun două observaţii interesante. Aceste trupe erau implicate şi în
executarea unor lucrări de infrastructură în beneficiul societăţii civile, participând
atunci când unitatea nu era implicată într-un război, la construcţia unor lucrări de
infrastructură: drumuri, poduri, apeducte, etc. Pe de altă parte, efortul specializat al
acestor subunităţi era sprijinit de către alţi soldaţi ai legiunilor respective, în mod
deosebit la realizarea lucrărilor de castramentaţie, dar şi la construcţia de drumuri,
poduri, etc.
Construcţia campurilor fortificate reprezenta una dintre preocupările majore ale
comandanţilor militari romani. Fiecare legiune avea o bază permanentă reprezentată de
un fort militar. Pe timpul campaniilor, în timpul marşurilor spre diferite destinaţii, erau
construite fortificaţii temporare sau
semipermanente a căror dezvoltare era în
funcţie de perioada de staţionare şi de
materialele la îndemână, numite castre.
Castrele (sg.castrum, pl.castra)
erau, de regulă, fortificaţii de mare
amploare, ocupate de unităţile principale,
în timp ce pentru găzduirea unor unităţi
auxiliare sau cu destinaţie logistică, se
construiau fortificaţii de mai mici
dimensiuni, numite castellum9. În funcţie
de destinaţia lor, acestea puteau fi
4

http://en.wikipedia.org/wiki/Immunes, accesat pe 09.02.2014
http://en.wikipedia.org/wiki/Discens accesat pe 10.02.2014
6
http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_military_engineering, accesat pe 06.02.2014.
7
Berger, Adolph - Encyclopedic Dictionary of Roman Law, 1954, pag. 643, pe
books.google.com/books?isbn=1584771429 accesat pe 09.02.2014. Conform acestei surse, prefectus fabrum era şeful
corpului de tehnicieni ai armatei, cel puţin în ultimele secole ale republicii şi primele secole ale principatului, fiind numit
de către praetor, consul şi, ulterior, chiar de împărat şi însărcinat cu misiuni confidenţiale, legătura cu fabri fiind oarecum
incertă.
8
După alte surse, era ofiţer superior, comandantul corpului de meşteşugari - armurieri, tâmplari, fierari, mecanici - din
cadrul unei legiuni (Smith, W., Anthon C. - A Dictionary of Greek and Roman Antiquities, pag. 428, pe
http://books.google.ro/books accesat pe 09.02.2014 şi http://fr.wikipedia.org/wiki/Grades_de_l’armee_romaine) accesat pe
10.02.2014
9
http://en.wikipedia.org/wiki/Castra, accesat pe 06.02.2014.
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fortificaţii permanente (castra stativa), fortificaţii semipermanente utilizabile pe timp de
vară (castra aestiva), fortificaţii semipermanente utilizabile pe timp de iarnă (castra
hiberna), fortificaţii portuare (castra navalia sau castra nautica), etc. Aceste fortificaţii,
în mod deosebit cele permanente, conţineau o serie de structuri destinate adăpostirii
soldaţilor sau bunurilor, clădiri administrative destinate nevoilor comenzii, băi publice,
o piaţă centrală, latrine şi canale pentru apele uzate, drumuri de acces şi porţi, etc.
Teritoriul castrului era înconjurat de ziduri, şanţuri şi valuri de pamânt, având pe creastă
palisade din lemn, turnuri de observaţie şi porţi fortificate. Romanii au dezvoltat o
ştiinţă a castramentaţiei10 deosebit de elevată, având probabil planuri prestabilite pentru
diferite forme de castre în funcţie de destinaţia lor - fapt ce reiese din similaritatea
structurii unor vestigii din diferite zone ale imperiului - cu o remarcabilă atenţie spre
ergonomie, spre funcţionalitatea structurilor şi a întregului. Castrele permanente
reprezentau adevărate oraşe militare, proiectate modular, într-o manieră structurală
asemănătoare în multe privinţe unui camp militar modern11.
Existau însă, conform lui Polybius 12 şi castre de marş (castra movere). Acesta
era o tabără provizorie, construită de o legiune în deplasare, la sfârşitul unei etape sau
zile de marş. Militarii se opreau într-un loc deschis, săpau o groapă de jur-împrejur
(fossa, agger, vallum-şanţ, parapet, ridicătură de pământ) şi instalau corturile, edificând
un castru temporar, sumar amenajat, dar capabil să ofere o minimă protecţie împotriva
unui atac prin surprindere.
Spre deosebire de alte popoare cu tendinţe cuceritoare contemporane, romanii
aveau şi o vădită vocaţie civilizatoare. Pentru deplasarea unor armate de mari
dimensiuni, dar şi pentru necesităţi economice, romanii au dezvoltat o reţea de drumuri
impresionantă. După unii autori13, la apogeul dezvoltării imperiului roman existau 29 de
mari artere de circulaţie de uz militar, dispuse radial dinspre capitală spre cele 113
provincii aflate sub ocupaţie şi 372 de drumuri principale care interconectau aceste
provincii, cu un total de peste 400000 km de drum, dintre care peste 80000 km de drum
pavat cu piatră. După importanţa lor, dimensiunile, tipul constructiv şi responsabilitatea
construcţiei şi întreţinerii lor, drumurile romane erau clasificate astfel:
1. Drumurile publice (Viae publicae) reprezentau arterele principale ale reţelei
rutiere care legau între ele marile oraşe. Aceste drumuri mai erau denumite drumuri
pretoriene (viae praetoriae), drumuri militare (viae militares) sau drumuri consulare
(viae consulares). Conform topografului roman Siculus Flaccus, contemporan cu
împăratul Traian care le numeşte viae publicae regalesque, construcţia lor era finanţată
de stat, însă exista o contribuţie şi din partea cetăţenilor, în mod deosebit a proprietarilor
domeniilor traversate de aceste drumuri. Întreţinerea ulterioară a acestora era
responsabilitatea municipalităţilor şi a proprietarilor terenurilor pe care le traversau sau
cu care se învecinau. Acestea erau, de regulă, drumuri pavate cu lăţimea de 6-12 metri.
2. Drumuri locale (Viae vicinale sau diverticulae) reprezentau cea mai mare parte
a reţelei de drumuri, porneau din viae publicae şi legau între ele diferite vici (un „vicus” era
o localitate mai mare, târg, din aceeaşi regiune). Ele aveau în medie 4 metri lăţime.
10

Ştiinţa şi practica campării trupelor
Subiectul este remarcabil dar prea vast pentru a fi tratat în cadrul acestui articol
12
Daniel Nicolescu, Legio expedita, 05.04.2007, pe http://www.descopera.ro/cultura/929125-legio-expedita,
13
Bailey, L. H., Wilhelm Miller, Gabriel, Richard A. şi Michael Grant, citaţi în http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_road,
accesat pe 09.02.2014
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3. Drumurile private (Viae privatae) legau marile domenii (villae), cu drumurile
locale şi cele publice. Se aflau pe teritoriul proprietăţilor şi erau private, rezervate doar
folosirii proprietarului, care le finanţa. Lărgimea medie a unei via privata era de 2,50
până la 4 metri.
Construcţia drumurilor publice era
în mare parte responsabilitatea soldaţilor
chiar şi pe timp de pace, dar aşa cum se
poate deduce dintr-o metopă de pe
Columna lui Traian, în mod special pe
timp de campanie, drumurile pentru trupe
erau construite de către acestea, probabil
cu precădere de către fabri.
Din punct de vedere constructiv,
drumurile romane se împărţeau în:
 drumuri de pământ tasat şi
nivelat (Via terrene), probabil de multe ori
doar prin rezultatul natural al circulaţiei
oamenilor sau vehiculelor (poteci);
 drumuri pavate cu pietriş (Via glareata);
 drumuri pavate cu piatră sau mortar (via munita). Acestea erau în general
drumurile publice, pavate cu blocuri de piatră rectangulare sau poligonale, uneori
acoperite cu mortar. Tehnologia construcţiei
drumurilor pavate este impresionantă. Acestea
se construiau cu pat stratificat într-o manieră
asemănătoate cu cea modernă 14, asigurând o
capacitate portantă suficientă în raport cu
vehiculele vremii, posibilitatea scurgerii
apelor pluviale fără a afecta drumul sau
circulaţia pe acesta, precum şi o rezistenţă în
timp care a permis prezervarea unor porţiuni
de drum funcţional până în zilele noastre.
Adesea erau prevăzute cu trotuare pietonale.
Publius Papinius Statius (c. 45 - c. 96 e.n) poet latin, în a patra carte a culegerii
de poeme cunoscute sub numele Silvae, dă unele indicaţii asupra tehnologiei de
construcţie a celebrului drum Via Domitiana. Conform acestor informaţii 15, după
stabilirea în mare a traseului, avându-se în vedere ocolirea zonelor mlăştinoase,
topografii (gromatici sau aggrimensores - în română, măsurători de pământ) jalonau
traseul real cu ajutorul unor unelte specifice acelei perioade, respectiv groma16,
chorobate17 şi dioptra18. Pe traseul stabilit, intrau în acţiune libratores care, ajutaţi de
14

http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_roads, accesat pe 09.02.2014
Smith (1990) cit. în http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_roads, accesat pe 09.02.2014
16
Conform http://ro.wikipedia.org/wiki/Drum_roman, accesat pe 09.02.2014, groma era un prototip al actualului echer al
topometrului şi era folosită pentru a ajuta la trasarea unghiurilor drepte. Era compusă din patru ramuri şi era prevăzută cu
cinci fire cu plumb care permiteau trasarea liniilor perpendiculare pornind de la un punct central.
17
Idem. chorobate era o riglă lungă de 20 de picioare (circa 6 m), rigidă pe picior și cu o canelură longitudinală conținând
apă. Era folosită pentru calculul nivelului, permițând să se dea o pantă regulată în zonele în relief.
18
Idem. dioptra era un instrument compus dintr-un triunghi prevăzut cu un fir cu plumb care servea la nivelarea drumului.
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soldaţi cu unelte manuale de săpat, foloseau pluguri speciale pentru săparea unui şanţ
(fossa) ce constituia patul drumului în care se aşterneau ulterior straturi succesive de
agregate: pământ bătătorit, nisip, piatră, pietriş, iar ultimul strat era fie pavajul din
blocuri de piatră rectangulare sau poligonale, fie ciment. Şanţul avea o adâncime
variabilă, urmărindu-se să se ajungă la un strat natural de piatră sau altă rocă suficient
de dură. Cimentul era şi el turnat în două straturi, unul cu agregate mai mari (rudus) şi
unul mai fin în care, sau pe care, erau fixate pietrele rectangulare (summa crusta) ce
constituia ceea ce azi am denumi stratul de uzură. Suprafaţa ultimului strat era bombată
pentru a permite scurgerea apelor, iar pe lateral erau trotuare şi borduri
din piatră, precum şi şanţuri pentru scurgerea apelor. Drumurile erau
marcate cu pietre miliare, respective coloane din piatră cu diametrul
de 50-80 cm şi înălţimea de 2-4 m, înfipte în sol, dispuse pe marginea
drumului la distanţe regulate. Pe aceste pietre, similare actualelor
pietre kilometrice, erau înscrise informaţii privind numele împăratului
care a ordonat construcţia drumului, distanţele până la oraşele
apropiate sau intersecţii de drumuri, frontiere, etc. La baza pietrelor
miliare se aflau înscrise distanţele până la Forumul Roman 19,
exprimate în mile romane. O milă romană (milia passuum)20
reprezenta aproximativ 1000 de paşi dubli (cca.1480 m). 21
Vă sună cunoscut? Nimic chiar atât de nou sub soare!
Există destule dovezi pentru afirmaţia că romanii preferau soluţiile inginereşti
ocolurilor mari. Una din dovezi este chiar drumul roman de pe malul drept al Dunării la
Cazane. Acesta a fost în mare măsură amenajat prin săpături în stâncă iar, în anumite
porţiuni unde nu s-a reuşit dislocarea stâncilor au fost săpate în piatră, deasupra apei,
găuri pătrate în care au fost fixate orizontal grinzi
puternice peste care s-a aşezat un pod de lemn.
Găurile din stâncă în care erau fixate grinzile podului
sunt vizibile şi astăzi22.
Ştiinţa construcţiei podurilor a fost încă unul
din argumentele dezvoltării civilizaţiei romane şi o
premisă însemnată a creşterii imperiului roman.
Impresionante sunt, în mod special, podurile cu
infrastructură de piatră şi mortar de ciment, având
suprastructură fie din piatră, fie din lemn, dintre care
multe se regăsesc şi astăzi într-o stare de conservare care încă ar putea permite utilizarea
lor. Dar inginerii romani erau, de asemenea, foarte pricepuţi în construirea podurilor de lemn,

19

Conform http://ro.wikipedia.org/wiki/Piatra_miliara, Augustus, după ce a devenit comisar permanent al drumurilor, în
20 î.Hr., a aşezat Miliarum Aureum (în română: „piatra miliară de aur”) în Forumul Roman, lângă Templul lui Saturn. El a
considerat că toate drumurile încep de la acest monument de bronz aurit pe care au fost gravate distanțele până la cele mai
importante orașe ale Imperiului. De aici dictonul, cunoscut în toată lumea: „Toate drumurile duc la Roma” (deşi mai
cunoscut cu sensul că există mai multe mijloace pentru a atinge un anumit scop).
20
De unde şi termenul milă pentru unitatea de măsură de mai târziu cu o valoare foarte apropiată.
21
Conform http://ro.wikipedia.org/wiki/Piatra_miliara. Există şi opinii conform cărora scopul acestor milliare era de a-l
glorifica pe împăratul care a ordonat construcţia drumului sau de a face cunoscute lucrările ordonate de un anumit înalt
funcţionar responsabil cu întreţinerea drumului.
22
http://ro.wikipedia.org/wiki/Tabula_Traiana, accesat pe 09.02.2014
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a podurilor de vase sau a bacurilor utilizate pentru trecerea râurilor, mărturie stând metopele
de pe columna lui Traian.
Un exemplu documentat istoric şi edificator pentru implicarea militarilor
romani în construcţia de poduri este realizarea unui pod de lemn peste Rin, la ordinul lui
Iulius Cezar în primul război galic, în anul 55 î.c. Legionarii au construit în numai zece
zile un pod cu lungimea estimată între 100-140 metri şi lăţimea de 7-9 metri, peste un
curs de apă cu adâncimea maximă estimată la aproximativ 9 metri. Doi ani mai târziu,
în al doilea război galic (53 î.c.), Cezar şi legiunile sale repetau performanţa la mică
distanţă de vechiul pod23.
Inginerii romani, între care Apolodor din Damasc – rămas ca o figură
emblematică – au reuşit să găsescă soluţii tehnice impresionante pentru depăşirea
obstacolelor naturale de pe căile de comunicaţie ale imperiului. Podul construit de el la
ordinul împăratului Traian (anii 103-105 d.c.) a rămas pentru mai mult de 1000 de ani
cel mai lung din Europa. Locul de construcţie a fost ales de Apolodor în avalul
Severinului de astăzi, deoarece apele Dunării se calmau după ieşirea din defileul
Cazanelor, iar fundul albiei fluviului era suficient de dur pentru a fi un fundament
extrem de stabil pentru susţinerea construcţiei. Podul măsura 1135 de metri lungime,
legând castrul Pontes de pe malul sudic (Serbia de azi) de castrul Drobeta, pe malul
nordic. Aceasta din urmă devenise posesiune romană după primul război dacic (101-102 d.c).
Conform mărturiilor lui Dio Cassius, podul avea aproximativ 18 metri în înălţime şi
12 metri în lăţime, încât permitea trecerea facilă a unei legiuni cuprinzând trupe de
cavalerie. La cele două capete ale Podului au fost construite arcuri de triumf sub forma
unor porţi monumentale, expresie a măreţiei şi puterii imperiului roman. Conform
descrierii construcţiei podului făcută de Procopius din Cezareea în lucrarea De aedificis,
pentru a putea pune bazele pilonilor, romanii au deviat parţial cursul Dunării folosind
albia unui afluent sudic din Serbia, la est de oraşul Cladovo. Se pare că primii 10-12
piloni au fost ridicaţi pe uscat, iar pentru construcţia celorlalţi s-au folosit cofraje din
bârne de stejar cimentate şi sisteme de
pompe24. Conform informaţiilor oferite
de cei doi autori antici menţionaţi, se
pare că s-a folosit o suprastructură din
lemn fixată pe douăzeci de stâlpi din
piatră de formă paralelipipedică. Metopa
de pe columna lui Traian amintind de
acest episod, este şi ea relevantă în acest
sens. În imaginile sculptate se observă nu
doar caracteristicile podului, ci şi
prezenţa alături de împărat, deopotrivă a
unor personaje în civil şi a unor soldaţi în uniformă, fapt ce pare să confirme, o dată în
plus, implicarea ambelor categorii în edificarea podului.
Numărul podurilor construite în imperiul roman despre care se cunosc date
este relativ ridicat. Vittorio Galliazzo inventariază în 1994, peste 931 de poduri în

23

http://en.wikipedia.org/wiki/Caesar’s_Rhine_bridges, accesat pe 09.02.2014
http://ro.wikipedia.org/wiki/Podul_lui_Traian, accesat pe 09.02.2014
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Europa, Asia şi Africa, excluzând structurile aparţinând romanităţii târzii şi perioadei
bizantine, cele mai multe cu infrastructura din piatră şi deschideri în arc.
O altă manifestare a geniului roman în domeniul construcţiilor grandioase şi,
totodată, o dovadă a superiorităţii civilizaţiei romane, s-a concretizat în realizarea
unor sisteme impresionante de transport, depozitare şi utilizare eficientă a apei.
Preocupările pentru igiena publică s-au concretizat în realizarea unor sisteme sanitare
urbane ce cuprindeau apeducte, fântâni, sisteme de aprovizionare a oraşelor cu apă
curentă, băi publice, latrine - inclusiv cu apă curentă - şi sisteme complexe de
evacuare a apelor uzate 25.
Apeductele romane erau atât de suprafaţă, cât şi subterane sau suspendate.
Unele sisteme cuprindeau bazine de
sedimentare, stăvilare şi ecluze care
permiteau controlul debitului şi
calităţii apei. Informaţii despre
metodele de construcţie utilizate ne-au
fost furnizate de cartea a VIII-a a
lucrării De Architectura a lui Vitruvius inginer, arhitect şi scriitor în timpul
împăratului Augustus, expert în
balistică (doctores ballistarum) şi,
posibil,
conform
unor
opinii,
praefectus
fabrum
în
timpul
26
serviciului militar .
Conform unor surse, fiecare legionar avea, alături de gladius (sabie) şi pila
(suliţa), ca element standard de echipament, o lopată. Un autor notează: ,,a învăţa să
construiască şi a construi repede era un element standard al instrucţiei”27, iar alţii
apreciază că „Dacia a fost cucerită în egală măsură cu spada şi lopata”28.
Periplul nostru în istoria ingineriei militare romane nu ar fi nici pe departe
complet fără a aminti de maşinile sau dispozitivele de război realizate de către soldaţii
şi inginerii romani. Fiecare legiune avea undeva, la periferia campului, o fabrica,
respectiv un atelier unde fabri, civili sau militari, executau diferite lucrări de
metalurgie, tâmplărie, etc. Acestea produceau diferite dispozitive sau arme necesare în
luptă: baliste, catapulte, berbeci, turnuri de asediu. Există şi mărturii ale unor lucrări
de mină constând în săparea unor tuneluri pe sub zidurile fortificaţiilor inamice care
duceau la surparea acestora, precum şi a construcţiilor excepţionale din pământ, cum
ar fi rampa de asediu construită pentru cucerirea cetăţii Masada. Toate acestea
confirmă inventivitatea şi capacitatea extraordinară de găsire a unor soluţii optime în
raport cu mijloacele la îndemână în epoca respectivă, la nevoile generate de câmpul de
luptă a inginerilor militari romani.

25

http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_aqueducts, accesat pe 09.02.2014
http://en.wikipedia.org/wiki/Vitruvius, accesat pe 09.02.2014
27
Heather, P., The Fall of the Roman Empire, MacMillan, 2005, p. 7 citat pe
http://en.wikipedia.org/wiki/Military_of_ancient_Rome
28
Zaharia, P.,Ene M., Pavlov, F. – Istoria armei Geniu din România, Ed. Militară, Bucureşti, 1995, pag. 40, cit. Magazin
Istoric nr.11/1986, pag.30.
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Chiar dacă primele corpuri de militari profesionişti specializaţi, organizaţi în
unităţi şi subunităţi militare destinate executării lucrărilor genistice apar mult mai
târziu, abia prin secolul XVIII, preocuparea pentru ingineria pusă în slujba acţiunilor
militare este foarte veche. Istoria armei geniu este marcată semnificativ de apariţia
unor personalităţi a căror geniu stiinţific şi tehnic a determinat salturi semnificative în
dezvoltarea tehnologică şi, implicit, în tactica şi strategia influenţate nemijlocit de
aceste mutaţii tehnico-ştiinţifice.
Notă. Fotografiile folosite pentru ilustrare sunt preluate de pe site-urile consultate ca bibliografie, având
următoarele caracteristici privind licenţa de utilizare (în ordinea apariţiei în articol):
Foto 1 - Castrul Arutela, Vâlcea, foto lt.col. Iulian Mesea;
Foto 2 - Metopa constructie drum roman, foto de Cristian Chiriţă după replica aflată la Muzeul naţional de istorie
a României, pe http://en.wikipedia.org/wiki/ File:Metopa_Columna_lui_Traian_Constructie_drum.jpg, în Wikipedia
Common;
Foto 3 - AlMare - Via Appia în oraşul antic Minturno, pe http://en.wikipedia.org/wiki/Via_Appia, eliberată în
domeniul public de către autor.
Foto 4 - Cristian Chiriţă - Copia pietrei miliare descoperite în comuna Aiton, datând din anul 108 e.n. care atestă
construirea din porunca împăratului Traian, a drumului de la Potaissa la Napoca. Inscripţia indică distanţa de zece ori o mie
de paşi (P.M.X.) până la Potaissa. Este cea dintâi menţionare epigrafică a localităţilor Potaissa şi Napoca, fotografie
eliberată în domeniul public de către autor, pe http://en.wikipedia.org/wiki/File:Milliarum_of_Aiton [...]
Foto 5 - Metopa Pod de vase, foto de Cristian Chiriţă după replica aflată la Muzeul naţional de istorie a României,
pe http://en.wikipedia.org/wiki/ File:Metopa_Columna_lui_Traian în Wikipedia Common.
Foto 6 - Conrad Cichorius - Metopa Podul lui Traian, în domeniul public, fotografie publicată înainte de 1923.
Foto 7 - Apeduct roman la Nimes, pe http://en.wikipedia.org/wiki/file: Pont_du_Gard.jpg în Wikipedia Common.

NECESITATEA PREGĂTIRII ÎNTR-UN CADRU ORGANIZAT A
INGINERILOR MILITARI DIN DOMENIILE GENIU ŞI CONSTRUCŢII

Colonel (rz.) prof.univ.dr.ing. Gheorghe OLARU
Colonel (rz.) conf.univ.dr.ing. Nicolae CONSTANTINESCU

De-a lungul istoriei, încă din antichitate, împăraţii, regii, domnitorii şi
conducătorii de oşti şi-au dat seama de necesitatea de a avea în serviciul lor specialişti
ale căror cunoştinţe tehnice şi practice să poată fi aplicate în domeniul artei războiului.
Marii căpitani şi comandanţi de oşti au avut întotdeauna nevoie de ei, fie pentru a
construi arme, fie pentru a construi cetăţi sau pentru a întinde un pod peste o apă. Când
capii oştilor nu aveau specialişti tehnici militari în cuprinsul ţării lor, ei îi împrumutau
de unde puteau, aşa cum s-a întâmplat de multe ori în trecutul nostru îndepărtat. În
majoritatea cazurilor, era vorba de persoane civile ale căror atuuri erau genialitatea şi
capacitatea de a pune în practică ideile sclipitoare din mintea lor.
Pe de altă parte, istoria atestă cu dovezi că, de cele mai multe ori, comandanţii
de oşti, pe lângă pregătirea tactică, au avut şi o bună pregătire ştiinţifică, ei fiind şi
pricepuţi tehnicieni. Pe lângă genialitate, era nevoie însă de deprinderi şi de experienţă
în domeniul militar. Dorinţa de a pregăti specialişti destinaţi pentru anumite lucrări cu
caracter practic aplicativ, a avut ca punct de plecare preocupările pentru realizarea de
mari construcţii arhitectonice, ziduri, şanţuri de apărare, apeducte, poduri şi şosele.
Dacă supunem analizei modul de pregătire, însuşire şi aplicare a cunoştinţelor
tehnice din perioadele îndepărtate ale istoriei omenirii, se pot desprinde câteva din
caracteristicile lor: cunoştinţele aveau în general un caracter empiric, durata de pregătire
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era foarte îndelungată (sarcina pregătirii revenea unuia din învăţaţii renumiţi ai epocii,
discipolii adunaţi în jurul maestrului ducând mai departe învăţătura acestuia), pregătirea
era de tip enciclopedic.
Pentru pregătirea unor astfel de specialişti în mod organizat şi la nivel
corespunzător, au fost create primele universităţi. Rezultatele acestui mod de organizare
a învăţământului nu au întârziat: secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea au înregistrat un
avânt deosebit în ştiinţele aplicative, fapt ce a condus la perfecţionarea unor maşini şi
utilaje existente sau la realizarea unora noi, evident, cu performanţe superioare. Ca
urmare a acestui fapt, ştiinţa şi tehnologia au cunoscut un avânt impresionant în secolele
al XIX-lea şi al XX-lea, iar realizările în domeniul ingineriei au devenit aproape de
neimaginat altădată.
Către mijlocul secolului al XIX-lea, odată cu reînfiinţarea armatelor naţionale
române moderne, în Ţările Române apar şi primele organizări ale unor instituţii de
învăţământ militar, la care întâlnim preocupări pentru pregătirea de personal tehnic
superior.
Astfel, prin Ofisul domnesc din 21 februarie 1847 (primul document oficial
românesc prin care se menţionează necesitatea pregătirii de ingineri militari într-un
cadru organizat), dat de domnitorul Ţării Româneşti, Gheorghe Bibescu, se arată că „se
va înfiinţa la Bucureşti o Academie şi o Facultate pentru învăţătura legilor acestei
ţări”, iar „ca o sucursală a acestei Academii se va aşeza, pe lângă Departamentul
ostăşesc, o Şcoală de aplicaţie pentru îndoitul sfârşit: de a pregăti acolo atât aspiranţi
la gradurile milităreşti, cât şi cei ce vor fi întrebuinţaţi la lucrarea şoselelor, a
podurilor, minelor şi alte asemenea slujbe inginereşti”.
Nevoile tehnice ale oştirii noastre în această perioadă erau rezolvate însă şi de
ofiţeri ingineri pregătiţi la şcoli de învăţământ superior din străinătate. Dintre aceştia,
trebuie amintit căpitanul (ulterior maiorul) Panait Donici, absolvent al Şcolii Naţionale
de Poduri şi Şosele din Paris (1856), care acorda o mare atenţie pregătirii ofiţerilor şi
specialiştilor de geniu, fiind considerat chiar întemeietorul armei geniului la noi.
La 1 octombrie 1864, la Bucureşti, a fost înfiinţată „Şcoala de Poduri şi Şosele,
Mine şi Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 îşi schimbă denumirea în „Şcoala de
Poduri, Şosele şi Mine” cu durata studiilor de 5 ani, iar la 1 aprilie 1881 devine
„Şcoala Naţională de Poduri şi Şosele”.
Şcoala era destinată pentru a forma ingineri de poduri, şosele şi mine.
Programul cuprindea cursuri de cunoştinţe generale ştiinţifice şi de specialitate şi era
comparabil, ca volum şi varietate, cu cel al şcolilor politehnice din alte ţări.
Înfiinţarea Şcolii Naţionale de Poduri şi Şosele a constituit un moment
important şi pentru armata noastră, deoarece în cadrul ei s-au pregătit ca ingineri mulţi
ofiţeri. În şcoală s-a organizat Cursul de pregătire militară încadrat cu ofiţeri, printre
care generalul Constantin Coandă, generalul Ion Culcer, căpitanul Dona, generalul
Constantin Hârjeu, căpitanul Peiu, maiorul Otetelişanu, generalul Vasiliu Năsturel Petre
şi alţii. Pregătirea militară se executa prin cursuri şi exerciţii în cadrul şcolii, iar
instrucţia în unităţile armatei.
Merită a fi menţionat şi faptul că această instituţie de învăţământ superior a fost
condusă, în anumite perioade, de ofiţeri ingineri. Astfel, căpitanul Alexandru Peiu, ce
absolvise Şcoala Politehnică din Paris, a fost director al Şcolii de Poduri şi Şosele în anul
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1868. Acesta a fost urmat la conducerea şcolii de colonelul Carol Begheanu (Begeanu),
numit printr-o decizie a ministrului Panait Donici, el conducând şcoala din octombrie
1868 până în aprilie 1873.
De asemenea, în colectivul numit în iulie 1875 de Ministerul Lucrărilor Publice
pentru a se ocupa de revizuirea programei şcolare, figurează şi locotenent-colonelul
Ştefan Fălcoianu din arma geniului, care era director general în ministerul respectiv.
Acest brav ofiţer român, care şi-a desăvârşit studiile militare la Saint Cyr ca şef de
promoţie şi s-a remarcat în funcţiile de comandă care i-au fost încredinţate în Războiul
de Independenţă (1877-1878), pune bazele primei asociaţii profesionale durabile a
inginerilor, denumită Societatea Politehnică – precursoarea Asociaţiei Generale a
Inginerilor din România – înfiinţată în anul 1918. De asemenea, generalul adjutant
Ştefan Fălcoianu organizează, în 1889, Şcoala Superioară de Război.
Puţinele instituţii militare de atunci (arsenalul, pirotehnia, pulberăria, serviciul
geografic, serviciul domenii şi construcţii militare) erau încadrate cu un număr restrâns
de ofiţeri cu pregătire tehnică. Aceşti ofiţeri erau consideraţi, de fapt, ingineri militari,
însă nu aveau atestarea şi recunoaşterea de drept care să le asigure echivalarea
respectivă.
Pentru remedierea acestui neajuns, încă din 1914 s-a preconizat ideea creării
unei diviziuni (secţii) de tehnică militară în cadrul unei viitoare şcoli politehnice, în care
să fie formaţi ingineri militari pentru toate specializările de care avea nevoie armata.
În 1920, ca urmare a nevoilor de mărire a numărului de specializări de ingineri
pe care îi reclama economia ţării, după primul război mondial, Şcoala Naţională de
Poduri şi Şosele a fost reorganizată şi transformată în Şcoala Politehnică. Câteva luni
mai târziu, după înfiinţarea Şcolii Politehnice din Bucureşti, a luat fiinţă şi Şcoala
Politehnică din Timişoara. Politehnica „Gheorghe Asachi” din Iaşi a luat fiinţă prin
transformarea Institutului Electrotehnic din Iaşi, înfiinţat încă din 1913.
Ministerul Apărării Naţionale (Inspectoratele de geniu, artilerie şi aeronautică) a
trimis, în fiecare an, la Şcoala Politehnică din Bucureşti, un anumit număr de ofiţeri,
dintre cei mai destoinici, pentru a urma cursurile ca studenţi şi a deveni ingineri,
îndeosebi în specializările: electromecanică, chimie industrială, construcţii, mine şi
metalurgie, aviaţie, armament, tehnică navală.
Dacă în anul 1931 cursurile Şcolii Politehnice din Bucureşti erau frecventate de
41 de ofiţeri, în anul 1938 numărul acestora era de 200 (inclusiv cei din anul preparator).
În anul 1938, personalităţi tehnice cu influenţă propun înfiinţarea unei
„Facultăţi de Geniu Militar” în cadrul Şcolii Politehnice din Bucureşti, facultate care
să cuprindă o serie de specializări necesare armatei: construcţii, mijloace de
comunicaţii, mecanică, electricitate (curenţi slabi), chimie, metalurgie, armament şi
muniţii, aeronautică, marină şi altele. Inginerii militari diplomaţi ai Facultăţii de Geniu
Militar urmau să intre direct în Corpul Tehnic Militar.
În Facultatea de Geniu Militar puteau fi admişi sublocotenenţi recomandaţi de
Ministerul Apărării Naţionale, având vechimea de un an de la absolvirea şcolii
pregătitoare de ofiţeri, de preferinţă făcând parte din aşa-zisele arme speciale (geniu,
artilerie, arma chimică, marină, care de asalt, aviaţie), care să aibă un nivel de pregătire
ştiinţifică necesar abordării cursurilor unei şcoli politehnice. Aceste propuneri au fost însă
aplicate numai parţial, prin dezvoltarea unor secţii ale Şcolii Politehnice din Bucureşti.
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Experienţa celui De-al Doilea Război Mondial a relevat faptul că numai
armatele perfect înarmate, bine echipate şi competent conduse pot obţine victoria. Era
evident însă că întregul efort de război presupunea o industrie militară care să poată
furniza armamentul şi tehnica de luptă necesare. Pentru proiectarea, realizarea şi
utilizarea armamentului şi tehnicii de luptă erau necesari specialişti militari. Marea
majoritate a ţărilor participante la cea de-a doua conflagraţie mondială şi-au pregătit
specialiştii militari (ingineri militari) în institute militare de învăţământ proprii sau
din străinătate.
Pornind de la învăţămintele celui De-al Doilea Război Mondial şi experienţa
celorlalte ţări în domeniul învăţământului militar, factorii de decizie ai ţării au ajuns la
concluzia că specialiştii militari trebuie pregătiţi unitar numai într-o şcoală politehnică
militară şi au hotărât, în anul 1949, înfiinţarea Academiei Tehnice Militare, având ca
scop: „să formeze ofiţeri ingineri cu o pregătire corespunzătoare specificului tehnic al
diferitelor arme, necesari pentru încadrarea Comandamentelor, Unităţilor, Formaţiunilor
şi Institutelor militare de specialitate”.
Astfel, prin Decretul Prezidiului Marii Adunări Naţionale nr. 371 din
14 septembrie 1949, se înfiinţează Academia Tehnică Militară, cu cinci facultăţi, iar
începând cu anul 1950, potrivit statului nr. 16/182 din 01 octombrie 1950, instituţia a
fost reorganizată pe opt facultăţi, printre care şi Facultatea de Construcţii şi
Fortificaţii care, prin Catedrele Construcţii Fortificaţii şi Utilaj de Geniu, avea
misiunea de a pregăti ofiţeri ingineri în specializările: Fortificaţii-Construcţii şi Utilaj
de geniu. Durata învăţământului, la fel ca şi în alte institute politehnice din ţară, a fost
stabilită la 4 ani, iar obiectivul esenţial al pregătirii viitorilor ingineri militari consta în
„... însuşirea temeinică a noilor metode de calcul şi proiectare a mijloacelor specifice,
obţinerea de cunoştinţe referitoare la fabricaţia şi reparaţiile tehnicii militare”.
Asigurarea cadrelor didactice necesare desfăşurării învăţământului în academie
s-a făcut plecându-se de la concepţia ca să se apeleze la cei mai valoroşi profesori din
învăţământul superior tehnic naţional. Astfel, disciplinele fundamentale au fost predate
de renumiţi profesori de la Institutul Politehnic Bucureşti, Institutul de Construcţii şi
Universitatea Bucureşti, iar cursurile de specialitate din etapa următoare de pregătire au
fost predate de specialişti şi profesori de valoare naţională: Elie Carafoli, Călin
Popovici, Tudor Tănăsescu, Sergiu Condrea, Edmond Nicolau, Nicolae Patraulea,
Eugen Angelescu, Ion Grosu, Ilie Dinu, Vasilescu Adrian, Strătilescu Alexandru,
Aramă Constantin, Hanganu Mihai, Constantin Ghiulai, Harnaj Viaceslav ş.a. Mulţi
dintre aceşti profesori renumiţi erau sau vor deveni membri ai Academiei Române,
reputaţi oameni de ştiinţă. În jurul şi sub îndrumarea lor s-a format, ulterior, un corp de
cadre didactice din rândul ofiţerilor ingineri, care a asigurat în continuare nivelul înalt al
învăţământului tehnic ingineresc din Academia Tehnică Militară.
Trebuie remarcat şi faptul că o parte din profesorii de la facultăţile tehnice civile
aveau să devină titulari în academie: Vasile Bianu (şeful Catedrei de Fizică), Mihai
Ghermănescu (şeful Catedrei de Matematică), Constantin Ghiulai (şeful Catedrei Auto),
Dumitru Cismaru (şeful Catedrei de Pulberi şi Explozivi), Ion Elianu (profesor de
analiză matematică), Constantin Slătineanu (profesor de geometrie descriptivă şi desen),
George Bărănescu (profesor de termotehnică).
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Pe parcurs, Academia Tehnică Militară suferă numeroase modificări de structură,
acest lucru resimţindu-se şi la nivelul domeniilor geniu şi construcţii. În anul 1953,
denumirea Facultăţii de Construcţii şi Fortificaţii este schimbată în Facultatea de
Fortificaţii, Construcţii şi Utilaj de Geniu, iar în anul 1955, denumirea acestei facultăţi se
schimbă în Facultatea de Construcţii şi Utilaj de Geniu.
Din anul universitar 1955-1956, Academia Tehnică Militară a fost reorganizată
pe patru facultăţi şi o secţie, în structura acesteia regăsindu-se şi Facultatea de
Construcţii şi Geodezie cu trei catedre: Construcţii, Utilaj de Geniu şi Geodezie şi patru
specializări: Construcţii, Poduri şi Drumuri, Utilaj de geniu şi Geodezie.
Începând cu anul universitar 1959-1960, Academia Tehnică Militară este
integrată Academiei Militare Generale şi transformată în Facultatea Militară Tehnică,
având cinci secţii, printre care şi Secţia Geniu, Geodezie şi Chimie, cuprinzând Catedra
Tehnică de Geniu care, începând cu anul 1961, este desfiinţată.
Din anul 1965, Catedra Tehnică de Geniu (cu specializările Utilaj de geniu şi
Construcţii) este reînfiinţată, iar începând cu anul universitar 1969-1970, învăţământul
militar tehnic superior din academie se reorganizează pe patru facultăţi, printre ele
regăsindu-se şi Facultatea Tehnică de Construcţii, având în subordine Catedra
Tehnică de Geniu.
Începând cu anul 1973, după o nouă reorganizare, Catedra Tehnică de Geniu
este inclusă în Secţia de Construcţii care, din anul universitar 1978-1979, se va
transforma în Secţia Construcţii şi Chimie Militară cu Catedra Tehnică de Geniu şi
Geodezie (cu specializările Utilaj de geniu, Construcţii şi Geodezie, plus colectivul de
cercetare). Secţia va funcţiona până în anul 1986, când va fi desfiinţată.
Reducerea succesivă a numărului de facultăţi, prin desfiinţarea arbitrară a unor
specializări de bază, a determinat ca, începând cu 1 octombrie 1988, în cadrul Facultăţii
Tehnice Militare, la Secţia Rachete, Armament şi Muniţii să fie pregătiţi ingineri
militari pentru arma geniu doar într-o nouă specializare: Sisteme tehnice pentru baraje
de mine, distrugeri şi mascare.
În baza Hotărârii Guvernului României nr. 550 din 17 mai 1990 şi a Ordinului
ministrului apărării naţionale nr. S/M 4372 din 2 iulie 1990, se reînfiinţează Academia
Tehnică Militară, organizată pe patru facultăţi, între care se numără şi Facultatea de
Geniu, Geodezie şi Construcţii cu trei catedre, printre care: Catedra de Geniu (cu
specializările: Maşini şi utilaje de geniu; Sisteme tehnice pentru baraje de mine,
distrugeri şi mascare) şi Catedra de Geodezie şi Construcţii (cu specializările:
Construcţii militare; Construcţii drumuri, poduri şi fortificaţii; Topogeodezie;
Automatizarea asigurării topogeodezice).
În anul 1990, după trei decenii de la unirea academiilor militare, a fost
reconfirmată importanţa formării şi perfecţionării ofiţerilor ingineri - în general - şi a
ofiţerilor ingineri de geniu şi construcţii - în special - într-o instituţie de sine stătătoare,
la nivelul standardelor internaţionale. În organizarea învăţământului tehnic militar s-a
avut în vedere, în primul rând, completarea deficitului de ofiţeri ingineri existent la
începutul anilor '90, ca urmare a desfiinţării succesive, în perioada anilor 1970-1989, a
specializărilor din domeniile geniu şi construcţii.
Începând cu 1 ianuarie 1998, specializările de geniu şi construcţii se restructurează
în cadrul Facultăţii de Armament, Rachete, Muniţii şi Geniu, care cuprindea şi Catedra
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de Geniu şi Construcţii (cu specializările: Maşini şi utilaje de geniu; Sisteme pentru
baraje de mine, distrugeri şi mascare; Construcţii şi fortificaţii; Drumuri şi poduri) care
îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestei facultăţi până în anul 2004.
De la 1 august 2004, Catedra de Geniu şi Construcţii este regrupată în Catedra
de Armament, Muniţii, Geniu şi Topogeodezie din Facultatea de Sisteme Integrate
de Armament, care funcţionează în această structură până la 20 decembrie 2008, când i
se schimbă denumirea în Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de
Armament, iar Catedra de Armament, Muniţii, Geniu şi Topogeodezie se transformă în
Catedra de Inginerie a Sistemelor de Armament şi Mecatronică, cuprinzând în
continuare colectivele de geniu şi construcţii.
Începând cu anul universitar 2010-2011, colectivul de geniu este regrupat în
Catedra de Autovehicule Militare şi Matematică care, în anul 2012, se transformă în
Departamentul de Autovehicule Militare, Transporturi şi Geniu, iar colectivul de
construcţii se regăseşte în subordinea Catedrei de Inginerie a Sistemelor de Armament
şi Mecatronică, ulterior transformată în Departament.
De la 1 octombrie 2013, colectivele de geniu şi construcţii se reunesc prin
înfiinţarea Departamentului de Construcţii, Inginerie Genistică şi Geomatică, inclus
în cadrul Facultăţii de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament.
Caracteristica întregii activităţi din academie a fost îmbinarea organică dintre
învăţământ şi cercetarea ştiinţifică a cadrelor didactice. Faptul că, încă de la începutul
activităţii academiei, în fruntea catedrelor au fost numiţi unii dintre cei mai de seamă
profesori universitari, cu activitate îndelungată în învăţământul superior şi în cercetarea
ştiinţifică efectuată în prestigioase institute de cercetare şi în cadrul Academiei Române,
a făcut ca cercetarea ştiinţifică din academie să fie îndreptată către domeniile de vârf ale
ştiinţelor tehnice. Pe lângă aceşti maeştri s-au format numeroşi ofiţeri ingineri - cadre
didactice care încadrau catedrele şi care au putut aborda teme de cercetare complexe, cu
un mare grad de noutate sau de avangardă.
Împreună cu Academia Română, colectivul Catedrei de Geodezie, condus de
prof.dr.ing. Călin Popovici, participă la studiul orbitelor sateliţilor artificiali ai Pământului,
iar prof.dr.ing. Niţă Mihai face cercetări privitoare la traiectoriile interplanetare
„Pământ-Lună”, cercetări care s-au bucurat de o largă audienţă în ţară şi străinătate.
În organizarea învăţământului superior tehnic militar, perioada 1960-1989 a fost
marcată de evenimentele petrecute pe plan mondial şi naţional, de schimbarea
conceptelor care au stat la baza organizării şi înzestrării armatei, precum şi de evoluţiile
extrem de rapide în apariţia a noi mijloace de luptă.
Pe plan intern, tendinţele accentuate de întărire a independenţei naţionale,
amplificarea potenţialului economic, industrial şi a formării de specialişti cu înaltă
calificare în variate domenii, au creat condiţiile trecerii la realizarea în ţară a tehnicii
militare, tot mai complexă şi cu performanţe superioare.
În această perioadă, cercetarea ştiinţifică în facultăţile tehnice şi, implicit, în
specializările de geniu şi construcţii, a fost caracterizată de implicarea cadrelor, atât
în studierea unor probleme cu caracter fundamental, cât şi în rezolvarea
numeroaselor teme concrete cu largă aplicabilitate în armată, legate de conceperea,
proiectarea şi realizarea unor produse şi tehnologii noi care interesau direct
înzestrarea armatei.
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Cadrele didactice din domeniile geniu şi construcţii din academie au participat la
conceperea şi finalizarea unor construcţii militare, a unor obiective şi construcţii civile de o
importanţă deosebită, printre care se pot aminti Transfăgărăşanul, Canalele Dunărene şi
Sistemele hidrotehnice şi de irigaţii, la consolidarea unor clădiri, la construirea de
fortificaţii şi adăposturi subterane, precum şi la realizarea tehnicii de geniu, proiectând, în
premieră în ţară, un pod suspendat pentru vânătorii de munte, parcul de pod pe pontoane şi
un pod de asalt pe tanc cu lacră glisantă. De asemenea, au participat la încercarea maşinilor
de luptă şi la realizarea variantelor modernizate pentru acestea. S-au adus contribuţii
însemnate la elaborarea şi realizarea reţelelor topogeodezice şi gravimetrice ale ţării.
În anul 2014, al 155-lea an aniversar al armei geniu, Academia Tehnică
Militară va sărbători 65 de ani de funcţionare, timp în care a pregătit, în cele 38 de
promoţii de până acum, 558 de ofiţeri ingineri militari de geniu şi construcţii, adică
peste 9% din totalul absolvenţilor ei, ca ingineri în specializările: maşini şi utilaje de
geniu, sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare, construcţii şi fortificaţii,
instalaţii pentru construcţii şi drumuri şi poduri.
În plus, merită remarcat faptul că marea majoritate a ofiţerilor ingineri din
armă au urmat cursuri postuniversitare şi de specializare organizate anual în academie,
cu durata de 3 - 6 luni.
Absolvenţii acestei instituţii, pe lângă funcţiile din domeniile exploatării,
reparării, cercetării şi proiectării de la unităţi şi mari unităţi, au îndeplinit şi funcţii
importante, chiar de conducere în armată: ministru, şef al Marelui Stat Major, şefi de
direcţii centrale şi de comandamente de armă, ingineri şefi de comandamente şi mari
unităţi, comandanţi de instituţii militare de învăţământ şi de institute de cercetare
ştiinţifică, cadre didactice prestigioase care au asigurat predarea cunoştinţelor, atât în
învăţământul superior tehnic militar, cât şi în cel civil. Mulţi ofiţeri ingineri absolvenţi ai
Academiei Tehnice Militare au contribuit substanţial la formarea multor generaţii de
ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri de geniu. Inginerii militari formaţi în academie au
ocupat funcţii importante în toate compartimentele tehnice ale armatei şi ale altor structuri
din sistemul naţional de apărare, dar s-au regăsit şi într-o mare varietate de sectoare civile.
Se poate spune că pentru domeniile geniu şi construcţii, cât şi pentru alte
domenii, Academia Tehnică Militară a constituit şi constituie o şcoală superioară
politehnică, care a avut şi are menirea de a pregăti ofiţeri ingineri necesari armatei şi
altor structuri ale sistemului naţional de apărare.
Profesionistul cu dublă calitate – de inginer şi de ofiţer – trebuie să aibă o
pregătire deosebită, care să-i asigure capacitatea de a conduce şi realiza activităţi
complexe, de mare diversitate. Ofiţerul inginer trebuie să asigure o accentuată
profesionalizare a activităţilor de concepţie a înzestrării. Treptat, el va avea un rol tot
mai însemnat în conducerea şi desfăşurarea activităţii logistice, corespunzător ponderii
asigurării tehnice în ansamblul logisticii. Informatizarea tot mai accentuată a
activităţilor militare reclamă o participare din ce în ce mai amplă a ofiţerilor ingineri,
cu rol primordial în realizarea şi exploatarea programelor de simulare sau de rezolvare
în timp real a problemelor de optimizare a pregătirii şi desfăşurării acţiunilor de luptă
şi de susţinere logistică a acestora.
Competenţele ofiţerului inginer se realizează din ce în ce mai mult în condiţii
de competiţie şi cooperare internaţională, cu participarea unor firme străine sau
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împreună cu specialişti din alte armate. Se accentuează componenta managerială a
activităţii ofiţerului inginer – conducător eficient de activităţi şi structuri, coordonator
de resurse fizice, informaţionale, financiare şi umane – pentru asigurarea înzestrării cu
armament şi tehnică de luptă.
De fapt, evoluţia în cariera militară înseamnă promovarea în funcţie şi
înaintarea în grad a cadrelor militare performante. Promovarea depinde de competenţa
profesională, de nivelul de pregătire, de experienţa şi rezultatele anterioare, ori
Academia Tehnică Militară dispune de potenţialul ştiinţific, uman, precum şi de baza
tehnico-materială necesare desfăşurării în bune condiţii a învăţământului superior,
pentru perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului ingineresc din armată şi
din alte structuri ale sistemului naţional de apărare, iar rezultatele foarte bune obţinute
de specialişti, atât în procesul de pregătire, cât şi ulterior, în activitatea desfăşurată,
confirmă eficienţa deplină a pregătirii prin sistemul instituţionalizat în academie.
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REALIZĂRILE ARMEI GENIU – CANALUL DUNĂRE-MAREA NEAGRĂ



Căpitan Marcel ŞANDOR

Militarii români din arma geniu au participat la toate etapele formării şi
dezvoltării statului român, de la Războiul de Independenţă şi până la cele două
conflagraţii
mondiale,
plătind
tributul lor de sânge pentru
independenţa şi libertatea ţării.
Geniştii au participat încă de la
înfiinţare la realizarea unor proiecte
grandioase care vor dăinui peste
secole, amintind continuu despre
dăruirea şi înaltul profesionalism al
militarilor. Dintre aceste proiecte, amintesc cu mândrie: Transfăgărăşanul, Canalul
Dunăre-Marea Neagră, diferite lucrări de modernizare şi de irigaţii.
Canalul Dunăre-Marea Neagră este un canal navigabil ce leagă portul
Cernavodă de pe Dunăre şi porturile Constanţa şi Midia Năvodari de la Marea Neagră,
scurtând drumul spre portul Constanţa cu aproximativ 400 km. Canalul are o lungime
totală de 95,6 km, este format din ramura principală în lungime de 64,4 km şi ramura
de nord (cunoscută sub denumirea de Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari) în
lungime de 31,2 km. Canalul Dunăre-Marea Neagră este parte componentă a
importantei căi navigabile europene dintre Marea Neagră şi Marea Nordului (prin
Canalul Rin-Main-Dunăre). Folosind această rută, mărfurile din Australia şi Orientul
Îndepartat, destinate Europei Centrale, îşi scurtează drumul cu 4.000 km.
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Planuri de a construi acest canal existau încă din
secolul XIX. Încă de la alipirea Dobrogei la România, în
1878, a început a fi vehiculată ideea unui al patrulea braţ
al Dunării, de data aceasta artificial, care să scurteze
drumul către Marea Neagră. Condiţiile tehnice ale
epocii făceau ca o astfel de realizare să fie extrem de
dificilă şi costisitoare, aşa încât regele Carol I, realist, a
refuzat să se implice în acest proiect. Ideea însă nu a fost
abandonată, în 1928 viitorul academician Aurel Bărglăzan
avea să facă un studiu care a indicat practic actualul
traseu al canalului. Ulterior, Carol al II-lea a cochetat şi
el cu ideea canalului, dar criza economică mondială şi
apoi începutul celui de-al Doilea Război Mondial au făcut ca realizarea lui să fie amânată.
În 1949 a început construcţia canalului, lucrările au fost sistate în 1955 şi
reluate, după un nou proiect, în 1976. Canalul a
fost inaugurat la data de 26 mai 1984. S-au excavat
294 milioane m3 de rocă la canalul principal, plus
87 milioane m3 la ramura nordică, Poarta AlbăMidia Năvodari (mai mult cu 25 milioane decât la
Canalul Suez şi cu 140 milioane decât la Canalul
Panama) şi s-au turnat 5 milioane m3 de betoane.
Canalul principal are o lungime de 64,4 km, o
adâncime de 7 m, o lăţime la bază de 70 m şi la
suprafaţă de 90-120 m şi are o capacitate anuală maximă de transport de 80-100 de milioane
tone, iar pentru ramura nordică, de 15-25 de milioane tone de marfă. Pescajul maxim admis
este de 5,5 m, permiţând astfel accesul navelor fluviale şi a celor maritime mici. La fiecare
capăt există câte două ecluze care permit traficul în ambele sensuri.
Canalul
traversează
localităţile
Cernavodă, Saligny, Mircea Vodă, Satu Nou,
Medgidia, Castelu, Poarta Albă. Aici canalul se
bifurcă. Ramura sudică trece prin Basarabi şi
Agigea. Ramura nordică, cunoscută sub
denumirea de Canalul Poarta Albă-Midia
Năvodari, cu o lungime de 31,2 km, o
adâncime de 5,5 m şi o lăţime de 50-66 m, trece
prin Nazarcea, Constanţa, Ovidiu şi Năvodari.
Construirea canalului a necesitat o investiţie de circa 2 miliarde de dolari.
Estimările iniţiale prevedeau recuperarea investiţiei în 50 de ani. Exploatarea canalului
aducea însă venituri anuale de circa 3 milioane de euro, ceea ce presupunea o durată de
recuperare a investiţiei de peste 600 de ani.
Datorită unor astfel de misiuni îndeplinite de-a lungul anilor, precum şi a altor
misiuni specifice câmpului de luptă, arma geniu a căpătat o importanţă tot mai mare în
ponderea forţelor armate şi a contribuit la consolidarea imaginii armatei române ca pilon
de stabilitate şi echilibrul în societatea românească.
Bibliografie:
www.forter.ro; www.wikipedia.com.
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Începutul realizării canalului Dunăre - Marea Neagră şi
contribuţia militarilor genişti pentru construirea „Complexului
Hidroenergetic şi de transport Dunăre - Marea Neagră”

 Colonel (rtr.) ing. Florea D. NECULA
Necesitatea legării Dunării de
Marea Neagră printr-un drum de apă
mai scurt şi mai rentabil decât Dunărea,
care era calea de transport cea mai
uzitată între Apusul Europei şi Imperiul
Otoman, a fost evidenţiată din 1835,
când o companie de transport din
Austria, susţinută de altele din Franţa şi
Anglia, a elaborat primul plan pentru
construirea unui canal de dimensiuni
mici. Studiile au continuat până în 1949, întocmindu-se alte proiecte de către inginerii
Ion Ionescu de la Brad, Jean Stoenescu-Dunăre, Grigore Vasilescu şi care, în principal, din
cauza războaielor au fost abandonate.
Prima încercare de realizare a unui canal a început în anul 1949, la iniţiativa lui
Gheorghe Gheorghiu Dej - la insistenţele lui Stalin - în condiţiile în care, în afara forţei
umane de muncă, România nu dispunea nici de resurse financiare şi nici de mijloace
tehnice de construcţii. La un moment dat, la acest canal erau concentraţi în jur de 30000
de lucrători, din care 11500 erau deţinuţi politici. În 1953, imediat după moartea lui
Stalin, iniţiativa construcţiei canalului a fost abandonată pentru că era imposibil de
realizat în condiţiile date.
Reluarea construcţiei canalului a fost marcată prin începerea unui nou studiu
tehno-economic, în baza unei Hotărâri a Consiliului de Miniştri din 1972, când s-a înfiinţat
o secţie condusă de inginerul Chiriac Avădanei, în cadrul Institutului de Proiectări
Transporturi Auto, Navale şi Aeriene (IPTANA) al Ministerului Transporturilor şi
Telecomunicaţiilor (M.T.Tc.) care, în colaborare cu alte 38 de institute, trebuia să
stabilească tipul de canal fluvial sau maritim şi să întocmească Proiectul General de
Construire al acestuia. Analiza tuturor variantelor şi întocmirea proiectelor au durat până
în mai 1978, când Proiectul General a fost aprobat de C.P.Ex. al C.C. al P.C.R., în
condiţiile în care, în iunie 1973, Plenara C.C. al P.C.R aprobase reluarea construcţiei
Canalului, iar Congresul al XI-lea îl inclusese în Programul următoarelor cincinale,
denumindu-l „Complexul hidroenergetic şi de transport Dunăre-Marea Neagră”.
Constructorul şi beneficiarul acestui obiectiv economic, deosebit de complex,
este M.T.Tc., scop în care înfiinţează, în baza Decretului Consiliului de Stat 109/1975,
„Centrala Canalului Dunăre-Marea Neagră” cu sediul la Mangalia şi având 141 de
specialişti, opt unităţi de execuţie, din care 4 grupuri de şantiere, Întreprinderea
Construcţii Hidrotehnice Constanţa, Şantierul 44 Agigea, Întreprinderea de Utilaje Grele
pentru Construcţii Basarabi şi Baza de Aprovizionare şi Intendenţă Mangalia.
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Beneficiarul investiţiei este Administraţia Canalelor Navigabile. Această mare
investiţie este o lucrare proiectată şi realizată numai cu posibilităţile proprii ale
României şi finanţată prin credite bancare externe (de la Banca Mondială şi B.I.R.D).
Complexul, în afara cuvei canalului, mai cuprinde trei porturi comerciale la
Cernavodă, Medgidia şi Basarabi, două ecluze la Cernavodă şi Agigea, şase mari poduri
peste canal şi alte lucrări conexe. Pe canal pot trece cu o viteză de deplasare de 8-9
km/oră, convoaie alcătuite din şase barje (şlepuri) cu o capacitate de până la 300 tone
fiecare, în filă dublă şi remorchere împingătoare, având lungimea de 296 m, lăţimea de
23 m şi pescajul de 3,8 m sau vase fluvio-maritime de până la 5000 TDW şi pescaj de
maximum 6 m.
Din punct de vedere tehno-constructiv şi al volumelor de lucrări, canalul este
comparabil cu cele mai renumite canale navigabile din lume – Panama, Suez şi
Moscova-Volga – având excavaţii şi turnări betoane pe kilometru de canal mai mari
decât ale acestora, astfel: excavaţii 4,7 mil. m3 faţă de 2 mil. m3, 1,7 mil. m3, respectiv
1,2 mil. m3, iar la turnări betoane 550.000 m3 faţă de 48.000 m3 - 23.000 m3.
Termenul de finalizare al Complexului a fost iniţial trimestrul IV al anului
1982. Traseul canalului navigabil Dunăre - Marea Neagră are lungimea de 64,2 km, din
care 20 km sunt în curbe cu raza de 3000-5500 m, are în profil transversal lăţimea la
fund de 70 m pe valea Carasu şi 90 m în zona de creastă şi, tot în această zonă, la partea
superioară, ea ajunge la 250-500 m.
Adâncimea apei este de 7 m şi, în
timpul exploatării, între cele două ecluze,
nivelul apei este la cota de +7,50 m - reper
Marea Baltică. Pentru construirea canalului
au fost necesare excavaţii în volum de peste
300 milioane m3 şi turnări betoane de
3,5 milioane m3.
Canalul începe în albia fluviului
Dunărea în zona vechiului port Cernavodă,
urmează cursul canalului de irigaţii de pe
Valea Carasu, apoi străpunge zona de
creastă (platou) şi ajunge la noul port Constanţa-Sud – Agigea. Până la Poarta Albă, pe
lungimea de 35 km, traseul lui coincide cu cel sistat în anul 1953.
Centrala Canal Dunăre - Marea Neagră stabileşte responsabilităţile constructorilor
săi, repartizând pentru construirea sectorului de canal cuprins între Cernavodă şi
Basarabi - Grupul 2 Şantiere, al cărui director era inginerul Alexandru Sorescu şi, în
continuarea acestui sector, până la Marea Neagră - Întreprinderea de Construcţii
Hidrotehnice Constanţa, al cărui director general era inginerul Laurenţiu Toringhibel.
Aceştia, până în vara anului 1976, realizează concomitent organizările de şantier şi
începerea excavaţiilor şi turnărilor de betoane în cuva canalului, moment în care, la cel
mai înalt nivel de conducere al ţării, se hotărăşte ca Armata României să construiască,
cu forţe umane şi mijloace tehnice proprii, 40 km de canal cuprinşi între Cernavodă şi
zona de creastă (platoul dobrogean), dincolo de Basarabi. De acum, Grupul 2 Şantiere,
în afara coordonării întregii activităţi, îşi concentrează forţele pentru construirea ecluzei
şi a celorlalte lucrări conexe.
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Ministrul Apărării Naţionale dă această misiune Comandamentului Trupelor de
Geniu şi aprobă înfiinţarea Brigăzii Hidrotehnice cu sediul la Medgidia şi batalioanele
dispuse la Cernavodă, Medgidia, Satul Nou şi Basarabi. Până la sfârşitul lunii august,
Comandamentului Trupelor de Geniu înfiinţează şi dotează tehnic Batalionul Brigăzii de
la Cernavodă, comandat de colonelul Ilarie Udrea şi având inginer-şef pe maiorul inginer
Adrian Teodorescu, fost coleg de facultate. Anterior, colonelul Udrea fusese comandant
de batalion la Detaşamentul de Geniu Transfăgărăşan-Nord al cărui inginer şef am fost eu
şi, deci, pe amândoi îi cunoşteam foarte bine.
Eu mă aflam la Brigada de Drumuri Bucureşti încă din 1973 şi, în ziua de
25 august, am fost chemat de generalul maior Emil Andreescu - comandantul Trupelor de
Geniu - care mi-a comunicat faptul că voi fi numit inginer şef al noii Brigăzi înfiinţate la
Medgidia şi al cărei comandant va fi colonelul Ştefan Bediu, având ca locţiitor tehnic pe
maiorul inginer Constantin Stănciugelu şi locţiitor pentru servicii pe locotenent-colonelul
Zorojan. Toţi patru, în ziua de 29 august, la ora 10.00, ne-am prezentat directorului
general al Centralei Canal Dunăre - Marea Neagră, inginerul Ioan Baicu. Primiţi de acesta
în prezenţa şi a altor adjuncţi ai săi, printre care inginerul Ionel Man, ne-a făcut o scurtă
informare, apoi ne-a dat cheia unui apartament cu trei camere într-un bloc aproape de
Centrală, pe care să-l folosim pentru cazare şi birouri, astfel încât din ziua următoare să
începem activitatea. Eu, împreună cu directorul adjunct inginer Ionel Man am mers în
biroul acestuia şi, în prezenţa proiectantului şef inginer Chiriac Avădanei, m-a rugat să
realizez un tronson experimental al cuvei canalului, aşa cum se găsea cu apă în ea, pentru
ca după aceea să vadă dacă acest procedeu este mai avantajos decât cel realizat „la uscat”
prin evacuarea apei şi apoi realizarea excavaţiei şi a celorlalte lucrări prevăzute în proiect.
Tronsonul experimental trebuia să fie de 400-500 m într-un loc stabilit împreună cu
inginerul Sorescu. Am mers la batalionul de la Cernavodă, i-am luat pe Teodorescu şi
locotenentul inginer Vasile Corniş şi ne-am prezentat la Grupul de Şantiere, unde se
stabileşte ca loc experimental să fie malul stâng, între Km 16+380 şi 16+880 în tronsonul
şantierului şi al cărui şef era inginerul Toni Ionescu. Acest loc era lângă un canton C.F.
aproape de Mircea Vodă. Ne-am organizat activitatea şi, pe 01 septembrie la ora 08.20,
am început realizarea tronsonului experimental cu prima lucrare din graficul pe care-l
întocmisem, decopertarea stratului vegetal, folosind trei buldozere şi cele două formaţii
de topometrişti, comandate de ofiţerii topografi Budacu şi Man. Din consemnările mele
de atunci, mecanici pe cele trei buldozere au fost soldaţii Bălan Gelu din Negreşti Vaslui,
Bozdic Virgil din Braşov şi Ludovic Biro din Timiş.
Curăţarea fundului cuvei canalului de lângă mal şi taluzarea acestuia am
realizat-o cu draglinele şi excavatoarele. Pentru consolidarea taluzurilor şi executarea
lucrărilor de apărare s-au folosit saltele de fascine confecţionate pe portiţă, iar piatra era
transportată de la cariera Sitorman şi lansată peste fascine şi pe taluz tot de pe portiţă,
respectiv din autobasculante, folosindu-se excavatoarele cu cupă greifer şi buldozerele
pentru aşezarea ei pe taluz, întrucât greutatea unei bucăţi de piatră era în jur a 300 kg.
Betonul pentru grinzi a fost adus de la staţia de betoane a Grupului sau a fost preparat
pe mal cu betonierele din dotarea batalionului.
Aceste grinzi elastice pentru susţinerea pietrei de pe taluz şi de apărare
împotriva valurilor în urma trecerii convoiului de barje au fost turnate la cotele + 5,00 şi
+ 9,00, activitate începută în ziua de 17 noiembrie după ce, în 29 octombrie, a fost
REVISTA ARMEI GENIU NR. 1/2014

88

155 ANI DE LA ÎNFIINŢAREA ARMEI GENIU

lansată în apă de pe portiţa din pontoane, prima saltea din fascine, în timp ce drăgile
curăţau şenalul canalului.
14 decembrie 1976 este data la care tronsonul experimental al malului de canal
a fost realizat. În această perioadă de timp, august – decembrie, se completase
comandamentul brigăzii cu necesarul de cadre militare, iar din comandă mai făceau
parte coloneii Otto Brener, Gheorghe Popescu şi Ivan.
De asemenea, s-au constituit toate celelalte batalioane, având comandanţi şi ingineri
şefi pe ofiţerii: Cristea, Gurău, Alexandru, Suvejanu, Vişan, Chirecuţ, Stamen şi Dona.
Începând cu anul 1977, Brigada Hidrotehnică Medgidia lucra pe întregul sector
de canal ce-i revenea, iar calitatea militară şi profesională a cadrelor de geniu, precum şi
asigurarea acesteia din punct de vedere al mijloacelor tehnice, asigura garanţia realizării
de calitate şi la timp a lucrărilor care a fost confirmată în tot timpul rămas până la
inaugurarea Canalului. Eu am fost retras la Brigada de Drumuri de la care fusesem
detaşat, pentru a îndeplini altă misiune pe care o primisem, aceea de a înfiinţa, încadra şi
dota tehnic un batalion, astfel încât să poată realiza numai cu posibilităţi proprii o parte
din lucrările de modernizare a Transfăgărăşanului, repartizate prin Hotărârea Consiliului
de Miniştri din decembrie 1976. Pe funcţia vacantă a fost numit fostul meu coleg de
facultate, maiorul inginer Constantin Vână, adus de la o unitate de irigaţii.
În vara anului 1980, conducerea superioară de partid şi de stat este mulţumită de
ritmul de lucru impus de Brigada Hidrotehnică, dar nemulţumită pentru faptul că lucrările
dincolo de Şantierul Naţional al Tineretului de la Straja şi până la Marea Neagră sunt
mult rămase în urmă, ducând la prelungirea termenului stabilit pentru finalizare, anul
1982. Printre măsurile luate au fost înlocuirea directorului general al Centralei cu
generalul-colonel Vasile Ionel, adjunct al ministrului Transporturilor şi
Telecomunicaţiilor şi director general al Centralei Canal Dunăre – Marea Neagră, precum
şi o nouă misiune dată Armatei României, aceea de a mai realiza încă 6 km de canal în
zona platoului dobrogean (de creastă) între kilometri 53 şi 58, care reveniseră iniţial
Întreprinderii de Construcţii Hidrotehnice Constanţa.
Această
nouă
misiune
revine
tot
Comandamentului Trupelor de Geniu, care hotărăşte
dislocarea unei părţi din Brigada de Construcţii
Locuinţe Bucureşti la Cumpăna - Constanţa, unde
să-şi transforme un batalion în detaşament de
construcţii, concomitent cu înfiinţarea altui
detaşament, ambele asigurate şi dotate tehnic ca şi
batalioanele Brigăzii de la Medgidia. Acestea
trebuiau să realizeze şi acest tronson suplimentar de
canal. Brigada de Geniu a fost comandată de
generalul-maior inginer Constantin Perieanu, care
mă avea pe mine prim-locţiitor şi inginer şef, pe
colonelul Mihalache Dan - locţiitor politic, colonelul Gheorghe - şef de stat major,
colonelul inginer Nicolae Bălan - locţiitor tehnic şi colonelul Ion Sava - contabil şef.
Detaşamentele au avut comandanţi şi ingineri şefi pe ofiţerii Vasile Bârleanu, Paceagiu,
Nicolaescu, Mitrea şi Drăguşin.
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Colaborarea dintre Brigada de Geniu şi Grupul de Şantiere al I.C.H., al cărui
director a fost inginerul Mihail Dulică, a fost fără cusur, reuşindu-se recuperarea
rămânerilor în urmă, dar realizarea ecluzelor, porturilor şi altor lucrări conexe nu au
putut fi terminate decât în primăvara anului 1984 şi cei 64,2 km de canal sunt daţi
navigaţiei după inaugurarea din 26 mai a Complexului Hidroenergetic şi de Transport
Dunăre - Marea Neagră, a cărui construcţie a durat opt ani, fiind realizat numai cu forţe
umane, tehnice şi materiale ale României. Realizarea acestui complex este o mândrie
naţională, fiind una din cele mai mari construcţii româneşti ale secolului trecut.
La edificarea acestuia, printre cei peste 30.000 de constructori, s-au numărat şi
militarii genişti, a căror participare a fost una decisivă şi care au dat dovadă în permanenţă
de entuziasm, curaj şi eroism în înfruntarea tuturor greutăţilor de tot felul, ieşind militari
victorioşi, menţinând la standarde ridicate onoarea şi aprecierea armatei române.
Cu prilejul împlinirii în acest an a 155 de ani de la înfiinţarea armei geniu şi a
30 de ani de la inaugurarea acestui unic Complex Hidroenergetic şi de Transport
Dunăre - Marea Neagră, doresc ca în numele militarilor genişti să reamintesc factorilor
de decizie şi conducerii ţării, aprecierea consemnată în „Istoria Armei Geniu” de către
una din cele mai mari personalităţi, nu numai ale acestei arme, ci a naţiunii române, din
secolul al XIX-lea şi începutul secolului XX – generalul Constantin Nicolae HÂRJEU:
,,...create pentru a satisface nişte trebuinţe de folos obştesc, trupele de geniu –
organizate milităreşte, [...] nu au întârziat de a lua caracterul unor trupe adevărat
tehnice şi de a deveni un factor important al Armatei noastre, folositoare în timp de
pace, indispensabile în timp de război”.
D.N.7 C TRANSFĂGĂRĂŞAN

 Colonel (rz.) ing. Costache CHIRECUŢ
Transfăgărăşanul reprezintă o legătură sufletească şi fizică între două provincii
româneşti – Muntenia şi Transilvania – provincii ce mult timp au fost despărţite şi care
niciodată nu au uitat că sunt urmaşele Daciei. Transfăgărăşanul a putut fi executat
datorită luptei poporului român pentru unitate naţională, care a culminat cu MAREA
UNIRE de la 1 Decembrie 1918, înfăptuită cu multe jertfe şi sacrificii în capitala primei
Uniri sub Mihai Viteazul, la Alba Iulia.
Despre acest drum s-a scris mult şi se va scrie, dar adevărul despre el numai noi,
constructorii lui, îl ştim.
Construcţia lui a început în anul 1969 de către judeţele Argeş şi Sibiu, din
necesitatea asigurării unor drumuri de exploatare forestieră, de interes local (H.C.M.
nr. 2551 din 1969).
În anul 1970 (H.C.M. nr. 1116 din 1970), execuţia lucrărilor este continuată de
Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţii în sectorul Nord şi
Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor în sectorul Sud, ca titulari de investiţii,
în colaborare cu Ministerul Apărării Naţionale - ca element de execuţie pentru tot
traseul - sarcina concretă de a conduce lucrările pentru realizarea obiectivului revenind
Comandamentului Trupelor de Geniu, comandat de generalul-locotenent Vasile Şlicariu.
Realizarea tunelului pe sub culmea PALTINUL a fost atribuită Ministerului
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Energiei Electrice. Proiectarea întregului traseu a revenit Institutului de Cercetări şi
Proiectări pentru Industria Lemnului Bucureşti.
Tema de proiectare cerea construcţia unui drum cu simplu fir de circulaţie, cu
platforme de încrucişare/aşteptare de la barajul lacului Vidraru – Valea Caprei – Bâlea
Lac – D.N.1 între Făgăraş şi Sibiu, cu o viteză de proiectare de 25 km/oră.
Pentru studierea terenului, recunoaşteri, trasarea lucrărilor, Institutul de
Cercetări şi Proiectări pentru Industria Lemnului a apelat la concursul alpiniştilor şi
vânătorilor de munte.
Ministerul Apărării Naţionale, prin Comandamentul Trupelor de Geniu, a
început lucrările la Transfăgărăşan la începutul anului 1970, prin Regimentul 1 Geniu
,,Alexandru Ioan Cuza” din Râmnicu Vâlcea, comandat de locotenent-colonel Bediu
Ştefan, care a constituit două detaşamente încadrate cu ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri
şi militari în termen şi cu o dotare tehnică redusă (buldozere, autogredere,
motocompresoare, mijloace de transport, explozivi şi mijloace de darea focului, unelte).
Aceste detaşamente au început lucrările de la Sud la Nord pe marginea lacului Vidraru
şi Valea Caprei şi de la Nord la Sud de la D.N.1 pe valea Bâlei spre Bâlea Cascadă şi
erau destinate deschiderii fronturilor de lucru.
În decembrie 1970, Comandamentul Trupelor de Geniu, analizând situaţia şi, în
urma experienţei căpătate, a ajuns la concluzia că pentru terminarea lucrărilor într-un
timp extrem de scurt, trebuie angajate forţe şi mijloace mult mai mari, atât la Sud, cât şi
la Nord. În urma analizei, s-a hotărât ca lucrările la Sud să fie executate de Regimentul 1
Geniu din Râmnicu Vâlcea, iar cele de la Nord de Regimentul 52 Geniu din Alba Iulia,
acestea fiind dotate cu utilajele, mijloacele de transport, uneltele şi materialele necesare
şi întărite cu efective de la alte arme.
În acest scop, traseul drumului se împarte:
Sectorul Sud:
 contur lac acumulare Vidraru, de la baraj până la coada lacului – lungime 25,6 km;
 traseul pe Valea Caprei, de la coada lacului la tunel – lungime 28,580 km.
Sectorul Nord:
 D.N.1 Făgăraş – Sibiu, Cârţişoara – Bâlea Cascadă, Bâlea Lac, tunel –
lungime 35,1 km.
Prin H.C.M. nr. 9/1971 se stabileşte ca drumul proiectat ca drum cu bandă
simplă şi lacuri de încrucişare/aşteptare să fie realizat cu două benzi de circulaţie, ceea
ce a mărit substanţial cantitatea de lucrări.
În anul 1973 are loc la Sud o nouă redistribuţie de forţe: Regimentul 1 Geniu
(Detaşamentul de Construcţie Sud) comandat de locotenent-colonel Bediu Ştefan şi apoi
de locotenent-colonel Horcală Ioan, preia numai lucrările pe valea pârâului Capra, iar pe
conturul lacului Vidraru sunt preluate de Detaşamentul de Construcţii contur lac,
comandat de colonel Buzatu Gheorghe.
Lucrările în sectorul Nord sunt în continuare executate de Regimentul 52 Geniu
(Detaşamentul de Construcţii Nord) sub comanda lt.col. Mazilu Nicolae.
Lucrările cele mai grele au fost cele de derocări/săpătură în stâncă cu ajutorul
materialelor explozive, care au necesitat pregătirea atât a cadrelor, cât şi a artificierilor,
având în vedere că exploziile se executau în găuri de mine (bihorene) şi materialul
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exploziv era azotatul de amoniu (îngrăşământ agricol) amestecat cu motorină, iniţierea
exploziei făcându-se cu trotil, capse pirotehnice, fitil ordinar şi detonant.
Totodată, în urma executării exploziilor pe versanţi, rămâneau colţi de stâncă
care periclitau atât forţa de muncă, cât şi mijloacele tehnice prin posibilitatea căderii lor.
Pentru aceasta s-au instruit şi pregătit militari care executau rănguirea lor.
O zi de muncă în Transfăgărăşan însemna un furnicar de oameni, de mijloace de
transport, de utilaje, o canonadă de explozii la ore fixe de trei ori pe zi, o foarte bună
sincronizare în executarea diferitelor lucrări, mii de metri cubi de stâncă derocaţi şi
înlăturaţi de pe platforma drumului, mii de metri cubi de balast, pietriş, ciment, azotat
de amoniu, beton, piatră spartă transportaţi, sute de metri cubi de zidărie, de piatră
spartă produsă în staţiile de concasare, vagoane descărcate în staţiile CFR, asigurarea
cazării şi hranei miilor de constructori, etc.
Pericole pe timpul execuţiei lucrărilor erau nenumărate, de la vânt, ploi, viscol,
până la avalanşe, căderi de stânci, dar printr-o bună organizare şi conducere, acestea au
fost învinse şi nu ne-au împiedicat în îndeplinirea misiunii.
Pentru protejarea drumului în zonele cu avalanşe, s-au prevăzut şi executat
copertine în mare majoritate în timpul modernizării drumului, prin aplicarea unei
îmbrăcăminţi din beton asfaltic după anul 1974, M.Ap.N. constituind un batalion de
drumuri pentru aceasta, comandat de colonel Tănase Constantin.
Având în vedere necesitatea ca turiştii să ajungă la lacul Bâlea în perioada de
închidere a circulaţiei între Cabana Bâlea Cascadă şi lacul Bâlea, s-a executat de către
Ministerul Minelor, telefericul care face legătura între cele două obiective.
Pentru realizarea acestui drum, au fost executate, în principal, următoarele
volume de lucrări:
 terasamente – 3820000 m3, din care derocări – 1393455 m3;
 ziduri de sprijin – 290000 m3;
 fundaţii – 289256 m3;
 îmbrăcăminte macadam – 597087 m3 (160000 m3 piatră spartă);
 poduri şi viaducte – 27;
 podeţe – 803.
Drumul are următoarele caracteristici:
 lungime: 90,08 km;
 lungime tunel: 800 m;
 lăţimea platformei drumului: 8 m;
 lăţime parte carosabilă: 6 m;
 cotă intrate tunel Bâlea: 2042 m;
 declivitate: 6%, puncte excepţionale 8%;
 dublu fir circulaţie;
 viteza de proiectare: 25 km/oră;
 rază minimă curbe: 25 m;
 rază serpentine: 15 m.
Pentru asigurarea balastului, pietrei sparte, piatră brută, betonului, au fost
deschise şi exploatate balastiere pe râurile Olt, Argeş, cariere de piatră cu staţii de
concasare, staţii de betoane. Mijloacele de transport şi utilajele participante au fost
produse de industria noastră.
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Pentru a asigura o cazare cât mai bună a cadrelor, M.Ap.N. a construit două
hoteluri, unul în sectorul Sud şi unul în sectorul Nord.
Lucrările de construcţie a drumului la stadiul de macadam au fost apreciate de
Comisia de recepţie cu calificativul EXCEPŢIONAL.
Drumul a fost inaugurat la data de 22 septembrie 1974, dată care constituie
darea lui în exploatare.
Această lucrare a fost executată într-un timp record datorită dragostei faţă de
patrie şi popor, abnegaţiei, curajului şi devotamentului forţelor umane participante,
pregătirii de specialitate a cadrelor şi militarilor în termen, ea constituind o adevărată
şcoală de formare a noastră ca oameni utili societăţii.
În finalul acestei mici istorii a acestui mare obiectiv, vă rog să-mi permiteţi să aduc
mulţumirile mele celor cu care am fost coleg la executarea acestui drum, iar
dumneavoastră, cititorii, să păstraţi stimă şi respect faţă de ei şi atunci când mergeţi pe
Transfăgărăşan să puneţi câte o floare la cele două monumente ridicate de cadrele şi
militarii din Regimentul 52 Geniu, la POARTA GENIŞTILOR şi POARTA ÎNTÂLNIRII.
În încheiere vă prezint trei întâmplări:

 Într-una din zile, în zona zidului de sprijin de la Poarta Geniştilor, observ o
capră neagră. Se opreşte, priveşte în sus, în jos şi apoi prăpastia plină de pietre de la
derocări. Fac semn ostaşilor, comandanţilor, tuturor din zonă să nu mai facă zgomot, să
nu mai lucreze. Toţi privesc la frumoasa capră neagră. După câteva secunde, capra
începe să traverseze prăpastia. Merge cu multă atenţie, nu face salturi, parcă alege un
traseu. Ajunge în partea cealaltă a prăpastiei, se opreşte puţin şi apoi se întoarce pe
acelaşi drum, ajunge acolo unde am zărit-o prima dată şi dispare. După câteva secunde,
capra neagră apare însoţită de doi iezişori şi, pe traseul parcurs înainte, trece prăpastia,
ea înainte, urmată de cei doi ,,copilaşi” ai ei. Din când în când se opreşte şi-şi vede
odraslele cum o urmează pe un drum bine ales şi fără pericole. Ajunge cu cei doi pui la
capătul prăpastiei, îşi continuă drumul, dispărând din zona noastră.
,,Doamne, ce minune, ce înseamnă dragostea de mamă!” îmi zic în sinea mea şi
cred că toţi care au fost prezenţi alături de mine, la această minune, gândesc la fel.

 Într-o zi a anului 1973, în timp ce verificam modul în care se executau
lucrările la zidul de sprijin de la Poarta Geniştilor, opreşte un autoturism de teren militar
lângă mine. Din el coboară un domn în vârstă cu o ţinută atletică şi adecvată drumeţiilor
montane, însoţit de un căpitan. Au venit spre mine, i-am salutat, iar ofiţerul a făcut
prezentările: ,,tovarăşul general Mociulschi Leonard ...”. M-am prezentat şi timp de
10-15 minute am avut o discuţie foarte interesantă cu unul din eroii armatei române în
cel de-al doilea război mondial. Domnia sa şi-a exprimat bucuria şi recunoştinţa faţă de
noi, soldaţi, gradaţi, subofiţeri, maiştri militari şi ofiţeri care, cu eforturi mari, construim
unul din cele mai frumoase drumuri din România. Apoi, şoptit mi-a zis: ,,aş vrea ca
maşina să se defecteze şi să-mi continui drumul până la lacul Bâlea pe jos că numai aşa
simţi aerul şi mireasma muntelui şi poţi să admiri pe săturate frumuseţea lui”. M-a
întrebat de unde sunt. I-am răspuns că sunt din nordul Moldovei, de pe malul Siretului.
Apoi, cu vorbe molcome moldoveneşti mi-a zis: ,,şi eu sunt tot de acolo, păcat că
aproape jumătate din sfânta ţară a lui Ştefan cel Mare nu mai este a noastră, dar istoria
ne-o va da înapoi”. Mi-a strâns mâna şi, în timp ce se urca în maşină, a spus cu o voce
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puternică: ,,Trăiască România mare!”. Maşina s-a pus în mişcare şi timp de câteva
secunde am privit-o cum se depărtează de noi, ducând cu ea pe cel care luptase pentru
ţară şi suferise atât de mult după război.

 Cu câteva zile înainte de inaugurarea drumului Transfăgărăşan, în timp ce
ajunsesem la Poarta Geniştilor dinspre Cascada Bâlea, lângă mine opreşte o maşină de
teren cu număr de înmatriculare de Bucureşti. Din ea coboară şeful Inspectoratului
judeţean de securitate Sibiu şi doi bărbaţi. Şeful securităţii şi cei doi vin spre mine, ne
salutăm şi-mi sunt prezentaţi cei doi: ministrul de interne Emil Bobu şi şeful
Departamentului securităţii statului, Tudor Postelnicu. Emil Bobu citeşte cele scrise pe
placă. Cele scrise sunt simple şi la obiect: Militarii constructori au hotărât ca acest loc să
se numească ,,Poarta Geniştilor”. Mă întreabă: ,,cine a pus placa aceasta şi cea de la
Poarta Întâlnirii?”. Îi răspund: ,,noi, cei ce am construit acest drum”. ,,Să le dai jos” îmi
spune dânsul. Îl întreb: ,,de ce?”. Îmi răspunde: ,,pentru că nu scrie nimic despre
conducerea superioară de partid şi de stat”. Îi răspund: ,,nu pot executa ordinul
dumneavoastră, deoarece sunt militar şi primesc ordine de la şefii mei. Ministrul apărării
naţionale a fost de acord cu conţinutul lor şi dacă dânsul dă ordin să le dăm jos, le dăm”.
,,Bine, o să iau legătura cu ministrul dumneavoastră şi o să primeşti ordin să le dai jos”.
A trecut şi festivitatea de inaugurare, nu am primit niciun ordin, plăcile au
rămas acolo mult timp, până când nişte turişti, fără respect faţă de munca noastră, le-au
luat. Mare păcat! S-au uitat eforturile făcute de noi, uneori supraomeneşti, cei în
uniformă militară, care am construit acest drum.
În luna septembrie 2009, Batalionul 136 Geniu ,,Apulum” a făcut noi plăci şi
le-a pus la cele două porţi, pentru cinstirea constructorilor militari ai acestui drum.
DIN AMINTIRILE COMANDANTULUI
UNUI BATALION DE DRUMURI PODURI

 General de brigadă (rtr.) Vasile I. SĂVOIU
Am absolvit Şcoala Militară de Ofiţeri de Geniu - Râmnicu Vâlcea, promoţia
2 octombrie 1958 şi Academia Militară Generală, Facultatea Arme, Secţia Geniu, în
anul 1973. Prin ordinul M.C. 00819 din 15 august 1973, am fost numit comandant al
Batalionului 144 Drumuri Poduri din garnizoana Buzău, funcţie pe care am îndeplinit-o
până la data de 01 decembrie 1982.
La luarea în primire, batalionul avea următoarea organizare de pace:
4 Companii Construcţii Drumuri, 1 Companie Pază şi Apărare Lucrări de Artă,
1 Companie Instrucţie, 1 Pluton Pontonieri şi 1 Pluton Transport Gospodărie.
Batalionul 144 Drumuri Poduri făcea parte din Brigada 35 Drumuri Poduri,
comandată la acea vreme de colonel Constantin Velişcu, iar aceasta era subordonată
Comandamentului Trupelor de Geniu.
Efectivele batalionului variau numeric între 1500-2000 de oameni, iar asigurarea
cu efective se făcea prin încorporări periodice executate de Comandamentele Militare
Judeţene de pe întreg cuprinsul României. Recruţii erau încorporaţi la sediul
batalionului din garnizoana Buzău în câte 2-3 serii pe an, fiecare serie cu un efectiv de
300-400 de oameni. Evident, acelaşi număr de oameni treceau în rezervă.
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Dintre cei încorporaţi, 15-20% aveau antecedente penale minore, dar care nu se
încadrau în unităţile militare operative.
Instruirea militarilor încorporaţi se făcea atât la sediul batalionului din
garnizoana Buzău, dar şi în alte unităţi militare din garnizoanele Buzău, Rm. Sărat şi
Galaţi. Durata instruirii era de două luni, timp în care recruţii executau temele de
bază specifice instrucţiei militare generale şi de specialitate de nivel individual şi al
grupei. În principal, instrucţia militară generală cuprindea teme referitoare la
cunoaşterea regulamentelor militare generale, instrucţia de front, cunoaşterea
armamentului din dotare şi executarea a două şedinţe de tragere, cunoaşterea şi
întrebuinţarea mijloacelor individuale de protecţie N.B.C., acţiunea soldatului şi a
grupei în apărare şi în ofensivă.
La instrucţia de specialitate de geniu se executau teme referitoare la
cunoaşterea, plantarea şi deplantarea minelor antiinfanterie şi antitanc din dotare,
plantarea unor porţiuni de câmpuri de mine prin diferite procedee, cunoaşterea
elementelor drumului şi trasarea rapidă a curbelor, cunoaşterea elementelor constructive
ale podului jos, cunoaşterea caracteristicilor explozivilor şi a mijloacelor de darea
focului, confecţionarea unei amorse şi darea focului la un cartuş de 100 grame TNT,
executarea dispozitivelor pirotehnice şi electrice cu material de exerciţiu.
După executarea primei luni de instrucţie, din efectivele la dispoziţie erau
selecţionaţi circa 30 de militari care continuau instrucţia încă două luni într-o subunitate
şcoală de gradaţi, după un program special întocmit. La sfârşitul celor trei luni de
instrucţie, aceştia erau examinaţi de o comisie numită prin OZU şi, în funcţie de
rezultatele obţinute, erau avansaţi la gradul de caporal sau fruntaş şi încadrau grupele pe
funcţii de comandanţi de grupe. Separat de această şcoală de gradaţi, periodic, dar de
multe ori concomitent cu aceasta, erau selecţionate efective care executau, timp de şase
luni, instrucţie specifică pentru paza şi apărarea lucrărilor de artă, iar la terminarea
instruirii, încadrau Compania Pază şi Apărare.
În fiecare serie încorporată, 5-7% din recruţi erau neştiutori de carte sau aveau
sub 4 clase. Cu aceştia, pe timpul celor două luni de instruire, se făcea după-amiaza
şcolarizarea lor de către un învăţător calificat şi primeau un atestat de absolvenţi a
4 clase primare. Efectivele neselecţionate pentru instruirea suplimentară erau trimise pe
şantierele de lucru unde executau lucrări practice de construcţii 5 zile pe săptămână.
Sâmbăta, toate subunităţile de pe şantire executau instruire militară generală şi de
specialitate, antrenamente privind întrebuinţarea armamentului individual şi executarea
periodică a unei şedinţe de tragere în cel mai apropiat poligon de sediul şantierului,
pregătire fizică, întreţinerea armamentului şi a materialelor din dotare.
Activitatea pe şantier se desfăşura în baza unei „Instrucţiuni de Relaţii”
aprobată de către Ministerul Apărării Naţionale şi de Ministerul Transporturilor şi
Telecomunicaţiilor. Potrivit acestei instrucţiuni, unitatea militară era obligată să
asigure efectivele solicitate de beneficiarul de lucrări care, la rând lui, era obligat să
asigure condiţiile de cazare, hrănire şi lucru prevăzute în regulamentele militare şi
actele normative cu privire la protecţia muncii. Instrucţiunea menţionată prevedea, de
asemenea, că nivelul de reprezentare al comandantului de unitate militară era la
nivelul directorului întreprinderii, iar a comandanţilor de companii, la nivelul şefilor
de şantier.
Până în anul 1973, efectivele batalionului participaseră la executarea
următoarelor lucrări: construirea podului rutier Giurgeni – Vadu Oii, construirea
aeroporturilor Otopeni şi Mihail Kogălniceanu, modernizarea şantierului naval Galaţi,
consolidarea malurilor braţului navigabil Sulina, modernizarea drumurilor naţionale
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Buzău - Slobozia, Buzău - Siriu, Constanţa - Medgidia, Tg.Mureş - Topliţa, Mărăşeşti Tecuci - Iaşi, Ploieşti - Cheia - Braşov, Constanţa - Tulcea, Braşov - Poiana Braşov,
Bacău - Oneşti.
În perioada 1973-1982, în care am asigurat comanda batalionului, efectivele
acestuia au participat la paza şi apărarea podului rutier Giurgeni-Vadu Oii, construirea
docului uscat din Şantierul Naval Constanţa, organizarea de şantier pentru începerea
docului uscat de la Mangalia, extinderea portului Constanţa Sud - Agigea, concomitent
cu întreţinerea căilor rutiere şi de cale ferată din portul Constanţa, modernizarea
aeroporturilor Otopeni şi Mihail Kogălniceanu, participarea la construirea canalului
navigabil Dunăre - Marea Neagră prin realizarea organizărilor de şantier la Cernavodă,
Făclia, Medgidia, Basarabi, Agigea şi Cumpăna, construirea tronsonului experimental
Basarabi, al podului rutier de traversare a canalului de pe comunicaţia Constanţa Agigea şi a ecluzei de la Agigea, taluzarea şi consolidarea malurilor Mării Negre între
Mamaia şi Eforie Sud, derocări în cariera Sitorman, lucru în poligonul de confecţionare
a stabilopozilor de 4, 6 şi 10 tone necesari construcţiilor hidrotehnice, amenajarea
drumului contur lac şi a celor două viaducte de la barajul Siriu, dublarea podului rutier
peste râul Buzău din comuna Mărăcineni - Buzău, etc.
Unitatea fiind cu gestiune economică proprie, lucrările prestate erau decontate
financiar de către beneficiarul de efective, iar sumele băneşti realizate erau folosite pentru
echipare, hrănire, cazare în şantier, solde pentru cadre şi pentru militarii în termen,
deplasări în concedii, prime băneşti pentru cei care contribuiau la realizarea şi depăşirea
planului stabilit şi care aveau o comportare disciplinară exemplară. Militarii în termen
premiaţi primeau sumele de bani direct în carnetele CEC personale şi intrau în posesia lor
la trecerea în rezervă. Au fost dese situaţiile când, la trecerea în rezervă, aceştia primeau
5000-6000 lei. Carnetele CEC erau păstrate la subunitate, iar operaţiunea de depunere se
făcea lunar. Celelalte cheltuieli făcute pentru executarea activităţilor cu specific militar
erau suportate de bugetul M.Ap.N.
În afara sarcinilor de instruire militară şi de lucru, la decretarea mobilizării,
efectivele batalionului, indiferent de şantierele în care se găseau, încetau lucrul şi se
deplasau la sediul batalionului din Buzău pentru punerea în aplicare a planurilor de
mobilizare şi înfiinţarea unei mari unităţi de drumuri şi 2 batalioane de comenduire şi
îndrumarea circulaţiei. Deplasarea se executa cu mijloacele de transport puse la
dispoziţie de şantierul la care se găseau efectivele.
Pregătirea cadrelor militare din batalion se realiza conform dispoziţiilor
specifice emise de Marele Stat Major, fără nici o deosebire faţă de cadrele din unităţile de
instrucţie. Acestea erau planificate pentru a urma toate cursurile de perfecţionare statuate
în sistemul militar şi participau inclusiv la pregătirea centralizată pentru examenul de
admitere în Academiile Militare (generală şi tehnică). Aşa se explică faptul că, aproape
fără excepţie, cadrele plecate din batalion şi încadrate în diferite funcţii în comandamente
sau unităţi din organica M.Ap.N şi-au făcut în mod conştiincios datoria, îndeplinindu-şi
bine şi foarte bine sarcinile de serviciu.
Deşi aspectele prezentate se referă la activitatea unui batalionul angajat la
lucrări în economia naţională, trebuie să subliniez şi faptul că toate obiectivele realizate
au contribuit atât la pregătirea teritoriului naţional pentru apărare, cât şi la creşterea
puterii economice a României. Pot spune, fără a greşi, că am activat în concordanţă
deplină cu concepţia ce a stat la baza înfiinţării trupelor de geniu de către Domnitorul
Alexandru Ioan Cuza. Dacă, totuşi, se mai pune întrebarea „a fost utilă o asemenea
unitate militară?” las pe cei care lecturează acest articol să se pronunţe.
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În ce mă priveşte, ca şi comandant al acestui batalion timp de aproape un
deceniu, sunt mândru cu realizările înfăptuite, toate fiind utile şi în zilele noastre.
Fiind un moment aniversar al armei geniu, îmi îndrept gândurile cu
recunoştinţă către generaţiile de efective pe care le-am comandat şi care, cu eforturi
remarcabile, au contribuit la edificarea obiectivelor menţionate, lucrând fără preget,
uneori în schimburi prelungite, indiferent de anotimp şi starea vremii. Le sunt
recunoscător tuturor pentru că i-am simţit alături de mine, de la soldat la primul
locţiitor, ca pe un colectiv unit şi împreună am reuşit, indiferent de situaţiile în care
am fost nevoiţi să ne desfăşurăm activităţile, să ne achităm cu brio de misiunile
încredinţate.
Acum, după 40 de ani, fostul lor comandant le adresează un sincer
MULŢUMESC!

MEDIUL CĂRTURĂRESC
ÎN TIMPUL DOMNIEI LUI CONSTANTIN BRÂNCOVEANU (1688 – 1714)
2014 - ANUL BRÂNCOVEANU - 300 DE ANI DE LA MAZILIRE

 Bibliotecar Virgil MAREŞ
Ceea ce aduce nou epoca brâncovenească în istoria noastră naţională este,
desigur, originalitatea metodelor politice ale voievodului muntean, noi metode în
politica Ţării Româneşti faţă de puternicii ei vecini.
Bine pregătit politic prin experienţa pe care o
căpătase urmând, fie politica unchiului său Şerban Vodă
Cantacuzino, fie sfaturile celuilalt unchi al său, stolnicul
Constantin Cantacuzino, înzestrat cu o vie inteligenţă şi o
aleasă cultură, Constantin Brâncoveanu a ştiut să exploateze
evenimentele cu care a fost confruntat în aşa fel încât a reuşit
să păstreze semiautonomia şi semiindependenţa Ţării
Româneşti un pătrar de veac şi să menţină poporul român în
atenţia marilor puteri care decideau soarta lumii.
Prin educaţia şi formaţia lui politică, Constantin
Brâncoveanu a trăit din plin conştiinţa existenţei poporului
român, unul şi indivizibil, în tot spaţiul Daciei, dând epocii
brâncoveneşti o originalitate care-i conferă atributele unui stil.
Fiind receptiv faţă de spiritul renascentist care domina Europa occidentală,
voievodul muntean a căutat prin tipărituri în limba română, prin introducerea ei în
biserică, prin lichidarea culturii slavo-bizantine cu sprijinul limbii greceşti şi a
elenismului, formă orientală a spiritului occidental, să dea un nou curs dezvoltării
culturii române.
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Când, la sfârşitul lunii octombrie
1688 a fost ales domn al Ţării
Româneşti, Constantin Brâncoveanu era
un bărbat în plină vigoare, de 34 de ani,
înalt, frumos, cu rară distincţie în
trăsături şi gesturi, cultivat şi preţuit,
stăpân al unor mari averi, tânărul boier
avea în faţa lui un viitor strălucit.
Despre imensele lui averi,
moştenite sau realizate în timpul vieţii,
ne putem da seama din faptul că
nenumăratele ctitorii şi palate pe care
le-a zidit, restaurat sau înzestrat, precum
şi daniile pe care le-a făcut la mai toate mânăstirile din Orientul creştin, tot mecenatul
său cultural, a fost înfăptuit cu bani din cămara personală, nu cu bani din vistieria ţării.
Până acum nu se ştie nimic despre urgia ce s-a abătut asupra averilor domnitorului,
când a fost mazilit în primăvara anului 1714. Palatele i-au fost răvăşite, hârtiile
risipite, bogăţiile prădate. Iar ceea ce n-au făcut turcii în graba lor, a completat noul
domnitor, vărul său, Ştefan Cantacuzino.
Deşi îl despărţeau numai câteva decenii de marele său înaintaş, Matei Basarab,
Constantin Brâncoveanu a inaugurat un nou stil politic, bazat, în afară de noi metode
diplomatice, pe actul de cultură şi răspândirea ei în straturi cât mai largi. Adevăraţii lui
ambasadori au fost cărturarii şi cărţile, bisericile şi palatele pe care le-a înălţat. De aceea,
pe drept cuvânt s-a vorbit de monarhia culturală a lui Constantin Brâncoveanu.
Om de aleasă cultură, cunoscător al
limbilor greacă şi latină, Constantin
Brâncoveanu a manifestat din tinereţe o
mare pasiune pentru studiu şi carte. Încă de
pe când era mare spătar a dăruit cărţi unor
aşezăminte religioase. Mânăstirile Bistriţa,
Dintr-un lemn şi Surpatele au fost
înzestrate, printre altele, şi cu câte un
exemplar din evanghelia tipărită în limba
română, la Bucureşti, în 1682, cu legătură în
aur şi argint. Printre lexicoanele procurate
se afla şi marele lexicon greco-latin al lui
Varinus Favorinus, în ediţia in folio, tipărită
la Veneţia în 1522, precum şi Biblia sacra
polyglota, tipărită la Londra în şase volume
in folio, carte foarte rară chiar pe acea
vreme. Însă, pasiunea lui Constantin
Brâncoveanu pentru carte a fost concretizată
în alcătuirea unei biblioteci personale prin
care se identifică un adevărat bibliofil.
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În anul 1708, el şi-a transferat biblioteca la mânăstirea Hurezi, iar pe
frontispiciul ei a poruncit să se scrie: ,,Biblioteca de hrană dorită sufletului, această
casă a cărţilor îmbie spre înţeleaptă îmbelşugare”. Prezenţa, în această bibliotecă, a
unor cărţi apărute la Londra, Paris, Amsterdam, Köln sau Roma, cu diverse teme de
istorie sau drept, matematică şi astronomie, teologie sau literatură, dovedeşte nivelul
culturii voievodului şi ideile inovatoare ale umanismului occidental.
Biblioteca a fost organizată la Hurezi pentru că voievodul intenţiona ca acest
complex monahal să devină o mare instituţie culturală. Într-o asemenea perspectivă, ar
fi fost prima bibliotecă naţională în sensul organizării ei, mai cu seamă că poruncise
ca toate cele cinci tipografii domneşti să trimită câte un exemplar bibliotecii, din fiecare
volum tipărit, urmând să se constituie primul depozit legal al cărţii româneşti. Dar
vremurile aprige au vrut altfel.
Profund umanist, voievodul muntean punea un mare accent pe cultură în general
şi pe formaţia cărturărească a omului, îndeosebi. Însă, traducerea unor biografii din
opera lui Plutarh, lucrare clasică a antichităţii privind marile figuri, de către Constantin,
fiul mai mare al voievodului, poate să însemne şi dorinţa nemărturisită a acestuia de a-şi
pregăti fiul să-i urmeze în scaunul domnesc. Vieţile paralele se înscriu printre aceste
lucrări chemate să formeze educaţia şi să completeze instrucţia unui prinţ, unui
moştenitor la tron.
Constantin Brâncoveanu a avut o grijă deosebită faţă de Academia de la
Sf. Sava, pe care o considera ,,o şcoală înaltă de obşte, pentru şcolarii localnici şi
străini”, căreia în 1707, după reorganizare, îi asigură ca venit permanent pentru plata
profesorilor, dobânda de 810 taleri de la cei 30000 de taleri depuşi la Zecca veneţiană.
Aici se preda literatura clasică greacă, poemele homerice, filozofia şi fizica, dar şi
metafizica (aristotelică) şi matematica (pitagoreică), cu profesori reputaţi, bine cunoscuţi
în Orientul european.
Ataşamentul lui Constantin vodă faţă de cultura europeană şi, mai ales, faţă de
universităţile italiene, a mers până acolo încât a trimis la Padova, pentru studii, mai
mulţi elevi ai Academiei de la Sf. Sava. Pe plan spiritual, aici s-a putut preda un
învăţământ laic în deplină libertate. Oraşul Bucureşti era singurul mare centru de cultură
din Europa răsăriteană; era metropola noului Bizanţ. Pentru mulţi savanţi greci din
sec. XIX, reşedinţa domnească era ,,azilul muzelor şi al savanţilor”.
Operă a voievodului, introducerea limbii greceşti a fost determinată din motive
de ordin religios, cultural, politic şi economic, într-o perioadă în care limba română nu
devenise încă aptă pentru a înlocui slavona din biserică şi pentru a înlesni traduceri din
alte limbi. Admiratori ai limbii şi culturii greceşti, cărturarii au contribuit, cu sprijinul
voievodului, la răspândirea literaturii greceşti în ţările române. Numai din fabulele lui
Esop, traduse cu numele de Esopia, sunt cunoscute 15 manuscrise la Academia română
plus scrierile istoricilor bizantini. O mare circulaţie au avut însă aşa numitele cărţi
populare, opere ale spiritului bizantin, în care se contopeau spiritul grec cu fantezia
fabuloasă a lumii orientale. Varlaam şi Ioasaf, Fiziologul, Alexandria (mai ales) şi
multe altele au fost cărţi de căpătâi ale multor români din vremea lui Brâncoveanu şi
chiar înainte şi după el.
Una din preocupările constante ale domnitorului şi cărturarilor din jurul lui a
fost de a veni în ajutorul poporului român din tot spaţiul Daciei. Dacă în Moldova
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circulau cărţile ieşite de sub teascurile tipografiei din Iaşi, în Transilvania a susţinut
această luptă tipărind cărţi în limba română la tipografia din Bălgrad, demonstrând
prin aceasta înalta lui conştiinţă românească. În 1685 apare la Bălgrad cartea
Cărarea pe scurt, o lucrare puritană engleză, în 1680 apare la Bucureşti Liturghia
în limba română, iar în 1701 episcopul Mitrofan tipăreşte la Buzău Psaltirea.
Prin mecenatul său, voievodul muntean a făcut nenumărate daruri la
Sf. Munte. De altfel, românii au dăruit acestui mare complex monahal alcătuit din
20 de mânăstiri, mai mult decât toate popoarele ortodoxe la un loc, în bani, obiecte
de cult sau cărţi, în afară de restaurări sau de reparaţii de clădiri. De aceea,
Constantin Brâncoveanu a fost asemănat cu Constantin cel Mare, Justinian sau alţi
împăraţi bizantini.
În cadrul politicii lui cultural-religioase, a sprijinit şi înfiinţarea de tipografii
dincolo de hotarele ţării, în Orientul creştin, înfiinţând prima tipografie arabă la Alep,
unde este tipărită Psaltirea arabă şi numeroase cărţi bisericeşti şi şcolare.
Prin dezvoltarea vieţii cărturăreşti la oraşe, se înţelege nu numai existenţa
bibliotecilor particulare sau domneşti (a voievodului de la Hurezi, a stolnicului de la
Mărgineni, a Academiei de la Sf. Sava sau a lui Matei Creţulescu), cât mai ales
mişcarea de idei de la curtea domnească.
Ca şi alţi domnitori, Brâncoveanu şi-a legat
destinul de locurile Vâlcii printr-o ctitorie, mânăstirea
Hurezi, ,,cel mai armonios şi mai fin exemplar de
arhitectură românească”. A durat un edificiu care şi
astăzi, la 300 de ani, nu şi-a pierdut nimic din
strălucirea şi perfecţiunea liniilor arhitecturale. Aici a
luat fiinţă o şcoală de pictură, ai cărei străluciţi
reprezentanţi au pus temeiul celui mai puternic atelier
de pictură din istoria artei vechi româneşti.
Tragismul morţii sale nu l-a aureolat, dar a
împlinit o soartă cu valoare de simbol pentru poporul
lui atât de încercat în lupta cu istoria.
Bibliografie:
ENCICLOPEDIA judeţului Vâlcea, vol.I, Rm.Vâlcea, Editura Fortuna, 2010;
Mateescu, Constantin – Memoria Râmnicului, Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1979;
Iorga, Nicolae – Istoria românilor prin călători, Bucureşti, Editura Eminescu, 1981;
Ionesco, Ştefan – Epoca brâncovenească, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1981;
Ţighiliu, Iolanda – Societate şi mentalitate în Ţara Românească şi Moldova (sec. XV-XVII), Bucureşti, Paideia, 1997;
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Ştiaţi că...?

 Colonel (rz.) Marian GARGAZ
 În baza avizelor Serviciului Istoric al Armatei şi aprobărilor Statului Major General, o
parte din actualele unităţi de geniu din compunerea Armatei Române au preluat vechimea existenţială
şi tradiţiile istorice ale structurilor din care acestea provin, după cum urmează:
 Batalionul 72 Geniu Brăila, începând cu 25.02.1866, data constituirii primei companii
de pontonieri din armata română, la Bucureşti, sub comanda cpt. Anton Berindei;
 Batalioanele 3 Geniu Buzău şi 53 Geniu Deva, începând cu 01.04.1908, data constituirii
Batalioanelor 1 Pionieri la Craiova şi 3 Pionieri la Focşani;
 Batalionul 136 Geniu, începând cu 01.04.1937, data dislocării în garnizoana Alba Iulia
a Batalionului 2 Poduri-Râuri din compunerea Regimentului de Pontonieri Brăila.
 De-a lungul timpului, în compunerea armei geniu au funcţionat următoarele brigăzi:

 1 Brigadă Căi Ferate şi Pontonieri, în perioada 1919 - 1924, devenită Brigada Căi
Ferate în perioada 1924 - 1994;
 1 Brigadă Căi Ferate şi Drumuri, în perioada 1994 - 2002;
 1 Brigadă Comunicaţii Speciale, în perioada 1919 - 1939;
 3 Brigăzi Pionieri, în perioada 1931 - 1945;
 1 Brigadă 1 Transmisiuni, în perioada 1932 - 1942 şi 1946 - 1949;
 1 Brigadă Drumuri Poduri, în perioada 01.04 - 01.09.1945, 1956 - 1983 şi 1990 - 1994;
 1 Brigadă Geniu Aero, în perioada 1942 - 1949;
 1 Brigadă Geniu Teritorială, în perioada 2002 - 2007;
 1 Brigadă Geniu, începând cu anul 2002;
 2 Brigăzi Geniu Construcţii, în perioada 1977 - 1990;
 2 Brigăzi Construcţii Locuinţe, în perioada 1977 - 1980 şi 1986 - 1990;
 2 Brigăzi Construcţii Lucrări Irigaţii, în perioada 1983 - 1986;
 2 Brigăzi Lucrări Miniere în perioada 1983 - 1988;
 1 Brigadă Construcţii Hidroenergetice în perioada 1983 - 1990.



Gl. div. Grigore Costică Georgescu (fost inspector general al
Geniului), ca urmare a decorării în anul 1917 cu Ordinul „Coroana
României”, a fost împroprietărit cu un teren intravilan, pe care în anul 1926
l-a donat statului român în vederea ridicării unui monument închinat eroilor
genişti - actualul Monument al Eroilor din Arma Geniu (Leul) de la Cotroceni.



În perioada 1887 - 1945, structurile de geniu au avut următorii patroni spirituali:
 Regimentul 1 Geniu Bucureşti, Sfântul Arhanghel Mihail, în perioada 1888 - 1908;
 Regimentul 2 Geniu Focşani, Sfântul Trifon, în perioada 1887 - 1908;
 Regimentul 1 Transmisiuni Bucureşti, Sfântul Ilie, în perioada 1923 (probabil) - 1945;
 Regimentul de Pontonieri Brăila, Sfânta Maria, în perioada 1908 - 1945;
 Centrul de Instrucţie al Geniului Bucureşti, Sfânţii Împăraţi Constantin şi Elena, în
perioada 1925 - 1931;
 Batalionul Pionieri Cetate Bucureşti, Sfântul Ioan Botezătorul, în perioada 1908 - 1918.
Începând cu anul 1931, prin Înalt Decret Regal pentru structurile din compunerea Armei
Geniu Bucureşti, au fost desemnaţi ca patroni spirituali Sfânţii Împăraţi Constantin şi Elena. Unităţile
de pontonieri şi transmisiuni şi-au păstrat şi patronii spirituali anteriori.
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La 21.05.1943, de ziua patronilor spirituali ai
armei geniu - Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, în
cazarma Regimentului 1 Pionieri Craiova (cazarma
actuală a Batalionului 26 Infanterie), a fost inaugurat şi
sfinţit un monument ridicat în memoria Eroilor căzuţi la
datorie pe câmpurile de luptă în timpul războaielor pentru
Întregirea şi Reîntregirea Neamului.


În zona localităţii Schinetea, judeţul Vaslui, se află
Complexul Muzeal ,,Mareşal Constantin Prezan” (Casă
Memorială, Mormânt şi Statuie), personalitate marcantă a
armatei române care, până la gradul de colonel, a îndeplinit
funcţii importante în cadrul armei geniu.

 Regele

Carol al II-lea, în copilărie şi-a petrecut mult timp pe
terenurile de instrucţie şi poligoanele Regimentului 1 Geniu, respectiv
Regimentul 2 Pionieri Bucureşti, purtând de fiecare dată uniforma geniului.



În perspectiva includerii în compunerea armatei a unor structuri tehnice, dotate cu
mijloace moderne, achiziţionte din străinătate (parc aerostaţie, parc proiectoare electrice, aparate de
telegrafie optică, aparatură fotografică, perforatoare şi ventilatoare pentru lucrările de mină,
mijloace de transport, porumbei călători, etc.), spre sfârşitul secolului XIX, în cadrul Regimentului 1
Geniu au fost constituite experimental unele formaţiuni specializate (Î.D.R. nr. 3559), astfel:
 la 01.04.1893, Serviciul Columbărie Militară cu 1 Staţie Centrală în Bucureşti şi 11 Staţii
Teritoriale, sub coordonarea nemijlocită a lt.col. C-tin. Candiano, Secţia Proiectoare Electrice, sub
comanda lt. Octav Boian şi Secţia Aerostaţii, sub comanda lt. Jorj Gărdescu (ulterior lt. Eugen Asaki);
 la 01.09.1894, Secţia Ciclişti Militari, sub comanda cpt. Constantin Botez care,
începând cu 19.12.1907, va deveni Companie Ciclişti Militari;
 la 01.04.1901, Atelierul Fotografic Special al Armatei care, ulterior, va deveni Secţie
Foto-Cinema şi va lucra în tandem cu Secţia Aerostaţie;
Din considerente privind necesitatea coordonării unitare a achiziţionării noilor mijloace
tehnice de transport şi comunicare, precum şi instruirii iniţiale a personalului de deservire a acestora,
la 01.11.1909 a fost înfiinţată, pe lângă Batalionul Căi Ferate/ Regimentul 1 Geniu Bucureşti, o
Companie de Specialităţi (Î.D.R. nr. 2893), având în compunere câte o secţie de telegrafie fără fir,
proiectoare, columbărie, foto-cinema şi auto-moto-velo. Ulterior, batalionului i-a fost ataşată şi
Şcoala Militară de Pilotaj.
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SPAŢIU REZERVAT C.T.E.A.

REVISTA ARMEI GENIU NR. 1/2014
103

155 ANI DE LA ÎNFIINŢAREA ARMEI GENIU

REVISTA ARMEI GENIU NR. 1/2014

104

