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Artileria Românã în date ºi imagini

1 Decembrie 2009. Lansatoare LAROM defilând la parada militarã 
organizatã cu ocazia sãrbãtoririi Zilei Naþionale a României.



5

Artileria este o prezenþã constantã pe câmpurile de luptã din cele mai vechi timpuri. Apãrutã din

necesitatea lovirii la distanþã ºi cu precizie a adversarului, artileria a parcurs un complex proces evolutiv.
Istoria evoluþiei mijloacelor de luptã bazate pe principiul aruncãrii obiectelor grele la distanþã îºi gãseºte
începuturile în antichitate. Tocmai de aceea balista, primul mijloc de luptã de acest tip ºi cele ce i-au urmat
într-un lung proces evolutiv - scorpionul, catapulta, frontibola ºi bricola-sunt considerate în mod just pre-
decesorii antepirobalistici ai artileriei de azi.

Evoluþia de-a lungul timpului a mijloacelor de luptã la distanþã a fost influenþatã decisiv de saltul 
revoluþionar datorat apariþiei pulberii cu fum. Deºi sursele istorice menþioneazã folosirea pentru prima
datã a tunurilor de cãtre oºtile chineze, încã din anul 618 î.Hr., pe timpul luptelor de la Tai-Golf ºi mai
apoi de cãtre arabi în secolul al IX-lea la asediul cetãþilor creºtine din Peninsula Ibericã, consacrarea
deplinã a producerii ºi folosirii tunurilor a avut loc în secolul al XIV-lea, odatã cu apariþia primelor turnã-
torii ºi fabricarea gurilor de foc în Europa.

Importanþa folosirii tunurilor se regãseºte nu numai în mutaþiile profunde produse în cadrul artei 
militare, ci ºi a efectelor de ordin social pe care le-a generat. Astfel, specialiºtii apreciazã cã tunurile, prin
puterea lor distructivã remarcabilã, prin utilizarea pe scarã largã la asediul cetãþilor, au determinat cãderea
acestora, contribuind decisiv la prãbuºirea feudalismului.

Deºi în compunerea oºtilor voievozilor ºi domnitorilor români artileria a devenit prezentã începând
cu secolul al XV-lea, existenþa sa ca entitate structuralã modernã, distinctã a început în data de 
10 noiembrie 1843, odatã cu înfiinþarea primei baterii de artilerie.

De-a lungul timpului în dotarea artileriei române au existat zeci de tipuri de guri de foc, 
tunuri, obuziere, tunuri-obuziere, aruncãtoare, instalaþii de lansare, de producþie autohtonã ºi strãinã,
inclusiv capturi.

În cuprinsul acestei lucrãri ne-am propus sã prezentãm gurile de foc din dotarea artileriei, precum ºi
unele dintre cele mai importante piese de artilerie capturate de Armata Românã, grupate pe perioade 
distincte ale dezvoltãrii acesteia, pentru formarea unei imagini complete a evoluþiei artileriei române, a
rolului sãu în cadrul instituþiei militare. De asemenea, am încercat sã surprindem aspecte definitorii ale
contextului social, îndeosebi militar al introducerii în dotare a anumitor guri de foc, semnificaþia acestor
evenimente din punct de vedere organizatoric, al mutaþiilor tehnice, al progreselor calitative produse în
construcþia gurilor de foc ºi al efectelor create pe câmpul de luptã. 

INTRODUCERE
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Dezideratul realizãrii acestei prime monografii a gurilor de foc ce au existat de-a lungul veacurilor 
în spaþiul românesc a fost anevoios ºi a presupus un efort considerabil de investigare a unui vast dar
incomplet material bibliografic ºi de arhivã. În pofida acestor eforturi, ca urmare a lipsei unor documente
nu s-a reuºit obþinerea de date despre câteva guri de foc sau imagini despre acestea.

O contribuþie importantã la realizarea acestei lucrãri a avut-o conducerea Muzeului Militar Naþional
care a avut disponibilitatea de a ne facilita accesul la exponatele ºi datele deþinute referitoare la artileria
românã ºi cãreia îi mulþumim ºi pe aceastã cale. Probabil cã pe lângã firescul spirit camaraderesc al 
conducerii acestei prestigioase intituþii de culturã a intervenit ºi remanenþa afectivã faþã de artilerie,
aceastã nobilã armã care a realizat în anul 1893, la 50 de ani de la înfiinþarea primei structuri de artilerie -
Muzeul Artileriei, întâiul muzeu militar românesc amenajat în localul Arsenalului Armatei. Acest muzeu
al artileriei a devenit în anul 1914, secþie a Muzeului Naþional de Antichitãþi fiind precursorul Muzeului
Militar Naþional de astãzi. 

Autorii

Artileria Românã în date ºi imagini



Primele maºini de rãzboi
capabile sã ducã lupta la distanþã
se pare cã au fost întrebuinþate în
Asia, în secolul VII î.Hr. de
regele Nabucodonosor al II-lea
(605-562 î.Hr.), din Babilon, la
asediul Ierusalimului (587-581
î.Hr.) ºi cetãþii Tyr (574 î.Hr.)1.

Studiul maºinilor de rãzboi,
balistele ºi catapultele, considerate
strãmoºi ai artileriei de astãzi este
important deoarece de la începuturi
ºi pânã la dispariþia lor în secolul
XVI au marcat decisiv istoria
confruntãrilor militare iar perfor-

manþele pe care le-au
atins unele dintre sunt
comparabile cu cele
obþinute de armele de
foc, mult mai târziu.

În general, cla-
sificarea maºinilor
de rãzboi antice, ce
pot fi considerate
p r e d e c e s o a r e l e
pieselor de arti-
lerie2 de astãzi este
dificilã, unii autori
o c c i d e n t a l i
folosind termenul
comun „catapultã” pentru toate
armele.

În  literartura noastrã de spe-
cialitate termenul de „balistã" se
referã la o armã  cu  razã mare de
acþiune care foloseºte un sistem
de propulsie bazat pe un arc pu-
ternic cu care aruncã sãgeþi, suliþe
sau pietre, cu o traiectorie întinsã
(orizontalã). „Catapulta" este o
armã de dimensiuni mult mai
mari care aruncã proiectile grele
cu o traiectorie curbã, utilizatã, în
special, împotriva fortificaþiilor. 

Izvoare istorice certe vorbesc
despre faptul cã primele maºini
de rãzboi au fost inventate de
vechii greci, la ordinul lui
Dionisus din  Siracuza, în jurul
anului 399 î.Hr. Acestea erau în
fapt  arme de asediu. 

Ulterior, începând cu anul
335 î.Hr. apar descrieri ale 
catapultei numitã ºi "lithobolos"
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Capitolul I
ARTILERIA ANTEPIROBALISTICÃ

Cele mai vechi maºini de rãzboi. Balistele ºi catapultele

Balistã grea de asediu

1 I.V. Avdeev, “Istoria orientului antic”, Bucureºti, 1951, pg. 314-350.
2 Cuvântul “artilerie”  derivã din verbul arhaic francez “artiler”care înseamnã a construi ºi mânui maºini de rãzboi. 

Soldaþi mânuind o balistã grea de asediu



sau “aruncãtorul de pietre". În
Grecia ºi  Macedonia s-a dez-
voltat foarte mult tehnica con-
strucþiei acestor arme care au fost
utilizate în rãzboaiele contra
regilor persani ºi în cele din
Peloponez duse de Filip (359-336
î.Hr.), ulterior de cãtre Alexandru
cel Mare, la asediul cetãþii Gaza-
capitala filistenilor ºi pentru
cucerirea cetãþilor feniciene.

Unul dintre
generalii lui
Alexandru cel
Mare care a urmat
la tron, Demetrius
(336-283 î.Hr.), s-a
remarcat prin
iscusinþa în uti-
lizarea acestor
maºini de luptã.
Astfel, în luptele
duse pentru cuce-
rirea cetãþilor din
portul Munychia ºi pentru ocu-
parea oraºului Megara deþinute de
Cassandros, maºinile de rãzboi
ale lui Demetrius au darâmat
zidurile cetãþilor. Sub ploaia  de
"proiectile" ale catapultelor ºi
balistelor  garnizoana a capitulat,

iar Demetrius ºi-a facut o intrare
triumfalã în Atena (307 î.Hr.).  

De numele lui Demetrius se
leagã ºi inventarea celei mai teri-
bile maºini de asediu a anti-
chitãþii, "helepola" sau cuceri-
toarea de cetãþi. Aceasta a fost
prima platfomã de artilerie
mobilã ºi blindatã din istorie. În
atacul asupra oraºului Salamina,
din insula Cipru (306 î.Hr.), hele-

pola folositã arãta conform lui
Diodor “ca un turn uriaº cu nouã
etaje, înalt de  aproximativ 31 de
metri ºi aºezat pe 4 roþi imense”3.
Aceasta era deplasatã de câteva
mii de oameni ºi avea dispuse la
interior numeroase arme care

puteau arunca
pietre cu greu-
tate de 80 kg. O
variantã mai
perfecþionatã,
cu înãlþime de
45 de metri,
protejatã de un
înveliº metalic
“cântãrind 150
de tone ºi fiind
manevratã de
3400 de oa-
meni“4 a fost
folositã fãrã
succes pentru

atacarea cetãþii Rhodos, în anul
303 î.Hr.

Romanii au preluat de la greci
tehnica construcþiei maºinilor de
rãzboi, dovedindu-se tot atât de
pricepuþi organizatori ai "arti-
leriei” antichitãþii. Astfel,  îm-
pãratul Iulius Cezar, în jurul anu-
lui 50 î.Hr. “doteazã fiecare legiune
romanã cu câte 30 baliste”5 iar în
secolul IV, în timpul  împãratului

Constantin cel Mare
fiecare legiune avea
în jur de 50 de
mijloace de lovire
la distanþã.

Deºi nu deþinem
consemnãri din acea
perioadã, faptul cã
regele Burebista,
dupã anul        55 î.Hr.
a cucerit în numai 
3 ani cetãþile
greceºti de pe þãrmul

Mãrii Negre, de la Olbia pânã la
Apollonia pledeazã pentru ipoteza
folosirii maºinilor de rãzboi în
Dacia încã din vremea lui.

Ofensiva armatelor romane
trimise de cãtre împãratul
Domiþian, în anul 87 d.Hr.,
împotriva Daciei s-a soldat cu
victoria dacilor. În aceste lupte,
legiunea a V-a "Claudia" coman-
datã de generalul Cornelius
Fuscus a fost complet nimicitã pe
Valea Oltului. Cu aceastã ocazie,
dacii au capturat pe lângã
prizonieri ºi maºinile de rãzboi
ale legiunii printre care, baliste ºi
catapulte (probabil în numãr de
cel puþin 30). Aceste maºini de
rãzboi au fost folosite ulterior de
cãtre daci la apãrarea cetãþilor ºi
în luptele duse cu romanii.
Referindu-se la rãboaiele care au
urmat în anii 105-106, istoricul

Artileria antepirobalisticã
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3 Jeff Kinard, Artillery. An Illustrated History of Its Impact, pg.12.
4 Ibidem, pg. 15.    
5 Ibidem, pg. 13.

Echipã de 2 soldaþi romani mânuind o balistã.

Balistã pe roþi



roman Dio Casius scria în
lucrarea sa "Istoria Romanã":
"Dupã ce Traian puse mâna pe
munþii cei întãriþi de ziduri se
gãsirã întrânºii armele, maºinile
de rãzboi, prizonierii ºi steagul
luat mai înainte de la Fuscus"6.
Aceasta este prima menþiune
istoricã referitoare la existenþa
maºinilor de rãzboi în Dacia. 

În douã basoreliefuri de pe
Columna lui Traian sunt
prezentate maºinile de rãzboi ale
dacilor: în unul dintre ele sunt
reprezentate douã baliste dispuse
pe zidurile unei cetãþi, iar în cel
de-al doilea, doi soldaþi daci
mânuind o balistã (“scorpiones”).

Cele douã basoreliefuri
constituie dovada materialã
incontestabilã a utilizãrii
maºinilor de rãzboi  de cãtre
strãmoºii noºtri daci.

Un element important care
evidenþiazã interesul dacilor

pentru utilizarea maºinilor de
rãzboi apare odatã cu victoria din
anul 88 d.Hr. împotriva lui Tettius
Iulianus de la Tapae. Decebal
solicitã ºi primeºte de la romani,
în schimbul pãcii, meºteri pentru
construcþia cetãþilor ºi maºini de
rãzboi, baliste ºi catapulte.

Balistele erau maºini de
rãzboi folosite de romani  pentru
aruncarea la distanþã, cu
traiectorie dreaptã, de sãgeþi,
suliþe sau diferite proiectile
(pietre, bile de plumb etc.). 

Deºi nu aveau o construcþie
standard, în principiu, structura
acestor maºini cuprindea: o piesã

Artileria antepirobalisticã
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Soldaþi daci mânuind o balistã (“scorpiones”). Basorelief de pe Columna lui Traian.

Baliste ale dacilor dispuse pe zidurile unei cetãþi asediate de soldaþi romani.

6Stãnculescu V., Ucrain C-tin, Istoria artileriei române în date, Bucureºti, Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, 1988, pg.12.



de lemn cu trei locaºuri care era
instalatã pe un afet sau postament
din lemn. În douã dintre locaºuri
erau întinse funii groase, elastice,
între care se îndoia arcul balistei
având o rezistenþã sporitã ºi ale
cãrui braþe erau legate cu o
frânghie - ”coarda balisticã”.
În locaºul central era dispus
un jgheab de lemn care
putea avea practicat un ºanþ
director al sãgeþii sau
“proiectilului”, sau pe care se
deplasa suportul conducãtor al
sãgeþii. Balista mai dispunea de
un cablu pentru armare ºi un
tambur cu douã manivele la care
lucrau servanþii. Pe mãsurã ce
servanþii realizau întinderea
arcului balistei, coarda arcului se
deplasa cãtre înapoi pânã se
desprindea din cuiul de
siguranþã realizând aruncarea
proiectilului înainte. Împo-
triva luptãtorilor se foloseau
chiar snopuri de sãgeþi fixate pe
o talpã de lemn. Balista romanã

uºoarã, aºa cum o
putem vedea
reprezentatã pe
Columna lui
Traian era mane-
vratã de un echipaj
de 2 oameni ºi
trasã de 1-2 cai. O
formã particularã
a balistei inventatã
de romani ºi des-
crisã de istoricul
roman Vitruvius
era „scorpiones”,
pentru construcþia
cãreia se folosea
mai mult metal.
Aceasta avea o
precizie foarte
bunã, iar denu-
mirea ei venea de
la gheara de

prindere a coardei balistei care
era de forma cozii unui scorpion.

Se apreciazã cã în general
bãtaia maximã a acestor maºini
nu era foarte mare, dar cã cele
mai performante puteau trimite
sãgeþi sau suliþe pânã la distanþa
de 450 metri, însã efectul letal se
obþinea la distanþe mai mici.
Experþii militari contemporani
apreciazã cã viteza “proiectilelor”
era de aproximativ 115 km/h
având o precizie foarte bunã.
Tragerea executatã de cãtre
balistele cu traiectorie întinsã
servea în antichitate pentru
îndeplinirea unor misiuni
similare tunurilor de astãzi.

Catapultele erau cele mai mari
maºini de rãzboi ale antichitãþii,
întrebuinþate pentru aruncarea la
distanþã a blocurilor mari de
piatrã, “proiectilelor” de plumb
sau materialelor  incendiare în
scopul cuceririi cetãþilor. Romanii
erau experþi în utilizarea lor, iar
prin traiectoriile curbe  obþinute
realizau unele misiuni  pe
câmpul de luptã asemãnãtoare
obuzierelor ºi aruncãtoarelor.

În categoria catapultelor pot fi
incluse: “onagra” – inventatã de
romani (în englezã „onager”), pe

care mai târziu în epoca
medievalã o întâlnim în
istoriografia occidentalã cu

numele de mangonel; bricola
ºi trebucetul (Engl.-
trebuchet”sau „trebucket”).

Acesta din urmã a fost
folosit în perioada secolelor
VI-XVI, iar în literatura
noastrã de istorie militarã
este cunoscut ºi cu
denumirea de „frontibolã”.

Catapulta se compunea
dintr-un afet pe care

Artileria antepirobalisticã
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“Scorpiones”7

Specificaþii tehnice
Greutatea „proiectilului“: 3-4,5 kg
Bãtaia maximã: 300 iarzi (275 m) 
Echipaj: 2 oameni

Balistã romanã  (Muzeul Militar Naþional, Bucureºti).

7 Ibidem, pg. 18.



acþiona elementul principal al
acesteia-braþul catapultei. Acesta
era din lemn, iar la extremitatea
liberã avea un locaº în care se
aºeza încãrcãtura sau un suport de
piele fixat cu frânghii. Pe timpul
funcþionãrii, partea din spate a
braþului, unde se gãsea
„proiectilul” era trasã în jos cu
ajutorul funiilor ºi scripeþilor,
pânã când, coarda unui arc robust
fixat la baza maºinii se întindea la
maximum. Dând drumul funiilor,
braþul catapultei se înãlþa brusc.
O barã aºezatã transversal oprea
braþul ºi „proiectilul” era aruncat
cu putere înainte continuându-ºi
drumul.Greutatea totalã a maºinii
era de aproximativ 2-6  tone.
Pentru deplasare era trasã de boi,
însã din cauza greutãþii, pentru
parcurgerea distanþelor lungi
trebuia sã fie demontatã.

Primele referiri legate de
folosirea acestor arme în Grecia

anticã din 330 î.Hr. ne descriu
aceste mijloace de lovire ca fiind
capabile “sã arunce proiectile cu
o greutate de 40 de livre pânã la
distanþa de 300 de iarzi”8, o
performanþã comparabilã cu a
pieselor de artilerie de la sfârºitul
secolului al XVIII-lea. Desigur,
performanþele
erau diferite de
la epocã la epocã
ºi depindeau de
m ã i e s t r i a
constructorilor ºi
a trãgãtorilor. 

I s t o r i c u l
roman Flavius
Josephus (37- 100
d.Hr.)  descrie o
catapultã (onagra)
în acþiune care
arunca pietre de
50 pfunzi la
aproximativ    365
metri (400  iarzi)9,

ceea ce expunea servanþii
pericolului lovirii de cãtre baliste
care aveau bãtaia mult mai mare.

Pe teritoriul þãrii noastre,
aceste arme s-au folosit ºi de cãtre
daci în rãzboaiele daco-romane
dar ºi mai târziu, aºa cum
demonstreazã elementele metalice
descoperite în fosta cetãþuie
Gornea, la vest de Orºova, datând
din secolul al IV-lea, precum ºi
aºa-zisele ghiulele din piatrã
datând din secolele II-VII de la
Dinogeþia, azi satul Garvãn,
comuna Jijila, judeþul Tulcea ºi de
la Capidava, azi comuna Topalu,
judeþul Constanþa10.

Catapultele au fost folosite în
occident pânã la perfecþionarea
armelor de foc, în secolele XV-
XVI, ultimul care a utilizat
trebucetul fiind spaniolul Hernán
Cortés, în anul  1521, la asediul
capitalei aztece Tenochtitlán.  

Artileria antepirobalisticã
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Onagra

Specificaþii tehnice
Greutatea proiectilului: 50 pfunzi
(22,5 kg)
Bãtaia maximã: 365 metri (400 iarzi)
Greutatea: 2-6 tone

Catapultã (onagra) în acþiune.

Trebucetul sau frontibola. Putea arunca “proiectile”de 900 kg la
distanþa de 100 iarzi (91 m) ºi obiecte mai uºoare mult mai departe.

8 Ibidem, pg. 18. 
9 Flavius Josephus, The jewish War, Tradus de G.A. Williamson, Penguin Books, London, 1981, pg. 309.
10Stãnculescu V., Ucrain C-tin, Istoria artileriei române în date, Bucureºti, Ed. ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, 1988, pg. 12.



Sãpãturile arheologice din
provincia chinezã Can-Si au scos
la ivealã un document din anul
300 î.Hr. din care reiese compo-
ziþia pulberii. Cu toate acestea,
abia în sec. XIII au apãrut în
Europa primele ºtiri despre 
pulbere publicate în anul 1249
într-un manuscris pãstrat în 
biblioteca Palatului Escorial. În
aceeaºi perioadã, filosoful ºi 
naturalistul englez Roger Bacon
(1214-1292) a publicat lucrarea
„De secretis operibus et naturae
et nullitate magiae”, unde a
prezentat compoziþia pulberii ºi 
i-a descris proprietãþile pirotehnice. 

Primii care au folosit armele
de foc dupã chinezi au fost arabii,
în asediul cetãþii Sidgilmessa, în
anul 1273. De la arabi invenþia a
trecut la spanioli care le-au uti-
lizat în cucerirea Gibraltarului
(1308) ºi în  luptele de la Baja
(1325).

Primele arme de foc au fost
bombardele (în limba englezã
„bombard”), denumire sub care
au fost cunoscute în majoritatea
þãrilor europene. În þara noastrã,
în cronicile vremii le întâlnim sub
denumirea de „puºci”. Bombarda
era o maºinã de rãzboi care
servea la lansarea unor pietre
mari ºi care, odatã cu per-
fecþionãrile tehnice, realizate în

timp s-a transformat în ceea ce
numim astãzi  “tun”. Sistemul lor
de construcþie era acelaºi: erau
realizate sub  forma unor þevi
masive de fier forjat, compuse
din mai multe piese/bare metalice

care erau îmbinate ºi întãrite cu
cercuri metalice numite „frete”.

Se cunosc douã tipuri: bom-
bardele propriu-zise ºi bom-
bardele de mânã (viitoarele
puºti). Cele dintâi menþiuni
privind construcþia lor în Þãrile
Române dateazã de la sfârºitul
secolului XIV. Astfel, în
Transilvania, la Braºov este
amintitã o familie de turnãtori de

tunuri, Neidel, iar la Sibiu este
atestatã existenþa armelor de foc
(bombarde) ºi a unui archebuzier
(fãuritor de arme) în Condica de
socoteli a oraºului Sibiu, 1372-
1386.

În „Socotelile oraºului
Sighiºoara” se aminteºte, în anul
1393, de existenþa unui turnãtor
de tunuri, numit Iacob Wahl.

Cu ocazia unor sãpãturi arhe-
ologice efectuate în anul 1936, în
ruinele vechii cetãþi a Severinului
construitã de domnitorul Mircea
cel Bãtrân (1386-1418), au fost
descoperite mai multe ghiulele de
piatrã precum ºi þeava unei bom-
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1. Apariþia ºi dezvoltarea artileriei în Þãrile Române, în secolele XIV-XV

Fragment de bombardã de la sfârºitul 
secolului al XIV-lea  (Muzeul Militar
Naþional Bucureºti).

Puºca grea de mânã (archebuzã) din sec. XV aflatã la Muzeul Naþional al Unirii Alba Iulia.
Caracteristici: formã octogonalã; lungimea - 910 mm; calibrul- 30 mm; diametrul exterior la
gura þevii - 57 mm; greutate, apreciatã - 45 kg.



barde de bronz din
vremea     aces-
tui domnitor1.

Aceastã desco-
perire ne
determinã sã
credem cã
Mircea cel Bãtrân
a fost primul dom-
nitor român care a utilizat
artileria.

În Moldova,  domnitorul
Alexandru cel Bun (1400-1432)
avea în cadrul oastei sale câteva
bombarde de lemn, legate cu cer-
curi, procurate din Polonia de la

Lvov. Deoarece aveau forma
unor butoiaºe se numeau
“sãcãluºe”. Prima menþiune
privind achiziþia unor guri de
foc, în þara noastrã, dateazã din
anul 1432 fiind consemnatã în
scrisoarea lui Vlad Dracul
(1436-1442 ºi 1443-1447 
urmaºul lui Mircea cel Bãtrân)
cãtre braºoveni în care acesta le
cerea, înainte de a fi domn:
„Deci, vã rog, ca pe
niºte fraþi ai mei
gãsiþi-mi o sutã de
puºc i” 2,

cu certitudine
arme portative deoarece în acea
perioadã nicio armatã din pãrþile
noastre nu deþinea o asemenea

artilerie.  Prima atestare documen-
tarã a folosirii bombardelor în
Þara Româneascã dateazã din
timpul aceluiaºi domnitor Vlad
Dracul. Dupã cum ne informeazã
hronicul cavalerului burgund
Jehan de Warvrin,  domnitorul a
folosit în asediul cetãþii turceºti
de la Giurgiu,
din anul
1 4 4 5 ,

douã bom-
barde care „fãceau mai mult zgo-
mot decât stricãciune”3.

În lucrarea ”Puterea armatã
ºi arta militarã la români”,
Nicolae Bãlcescu spunea despre

începuturile artileriei: “Cele din-
tâi bucãþi ale artileriei, numite în
Europa bombarde, la români se
numeau balimezuri. Acestea,
fiind prea mari, dupã obiceiul
de atunci, când s-au fãcut altele
mai mici s-au dat acestora
numirea de tunuri...”.

Este de remarcat faptul cã în
Europa, artileria era prezentã în
majoritatea armatelor fiind
folositã de germani în anul 1329,
în luptele din Prusia sau de
englezi în luptele de la Cambray
(1339) ºi Crécy în anul 1346
(rãzboiul de o sutã de ani).

Muzeul Militar Naþional are
în colecþia sa o bombardã de
mânã cunoscutã ca „tun mic de
mânã” din sec. XV. (foto).
Aceasta este compusã dintr-o þeavã
din fier forjat având o singurã
deschizãturã cu calibrul de 42 mm
întãritã cu douã frete, iar la partea
din spate are practicat locaºul pentru
aprinderea încãrcãturii de pulbere.
Din categoria bom-
bardelor propriu-
zise

Artileria românã pirobalisticã medievalã ºi premodernã
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1 Istoria Artileriei Române, Ed. Militarã, Bucureºti, 1977, pg. 31.
2 Stãnculescu V., Ucrain C-tin, Istoria artileriei române în date, Bucureºti, Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, 1988, pg. 13.
3 Ibidem, pg. 13

Sus: Bombardã micã cu ghiulele de piatrã 
din secolul XV descoperitã în cetatea Giurgiu,
colecþia Muzeului Militar Naþional din
Bucureºti.
Jos: Schema blocului închizãtor imaginat 
de autori.

Sus: Fragment de þeavã de tun din secolul
XV descoperit la Drobeta Turnu Severin.

Jos: Bombardã din sec. XV “tun mic de
mânã” (Muzeul Militar Naþional Bucureºti)



în acelaºi muzeu mai întâlnim
încã 3 piese. Una dintre aceastea,
cu încãrcare pe la gura þevii
(prezentatã în fotografie) este
aproape completã, formatã dintr-o
þeavã deschisã la ambele
capete, cu doi umeri 
laterali montaþi pe
un inel de care se
fixeazã o furcã
p e n t r u
amplasarea
piesei

pe afet
sau pentru a o înfige direct în

pãmânt. La unul din capete, þeava
avea o prelungire în formã de
scarã în care se introducea
“blocul închizãtor”,  un cilindru
cu pulbere închis la partea
dinapoi (element care lipseºte).
Acest cilindru servea drept
camerã de încãrcare ºi se fixa la
þeavã printr-o panã. Pentru a
putea încãrca proiectilul, þeava

are la interior o parte tronconicã,
iar la exterior mai multe frete.
Ultimul element al culatei este un
braþ proptitor de manevrare care
probabil era îmbrãcat în lemn.
Calibrul bombardei este de
aproximativ 58 mm.

O a doua piesã reprezentativã
aflatã în colecþia Muzeului
Militar Naþional este o altã
bombardã cu încãrcarea
pe la gura þevii.
Þeava  se

remarcã prin robusteþe, con-
structorul folosind acelaºi sistem
de frete ºi  realizând o  întãriturã
proeminentã la gura þevii
asemãnãtoare modelului prezen-
tat anterior. La aceastã piesã
umerii laterali de care se fixeazã
furca pentru amplasarea pe afet
sunt montaþi la partea dinapoi a
þevii. În mod evident furca asigu-
ra fixarea rigidã  iar darea
înclinãrii þevii se realiza prin ridi-
carea acesteia progresiv pe afet.

Dupã bombarde, la
începutul secolului al
XV-lea au apãrut 
primele arme portative
grele, numite “puºti grele de
mânã” sau “archebuze”, în care
procedeul de construcþie era mai
modern ºi se baza pe turnarea met-

alului în forme. Acestea
erau mânuite de unul

sau doi

ostaºi
ºi se sprijineau

de multe ori pe o furcã
sau un suport. Au fost folosite

ºi pe teritoriul þãrii noastre, exem-
plarele aflate în muzee având 
calibrul între 20 ºi 30 mm.

Utilizate la început ca arme
portative, puºtile grele de mânã
s-au transformat ulterior în
tunuri, dupã modelul bombardei,
cu deosebirea cã þevile erau mult
mai lungi.

În colecþia Muzeului Militar
Naþional existã patru þevi de
puºcã grea care constituie piese
rare ºi reprezentative, toate fiind
neghintuite, douã având formã
hexagonalã, iar douã formã tron-
conicã. Tot în acest muzeu se
poate admira o armã de calibru
mult mai mare de tipul “tun mic de
mânã” având þeava montatã pe un

suport de lemn
asemãnãtoar unui pat de armã
modern. Alte arme grele se gãsesc
expuse la Bastionul Graft
aparþinând Muzeului de Istorie
Braºov ºi Muzeul de istorie din
Alba Iulia.

În vechile noastre cronici, 
denumirile date armelor de foc
erau: puºti, tunuri, huºniþe, sineþe,
sãcãluºe ºi prise. Puºtile erau

tunurile din ziua de astãzi.
Etimologia ar fi: Puºca (tun);
Puºka (ungureºte); Büchse

(germanã); Pixa (latineºte).

Artileria românã pirobalisticã medievalã ºi premodernã
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Bombardã ºi puºcã grea
de mânã, din secolul al
XV-lea aflate în colecþia
Muzeului Militar
National din Bucureºti.

Bombardã din secolul al XV-lea din colecþia Muzeului Naþional de Artheologie ºi Istorie al  Moldovei din Iaºi. Se pot distinge foarte bine, con-
strucþia din bare forjate ºi fretele care realizau îmbinarea acestora.



“Sineþe” erau ceea ce numim
astãzi puºti, iar “sãcãluºe” ºi
“prise” erau puºti mai mici.

Primele piese de artilerie erau
greoaie, cu mobilitate micã ºi cu
bãtaie redusã. Þevile erau fixate
într-un butuc de lemn care se
punea direct pe pãmânt, fixându-se

cu pene, sau pe roþi proprii, sistem
care se va generaliza începând cu
sfârºitul secolului XVI. Totodatã,
se întâlneºte ºi situaþia montãrii
þevilor de tun pe cãruþe. Efectul
material al proiectilului era în 
general foarte mic, însã cel moral
era foarte mare. Din acest motiv,
cel mai frecvent, tunurile erau
folosite la începutul luptei.

Proiectilele, numite în perioa-
da de început “ghiulele”, aveau
forma sfericã ºi erau din piatrã,
fier sau plumb.

Darea focului se fãcea cu o
vergea de fier îndoitã în
unghi drept la capãtul cu
care se aprindea pul-
berea ºi cu un mâner
l a

celãlat. Capãtul
îndoit se înroºea în
foc ºi se introducea
în “lumina” came-
rei de încãrcare. 

Preocuparea
pentru studiul
proiectãrii ºi 
fabricãrii armelor
de foc, în þara
noastrã, încã din
perioada de
început a apariþiei lor este foarte
bine demonstratã de un manuscris
descoperit în arhivele oraºului
Sibiu. Astfel, în prima parte acesta
cuprinde un “tratat” de pirotehnie
elaborat între anii 1380-1400 iar a
doua, un studiu consacrat pro-
blemelor salpetrului ºi arma-
mentului artieristic al epocii,
elaborat între anii 1417-1460.

Sunt prezentate diferite tipuri
de tunuri: tunul de cetate, mobil,
tunul dispus pe cãruþã-afet cu scut
de lemn mobil, tunul de cetate
adaptat       pentru a trage de pe

cãruþã ºi cãruþa-afet, rigid
cu ladã port-
pulbere. O parte
dintre acestea se
pot vedea în
imaginile prezen-

tate.
În secolulul

al XV-
lea,

domnitorii  români: Iancu de
Hunedoara, Vlad Þepeº sau ªtefan
cel Mare  au înscris adevãrate
pagini de glorie în istoria militarã a
poporului nostru ºi prin folosirea
artileriei. Iancu de Hunedoara are

meritul de a fi fost printre
primii comandanþi de oºti
europeni care a înþeles rolul
mobilitãþii artileriei de câmp.
Folosind care de luptã împru-
mutate de la husiþi a montat pe
acestea tunuri uºoare (“fal-
conete”) ºi le-a transformat în
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Ghiulele de piatrã din secolul XV. Muzeul Militar Naþional
Bucureºti.

Caracteristicile artileriei din sec. XV

Bãtaia maximã: între 25 paºi (pentru
puºtile de mânã) ºi 1400 paºi (980 m)
pentru tunurile grele. Cele mai multe
nu trãgeau la o distanþã mai mare de
100 m.
Greutatea încãrcãturii: egalã cu greu-
tatea “proiectilului” la piesele de cali-
bru mic ºi de 1/2, 1/3 din greutatea
proiectilului  la tunurile grele.

Cãruþã-afet cu scut de lemn mobil: Manuscrisul de la Sibiu.

Tun de cetate adaptat pentru a trage de pe cãruþã, reprezentat în Manuscrisul de la Sibiu.



artilerie mobilã
pe care a utilizat-o cu succes în
timpul “Campaniei celei lungi”
din anul 1443. În aceastã campanie
a dispus de aproximativ 150 de
tunuri4 cu care a strãbãtut aproxi-
mativ 300 de km în luptele contra
turcilor. În anul 1456, în bãtãlia de
la Belgrad a instalat tunuri pe unele
din cele aproape 200 de nave flu-
viale care au luat parte la lupte ºi a
fost primul domnitor care a real-
izat cooperarea dintre artileria
de uscat ºi nave realizând spri-
jinul lor cu tunurile de câmp de
pe malul nordic al Dunãrii.

Contemporan cu Iancu de
Hunedoara a fost ºi transilvãnea-
nul Nicolae Orban sau “Orban-
dacul” aºa cum l-a denumit croni-
carul grec Laonic Chalcocondil 
în lucrarea sa intitulatã “Expuneri
istorice". Nicolae Orban 
este inventatorul artileriei grele 
ºi constructorul de tunuri 
cu ajutorul cãrora turcii au

cucerit, în anul 1453, oraºul
Constantinopole.

În unele lucrãri din occident,
Orban este considerat a fi ungur,
probabil din cauza  faptului cã
provenea din Transilvania. Încã din
anul 1452, Sultanul Mehmed 
al II-lea a dispus construirea 
pe tãrmul european al strâmtorii
Bosforului, a cetãþii Bogazi
Kessen, ale cãrei tunuri asigurau
controlul traficului navelor prin
strâmtoare. Pentru realizarea unor
tunuri aºa-zise “de coastã" l-a
angajat pe Orban. Era necesar ca
aceste tunuri sã aibã o bãtaie de
aproape 4 km (lãþimea maximã a
Bosforului), proiectilele sã dis-
trugã navele care ar fi aprovizionat
oraºul ºi sã fie suficient de precise
pentru þintele mobile. Dupã
testarea capabilitãþii tunurilor cre-
ate de Orban, acesta a fost angajat
pentru realizarea unor piese de
mari dimensiuni capabile sã

strãpungã zidurile de protecþie ale
oraºului Constantinopole. Tunul
gigant al lui Orban a fost constru-
it în 3 luni folosind un sistem
propiu de turnare în forme de lut,
concomitent în mai multe culee.
Aºa cum subliniazã unii autori,
calibrul tunului gigant era de 30
de inci (762 mm), fiind destul de
mare pentru ca un om sã se
deplaseze pe palme ºi genunchi,
în interior. Dupã finalizarea
tunului, la Adrianopol, acesta a
fost transportat aproximativ 220
km pânã sub zidurile
Constantinopolului pe o platfor-
mã lungã de peste 30 de metri,
trasã de 60 de boi ºi cu sprijinul a
200 de muncitori. Conform
istoricului Roger Crowley
proiectilul avea o greutate de
1500 pfunzi5 (750 kg), probabil
exagerat, iar celelalte 69 de tunuri
se pare cã trãgeau proiectile 
(ghiulele) de 100 kg.
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Unul din tunurile
construite de
Nicolae Orban
folosit la asediul
oraºului
Constantinopole
în anul 1453.
Muzeul Militar
din Istambul.

4 Istoria Artileriei Române, Editura Militarã, Bucureºti, 1977, pg. 35.
5 Roger Crowley, The Guns of Constantinople, în Military History Magazine, Sept. 2007. 

“Tunul Dardanele” turnat în anul 1464 de cãtre turcul Munir Ali dupã modelul tunurilor lui Nicolae Orban. A fost folosit de turci ultima oarã,
în anul 1807, împotriva englezilor. Se compune din 2 pãrþi care se asambleazã prin înºurubare: þeava propriu-zisã, calibrul 650 mm, în care se
introducea o ghiulea de piatrã de 300 kg ºi camera de ardere a pulberii. 



În lucrarea “Istoria Turcilor",
istoricul turc Mustafa Ali Mehmed
menþioneazã aportul tunurilor lui
Orban, pe care-l considera “origi-
nar din Transilvania" ºi arãta cã
din tunurile confecþionate de acesta
"se putea trage de puþine ori pe zi,
dar de fiecare datã produceau
pagube mari". Contribuþia acestui
remarcabil fãuritor de arme la
cucerirea Constantinopolului a fost
decisivã ºi meritã sã fie cunoscutã
de cãtre noi românii cu atât mai
mult cu cât Nicolae Orban este
cel care a inventat artileria de
mare calibru.

Secolul al XV-lea a reprezentat
o perioadã de mare înflorire ºi dez-
voltare a Þãrilor Române. În acest
context a avut loc o consolidare
fãrã precedent a puterii armate
potenþate de existenþa unor domni-
tori de excepþie. Domnitorul
ªtefan cel Mare a acordat o atenþie
deosebitã artileriei. Oastea
moldoveanã era compusã din 
cavalerie (cãlãrime), pedestrime ºi
artilerie (puºcaºi). Tunurile sau
mortierele erau procurate din
oraºele transilvane, iar pulberea
era produsã în þarã, în moriºti de
mânã amestecând salpetru
(cumpãrat din þãrile vecine), cãr-
bune (obþinut din lemn de tei sau
de brad, care se distila în vase de
pãmânt) ºi sulf. Cel mai frecvent
calibru era în jur de 15 cm, iar
bãtaia în jur de 100 m. O parte din
tunuri erau capturate în luptele cu
statele vecine. Astfel, în lupta de la
Baia (1467) ªtefan a cucerit 50 de
tunuri de la Matei Corvin.

Bãtãliile duse de cãtre domni-
torul ªtefan cel Mare ilustreazã
modul iscusit în care a întrebuinþat

artileria. În bãtãlia de la Vaslui 
(10 ianuarie 1475) aceasta a avut  o
contribuþie însemnatã la obþinerea
victoriei. ªtefan avea 20 de tunuri
ºi pentru fiecare câte 7 lovituri. În
acea epocã lupta începea cu artile-
ria care era dispusã la intervalele
dintre liniile pedestrimii având
rolul de a dezorganiza dispozitivul
ofensiv al inamicului, precum ºi de
a descuraja. Deoarece îºi epuizau
repede muniþia ºi reîncãrcarea dura
foarte mult lupta era preluatã de
pedestrime. Voievodul a înþeles,
înaintea altor comandanþi de oºti,
cã artileria producea “mai multã
spaimã decât vãtãmare” ºi a ºtiut
sã profite de acest fapt. Astfel, a
aºezat câte 10 tunuri la flancurile
dispozitivului pedestrimii cu
poruncã straºnicã  sã nu deschidã
focul decât la ordinul sãu. Dupã
mai multe ore de lupte grele date
pe o ceaþã deasã când mulþimea
nesfârºitã a turcilor ameninþa sã
rupã liniile moldovene ªtefan a
hotãrât sã intervinã cu rezerva,
printr-o loviturã puternicã datã în
flancul drept ºi spatele duºmanilor
concomitent cu deschiderea focu-
lui artileriei. Cele 7 salve au avut
un efect uluitor, turcii au crezut cã
acele câteva ore de ciocniri infer-
nale au fost doar un preludiu ºi cã
adevãrata luptã abia începe, fiind
cuprinºi de o descurajare generalã.
Analiºtii militari contemporani
comparã acþiunea domnitorului cu
“apãrarea mobilã”, un concept
relativ nou folosit de cãtre armata
SUAîncepând cu anii 1950, în care
loviturile decisive sunt date ina-
micului pãtruns în anumite
“pungi” ale apãrãrii proprii, spe-
cial pregãtite, cu un efect nimicitor.
ªtefan cel Mare a ºtiut sã tragã

concluzii juste din faptele istoriei.
Cãderea oraºului Constantinopole
i-a arãtat importanþa artileriei de
asediu. În anul 1462 el a atacat
cetatea Chilia folosind artileria
pentru cucerirea ei. De asemenea,
el a ridicat tunul pe întãriturile
cetãþilor proprii, pe platforme de
luptã în care bastioanele erau semi-
circulare, înlocuindu-le pe cele
pãtrate, pentru a avea câmp de
tragere foarte mare. Un exemplu
foarte bun în acestã privinþã îl con-
stituie apãrarea cetãþii Neamþ care
în anul 1476 a rezistat timp de 
8 zile atacurilor turceºti, unele din
tunuri fiind scoase din luptã de
artileria din cetate. Cronicarul lui
Mahomed al II-lea, italianul
Angiolello, scria despre cetatea
Neamþ: “Un castel tare de munte
unde erau turci prinºi din 1475. De
opt zile bat ºapte tunuri, douã s-au
rupt, iar cei ce erau în cetate nu
voirã sã se supunã ºi se apãrau cu
tunuri ºi nu le pãsa de noi”6.

În Þara Româneascã,  Vlad
Þepeº s-a preocupat în prima parte
a domniei din perioada 1446-1462
de întrebuinþarea armelor de foc ºi
de fabricarea lor, mai ales a muniþi-
ilor. Aºa cum rezultã din unele
documente, Vlad Þepeº cerea
braºovenilor sã-i trimitã silitrã
pentru praful de puºcã.  Rezultã de
aici cã în þarã avea pucioasã, cãr-
bune ºi moara de mãcinat unde
cele trei substanþe erau amestecate
pentru a se obþine pulberea.

Secolul al XV-lea, dominat de
figura istoricã a marelui domnitor
ªtefan cel Mare reprezintã o
perioadã de lupte eroice pentru
apãrarea naþionalã în care dez-
voltarea artileriei ºi a fortifica-
þiilor au avut un rol important.
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6 Stãnculescu V., Ucrain C-tin, Istoria artileriei române în date, Bucureºti, Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, 1988, pg.46.



În secolul al XVI-lea au
apãrut guri de foc mult mai mari,
produse de zeci de arsenale ºi
manufacturi din Europa, folosin-
du-se materiale ca bronz, fontã
sau aliaj de fier, calibrul variind
între 40 ºi 190 mm. Dupã anul
1500, artileria s-a structurat în 
3 categorii: de câmp, de cetate ºi
de asediu. Tunurile de câmp
(numite puºti sau sãcãluºe) aveau
calibre între 4 ºi 9,7 cm, puteau fi
trase de 4-6 cai ºi erau trans-
portate cu cãruþele; încãrcarea se
executa pe la gura þevii iar
tragerea se executa de pe un afet
de lemn. În aceastã perioadã a
început sã se foloseascã fitilul
pentru darea focului.

Cronicarul Grigore Ureche
menþioneazã cã artileria domni-
torului Ioan Vodã cel Viteaz era
compusã din tunuri uºoare “din
cele moldoveneºti”, pe douã roþi
(artilerie de însoþire) ºi obuziere
(“huºniþe” sau “hubiþe”) care
constituiau artileria grea de câmp.
Greutatea tunurilor de asediu  -
mortiere (denumite “puºti mari”
sau “balimezuri”) ajungea pânã
la 4.500 kg necesitând atelaje

grele pentru transport. Proiec-
tilele aveau greutatea între 1,4 ºi
46 kg, iar bãtaia tunurilor a cres-
cut semnificativ ajungând la
aproximativ 400-600 metri7.

De la domnitorul Petru Cercel
(1583-1585) ne-a rãmas ºi o
probã materialã despre artileria
sa, un fragment de þeavã de tun cu
ornamentaþii, turnatã probabil la
Veneþia al cãrui arsenal l-a vizitat
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2. Artileria Þãrilor Române în secolul al XVI-lea

Fragment de þeavã de tun din perioada domnitoului Þãrii Româneºti Petru Cercel (1583-1585).
Calibrul interior al þevii este de 54,5 mm, lungimea de 580 mm, iar lungimea estimatã a tunului
era în jur de 1.800 mm. Muzeul Militar Naþional din Bucureºti. 

Tunuri “orgã” reprezentate în Manuscrisul de la Sibiu.

7 Ibidem, pg. 15.



în drumul sãu spre Mun-
tenia unde fusese numit
domn. Aceastã piesã
deosebit de valoroasã se
gãseºte în colecþia
Muzeului Militar Naþio-
nal. Þeava este din bronz,
lisã la interior; iar încãr-
carea se executa pe la
gura þevii. Pe “tunet”
(partea din mijloc a þevii)
se poate remarca stema
Þãrii Româneºti. În drep-
tul culatei se vede urma
unui locaº de aprindere
(“lumina”) ºi a cârligului
de fixare a plãcii mobile
pentru acoperirea acesteia.
Stema Þãrii Româneºti, de
pe tunet, este înconjuratã
de inscripþia: “Fãcutã de
Io Petru Voievod feciorul
Pãtraºcului Voievod,

Nepotul Radului
Voievod”. 

Petru Rareº
este un alt dom-
nitor care s-a
remarcat în uti-
lizarea artileriei.
În bãtãlia de la
Feldioara, din
data de 22 iunie
1529, susþinân-
du-l pe voievo-
dul transilvan
Ioan Zapolya
împotriva tru-
pelor lui Fer-
dinand I de
Habsburg a
folosit împotri-
va pedestrimii
50 de tunuri de
fontã ºi tunuri
mai mici, cu
mai multe þevi,
montate pe
acelaºi afet
“orgelschütz”
sau “orgi“. În
bãtãlia de la
Obertin din
anul 1531 pier-
dutã de Petru
Rareº, croni-
carul polon
Bielski scrie în
“ S p r a v a
W y c e v s k a ”
u r m ã t o a r e l e :
“Luarãm atunci
de la moldoveni
50 de tunuri
mari de schijã
(n.n. fontã) ºi
toate tunurile
mici de fier.

Acestea din
urmã erau câte
6 ºi 8 la un loc,
pe roticele
uºoare încât
nimic  nu  poate 
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Armament ºi muniþie de artilerie din secolul XVI reprezentate pe una din feþele laterale ale sarcofagului lui  Ioan
Sigismund Zapolya (1540-1571) aflat la Catedrala Catolicã din Alba Iulia.

Rachete diferite concepute de
Conraad Haas în anul 1529.



Artileria românã pirobalisticã medievalã ºi premodernã

20

Þeavã de tun mic din Transilvania. În fotografie se poate observa înscrisul “HM 1595”. Colecþia Muzeului de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca.

8 Al. Papiu-Ilarian, Tezaur de monumente istorice pentru România, Vol. III, Bucureºti, 1864, pg. 240.

fi mai trebuincios pentru pedes-
trime [....].Þevile sunt astfel cã se
aprind una de la alta, pe rând.
Încãrcarea este repede, cartuºele
sunt învelite în hârtie. Lungimea
þevilor este ceva peste un cot.
Gloanþele sunt obiºnuite, de fier
sau de plumb”8.

Datele tehnice privind aspec-
tul tunurilor lui Petru Rareº
relevã posibilitatea realizãrii unor
salve cu efect nimicitor obþinute
datoritã þevilor multiple ºi unei
muniþii moderne (cartuº cu 
pulbere învelitã în hârtie), lucru
absolut remarcabil.

Pe teritoriul þãrii noastre s-au
dezvoltat o serie de oraºe-cetãþi

în care au funcþionat centre pen-
tru fabricarea pieselor de artilerie
la Sibiu, Braºov, Sighiºoara,
Bistriþa, Alba Iulia sau
Târgoviºte. În secolul XVI  exista
la Sibiu o puternicã breaslã a
constructorilor de arme. 

În anul 1961 s-a descoperit
Manuscrisul de la Sibiu  (Varia II
374) din care rezultã cã cinstea
de a fi considerat pãrinte al
rachetei moderne îi revine ºefului
arsenalului dintre anii 1529-
1569, Conraad Haas. Studiile
acestui inventator (partea a
treia) reprezintã cel mai vechi
document din Europa cunoscut
pânã acum în care sunt descrise
detaliile tehnice ale construcþiei
rachetelor.

Lucrarea lui Conraad Haas
cuprinde atât scheme fãcute în
culori, cât ºi texte care atestã con-
cepþia clarã a autorului despre
rachete. În manuscris sunt
prezentate diferite tipuri de
rachete, baterii de rachete, prin-
cipiul rachetei cu mai multe
trepte ºi cãile experimentãrii sale
practice. În anul 1535 a experi-
mentat “lancea zburãtoare”echipatã
cu aripi în formã de coadã de rân-
dunicã, cu încãrcãturã de luptã ºi
cu un numãr de recipienþi de 
pulbere, cu aprindere succesivã.
În anul 1536 ingeniosul inventa-
tor a conceput o “cãsuþã zburã-
toare” miniaturalã dotatã cu

motor reactiv, anticipând ideea
capsulei spaþiale moderne.

Creaþia lui Conraad Haas este
originalã ºi se înscrie printre ma-
rile realizãri înfãptuite în spaþiul
românesc în acest domeniu de
vârf care este tehnica de rachete,
cu mult timp înainte ca tehnolo-
gia sã permitã construcþia ºi 
utilizarea lor în armatã.
Domnitorul Moldovei Ioan 
Vodã a  ridicat  gloria  militarã  a

“Lãnci zburãtoare” în mai multe variante,
concepute de Conraad Haas în anul 1535.

“Cãsuþa zburãtoare” 



Artileria românã pirobalisticã medievalã ºi premodernã

21

þãrii ºi în mod special a artileriei
moldovene la nivelul de perfor-
manþã atins de puterile militare
ale Europei de la acea vreme. În
bãtãlia cu turcii de la Cahul din
10 iunie 1574 domnitorul dis-
punea de 140 de guri de foc din
care 80 de calibru mare9, canti-
tate de artilerie care nu se va mai
întâlni în Þãrile Române decât în
preajma rãzboiului de indepen-
denþã de la 1877. Atunci,  artileria
numãra 190 de tunuri.

Voievodul Mihai Viteazul a
utilizat artileria în lupta sa
antiotomanã. În bãtãlia de la
Cãlugãreni a folosit doar 12 tunuri
pe care însã le-a întrebuinþat
magistral. Este notabil faptul cã
pentru prima datã în istoria
militarã a artileriei române,
domnitorul a folosit tunurile
pentru tragerile de flanc. Astfel,
douã tunuri ale lui Mihai au
dezorganizat aripa dreaptã a tur-
cilor, aducând o contribuþie
însemnatã la obþinerea victoriei.

În bãtãlia de la ªelimbãr
Mihai Viteazul a folosit 80 de
guri de foc, atacurile infanteriei ºi
cavaleriei au fost precedate de un

masiv bombarda-
ment de artilerie,
care poate fi con-
siderat ca predece-
sorul pregãtirii de
foc  de mai târziu.

Dupã intrarea în
Alba Iulia, domnitorul
Mihai Viteazul s-a pre-
ocupat de fabricarea
de noi guri de foc. Mai
târziu, dupã moartea
sa, în anul 1632, în
registrul inventar al
bastionului nou al
cetãþii Oradea, pe lângã
cele 20 de tunuri de
diferite tipuri ºi calibre
se aminteºte ºi de tunul
cu numele de “ºoimul
mic al domnitorului
român, împreunã cu ghiulele nece-
sare”. Un alt tun, o “falconetã” cu
stema lui Mihai Viteazul cu numele
de “ªoimul”este amintit ºi în inven-
tarul cetãþii Fãgãraºului, întocmit
tot la 1632. Aceste tunuri cu denu-
miri de animale mici, fãceau parte
din artileria de câmp, iar cele
botezate cu nume de animale mari
erau piese de artilerie grea.

În secolul al XVI-lea, armata
moldoveanã avea o dotare cu guri
de foc mai bunã, datoritã tradiþiei
rãmase de la ªtefan cel Mare.
Acest secol a fost marcat însã de
acþiunile domnitorului Mihai
Viteazul care a utilizat, în scurta
sa domnie,  într-un mod inteligent
ºi eficient puþina  artilerie din
dotare în toate bãtãliile ºi luptele
purtate.

Unul din cele 2 mortiere din sec.XV-XVI aflate în incinta
Muzeului Naþional al Unirii Alba Iulia.  Are formã de trunchi
de con cu o alveolã tip calotã ataºatã la bazã. Este turnat dintr-o
singurã bucatã din aliaj de fier. Caracteristici: lungimea - 710
mm; calibrul - 200 mm; diametrul exterior la "gura tevii" - 260
m; circumferinþa la nivelul îmbinãrii alveolei cu "baza þevii" -
1400 mm; þeava este prevãzutã cu doi umeri de susþinere cu
lungime de 200 mm ºi grosimea de 30 mm; Greutate apreciatã -
150 kg. Era folosit pentru asediul cetãþilor.

Tunuri moldoveneºti reprezentate pe  fresca “Asediul Constantinopolului”  de la Mânãstirea Moldoviþa. Mânãstirea a fost ridicatã în anul 1532
în timpul domniei lui Petru Rareº.

9 Istoria Artileriei Române, Editura Militarã, Bucureºti, 1977, pg. 46.



Artileria românã pirobalisticã medievalã ºi premodernã

22

Eliberarea oraºului Târgoviºte de cãtre trupele muntene conduse de cãtre Mihai Viteazul împreunã cu  trupele transilvãnene ale pricipelui Sigismund
Bathory, în anul 1595. În partea stângã, planul apropiat, trupele aliate pãtrund în interiorul cetãþii Târgoviºte în timp ce otomanii, reprezentaþi în planul
îndepãrtat (12) se retrag ducând cu ei, ca pradã, o turmã de vite. Trupele se pot distinge dupã steagurile pe care le arboreazã.

În planul apropiat se distinge foarte bine artileria transilvãneanã dispusã în spatele unor întãrituri de nuiele executând trageri pe deasupra
trupelor proprii pentru susþinerea atacului. Respectând proporþiile, tunurile sunt de  calibru mediu, probabil 50 mm, având în vedere grosimea
considerabilã a þevilor de bronz.   
În planul secund, în partea stângã, este reprezentatã infanteria dotatã inclusiv cu muschete, iar în acelaºi plan în partea dreaptã cavaleria ali-
atã. Artileria turceascã ce apãrã oraºul este dotatã cu tunuri uºoare.

Fragment de gravurã de epocã dupã lucrarea “Pannoniae Historia Chronologica ....” 10.

Mortier de asediu ºi echerul tunarului 
pentru ochirea în înãlþime.

10 Giurescu, C-tin, C.; Giurescu, Dinu, C.; “Istoria Românilor”, vol. I,
Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, Bucureºti, 1975.



În secolul al XVII-lea artileria
a fost prezentã în mai micã
mãsurã în cadrul oºtilor noastre
înregistrându-se un regres al 
puterii militare. Astfel, domni-
torul Radu ªerban (1602-1611) în
bãtãlia de la Ogretin (1602) a dis-
pus doar de 3-4 tunuri. Acelaºi
domnitor s-a îngrijit de întãrirea
cu tunuri a unor puncte impor-
tante ale þãrii instalând 3 tunuri
cumpãrate din strãinãtate la
Mânãstirea Tismana, în anul 1605
„ca sã o apere de oamenii rãi ºi
sã stea acolo în vecie”.

În înfruntarea de la Finta,
dintre domnitorii Vasile Lupu ºi
Matei Basarab din data de 27 mai
1653 oastea din Moldova avea
20.000 de oameni ºi 17 tunuri, iar
cea a Þãrii Româneºti 16.000 de
oameni ºi 12 de tunuri. Ulterior,
Matei Basarab îºi mãreºte
numãrul de guri de foc la 30.
Acestea au fost pierdute, un an
mai târziu de cãtre marele spãtar
Hrizea în lupta cu Gheorghe
Rakozi al doilea, principele
Transilvaniei.  

Este de remarcat faptul cã
tunurile au început sã fie folosite
ºi pe navele militare. O þeavã de

tun având construcþia asemãnã-
toare unei bombarde ºi încãrcarea
pe la gura þevii poate fi vãzutã la
Muzeul  Militar Naþional fiind

descoperitã în rada portului
Mangalia, în anul 1970.

Sub domnia lui Constantin
Brâncoveanu (1688-1714) se fa-

brica în þarã pulbe-
rea necesarã arma-
tei la Craiova,
Bucureºti ºi

Focºani, unde se
aflau instalate
mori puse în
miºcare de apele
unor râuri. La 
15 iunie 1691 o 
a º a - z i s ã
“ p r ã f ã r i e ”
din Bucureºti s-a
aprins de la un
trãznet ºi a pro-
dus  pagube.
În anul 1691

Iaºiul avea
12 tunuri
p o l o n e z e

capturate de la Ion Sobieski,
regele Poloniei.
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3. Artileria Þãrilor Române în secolul al XVII-lea

Þeavã de tun din bronz folositã pe navã,
calibru 36 mm din secolul al XVII-lea. A

fost descoperitã cu ocazia lucrãrilor de ame-
najare a portului Mangalia în anul 1970.
Sistemul de încãrcare este pe la gura þevii.

Fragment de þeavã de tun din bronz (secolul
XVII) descoperit la Curtea Domneascã de la
Târgoviºte. Calibrul  þevii este de 95 mm.

Ghiulele de fontã de diferite mãrimi. La cea mai mare dintre ele (cal. aprox.
120 mm) se poate observa locaºul pentru aprinderea încãrcãturii.
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Conform celor consemnate de
cãtre domnitorul Dimitrie
Cantemir în lucrarea “Istoria
imperiului otoman”, oastea dom-
nitorului Þãrii Româneºti, ªerban
Cantacuzino (1678-1688) numãra
între 28-40.000 de oameni ºi 
38 de tunuri, cea mai mare armatã
din perioada analizatã. Este de
remarcat participarea domnitoru-
lui ªerban Cantacuzino  împreunã
cu 4-6.000 de ostaºi la asediul
Vienei în anul 1683, unde este
posibil sã fi avut ºi câteva tunuri.

Pentru faptul cã a transmis
trupelor creºtine informaþii
importante  legate de desfãºurarea
luptei, ªerban Cantacuzino a
primit de la împãratul Leopold I
titlul de conte al Sfântului
Imperiu Roman. 

Din secolul al XVII-lea
muniþia a început sã aibã încãrcã-
turã explozivã din pulbere neagrã
ceea ce a mãrit foarte mult efec-
tul la obiectiv al focului artileriei. 

Înveliºul proiectilelor era din
fontã, cele cu  greutatea sub 16 kg

fiind numite obuze, iar cele mai
mari bombe.

În Europa, artileria a fãcut pro-
grese privind construcþia ºi între-
buinþarea sa pe câmpul de luptã.
Ca noutãþi tehnice, au apãrut:
mecanismul de ochire în înãlþime
ºi îndreptãtorul. De menþionat,
totodatã, cã italianul Nicola
Fontana (1600-1657) a devenit
primul teoretician al artileriei prin
elaborarea bazelor balisticii.

În  plan general, dezvoltarea
artileriei a avut ca efect reducerea

rolului oraºelor cetãþi ºi a
reºedinþelor fortificate din cauza
scãderii capacitãþii de protecþie în
faþa gurilor de foc grele. Din
punct de vedere politic,  aceastã
situaþie, împreunã cu factorii eco-
nomici ce favorizau dezvoltarea
întreprinderilor manufacturiere ºi
al relaþiilor de producþie de tip
capitalist, au influenþat miºcarea
populaþiei ºi au marcat începutul
procesului de dispariþie a soci-
etãþii  bazate pe relaþii economice
de tip feudal.

Sus: Þeavã de tun din anul 1646, din Transilvania, din vremea principelui Gheorghe Rákóczi I
(1630-1648). Piesa se aflã în colecþia Muzeului Naþional al Unirii din Alba Iulia. 
Dreapta: detaliu de pe þeavã cu înscrisul anului de fabricaþie-1646.
Caracteristici: lungimea - 2460 mm; calibrul 73 mm; diametrul exterior la "gura þevii" - 
470 mm; greutate apreciatã - 400 kg.

Caracteristici generale ale artileriei Þãrilor Române din 
secolul al XVII-lea

- artileria era de calibre diferite datoritã faptului cã mare parte era cap-
turatã sau cumpãratã de la diferiþi producãtori;
- tunurile uºoare de câmp erau cele mai numeroase iar artileria grea foarte
puþinã;
- calibrele erau în jur de 4-6 cm pentru artileria uºoarã ºi de 10 cm pentru
artileria grea;
- þevile se fabricau din fontã sau din bronz, iar ghiulele erau în majoritate
din fontã. Apar ghiulele cu încãrcãtura de pulbere;
- în Moldova ºi Þara Româneascã se fabrica pulbere la Craiova, Bucureºti
ºi Focºani;
- bãtaia materialelor era de aproximativ 300 de paºi;
- materialul de artilerie trãgea foarte încet, aproximativ 7 lovituri pe zi;
- încãrcarea continuã sã se facã pe la gura þevii iar darea focului se executa
cu vergeaua înroºitã sau cu fitil.
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Din cauza situaþiei deosebite
impuse Þãrilor Româneºti de
domniile fanariote, în secolul al
XVIII-lea a avut loc desfiinþarea
armatei naþionale ºi a artileriei.
Treapta cea mai de jos a declinu-
lui militar al þãrii se pare cã s-a
înregistrat în anul 1739, când

domnitorul fanariot Constantin
Mavrocordat a desfiinþat oastea
naþionalã ºi miliþiile înconjurân-
du-se de un numãr limitat de

turci ºi arnãuþi (240 de
oameni), care consti-
tuiau garda personalã.
Oastea cea mai
numeroasã în acea
vreme a fost ridicatã
cu ocazia expediþiei
turcilor contra tãta-

rilor,  în anul 1728, când, domni-
torul Grigore Ghica a strâns la
Fãlchiu 3.000 de pedestraºi,
4.000 de cãlãreþi ºi 12 puºti

(tunuri) ºi sãcãluºe. De aseme-
nea, domnitorul Nicolae
Mavrogheni a participat în anul
1787 cu o oaste redusã ºi 8 tunuri
la rãzboiul ruso-austriaco-turc.

Þevi de tun din secolul XVIII în curtea Muzeului Militar Naþional. Piesa din faþã are calibrul 185 mm.

4. Artileria Þãrilor Române în secolul al XVIII-lea 
ºi prima jumãtate a secolului al XIX-lea

Jos:Tun din anul 1724 donat de cãtre generalul rus Potemkin Principatului Moldovei. Caracteristici: fabricat din bronz,; lungime 1700 mm;
calibru: 80 mm; grosimea þevii la partea din faþã: 60 mm.
Sus: Detaliu de pe þeavã. Colecþia Muzeului Militar Naþional.
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11 Stãnculescu V., Ucrain C-tin, Istoria artileriei române în date, Bucureºti, Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, 1988, pg. 55.

În general, artileria a decãzut, la
fel ca întreaga oaste ºi era folositã
pentru paza domnitorului sau
pentru a trage salve la festivitãþile
de la curte.

Dezvoltarea construcþiei
gurilor de foc în secolul XVIII a
permis fabricarea unor þevi cu
calibre din ce în ce mai mari.
Astfel, în cadrul Muzeului
Militar Naþional se pot vedea mai
multe tunuri din secolul al XVIII-lea
cu calibre peste 100 mm, toate
fabricate în strãinãtate. Cel mai
mare tun are calibrul de 185 mm.
Pânã la înfiinþarea primei baterii
de artilerie în Þara Româneascã
de  cãtre domnitorul Gheorghe
Bibescu, în anul 1843, prezenþa
tunurilor în oastea Þãrilor
Române a fost sporadicã ºi s-a
redus la câteva piese ruseºti sau
turceºti.

Oastea revoluþionarã a lui
Tudor Vladimirescu a avut 
6 tunuri în timpul acþiunilor din
anul 1821. Pe timpul retragerii
armatei sale din Bucureºti cãtre
Oltenia 3 tunuri sunt lãsate la
Piteºti, astfel cã în luptele cu
turcii, de la Drãgãºani, din 
29 mai 1821 a folosit cele 
3 tunuri rãmase11.

Pe baza prevederilor regula-
mentelor organice, în anul 1830
au început sã ia fiinþã primele

unitãþi de infanterie ºi cavalerie,
iar artileria reapare, în armata
naþionalã, în anul 1835 când þarul
Rusiei, prieten ºi protector al
Þãrilor Române a dãruit în mod
oficial domnitorului Moldovei un
tun de bronz de 4 livre (calibru 
80 mm), capturat de la turci în
urma rãzboiului dintre anii 1828-
1829. Acest tun a fost singura
piesã de artilerie pe care a avut-o
Moldova pânã în anul 1849.

Tun turcesc de calibru mic de la sfârºitul secolului 
al XVIII-lea aflat în colecþia Muzeului Peleº.

Caracteristici generale ale artileriei Þãrilor Române 
din secolul al XVIII-lea

- piese vechi de calibru mic rãmase de la domnitorii pãmânteni sau cap-
turate (de exemplu Grigore Ghica);
- domnitorii fanarioþi nu mai erau interesaþi de producerea materialului de
artilerie în þarã;
- este posibil, deºi nu existã date, ca pulberea sã fi fost fabricatã în þarã;
- în general, atât în Moldova, cât ºi în Þara Româneascã exitau câte 2-3 piese
de artilerie folosite de regulã la ceremonialurile de la curte ºi 50-100 de
oameni, aceºtia erau tunarii ºi cei care formau serviciile anexe.



Perioada de la înfiinþarea
primei baterii de artilerie, 
10 noiembrie 1843 ºi pânã la
încheierea rãzboiului de indepen-
denþã a fost o perioadã plinã de
evenimente, cu multe semnificaþii
pentru istoria acestei arme.
Astfel,  principalele evenimente
de naturã organizaþionalã au fost:
înfiinþarea în anul 1849 a primei
baterii în Moldova, urmatã de
înfiinþarea în anul 1857 a celei 
de-a doua baterii, constituirea la 
21 decembrie 1860 a primului
regiment de artilerie (coman-
dant, maiorul Tobias Gherghel);
înfiinþarea la data de 1 august
1868  a Regimentului 2 Artilerie,
iar la 5 februarie 1877 a
Regimentelor 3 ºi 4 Artilerie.
Toate regimentele erau organizate
pe câte 2 divizioane a câte 

3 baterii, fiecare baterie având 
6 piese. Din cele 6 baterii ale regi-
mentului una era cãlãreaþã. Astfel,
la începutul rãzboiului de inde-
pendenþã Armata Românã dis-
punea de 4 regimente (la Craiova,
Bucureºti, Focºani ºi Roman) ºi 
9 baterii teritoriale (3 la Bucureºti
ºi câte una la Craiova, Piteºti,
Galaþi, Focºani, Iaºi ºi Roman).
Un alt eveniment extrem de
important l-a constituit înfiinþarea
la 1 ianuarie 1862, a Arsenalului
Armatei ºi Pirotehniei, unde în
acelaºi an, la 21 iulie a fost tur-
nat primul proiectil de artilerie
ce a fost dãruit domnitorului
Alexandru Ioan Cuza.

În ceea ce priveºte 
evoluþia propriu-zisã a gurilor de
foc se evidenþiazã în esenþã urmã-
toarele: de la constituirea primu-
lui regiment de artilerie au urmat
încã ºase dotãri succesive cu alte

tipuri de material de artilerie;
gurile de foc procurate au fost
cele mai bune ale epocii; au fost
introduse în dotare guri de foc cu
þevi din oþel, fretate, mult mai
rezistente decât cele de bronz,
ceea ce a dus la creºterea vitezei
iniþiale a proiectilului ºi implicit a
bãtãii; proiectilele sferice au fost
înlocuite cu proiectile cilindro-
ogivale; apariþia ghinturilor a
imprimat mai multã stabilitate
proiectilului pe traiectorie ºi
implicit o mãrire a preciziei la
þintã; apariþia încãrcãrii pe la
culatã a uºurat executarea servi-
ciului la material ºi a sporit regimul
de foc; introducerea afeturilor de
fier a dat mai multã rezistenþã de
ansamblu pieselor de artilerie;
asigurarea de focoase percutante ºi
fuzante, reglabile pentru toate dis-
tanþele de tragere a sporit efectul
loviturii izolate la þintã.

Domnitorul Gheorghe Bibescu
a efectuat, în anul 1843, o vizitã la
Constantinopol însoþit fiind de

adjutantul domnesc, locotenentul
Ioan Emanoil Florescu. Acesta 
l-a sfãtuit pe domnitor sã  solicite

un numãr de piese de artilerie de
la sultan pentru dotarea oºtirii
române.

TUNUL TURCESC DE 4 LIVRE
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Tun de 4 livre împreunã cu un cheson de muniþie din cadrul primei baterii de artilerie româneascã. Reproducere dupã “Albumul Oºtirii”, 1852.



Sultanul a dãruit domnitorului
4 tunuri de 4 livre (80 mm), care
au fost aduse în þarã de locotenen-
tul Florescu. Contribuþia acestui
ofiþer, devenit mai târziu general,
la înfiinþarea  artileriei ºi mai târziu
la dezvoltarea ei, în funcþia de
ministru de rãzboi (1871-1876)
este foarte importantã. El a fost
cel care a propus ºi a dotat  artile-
ria  românã cu cele mai moderne
ºi puternice tunuri de câmp de
oþel de la acea vreme, tunurile
“Krupp” de 87 mm, în anul 1874.

Tunurile turceºti erau de bronz,
neghintuite, cu încãrcare pe la gura
þevii, având calibrul de 4 livre.
Calibrul era  reprezentat de greu-
tatea proiectilului de formã sfericã
(4 livre = aproximativ 2 kg). 

Prin Porunca Domneascã
nr. 198 din data de 10 noiembrie
1843 aceste 4 tunuri au consti-
tuit prima baterie modernã de
artilerie al cãrei prim coman-
dant a fost cãpitanul Pavel
Lenz. În anul 1850, numãrul
tunurilor a crescut cu încã 8 piese
de acelaºi tip fiind constituite în 
2 baterii a câte 6 piese.  Din
reprezentarea fãcutã în “Albumul
oºtirii” tipãrit  în anul 1852 se
poate observa asemãnarea cu sis-
temul francez „Gribeauval”
(1750-1827) prezentat mai sus. 

În timpul revoluþiei din
Transilvania de la 1848-1849,
oastea lui Avram Iancu a dispus de
10-15 tunuri. O parte dintre acestea
erau construite din lemn, întãrite cu
cercuri de metal iar o altã parte
erau din fontã sau din aramã, pre-
cum tunul “Decebal”. În organi-
zarea oastei þãrãneºti era prevãzut
ca fiecare legiune (15 la numãr a

câte 10.000 de luptãtori dintre care
200-300 cu puºti) sã dispunã de cel
puþin 2 tunuri. Ioan ªterea-Suluþiu
din Cãrpiniº, fruntaº al revoluþiei
care a ajuns tribun, a avut ca
sarcinã fabricarea tunurilor. Tunul
“Decebal” avea o bãtaie redusã,
efectul principal fiind cel moral.
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Sus: Construcþia afetului în sistem “Gribeauval”, vedere lateralã ºi superioarã; 
Jos: Afetul  montat la antetren.

Tunul  de 4 livre (80 mm)

Specificaþii tehnice
Calibrul aproximativ: 80 mm
Greutatea þevii: 290 kg
Lungimea þevii în calibre:18 
Încãrcãtura: 1/3
Viteza iniþialã: 415 m/s

Bãtaia la ”darea dreaptã”- tir  direct: 
aprox.: 250-400 stânjeni (492-787 m). La
“darea cu sãrituri”-ricoºet, aprox. 1,2 km
Greutatea totalã, trãsurã-piesã:1.050 kg
Greutatea chesonului de muniþii:1.500 kg 
Tracþiune: 4 cai

Tunurile de 4 livre s-au aflat în
înzestrare pânã în anul 1864 când au
fost trecute la artileria teritorialã, la

TUNUL “DECEBAL”, 1848-1849

Macheta tunului “Decebal” utilizat de oastea
lui Avram Iancu aflat la muzeul Centrului de
instruire pentru artilerie, Sibiu.

secþiile de pompieri ºi înlocuite cu
tunurile belgiene “Timmerhans”,
ghintuite, model 1863.
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Domnitorul Alexandru
Ioan Cuza a încercat sã achi-
ziþioneze, dupã anul 1860, noi
piese de artilerie performante,
dar acest demers s-a lovit de
împotrivirea imperiilor Otoman
ºi Austriac care nu doreau
creºterea puterii militare a
Principatelor Române. Astfel,
aceste þãri au acþionat deter-
minând Franþa ºi ale state sã nu ne
livreze niciun tip de armament. 
În aceste condiþii,  guvernul român
ºi-a îndreptat atenþia spre Belgia
unde a fost trimis  maiorul Henric
Herkt, în anul 1862. 

Cu acest prilej ofiþerul român
a luat legãtura cu generalul de
artilerie Timmerhans, un personaj
important în ierarhia militarã bel-
gianã, care i-a propus spre achi-
ziþionare un model de tun ghintuit
de concepþie proprie. În
scrisoarea pe care generalul a
trimis-o domnitorului Cuza se
dãdeau detalii asupra modelului,
necunoscut în þara noastrã,
exagerând asupra calitãþilor
sale:“Avantajele acestui sistem
sunt importante, el permite un foc
mai   rapid ºi mai razant decât
sistemul francez; el admite
proiectilul plin ºi cutia cu
gloanþe, /.../ ºi permite tirul rulant
(rostogolit), tir de rãzboi prin
excelenþã, deoarece nu cere o
apreciere riguroasã a distanþei de
lovit. Aceste avantaje sunt cu atât
mai preþioase cu cât ele sunt
obþinute cu muniþii care nu costã
mai mult decât ale tunului lis
(neghintuit) ºi cu un tun al cãrui
preþ este foarte puþin ridicat”1.

Acesta este primul tun cu
þeavã ghintuitã care a intrat în
dotarea artileriei române având
încãrcarea pe la gura þevii. Deºi
nu atingea performanþele tunurilor
franceze era superior gurilor de foc
turceºti ºi ruseºti aflate în dotare. 

Contractul pentru fabricarea
celor 24 de tunuri a fost încheiat
la Liege, cu firmele: “Francotti”,
care executa turnarea þevilor ºi
“Veuve Lachausseé” care executa
gãurirea, ghintuirea ºi finisarea
lor, sub supravegherea inginerului
manufacturii regale belgiene, D.
Corin. Afetele, chesoanele ºi o
parte din muniþii au fost fabricate
de firma condusã de Alexis
Godillot din Paris.

O altã parte din muniþii urma
sã fie fabricatã de uzinele bel-
giene ºi livratã odatã cu toatã
comanda. Primele tunuri au
început sã soseascã în þarã în a

doua jumãtate a anului 1863, iar
în anul urmãtor acestea au
înlocuit vechile piese aflate în
dotarea regimentului de artilerie.

În urma procesului de
instrucþie la unitãþi s-a constatat
lipsa preciziei tragerii. Tragerea
se executa numai fuzant deoarece
focosul nu se putea regla decât la
douã distanþe (1500 si 2800 m)
pentru obuz ºi la 4 distanþe pentru
ºrapnel (500, 800, 1000 ºi 1200 m).
Tragerea exclusiv fuzantã era
urmare a unei concluzii greºite a
artileriºtilor francezi dupã campa-
nia din Italia (1859). 

Cu toate neajunsurile legate
de calitãþile lor, aceste tunuri au
reprezentat un salt imporant în
evoluþia artileriei române prin tre-
cerea la þeava ghintuitã ºi schim-
barea atitudinii marilor puteri faþã
de România privind achiziþia de
armament.

1Cormel I Scafeº, “Din istoricul dotãrii Armatei Române cu tunul “Timmerhans”, md. 1863”, în Studii ºi materiale de muzeografie ºi istorie militarã,
Muzeul Militar Central, Bucureºti, 1978, pg. 219.

Tunul  belgian “Timmerhans”, model 1863, calibrul 86,5 mm. Desen dupã General P.V.
Nãsturel, “Contribuþii la istoria artileriei române”, Bucureºti, 1907.

Tunul “Timmerhans”

Specificaþii tehnice
Greutatea þevii: 330 kg
Lungimea þevii: 1,6 m
Numãrul de ghinturi al þevii: 6 ghin-
turi uniforme, spre dreapta, dupã
modelul tunurilor franceze
Calibrul: 4 ( 86,5 mm)

Calibrul între goluri: 92,1 mm
Axul umerilor þevii: sub axa þevii
Sistemul de ochire: un sistem median 
(pe axul þevii) ca la o armã de infan-
terie, în lungime de 69 cm ºi unul late-
ral cu cãtarea pe umãrul drept.
Proiectil: cilindro-ogival cu aripioare

TUNUL BELGIAN “TIMMERHANS”, MODEL 1863, CALIBRUL DE 4 ( 86,5 MM)



Au fost achiziþionate din
Franþa în anul 1865 pentru a
înlocui tunurile belgiene
“Timmerhans” md. 1863.
Dorinþa autoritãþilor române de a
le cumpãra  era motivatã de rezul-
tatele excelente obþinute de cãtre
tunurile ghintuite franceze în
rãzboiul franco-italo-austriac
(tirul putea fi dirijat aproape de 
3 km) fiind considerate cele mai
bune din lume. Tunurile au fost
montate la atelierele vestitei firme
“Alexis Godillot”. Þevile erau din
bronz fiind ultimele tunuri cu
încãrcarea pe la gura þevii
introduse în dotarea Armatei
Române. Costul achiziþiei
tunurilor de 4 (36 bucãþi) a fost
suportat de cãtre judeþele þãrii
care l-au considerat drept dar
cãtre domnitorul Alexandru Cuza.
La gura þevii era gravatã stema
judeþului contributor. Tunurile de
12, sistem “La Hitte” cunoscute
ºi ca model 1858, “Tunul împã-
ratului” sau “Tunul lui   Napoleon”
(al III-lea) aveau la bazã tunul-
obuzier de 12 model 1853 la care
þeava a fost ghintuitã. Iniþiatorul
acestei îmbunãtãþiri a fost
împãratul Napoleon al III-lea care
i-a cerut generalului Jean Ernest
Ducos de La Hitte sã realizeze
un material cu calitãþi supe-
rioare. Acesta, împreunã cu
locotenent-colonelul Treuille de
Beaulieu, a reuºit sã constru-
iascã o piesã de artilerie nouã, cu
þeava ghintuitã ºi încãrcarea pe la
gurã. Noul tun folosea pentru
tragere proiectile alungite ce aveau
niºte proieminenþe metalice (“ari-
pioare” de zinc) care îi imprimau
proiectilului o miºcare de rotaþie.

Utilizate prima datã în rãzboiul
franco-austriac din Italia, în anul
1859, aceste tunuri ºi-au dovedit
superioritatea faþã de alte modele.
Bãtaia maximã a crescut la 3000
de metri iar greutatea proiectilului
s-a mãrit de la 4,1 kg la aproxima-
tiv 12 kg (modelul 1853 cu þeava
lisã). Noile proiectile folosite
erau alungite ºi le înlocuiau pe
cele sferice care nu aveau o pre-
cizie bunã. Totodatã, începând cu
acest  tun s-a trecut de la expri-

marea în livre a
c a l i b r u l u i
(vechile mo-
dele) la va-
loarea în
kilograme.
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Tunul  de 4 Tunul-obuzier de 12

Specificaþii tehnice

Calibrul: 86,5 mm, 6 ghinturi
Greutatea þevii: 330 kg
Greutatea obuzului: 4,2 kg
Greutatea tunului pe afet: 1260 kg
Greutatea chesonului: 1300 kg
Viteza iniþialã: 343 m/s
Proiectile: obuz obiºnuit, ºrapnele cu
gloanþe ºi cutii de zinc cu mitralii
Bãtaia maximã: 3200 m
Greutate S pulbere:150 ºi 200 gr
Ochirea: sist. median (1600 m) ºi 

lateral (pânã la 3200 m)

Calibrul: 121,3 mm, 6 ghinturi trape-
zoidale spre dreapta cu pasul de 3 m
Greutatea þevii: 610 kg
Greutatea tunului pe afet: 1940 kg
Greutatea chesonului: 1300 kg
Viteza iniþialã: 310 m/s
Lungimea þevii: 17 calibre (2066mm)
Proiectile: aceleaºi tipuri ca la tunul de 4
Darea focului: cu stupila, sistem Dambry
Bãtaia maximã: 3000 m
Greutatea sãculeþilor de pulbere: 300 ºi 
550 grame

Sus: Afet pentru tunul obuzier de 12 “ La Hitte”, model 1865; 
Jos: Cheson model 1865 ( Desene realizate de Cornel  I. Scafeº dupã Gl. P.V. Nãsturel,
“Contribuþii la istoria artileriei române”, 1907).

Proiectil
pentru tunul 
de 12, sistem

“La Hitte”.

TUNUL DE 4 ªI TUNUL-OBUZIER DE 12, “LA HITTE-NAPOLEON III”



Tunul de 4 dispunea de
proiectile echipate cu focoase
reglate pentru douã distanþe
(1500 ºi 2800 m), iar  cel de 
12 cu focoase  percutante.

Deºi sistemul “La Hitte”a
fost utilizat un timp scurt (în
Franþa pânã în anul 1871)  a con-
stituit un salt important în
evoluþia artileriei. În þara noastrã
tunurile de 4 ºi 12 s-au aflat în
dotarea regimentelor de artilerie
pânã în anul 1873 când au fost
trecute la artileria teritorialã ºi
înlocuite cu tunuri “Krupp”.

Tunurile “Krupp”model 1868
au fost comandate de cãtre
Armata Românã în anul 1867 la
uzinele Krupp din Essen
(Germania) odatã cu înfiinþarea
Regimentului 2 Artilerie. Aceste
tunuri erau cele mai moderne din
Europa, având þeava din bronz,
ghintuitã (oþelul nu prezenta
încredere suficientã în Europa la
acea datã) ºi închizãtor cu panã
dublã (tip“Kreiner”). Calibrul
þevii era de 78,5 mm fiind denu-
mite ”tunuri de 8", model 1868.
Afetul era ataºat la un antetren,
împreunã fiind tractate de 6 cai.
Ca ºi în cazul materialelor de arti-
lerie anterioare ºi acest tun era
“cu tragere înceatã” (fãrã legã-
turã elasticã). Ochirea în direcþie
era de tipul “directã” ºi se realiza
cu ajutorul unui înãlþãtor  ce era
introdus într-un locaº din partea
dreaptã-spate a culatei ºi cu aju-
torul unui þel dispus în partea
dreaptã în zona umerilor þevii.
Pentru ochirea în înãlþime se
folosea ºi cadranul, iar tunul avea
un mecanism format din douã
ºuruburi fãrã sfârºit numit

"vârtej" care ridica sau cobo-
ra þeava. 

Afetul era format din douã
fãlcele din lemn de ulm sau de
stejar, pe care erau dispuse o
lãdiþã din tablã groasã ºi
“vârtejul”. La afet se mai
gãsea fixatã pe fãlceaua din
stânga o cutie în care era o
„mitralie de siguranþã pentru
cazul surprinderilor”, douã
scaune pentru servanþi, osia de
oþel ºi roþile.

Ca particularitate, era
primul tun de la noi la care
calibrul nu se mai calcula
prin greutatea proiectilului,
în kilograme, ci reprezenta
diametrul în milimetri
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Tunul-obuzier de 12 model  “La Hitte”. A servit în Rãzboiul de Independenþã.

TUNURILE “KRUPP” CALIBRUL 78,5 MM, MODEL 1868 ªI 1871

Tunul “Krupp” calibru 78,5 mm 

Specificaþii tehnice
Greutatea þevii:280 kg
Lungimea þevii:1935 mm
Numãrul de ghinturi al þevii:12
Greutate proiectil:4,240 kg
Greutatea tunului: 650 kg
Greutatea tunului ºi a antetrenului cu
muniþia ºi 2 servanþi:1960 kg
Greutatea chesonului cu antetren: 
2.375 kg.
Greutatea carului de baterie: 1980 kg

Câmp de tragere vertical:+8o la 13o 30’
Cantitatea de muniþie transportatã de
cãtre cheson cu antetrenul sãu: 104 lov.
Muniþia transportatã de antetren: 36
proiectile, 5 mitralii, 8 ºrapnele, 50
cartuºe a 500 grame, focoasele ºi
stupilele existente la tun.
Focoase: percutante la orice distanþã ºi
fuzante
Bãtaia maximã: 3.500 m. 

Tun “Krup” calibrul 78,5 mm, model 1868. 



al þevii mãsurat între
plinurile ghinturilor,
primul tun cu încãr-
care pe la culatã,
primul tun de prove-
nienþã germanã ºi
ultimul tun cu afet de
lemn. Folosea la
tragere obuze, ºrap-
nele, proiectile incen-
diare ºi mitralii. Încãr-
cãtura de azvârlire era
amplasatã în cartuº de
pânzã, iar aprinderea
acesteia se executa cu ajutorul
stupilei.                        

Pe lângã tun, completul de
baterie mai includea: chesonul de
muniþie cu antetrenul tractat de 
6 cai, forja, carul de baterie ºi
carul cu roþi de rezervã. Carul de
baterie servea la transportul unel-
telor ºi pieselor de rezervã ºi avea
greutatea de 1.980 kg, iar forja de
campanie era necesarã reparaþi-
ilor curente ºi avea greutatea de
2.070 kg. Cumpãrând aceste
tunuri, în anul 1868, România a
fost printre primele þãri din
Europa care a adoptat sistemul
de încãrcare pe la culatã. 

În anul 1871 s-au cumpãrat
încã 10 baterii de tunuri de
acelaºi tip (în total s-au achi-
ziþionat 16 baterii) dar cu þeavã de
oþel ºi închizãtor tip “panã cilin-

dro-prismaticã”. Acesta a fost
primul tun de la noi din þarã cu
þeavã din oþel.

În total, la începutul rãzboiu-
lui de independenþã, Regimentele 1
ºi 2 Artilerie au avut în dotare 
48 de tunuri model 1868 cu þeavã
de bronz (bateriile 1-4), iar
Regimentele 3 ºi 4  Artilerie, la
bateriile 1-4 aveau acelaºi numãr
de tunuri dar cu þeavã de oþel.

Aceste tunuri au avut o 
contribuþie importantã la succesul
trupelor române în rãzboiul de
independenþã. În anul 1880 au
fost  scoase din dotare ºi trecute
în re-zerva armatei. La data de 
15 august 1916 mai existau în
depozite 48 de piese ºi 35.455
proiectile.
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Calafat, 1877. Tunuri  “Krupp”calibrul 78,5 mm din Bateria “ªtefan cel Mare”. 

Tun “Krupp” calibru 78,5 mm, model 1871.
Aceasã piesã a fost capturatã de Armata
Românã în rãzboiul de independenþã de la
turci. Construcþia piesei este asemãnãtoare
modelului 1868, afetul fiind însã metalic.
(Muzeul Militar Naþional).

Iunie 1877. Tun “Krupp” calibrul 78,5 mm din Bateria 1 Cãlãreaþã, Regimentul 1 Artilerie în marº.



Rãzboiul franco-german din
anii 1870-1871 a confirmat supe-
rioritatea gurilor de foc “Krupp”,
astfel cã, specialiºtii noºtri au arã-
tat necesitatea dotãrii artileriei cu
aceste tunuri. Receptiv la ce era
nou ºi prevãzând necesitatea înfi-
inþãrii regimentelor 3 ºi 4, în 
anul 1874, ministrul de rãzboi,
generalul Ioan Emanoil Florescu
a comandat în Germania 8 baterii
de tunuri calibru 87 mm. Acestea
au primit denumirea de “tunuri
de 9” ºi au constituit materialul
de bazã din dotarea artileriei
române în preajma ºi pe timpul
rãzboiului de independenþã,
material care s-a dovedit mult
superior celui aflat în dotarea arti-
leriei otomane.

Tunurile de 87 mm aveau o
construcþie asemãnãtoare celor de
78,5 mm; principala misiune pe
care o îndeplineau era aceea a
sprijinului cu foc a trupelor, ca
artilerie de câmp. Este primul
tun de la noi la care afetul era în
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TUNUL “KRUPP” CALIBRUL 87 MM, MODEL 1875

Calafat, Iunie1877.  Tun calibrul 87 mm, model 1875 din bateria “Carol”, în poziþie de tragere. Tunul fãcea parte din Regimentul 1 Artilerie.

Cadranul cu nivelã,
model 1886.

Afetul tunului “Krupp” calibrul 87 mm, 
model 1875.Vedere de sus.



întregime metalic, alcãtuit din
douã fãlcele unite în zona din
spate a ochiului de împerechere
între care se gãsea o cutie de
muniþii. Închizãtorul era sistem
panã. Pentru ochirea în înãlþime
se foloseau înãlþãtorul ºi 
cadranul.

Muniþia folositã era compusã
din obuzul ordinar, ºrapnelul ºi
proiectilul incendiar (echipate cu
focoase percutante ori fuzante) ºi
mitraliera.

Încãrcãtura de pulbere era dis-
pusã într-un sac de pânzã de
mãtase numit “cartuº”, iar
aprinderea acesteia se executa cu
“stupila”. Stupila servea la
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Tunul “Krupp” calibrul  87 mm 

Specificaþii tehnice
Greutatea tunului cu închiz.:487 kg
Greutatea tunului ºi a antetrenului cu 
accesorii: 1795 kg
Greutatea tunului ºi a antetrenului fãrã 
accesorii: 1445 kg
Greutatea totalã a tunului: 965 kg
Lungimea þevii:2100 mm
Greutate proiectil: 6,355 kg
Viteza iniþialã: 465 m/s
Greutate ºrapnel: 7,1 kg, 
Numãrul gloanþelor: 180 

Greutatea mitraliei: 6,2 kg
Numãrul gloanþelor: 62
Presiunea lunetei: 68 kg
Greuatea încãrcãturii: 1,5 kg
Greutatea carului de baterie: 1980 kg
Greutatea carului de baterie: 1980 kg
Muniþia transportatã de cheson: 55 obuze,
2 mitralii, 30 ºrapnele, 90 cartuºe,
focoasele dintre care 6 fuzante ºi 300 stupile
Focoase: percutante la orice distanþã ºi
fuzante
Bãtaia maximã: 6.800 m. 

Stupila

Tun “Krupp” cal. 87 mm, model 1875. 
Vedere lateralã.
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iniþierea tragerii ºi se introducea
în partea superioarã a þevii prin
“luminã”. Servantul care dãdea
focul trãgea înapoi de inelul de
armare “O”, iar  tija “C” având o
parte striatã aprindea o încãrcã-
turã de fulminat de mercur ºi ulte-
rior o încãrcãturã de pulbere 

neagrã “E”. Arderea acestei
încãrcãturi iniþia încãrcãtura de
azvârlire a proiectilului prin
canalul “luminii”. În urma arderii
încãrcãturii cartuºului stupila era
aruncatã cãtre în sus dar se oprea
în “scoica”ºurubului luminii.

În timpul rãzboiului de inde-

pendenþã cu acest tun s-au execu-
tat trageri la distanþe apreciabile
pentru acea epocã. Astfel, în data
de 12 noiembrie 1877, Bateria 6
din Regimentul 2 artilerie coman-
datã de cãpitanul Algiu a executat
trageri la distanþa record de
6.200 m.

2. Artileria de coastã

Înfiinþarea artileriei de coastã
în Principatele Române îºi are
originea în secolul al XIX-lea,
dupã încheierea tratatului de la
Adrianopol, din anul 1829. Este
important de subliniat faptul cã
iniþial a apãrut artileria navalã
dispusã pe ºalupele fluviale.
Domnitorul Gheorghe Bibescu,
care în anul 1843 a întemeiat arti-
leria românã modernã, a dispus
iniþierea demersurilor de achizi-
þionare, de cãtre Þara
Româneascã, din Austria, a trei
vase, cunoscute în epocã sub
numele de “sãici”, înzestrate cu
tunuri, în scopul protejãrii navale
comerciale ºi supravegherii 
cursului Dunãrii. Cele trei vase au
sosit în þarã la 10 iulie 1845. Douã
dintre acestea erau dotate cu câte
un tun, iar un vas dispunea de
douã tunuri. Fiecare tun era
deservit de trei servanþi care
fãceau parte din echipaj. În
Moldova artileria navalã a apãrut,
de asemenea, în anul 1843, odatã
cu lansarea la apã în portul Galaþi
a goeletei “Emma” prevãzutã cu
cinci tunuri de bronz, calibru 
120 mm. Ulterior pentru paza
Dunãrii s-au mai construit douã
ambarcaþiuni, “ªtefan cel Mare”
respectiv“Galaþi”, fiecare cu câte
un tun de bronz calibru 75 mm.

Dupã Unirea Principatelor
Române ºi contopirea flotilelor

acestora, artileria navalã a fost
reprezentatã de cele patru tunuri
calibru 120 mm aflate la bordul
ºalupelor canoniere dispuse în
pãrþile importante ale Dunãrii
(Calafat, Giurgiu, Brãila, Reni,
Galaþi, Chilia ºi Ismail). Totodatã,
menþionãm cã în alte pãrþi ale cur-
sului Dunãrii mai puþin impor-
tante au existat ºalupe mai mici ca
dimensiuni prevãzute cu câte un
tun calibru 120 mm.

Am prezentat aceste aspecte
pentru a înþelege faptul cã artile-
ria de coastã din cadrul flotilei îºi
are începutul pe canonierele
vremii, acestea constituind
primele nave moderne care, pe
lângã rolul lor în constituirea
flotei române au permis instruirea
efectivelor ºi familiarizarea cu
armamentul de artilerie al epocii.
Ulterior, cu ajutorul personalului
de marinã s-au constituit bateriile
de artilerie amplasate pe malurile
fluviului, prin înzestrarea Armatei
Române cu tunurile de asediu ºi
mortiere, ruseºti, din bronz,
ambele calibrul 152,4 mm.

Un moment de referinþã în isto-
ria artileriei române de coastã îl
reprezintã rãzboiul de indepen-
denþã, 1877-1878. În cadrul
“Operaþiei de acoperire a
Dunãrii”, ca urmare a hotãrârii
Marelui Cartier General de trans-
formare a localitãþii Calafat într-un

puternic punct strategic fortificat,
artileria de coastã a jucat un rol
extrem de important. Întrucât
Statul Major General a interzis
participarea navelor flotilei la
operaþiuni militare, ea fiind infe-
rioarã numeric flotei otomane de
Dunãre s-a luat decizia ca o parte
din personalul flotei sã fie ataºat
trupelor de artilerie ºi pompieri
din armata de uscat. În acelaºi
timp s-a luat decizia ca o parte din
nave, cu echipaj, sã fie împrumu-
tate marinei ruse care în schimb
au acceptat sã livreze Armatei
Române tunurile ºi mortierele de
bronz, calibrul 152,4 mm. 

Construirea bateriilor de coastã
de la Calafat a început în 
anul 1876, acestea fiind dotate cu
tunuri „Krupp”. Dupã data de
15/27 mai 1877, bateriile de arti-
lerie „Krupp”, calibrul 78,5 mm
ºi 87 mm aparþinând celor 4 regi-
mente de artilerie au fost retrase
ºi au fost înlocuite cu tunuri ºi
mortiere ruseºti, cal. 152,4 mm,
precum ºi cu tunuri franceze “La
Hitte”, model 1865, calibrul
121,3 mm (au fost prezentate la
artileria de câmp).Toate aceste
baterii au fost deservite de mili-
tari din subunitãþi de marinã,
excepþie au fãcut bateriile 
“Independenþa I”, precum ºi o
parte a bateriei “ªtefan cel Mare”
care au fost  încadrate cu  militari
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pompieri care constituiau la
rãzboi artileria teritorialã.

Astfel, la începutul lunii mai
1877 sistemul de foc  al artileriei
la Calafat era constituit din:

-Bateria “Carol”,  dotatã cu
patru tunuri de bronz calibru
152,4 mm. Efectivul bateriei era
de 20 militari ºi era destinatã
lovirii artileriei otomane de la
nord de Vidin;

-Bateria “Elisabeta”, formatã
din cinci tunuri calibru 152,4 mm,
deservite de 60 militari. Era des-
tinatã lovirii cetãþii Vidin ºi a
spaþiului dintre aceasta ºi Dunãre;

-Bateria “Mircea”, avea în
dotare cinci tunuri de bronz cali-
bru 152,4 mm ºi era destinatã
angajãrii cu foc a cetãþii Vidin ºi
a spaþiului din vecinãtatea
nordicã ºi vesticã a acestuia.
Efectivul bateriei era de 80 mili-
tari.Aceastã baterie a avut ºi cel

mai mult de suferit din cauza
bombardamentelor amplasatã cel
mai aproape de Vidin. Ulterior, în
lunile iunie-iulie acestor baterii li
s-au adãugat alte patru baterii
dupã cum urmeazã:

-Bateria “ªtefan cel Mare”,
formatã din patru tunuri calibru
121,3 mm;

-Bateria “Mihai Bravu”, for-
matã din 15 tunuri de câmp din
regimentele 1 ºi 2 artilerie, desti-
natã executãrii focului asupra
inamicului ce ar fi încercat sã
debarce la sud de localitatea
Ciuperceni;

-Bateria “Renaºterea”, dotatã
cu 6 mortiere calibru 152,4 mm,
destinatã opririi unei eventuale
debarcãri a forþelor otomane pe
malul românesc al Dunãrii;

-Bateria „Independenþa I”,
dotatã cu 2 tunuri cal. 152,4 mm
ºi 5 tunuri “La Hitte”;

-Bateria “Independenþa II”,
dotatã cu 6 mortiere calibru
152,4 mm.

Pe timpul operaþiilor structura
tuturor bateriilor s-a schimbat. În
luna noiembrie 1877 s-a înfiinþat
bateria “Perseverenþa”, în drep-
tul ostrovului Canapa, la care 
s-au detaºat 3 mortiere de la bate-
ria  “Independenþa II” ºi trei
tunuri “Krupp”, cal. 87mm.
Totodatã, cãtre sfârºitul anului
1877 s-a format bateria
“Basarabia”, dotatã cu patru piese
calibru 121,3 mm cu misiunea de a
executa foc contra bateriilor de la
Vidin ºi a participa la respingerea
unui eventual atac otoman.

Toate aceste baterii au fost
puse sub comanda maiorului
Nicolae Dimitrescu-Maican care
a fost numit comandantul arti-
leriei de coastã de la Calafat.
Efectivele totale se ridicau la 
320 militari.

În data de 21 mai 1877
Armata Românã a primit drept
compensaþie 16 tunuri “Lavrov”
de bronz, pentru împrumutul
cãtre flota rusã a  navelor
româneºti: iahtul “ªtefan cel
Mare”, nava “România”, cano -
niera “Fulgerul”, ºalupa torpi-
loare “Rândunica”, 4 ºlepuri ºi
multe ºalupe cu rame ºi vele.
Acestea au dotat bateriile
“Carol” “Elisabeta”, "Mircea",
“Independenþa I” ºi au fost
deservite de marinari. Trebuie
subliniat faptul cã prin pacea de
la Paris, din 1856, Rusia nu avea
voie sã deþinã vase pe Dunãre.

În rãzboiul de independenþã,
aceste tunuri au constituit artile-
ria grea a Armatei Române alãturi

de tunurile-obuziere franceze 
cal. 121,3 mm. Tunurile aveau
þeava de bronz, ghintuitã ºi
închizãtorul de tip “panã”.
Greutatea proiectilului ºi bãtaia
considerabilã pentru acele vremuri
îl recomandau ca un material de
artilerie destinat tragerilor de
asediu. Aceste trageri s-au execu-
tat  asupra cetãþii fortificate Vidin,
aflatã pe malul turcesc al Dunãrii,
pe toatã durata rãzboiului. 

În ceea ce priveºte com-
portarea  tunurilor, deºi erau
moderne, nu au rãspuns în totali-

tate aºteptãrilor din cauza calitãþii
reduse a proiectilelor (explodau
în aer înaintea lovirii þintei) sau
spargerii plãcilor de obturaþie
(închizãtoarelor) ca urmare a
unor defecþiuni de fabricaþie.
Douã dintre aceste tunuri au fost
înlocuite cu altele noi din cauza
defecþiunilor tehnice.

Dupã anul 1878, tunurile au
fost folosite la artileria de cetate,
ulterior de asediu, a cetãþii
Bucureºti, fiind pãstrate în înzes-
trare pânã în preajma primului
rãzboi mondial.

TUNUL SISTEM “LAVROV”, CALIBRUL 152,4 MM, MODEL 1877

Tunul “Lavrov”, calibrul 152,39 mm (24 funþi)

Specificaþii tehnice
Lungimea þevii:21 calibre
Greutatea þevii cu închizãtor: 2.235 kg
Greutatea tunului: 4.500 kg 

Greutatea proiectilului: 35,8 kg
Lungimea þevii: 3,230 m
Viteza iniþialã a proiectilului: 325 m/s
Bãtaia maximã: 5.300 m



S-a achiziþionat din Rusia, în
anul 1877, în vederea utilizãrii ca
artilerie de asediu, la Calafat,
împotriva artileriei turceºti dis-
pusã în cetatea Vidin. Pânã la
aducerea în þarã, împreunã cu
tunurile cal. 152,4 mm, aceste
trageri erau executate cu tunuri
de câmp “Krupp” de 78,5 ºi 
87 mm de la regimentele de arti-
lerie. Din documentele vremii
rezultã cã aceste aruncãtoare au
acþionat în cadrul bateriilor
“Renaºterea” ºi “Independenþa
2” de la Calafat ºi au fost
deservite de marinari.

În data de 15 mai 1885 s-au
înfiinþat primele 2 baterii de
asediu subordonate Regimentului
2 Artilerie Bucureºti care aveau
în dotare ºi douã mortiere 
cal. 152,4 mm, model 1877.

MORTIERUL DE CALIBRUL 152,4 MM, MODEL 1877

Anul 1877. Mortier calibru 152,4 mm din cadrul bateriilor de la Calafat, 1877.

Mortier de calibrul 152,39 mm-24 funþi

Specificaþii tehnice
Lungimea þevii de bronz: 9 calibre
Greutatea þevii cu închizãtor: 1.572 kg
Greutatea totalã: 3.400 kg 

Greutatea proiectilului: 30,7 kg
Lungimea þevii. 1,350 m
Viteza iniþialã a proiectilului: 231 m/s
Bãtaia maximã: 3.600 m.
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Calafat, Iunie 1877. Tun calibru 152,4 din cadrul bateriei “Elisabeta”. Ofiþerul din dreapta imaginii 
este Cpt. Vasile Urseanu, comandantul bateriei. Ulterior, în anul 1882 el a devenit primul comandant al Bricului “Mircea”.
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Perioada 1879-1919 a
fost densã în evenimente ce au
marcat istoria artileriei române.
Acestea au fost mai numeroase ºi
mai importante prin consecinþe
pentru  configuraþia artileriei în

ultima parte a perioadei amintite,
care coincide cu campania din
1913 dar mai ales cu participarea
la primul rãzboi mondial.

Dezvoltarea artileriei în anii
ce au urmat rãzboiului de inde-
pendenþã a fost influenþatã pe
lângã tendinþele manifestate în

armatele dezvoltate ale timpului
ºi de concluziile de ordin tehnic
ºi tactic desprinse în urma cam-
paniei din 1877-1878.

În prezentarea gurilor de foc
de artilerie din acea vreme vom
aborda atât artileria de câmp, cât
ºi cea de  cetate ºi asediu.

Capitolul IV
ARTILERIA ROMÂNÃ ÎN PERIOADA 1879-1919

1. Artileria de câmp

Aceastã categorie de guri de
foc a fost cea mai numeroasã în
dotarea Armatei Române. De-a
lungul anilor a cunoscut o rapidã
evoluþie, o îmbunãtãþire sub-
stanþialã a caracteristicilor tehnico-
tactice. Între acestea evidenþiem
în mod deosebit dotarea cu tunuri
cu tragere “repede” la scurt timp
de la inventarea lor de cãtre
francezi în anul1897. Mai mult,
aceastã perioadã este marcatã de
realizãri tehnice româneºti în
domeniu: tunul “Krupp”, model
1904, realizat pe baza condiþiilor
stabilite în mod just de cãtre
ofiþerii noºtri de artilerie,
obþinându-se ceea ce preºedintele
consiliului de miniºtri de atunci,
Dimitrie Sturdza numea cu mân-
drie “tunul cu tragere repede
model român”; obuzierele cal.
105 mm “Krupp” ºi 150 mm
“Schneider”(printre cele mai
moderne din Europa la vremea
lor) realizate dupã condiþiile
tehnice impuse de cãtre artileriºtii
români; prototipul tunului cu
tragere repede proiectat de
colonelul Perticari în anul 1898
etc. Inventivitatea artileriºtilor
români a cunoscut un alt
moment de împliniri odatã cu

realizarea de cãtre maiorul
Toma Ghenea a unui înãlþãtor
denumit “goniometrul Ghenea”,
pentru tunul “Krupp”, calibrul 
75 mm, model 1904. 

Aceasta este ºi perioada
desprinderii din artileria terestrã
ºi apariþiei unei noi arme, artile-
ria antiaerianã, ca urmare a
adaptãrii ºi transformãrii aduse
materialului de artilerie terestrã.
Merite deosebite în transformarea
tunurilor de cetate calibrul 57 mm
ºi 75 mm de câmp, model 1880,
în tunuri antiaeriene au avut
locotenent-coloneii Burileanu
ªtefan ºi Negrei Gabriel.

În aceastã perioadã a apãrut ºi
s-a dezvoltat relativ mai încet
decât celelalte categorii de arti-
lerie, artileria de munte. Prima
baterie de artilerie de munte
(cal.63 mm) a fost înfiinþatã în
anul 1883, iar primul divizion de
artilerie de munte (cal.75 mm) a
fost înfiinþat în anul 1913 la
Curtea de Argeº. Abia în anul
1916 a fost înfiinþat Regimentul 1
de Artilerie Munte, cu sediul la
Târgu Jiu, având în compunere
divizionul de la Curtea de Argeº
ºi Divizionul tunuri de munte,
cal. 63 mm ce fusese înfiinþat la
01 ianuarie 1915.

La 15 august 1916 când a fost
decretatã mobilizarea, artileria
avea urmãtoarea organizare de
principiu: 5 regimente de artilerie
de corp de armatã (a 6 baterii), 
23 de brigãzi de artilerie de
divizie (a 12 baterii), 2 brigãzi de
artilerie grea, a câte 2 regimente
fiecare (32 baterii); 1 divizion de
artilerie de munte ºi artileria anti-
aerianã (6 baterii tunuri 
cal. 75 mm, o baterie tunuri 
cal. 57 mm, total 51 piese). 
În afara acesteia a fost mobilizatã
ºi artileria de poziþie (24 baterii)
ºi artileria capetelor de pod de la
Turtucaia, Silistra ºi Cernavodã
(26 de baterii ºi 52 de cupole).

În perioada de refacere a
Armatei Române din primãvara
anului 1917 o atenþie sporitã a
fost acordatã ameliorãrii
înzestrãrii tehnice a artileriei. Pe
lângã mãsurile de recondiþionare
ºi redistribuire a pieselor de arti-
lerie s-au importat ºi cantitãþi
considerabile de guri de foc.
Astfel, în anul 1917, cu mari difi-
cultãþi au fost primite din strãinã-
tate 84 de tunuri cal.75 mm, 
72 tunuri lungi ºi 20 tunuri 
scurte cal. 120 mm, 28 obuziere
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Acest tun a fost achiziþionat
iniþial pentru dotarea regi-
mentelor de artilerie de nivel
corp de armatã. Era asemãnãtor
constructiv cu cal. 87  mm, model
1875, de la care a preluat
chesonul, antetrenul, forja etc.

Construcþia þevii a constituit
un element forte al tunurilor
“Krupp” fapt ce le-a permis
obþinerea unor performanþe
deosebite. Þeava era formatã din:

“tubul” interior ghintuit, man-
ºonul exterior, brãþara de îmbinare

din 2 pãrþi care nu permiteau tubu-
lui interior sã se deplaseze în inte-
riorul manºonului ºi inelul de
strângere (asigura strângerea celor
2 pãrþi ale brãþãrii). Manºonul se
încãlzea ºi se introducea peste
tubul interior, la rãcire strângând
puternic þeava. Acest sistem,
folosit ºi la tunurile de 87 mm a
constituit un secret de fabricaþie al
firmei “Krupp” (descoperit de
ofiþerii Regimentului 6 în 1884 la
un tun avariat) ºi asigura o rezis-
tenþã deosebitã þevii. Încãrcãtura
de azvârlire era dispusã într-un
sãculeþ de  pânzã iar greutatea ei
era de un kilogram.

Tunul “Krupp” cal. 75 mm, model 1880
împreunã cu antetrenul.

Tunul “Krupp” calibrul  75 mm

Specificaþii tehnice
Greutatea þevii cu închizãtor: 300 kg
Greutatea tunului ºi a antetrenului cu
ºi fãrã accesorii: 1490 kg/ 1.207 kg
Calea trãsurii:1528 (idem cal 87 mm)
Greutatea afetului cu tunul ºi acce-
sorii: 760 kg
Lungimea totalã a þevii: 2000  +/-
6,5mm
Greutate obuz: 4,1 kg Viteza iniþialã:
460 m/s
Câmp de tragere vertical:-8o la +24o

Adâncimea ghinturilor: 1,25 mm
Greutate ºrapnel: 4,355 kg
Numãrul gloanþelor: 90
Greutatea mitralierei: 4,2 kg
Numãrul gloanþelor: 69
Greutatea încãrcãturii: 1,0 kg
Presiunea lunetei pe cârligul 

antetrenului: 78 kg
Muniþia transportatã de cheson: 

72 obuze, 2 mitralii, 36 ºrapnele, 
114 cartuºe, focoasele, dintre care 
6 fuzante ºi 225 stupile

Forja model 1875. 
Greutatea cu antetren, 1625 kg.

mondial când deþinea 374 de
baterii dintre care 233 cu
armament modern.

cal. 127 mm, 4 obuziere cal. 155 mm
ºi 7 cal. 152,4, precum ºi 130 de
mortiere de tranºee.

În total, artileria românã a
atins un maxim istoric, la
începutul primului rãzboi

TUNUL “KRUPP” CALIBRUL 75 MM, MODEL 1880
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Mecanismul de închidere era
compus din închizãtor ºi obturator
fiind de tip “închizãtor cu trunchi
cilindro-prismatic”. Obturatorul
avea rolul de a se opune scãpãrilor
de gaze din camera de ardere pe la
partea dinapoi a culatei datorat
faptului cã la acea vreme nu se
folosea tubul cartuº. 

În anul 1916 un numãr de 
45 de tunuri de acest tip au fost
transformate în tunuri anti-
aeriene de cãtre Arsenalul
Armatei, pentru dotarea
primelor baterii antiaeriene din
þara noastrã.

Aceste tunuri s-au achiziþio-
nat împreunã cu tunurile
“Krupp“ calibrul 75 mm, fiind
destinate dotãrii noilor regimente
de artilerie înfiinþate. Acest fapt
s-a întâmplat începând cu anul
1881 când s-a înfiinþat Regi-
mentul 5 Artilerie Tulcea ºi a

continuat în anul 1883 prin înfiin-
þarea regimentelor 6 la Bucureºti,
7 la Focºani ºi 8 la Roman. Prin
reorganizarea din anul 1892 s-a
realizat subordonarea regimen-
telor (care între timp ajunseserã
la 12) la 4 brigãzi de artilerie,
corespunzãtoare celor 4 corpuri

de armatã. Corpul de armatã îºi
pãstra în subordine un regiment
cal. 75 mm, regimentul cal. 87 mm
fiind dat în sprijinul celor 2 divizii.

Constructiv, acest tun semãna
foarte mult cu tunul “Krupp”
cal. 75 mm, dimensiunile fiind
apropiate. Deºi nu  reprezenta  un

Carul de baterie,  model 1880. Reproducere dupã P.V. Nãsturel, “Curs elementar de artilerie”, Bucureºti, 1886. Greutatea cu antetren, 1610 kg.

TUNUL “KRUPP” CALIBRUL 87 MM, MODEL 1880

Tunul cu tragere înceatã “Krupp”, cal 75 mm, md. 1880/1916 transformat  în tun antierian 
la Arsenalul Armatei din Bucureºti. 
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salt calitativ semnificativ faþã de
modelul 1875 care a participat la
rãzboiul de independenþã putem
afirma cã reprezenta cel mai
modern material de artilerie de
câmp de la acea vreme. 

Opþiunea conducerii militare
române pentru aceste tunuri a
fost determinatã de faptul cã
modelele anterioare au rãspuns
foarte bine nevoilor de sprijin cu
foc ºi au avut fiabilitatea nece-
sarã. Ochirea în direcþie a tunului
se executa prin miºcarea lateralã,
stânga sau dreapta a “cãlcâiului”
afetului. Pentru aceasta, în ve-
derea uºurãrii manevrelor, se
folosea “îndreptãtorul” dispus la
partea din spate a fãlcelelor.
Aparatele de ochire în direcþie 
ºi înãlþime erau de tip  þel-cãtare
dispuse în partea dreaptã a þevii.

Ochirea în înãlþime a þevii se
realiza cu ajutorul “vârtejului”.
Acesta era un mecanism tip
“ºurub fãrã sfârºit” dispus sub
culatã cu care se înclina þeava în

funcþie de distanþa de tragere
înregistratã pe înãlþãtorul
mecanic prin care se viza þinta.
Tunul nu dispunea de aparate de
ochire pentru tragerile indirecte.
O caracteristicã a afetului pe care
o întâlnim ºi la modelele ante-
rioare este prezenþa celor douã
scaune pentru servanþi, dispuse
pe osia roþilor, între þeavã ºi roþi.

Muniþia folositã era compusã
din: “obuzul ordinar”, ºrapnelul,
mitralia, cartuºul, stupila ºi foco-
sul. Obuzul avea o formã cilin-
dro-ogivalã cu lungimea de 

2,5 calibre fiind prevãzut cu 
2 brâie de aramã: brâul forþator ºi
brâul director. Obuzul era com-
pletat cu 2 focoase: percutant ºi
“de timp”. ªrapnelul avea o formã
asemãnãtoare obuzului, fabricat
dintr-un material casant “tuci” ºi
avea în interior un numãr de 
180 de gloanþe. Mitralia era o
cutie din zinc în care erau intro-
duse un numãr de 62 de gloanþe.
Dupã darea focului gloanþele
strãpungeau cutia ieºind din þeavã
sub forma unui snop care îºi
mãrea   diametrul  pe  mãsura  ce
înaintau spre obiectiv.

1902. Baterie din Regimentul 10 artilerie din Bucureºti dotatã cu tunuri “Krupp” cal. 87 mm, md. 1880

Tunul “Krupp”,  calibrul  87 mm

Specificaþii tehnice
Greutatea þevii cu închizãtor: 450 kg
Greutatea tunului ºi a antetrenului cu 
accesorii: 1795 kg
Greutatea tunului ºi a antetrenului fãrã
accesorii: 1445 kg
Calea trãsurii:1528 mm
Greutatea afetului cu tunul ºi acce-
sorii: 965 kg
Lungimea totalã a þevii: 2.100  mm
Greutate obuz: 6,210 kg
Viteza iniþialã a proiectilului: 465 m/s
Greutatea ce revine fiecãruia din cei 

6  cai / tun: 290 kg

Greutate ºrapnel: 7,1 kg
Numãrul gloanþelor: 180
Greutatea mitraliei: 6,2 kg
Numãrul gloanþelor: 62
Greutatea încãrcãturii cartuºului: 1,5 kg
Presiunea lunetei pe cârligul antetrenu-
lui: 95 kg
Muniþia transportatã de cheson: 

55 obuze, 2 mitralii, 30 ºrapnele, 
90 cartuºe,  focoasele dintre care 
6 fuzante ºi 300 stupile
Focoase: percutante la orice distanþã ºi
fuzante.
Limitele ochirii în înãlþime:-8o la +24o
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Mecanismul de închidere
era compus din închizãtor
ºi obturator fiind de tip
“închizãtor cu
trunchi cilin-
d r o -
prismatic”.

În figura alã-
turatã este
r e p r e z e n t a t
închizãtorul cu
principalele ele-
mente constructive.

Afetul se com-
punea din douã fãlcele,
osia, douã roþi, sistemul
de ochire, sistemul de
“împiedicare” ºi acce-
soriile. Partea afetului
care se rezema de pãmânt
se numea “cãlcâiul afetu-
lui”, iar porþiunea dintre
acesta ºi osie se numea
“sãgeatã”. Lungimea
sãgeþii era astfel calculatã
încât indiferent de
înãlþimea tunului, unghiul
de recul (unghiul ce
uneºte axa umerilor þevii,
cãlcâiul afetului ºi linia
terenului) sã fie în jur de
31o. Fãlcelele erau metali-
ce ºi acoperite cu tablã
având grosimea de 9 mm.

În scopul  atenuãrii reculului
tunului, pe timpul tragerii roþile
se blocau cu o “piedicã” fixatã
de afet cu lanþuri.

Pentru o mai bunã
înþelegere a modului de

organizare a bateriei de
tunuri vom enumera ele-

mentele componente ale acesteia,
astfel:

1. antetrenul cu trenul
(tunul propriuzis); antetrenul
servea pentru transportul muni-
þiei ºi a 3 servanþi pe capacul
lãdiþei; muniþia transportatã: 
20 obuze, 10 ºrapnele cu focoase,
3 mitralii, 35 cartuºe, 100 stupile,
2 focoase cu timpuri de rezervã ºi
24 focoase percutante;

2. chesonul format din antren
ºi tren; antetrenul era identic cu
cel prezentat anterior; trenul
servea la transportul muniþiei; pe
el se legau raniþele soldaþilor ºi
sacii cu orz pentru cai; greutatea,
1925 kg; 

Înãlþãtorul mecanic.
La partea de sus 

se observã cãtarea.
Era ridicat 

la gradaþiunea 
corespunzãtoare

distanþei.

Sus: închizãtorul;
Stânga: muniþia utilizatã -
obuzul “ordinar”, 
ºrapnelul ºi mitralia. 
Jos: “Focos cu timpuri”.
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3. afetul port-roþi. se com-
punea din antetren ºi afetul port
roþi.; acesta din urmã era un afet
de tun complet fãrã þeavã de 
rezervã, pe care erau fixate pe un
ax vertical 3 roþi suplimentare; în
cutii dispuse pe afet pe scaunele
servanþilor se gãseau piese de 
rezervã, ca: închizãtor, 3 plãci de
obturaþie, burghie pentru luminã,
vârtej, chei, 2 bucece de roatã, 
6 spiþe, 3 obezi, oiºte din 2 bucãþi,
îndreptãtor ºi multe altele.
Greutatea, 1860 kg; 

4. carul de baterie; ante-
trenul  avea o ladã pe care erau
fixate uneltele genistice (2 securi,
2 topoare, 2 cazmale, târnãcop),
gãleata, o cutie de unsoare pentru
roþi, 2 pari de conovãþ, conovãþ

de 20 m, medicamente pentru
oameni ºi cai; se mai gãseau de
asemenea: ciocan, nicovalã,
buloane de rezervã, unsoare ºi
sãpun pentru hamuri, uneltele
pentru curelar ºi lemnar, 2 roþi de
rezervã; greutatea, 1640 kg; 

5. forja; era formatã din ante-
tren ºi tren având diferite unelte
de lãcãtuºerie, material pentru
lucru (metal), potcoave etc.; 

6. furgonul; servea pentru
transportul a aproximativ 1000
kg de furaje; 

7. trãsura pentru bagajele
ofiþerilor; fiecare ofiþer avea
dreptul la câte o ladã de bagaje.
Toate aceste atelaje erau tractate
de 6 cai mai puþin trãsura de
bagaje unde erau  numai  2 cai.

În total, la rãzboi, o baterie
cuprindea: 6 tunuri cu antetren, 
8  chesoane de muniþie (6 la
tunurile cal. 75 mm), 1 afet port-
roþi, 1 car de baterie, 1 forjã, 
1 furgon, 1 trãsurã pentru bagaje,
5 binocluri ºi 5 telemetre 
(“Le Boulage”). Muniþia totalã a
bateriei: 580 obuze, 310 ºrapnele,
37 mitralii, 965 cartuºe, 1550 stu-
pile, 642 focoase percutante ºi 372
focoase cu timpuri (media lovi-
turilor de fiecare tun era de 154,5).

La începutul primului rãzboi
mondial existau în dotare 190 de
tunuri de acest tip care au fost
folosite în completare la regi-
mentele de artilerie de divizie
(R.3, 26, 27, 29, 39 A., la artileria
D. 18 I. ºi în dotarea R. 3 AG.).

Tun francez cu tragere
înceatã ce a fost conceput de
ofiþerul De Bange. A intrat în
dotarea Armatei Române în
anul 1881. Greutatea tunului era
de 1000 kg iar bãtaia maximã
de 6.500 m. A fost folosit în
timpul luptelor din primul
rãzboi mondial.

În anii 1883 ºi 1884 s-au
înfiinþat 4 baterii dotate cu
tunuri cal. 63 mm, sistem
“Armstrong”, cu tragere înceatã,
importate din Anglia, câte o
baterie la fiecare corp de armatã.
Acesta a fost primul tun de la
noi destinat artileriei montane.
Bateriile erau în dotarea regi-
mentelor de artilerie de câmp.
Achiziþia tunurilor de munte a

constituit o necesi-
tate datoritã faptu-
lui cã o mare parte
din frontierele þãrii
erau în zona
muntoasã. În preaj-
ma primului rãzboi
mondial, tunurile

TUNUL “ARMSTRONG”, CALIBRUL 63 MM, MODEL 1883

TUNUL “DE BANGE”, CALIBRUL 87 MM, MODEL 1880

Tun “De Bange”, calibru 87 mm.

Tun de
munte“Armstrong”,

calibru 63 mm.
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erau grupate în 6 baterii în cadrul
divizionului de munte. A fost
dotat cu muniþie modernã ºi între-
buinþat în luptele duse între anii

1916-1918. Tunul putea fi
demontat ºi purtat sau tras de doi
cai în tandem. Bãtaia maximã:
4.000 m.

Douã exemplare ale acestui
tun strãjuiesc mormântul lui
Avram Iancu de la Þebea.

A fost introdus în dotare în
anul 1902 la Regimentul 
2 Artilerie din Bucureºti (2 baterii
a câte 4 piese). În anul 1903 s-au
achiziþionat încã 3 baterii ce au
fost repartizate la Regimentele 1,
3 ºi 4 Artilerie. În total conform
evidenþelor, în anul 1916 erau 
31 de obuziere în dotarea regi-
mentelor de artilerie de divizie.

A fost primul obuzier de
câmp de la noi din þarã care a
dispus de un sistem tip “sapã
elasticã” ce îi permitea revenirea
în poziþia iniþialã de tragere, dupã
recul. În esenþã acesta era sis-
temul ce a precedat legãtura elas-
ticã.Sapa mobilã era ataºatã la un
mecanism dotat cu un resort
puternic, dispus sub monofleº.
Acest tip de guri de foc a mai
fost denumit “cu tragere
acceleratã” având o cadenþã mai
mare de tragere. 

Sistemul de ochire iniþial a
fost îmbunãtãþit în anul 1903
când a fost dotat cu aparatul de
ochire românesc pentru tragerile
indirecte de tip “goniometru
sistem maior Toma Ghenea”. În
anul 1915 i s-a adãugat scut de
protecþie pentru servanþi. Ca
element de noutate pentru
artileria de câmp, obuzierul
dispunea de muniþie cu tub
cartuº metalic. Începând cu
anul 1916 a fost folosit în
condiþii foarte bune datoritã
modernizãrii muniþiei ºi anume
dotarea cu obuzul-minã francez
care avea caracteristici supe-

rioare. Acesta era un proiectil
alungit, care avea o greutate mai

mare, dar ºi o stabilitate sporitã
pe traiectorie.

OBUZIERUL “KRUPP”, CALIBRUL 120 MM, MODEL 1901

Obuzierul “Krupp”, calibrul 120 mm

Specificaþii tehnice
Greutatea pentru tragere: 1.065 kg
Greutatea pentru marº: 1.835 kg
Greutatea proiectilului: 21 kg
Greutatea chesonului: 1.910 kg 

Lungimea þevii:11,6 calibre
Închizãtor: tip “panã” cu deschidere
latralã
Viteza iniþialã: 300 m/s
Bãtaia maximã: 6.000 m 

Obuzierul “Krupp”, cal. 120 mm, model 1901 cu “tragere acceleratã”.
Piesã din colecþia Muzeului Militar Naþional.

Sus: sistemul tip “sapã elasticã” dispus înapoia afetului; 
Jos: vedere din faþã. 



Artileria Românã în perioada 1879-1919

45

S-a achiziþionat pe baza pro-
punerilor unui colectiv de arti-
leriºti format din ofiþerii: Toma
Ghenea, Dumitru Iliescu,
Eugeniu Lucescu, Vasile
Rudeanu ºi Gabriel Negrei ºi
realizat ca o variantã îmbunãtãþitã
a modelului “Krupp” 1899. Deºi
uzinele “Krupp”, bazându-se pe
influenþa politicã a Germaniei în

þara noastrã doreau sã livreze
României un tun cu “tragere
acceleratã”, cu sapã elasticã,
ofiþerii români ºi-au impus punc-
tul de vedere ºi au optat pentru un
material modern.

A fost primul tun de câmp
din Armata Românã cu legã-
turã elasticã, aºa-numitul “tun
cu tragere repede”.

Ca element de noutate a fost
dotat cu înãlþãtor tip
“Goniometru  Ghenea model
1904” inventat de cãtre Lt.col.
Toma Ghenea (directorul  Arse-
nalului armatei din Bucureºti),  în
locul înãlþãtorului drept german
(cu nivelã pentru ochirea în
înãlþime ºi cãtare pentru ochirea
în direcþie). 

TUNUL “KRUPP”, CALIBRUL 75 MM, MODEL 1904

Tun “Krupp” cal. 75 mm, model 1904, cu antetren, din colecþia Muzeului Militar Naþional.

Echipã de servanþi dintr-o baterie de tunuri “Krupp” cal. 75 mm, model 1904 executând serviciul la armament sub supravegherea ofiþerilor.
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Printre alte avantaje, acest
aparat permitea înregistrarea
corecþiei de înclinare a roþilor ºi
modificarea   independentã   a
unghiului de înãlþãtor. În
prezentarea acestei invenþii, fãcutã
de cãtre publicaþia “Revue
d’Artilerie”, în anul 1906, sub
titlul “Goniometrul ºi luneta de
baterie Ghenea-Korodi” se pre-
ciza cã autorul a fãcut o adaptare
foarte ingenioasã a acestei lunete
permiþând rezolvarea tuturor pro-
blemelor de ochire ºi reperaj ce se
pun în tragerile de luptã. Principiul
de construcþie al acestui aparat

c a r e
a constituit o noutate a

fost asimilat de numeroase
uzine de armament din Europa.

Preºedintele Consiliului de
miniºtri, Dimitrie Sturdza, l-a numit
cu mândrie în parlament “tunul cu
tragere repede model român” fiind
cel mai modern material de arti-
lerie de la acea vreme.

Tunul era dotat cu un recupera-
tor cu arc spiral, închizãtor tip
“panã” ºi era deservit de un coman-
dant de tun cu 6 servanþi.  În privinþa
mobilitãþii ºi puterii, tunul românesc
putea fi comparat cu oricare altul

similar. Faþã de tunul
german cal. 77 mm,
model 1896/1906
tunul român era
mai uºor cu 
290 kg, iar faþã

de cel
f r a n c e z
cal. 75 mm,
model 1897, dis-
punea de un proiectil
mai puternic, de 6,5 kg în loc de 
5,8 kg, la o bãtaie maximã similarã
cu cele douã modele,  de 8.000 m.  

Acest tun a fost comandat în
anul 1901, iar prima baterie a fost
recepþionatã ºi repartizatã ºcolii mili-
tare de artilerie în anul 1904.
Ulterior a intrat în dotarea tuturor
regimentelor de artilerie de divizie,
fiind în înzestrare pânã în preajma

celui de-al doilea
rãzboi mondial.

A constituit
piesa de bazã în
artileria de
câmp românã
în primul rãz-
boi mondial,
când erau în
dotare 624 de

tunuri model 1904 ºi 12 tunuri
model 1904 B, ceea ce însemna un

total 159 de baterii de 
4 piese. Din punct de

vedere al numãrului
pieselor cumpãrate
putem afirma cã

aceasta a
fost cea
mai mare
c o m a n d ã

din toate
t i m p u r i l e

datã de statul
român pentru un

singur model de piesã de arti-
lerie.

Dupã primul rãzboi, numãrul
pieselor aflate în dotare a scãzut
la 312 tunuri, în anul 1926.
Începând cu anul 1936 tunul
Putilov, model 1902 a  fost supus
procesului de “retubare amovi-
bilã” ºi putea trage ºi muniþia
germanã a tunului Krupp, în
acest mod rezolvându-se proble-
ma cantitãþilor mari de muniþie
germanã aflatã în depozitare
chiar din timpul primului rãzboi
mondial.

În cel de-al doilea rãzboi mon-
dial a fost în dotarea regimentelor
de artilerie de la cele 6 brigãzi de
cavalerie, devenite ulterior divizii
(câte 16 piese).

Tunul “Krupp”, calibrul 75  mm

Specificaþii tehnice
Greutatea în marº: 1870 kg
Lungimea þevii: 30 calibre
Câmp de tragere vertical:+15/-5grade
Viteza iniþialã a proiectilului: 550 m/s

Câmp de tragere orizontal: 6 grade
Greutatea proiectilului: 6,5 kg
Greutate ºrapnel: 6,5 kg, 300 de gloanþe 
Bãtaia maximã: 8.000 m 

Tun “Krupp” cal. 75 mm, model 1904 
în timpul primului rãzboi mondial.
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A intrat în dotare în anul 1916
când au fost primite 3 baterii de
tunuri din Franþa. În urma proce-
sului de reorganizare a armatei
române din acel an s-au constituit
4 regimente de artilerie grea,
tunurile “De Bange” de 120 mm
constituind Divizionul 1 din
Regimentul 4 Artilerie Grea. În
anul 1917 s-au mai primit din
Franþa un numãr suplimentar de
de tunuri, astfel cã la 1 ianuarie
1918 artileria grea românã dis-
punea de 72 de piese (18 baterii).

Acest tun a fost proiectat de
cãtre cãpitanul Charles Rogan de
Bange (1833-1914), cel care a
realizat în Franþa un remarcabil
sistem de artilerie ce cuprindea

calibre de la 80 la 270 mm.
Închizãtorul tunului era de tip
“ºurub” ºi completat în camera de
ardere de un obturator pe bazã de
azbest, sistem. De Bange ce
împiedica ieºirea gazelor din camera
de încãrcare (nu se inventase
tubul cartuº metalic). 

Fabricat în
cantitãþi mari
(aproximativ

2296 bucãþi) acest
tun era considerat
depãºit la
începutul primului
rãzboi mondial
deºi se remarcase
printr-o precizie
foarte bunã ºi o
distanþã de tragere
mare.

Cadenþa
de tragere
era redusã.
N u m ã r u l
insuficient
de piese de
artilerie grea
l-au readus în atenþia autoritãþilor
militare franceze, astfel cã a fost

supus unui proces de modern-
izare. În acest proces i s-au apli-
cat suporturi la roþi pentru
deplasarea mai uºoarã în teren
moale ºi realizarea unei stabili-
tãþi mai bune la tragere deºi i-a
crescut greutatea cu 800 de kg. 

În anul 1916 a apãrut o
versiune cu o þeavã mai mo-
dernã, uºor de deosebit prin
faptul cã inelul superior, pentru
ridicarea de pe afet era

transversal (longitudinal
la modelul anterior).
Totodatã, tunul a primit
muniþie modernã
tip “D”

ceea ce i-a crescut eficacitatea.
Greutatea cu noua þeavã era de
2.850 kg, lungimea þevii de 20,1
calibre, iar  bãtaia maximã de
11.200 m.

Au rãmas în  dotare ºi în cel
de-al doilea rãzboi mondial. 

Astfel, Divizioanele 21, 22, 25,
27 Artilerie Grea Independentã au
dispus în total de 60 de piese.

TUNUL LUNG “DE BANGE”, CALIBRUL 120 MM, MODEL 1878

Militari români deservind un tun“De Bange”, calibrul 120 mm, 
model 1878/1916 în poziþie de tragere în primul rãzboi mondial.

Tun“De Bange”, calibrul 120 mm, model 1878  (Colecþia M.M.N.).

Tun românesc cal. 120 mm din primul rãzboi mon-
dial având roþile ridicate pe platformã 
pentru a se obþine unghiuri mari  de nivel ale þevii.

Tunul  lung “De Bange”, calibrul 120 mm

Specificaþii tehnice
Greutatea în marº: 2700 kg, 
3500 kg cu suporturi la roþi
Lungimea þevii: 20,3 calibre 

Greutatea proiectilului: 19,2 kg
Viteza proiectilului:613 m/s
Câmp vertical:-17/+30o
Bãtaia maximã: 12.400 m 
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A fost realizat de Arsenalul de
stat francez, respectiv Atelierul
de Construcþii “Puteaux” sub
denumirea "Soixante-Quinze" ºi
a fost legendar la vremea sa
întrucât, atunci când a fost fabri-
cat era cel mai modern tun de
câmp din lume. A marcat tre-
cerea definitivã de la tunurile
cu tragere "înceatã" la tunurile
cu "tragere repede" fiind con-
struit cu un sistem de legãturã
elasticã, hidraulicã ceea ce i-a
permis mãrirea ritmului de
tragere pânã la 26 de lovituri pe
minut, performanþã ce a fost con-
sideratã cu adevãrat revo-
luþionarã. Primul model a apãrut
dupã 5 ani de experienþe ºi a fost
privit multã vreme ca un înalt
secret militar.

A constituit piesa de artilerie
standard a armatei franceze în

primul rãzboi mondial ºi a fost
exportat în alte þãri printre care ºi
SUA, în anul 1917, þarã care l-a
produs sub licentã ºi întrebuinþat
pânã în anul 1942.

A fost produs în mai mult de
21.000 de exemplare, de-a lungul
timpului fiind modernizat ºi
folosit cu noi destinaþii ca arma-
ment de coastã ºi chiar ca arma-
ment antiaerian. A fost folosit de
cãtre armata germanã ºi în cel 
de-al doilea rãzboi mondial sub
denumirea “7,5-cm FK97(f)”ºi
“7,5-cm FK231(f) (FK=Feldcanone).

În România a fost adus în
anul 1917, odatã cu misiunea mi-
litarã francezã de reorganizare a
forþelor noastre. Numãrul
tunurilor din  armata noastrã era
în anul 1926 de 126  (21 baterii).

Începând cu anul 1936 a fost
pus în aplicare planul de tubare
amovibilã a tunului “Putilov”

cal. 76,2 mm, acesta fiind capabil
sã utilizeze ºi muniþia francezã a
tunului Puteaux. Ambele tunuri,
Putilov ºi Puteaux puteau utiliza
muniþie “Schneider”, model
1917 care avea bãtaia de 11 km.

A fost folosit în cel de-al
doilea rãzboi mondial de regi-
mentele de artilerie de divizie.

Tunul “Puteux”cal.75 mm model 1897

Specificaþii tehnice
Lungimea þevii: 2.700 mm, 36 calibre 
Greutatea: 1.140 kg 
Greutatea în marº : 1970 kg 
Câmp de tragere vertical: -11° la +18° 

Câmp de tragere orizontal: 6°
Greutatea proiectilului: 5,8 kg 
Greutate ºrapnel: 7,24 kg 
Viteza proiectilului: 525-577 m/s 
Bãtaia maximã: 8.000 m 

Noiembrie, 1944. Tun cal. 75 mm, model 1897/1936 din Regimentul 6 artilerie cãlãreaþã pe
frontul din Ungaria.Capacitatea chesonului: 72 proiectile.

TUNUL PUTEAUX, CALIBRUL 75 MM, MODEL 1897/1936

Artileria Românã în perioada 1879-1919

Tun “Puteaux”, cal. 75 mm din colecþia Muzeului Militar Naþional.
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Aceasta este o piesã de arti-
lerie grea, de asediu, cu tragere
înceatã, care a fost în dotarea

Regimentului 1 Cetate de
la Focºani,

u l ter ior
dupã desfiinþarea
acestuia, în anul 1915, a fost
trecut la Regimentul 1 Asediu din
Bucureºti (3 tunuri).

La data de 1 martie 1916
tunurile au fost trimise la Turnu
Severin pentru a ocupa poziþii de
tragere în sprijinul Diviziei 1
Infanterie.  A îndeplinit misi-
uni specifice artileriei grele
respectiv trageri împotriva forti-
ficaþiilor ºi trageri contra baterie.
A participat la luptele din cursul
anilor 1916-1917, iar în anul
1918  regãsim în evidenþele
armatei o baterie (4 piese). A
rãmas în dotare ºi dupã primul
rãzboi modial.

Aceastã piesã remarcabilã
prin simplitate, precizie ºi bãtaia
foarte mare era echipatã cu un
închizãtor tip “ºurub” ºi cu un
obturator “De Bange”. Datoritã
performanþelor constructive,
tunul a fost adoptat ºi de marina
Statelor Unite ºi Marina Regalã
Britanicã.

Pentru transport pe distanþe
mari tunul se demonta în douã
pãrþi. Unele dintre tunuri aveau

m o n t a t e
suporturi la
roþi pentru
teren moale,
ca la tunul de
120 mm.

Datoritã numãrului mare de
piese aflate în dotare ºi lipsei arti-
leriei grele, Franþa a modernizat

în anul 1916 þeava ºi muniþia
tunurilor, la fel ca la
tunul de 120 mm, astfel
cã o parte din  ele au fost

pãstrate în dotare pânã în
anul 1940. 

TUNUL LUNG “DE BANGE”,  CALIBRUL 155 MM, MODEL 1877

Tunul  lung “De Bange”, calibrul 155 mm

Specificaþii tehnice
Calibrul: 155 mm
Greutatea în marº: 5700 kg, 
6.500 kg cu suporturi la roþi
Lungimea þevii: 27 calibre 

Greutatea proiectilului: 41 kg
Viteza proiectilului: 561 m/s
Câmp de tragere vertical:   
-10° la +28°
Bãtaia maximã: 12700 m 

Închizãtorul tip “ºurub”al tunului cal. 155 mm.
Se remarcã prin simplitatea constructivã.

Tun “De Bange” calibru 155 mm, model 1877/1916,
modernizat (inelul de ridicare a þevii dispus transversal). 

OBUZIERUL “KRUPP”,  CALIBRUL 105 MM, MODEL 1912 (10.5 cm Haubitze M. 12)

Obuzierul de 105 mm cu
tragere repede a fost al doilea
material de artilerie, sistem
propriu, realizat dupã experi-
mentãri ºi modificãri fãcute

timp de doi ani de cãtre ofiþerii
români. Prin greutatea micã ºi
prin bãtaia pe care o realiza,
acest obuzier era superior celui
mai modern obuzier de câmp

existent în Europa. La primirea
în þarã, în anul 1912 primele
baterii au constituit 5 divi-
zioane de artilerie corespunzã-
toare celor 5  corpuri de armatã;
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ulterior s-au constituit 5 regi-
mente având în total 30 de baterii
cu 120 de piese. Pe timpul primu-
lui rãzboi mondial obuzierele au
fost în dotarea regimentului de
obuziere din brigada de artilerie
de divizie. 

Muniþia folositã: proiectil
exploziv ºi ºrapnel. Bãtaia ma-
ximã a ºrapnelului era de 6.000 m.
Þeava avea o lungime de 
14  calibre ºi un numãr de 32 de
ghinturi. Câmpul de tragere verti-
cal al þevii era cuprins între - 5° ºi
+ 60° iar  câmpul orizontal de 6°.

Comportarea acestor obuzi-
ere pe toatã durata rãzboiului a
fost ireproºabilã.

Acesta este un obuzier de
câmp cu tragere repede, fabri-
caþie “Coventry”, care a fost
întrebuinþat de cãtre artileria bri-
tanicã/rusã ºi s-a aflat în dotarea
Armatei Române în perioada
1918-1934. Piesa mai este cunos-
cutã sub  denumirea "QF 4.5
inches Field Howitzer Mk 1"-
obuzierul de câmp cu tragere
repede de 4,5 inci Mk 1.

Au fost produse un numãr
de 1.182 obuziere de
acest tip înainte de 

anul 1914 ºi 3.177
pe timpul rãzboiu-
lui. A echipat
armatele Imperiului
Britanic (Marea
B r i t a n i e ,

Canada, Noua   Zeelandã 
ºi India) iar circa 400 de

piese au fost furnizate
Rusiei.

Baza proiectãrii a
constituit-o un 

obuzier “Krupp” cal.
120 mm capturat

de cãtre armata britanicã în 
rãzboiul din Africa contra burilor,
la care s-au adãugat soluþii de
ultimã orã, precum  recuperator
hidromecanic cu recul variabil
(important la  înclinaþii  mari  
ale  þevii).         

Obuzier cal. 105 mm în timpul
luptelor de la Valea Caºin, 1917.

Obuzierul “Krupp”, cal.105 mm (10.5cm Haubitze M. 12)

Specificaþii tehnice
Greutatea: 1.155 kg 

Greutatea în marº : 1.900 kg 
Lungimea þevii: 1.470 m 
Greutatea proiectilului: 15.7 kg

Înãlþimea scutului: 1.77 m 
Greutate ºrapnel: 14 kg 
Viteza proiectilului: 300 m/s 
Bãtaia maximã: 6.500 m 

OBUZIERUL “VICKERS”, CALIBRUL 114,3 MM, MODEL 1916

Obuzier
cal. 114,3 mm din colecþia
Muzeului Militar Naþional

Obuzier
“Vickers”, 

cal. 114, 3 mm.
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Tun cu tragere repede achizi-
þionat în anul 1916. La mobi-
lizarea din acel an cele 3 baterii
existente au fost în Divizionul 2
din Regimentul 4 Artilerie Grea.
În anul 1918 numãrul bateriilor a 

La noi au rãmas dupã primul
rãzboi mondial, de la armata rusã,
un numãr de 54 de piese. A fost în
dotarea regimentelor de obuziere
din diviziile  de infanterie.

Obuzierul  “Vickers”, calibrul 114,3 mm

Specificaþii tehnice
Greutatea în poziþie : 1.370 kg 
Lungimea þevii : 15.6 calibre 
Greutatea proiectilului : 15.9 kg 

Viteza iniþialã : 313 m/s 
Bãtaia : 6.400 m / 7.500 m 
Unghiul de tragere vertical: -5 / +45°
Unghiul de tragere orizontal: 6°

Acest obuzier fabricat de
firma “Vickers” a fost printre
primele materiale de artilerie cu
legãturã elasticã introduse în arma-
ta britanicã. Chiar dacã prezenta
un sistem recuperator de tip hidro-
mecanic acesta era imperfect ºi
trebuia sã fie refãcutã ochirea dupã
fiecare loviturã trasã. Din aceastã
cauzã, în  anul 1908 a fost declarat
depãºit ºi înlocuit progresiv cu
noul obuzier “QF 4,5 inches field
howitzer” (114,3 mm), mult mai
modern. Cu toate acestea a servit
pe timpul primului rãzboi mondial,
astfel: în armata britanicã, în cursul
operaþiilor din Africa; în armata
rusã care a primit 57 de piese; 
în armata italianã care a primit 
18 piese. În România au fost
importate 28 de piese care au fost
utilizate în primul rãzboi mondial.

OBUZIERUL “COVENTRY” BL 5 INCHES,  CALIBRUL 127 MM, MODEL 1896

Sus: Obuzier cal. 127 mm în timpul luptelor din Moldova, 1917;
Jos: Acelaºi obuzier, în colecþia Muzeului Militar Naþional, Bucureºti.

Obuzier calibrul 127 mm

Specificaþii tehnice
Calibrul: 127 mm (5 inch)
Lungimea þevii: 9.8 calibre
Greutatea proiectilului:18,2 / 22,7kg 
Bãtaia : 6.000 / 4.500 m 
Viteza iniþialã: 238 m/s 
Unghiul de tragere vertical: -5 / +45°
Greutatea în poziþie: 1.169 kg  

51

TUNUL SCURT “DE BANGE” CALIBRUL 120 MM, MODEL 1890

Tunul “De Bange”, cal.120 mm

Specificaþii tehnice
Bãtaia: 5.700 m  
Greutatea în poziþie: 1.475 kg  
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crescut la 5 datoritã achiziþiilor
fãcute în anul 1917 (13 piese). În
total, numãrul pieselor a fost de
25 de bucãþi.

Deºi era un material modern,
cu legãturã elasticã, numãrul mic
de piese ºi cantitatea redusã de
muniþie a fãcut ca, dupã rãzboi,
aceste tunuri sã fie înlocuite cu
piese de capturã de calitate supe-
rioarã precum obuzierul
“Putilov”, cal. 122 mm.

Este o variantã îmbunãtãþitã a
modelului nr. 1 care a fost bine
primit de armata francezã în
“luptele de tranºee” din ianuarie
1915, în ciuda fragilitãþii ºi pre-
ciziei relativ scãzute. Modelul nr. 2
a fost fabricat la atelierele
“Bourges” începând cu luna 
februarie 1915, sub numele de
“Mortier de 58  nr. 2”, iar în luna
aprilie au intrat în dotare 120 de
piese. Se puteau transporta câteva
piese odatã pe o platformã de
transport.  Mortierul executa
trageri cu un numãr mare de
bombe cu ampenaj având greutãþi
diferite: bomba de 16 kg pentru
mortierul de 58, nr.1; bomba “D”
de 40 de kg, bomba “LS” de
18 kg, bomba “DLS” de 35 kg, ºi
bomba “1917 A” de 20 kg la  dis-
tanþe  cuprinse între 445  ºi 1.550 m.
Este de subliniat cã diametrul
bombei era mai mare astfel cã în
þeavã se introducea doar ampena-
jul cu încãrcãtura de azvârlire.

Aceastã piesã de o simplitate
deosebitã ºi o mare fiabilitate a
cunoscut un mare succes. Armata
Francezã a comandat în 1916

2.200 exemplare, comandã supli-
mentatã cu 1500 bucãþi în anul 1917.
În anii 1916-1917, în  România
au fost importate 130 de piese
care au intrat în dotare la bateriile
de mortiere din diviziile de 
infanterie.      

MORTIERUL NR. 2, CALIBRUL 58 MM, MODEL 1915

Mortier Nr. 2, cal. 58 mm pe frontul românesc, la Mãrãºeºti. 
Se remarcã diametrul bombei care era mai mare decât cel al þevii.

Mortierul “Nr.2”, cal. 58 mm

Specificaþii tehnice
Lungimea þevii: 550 mm (14 calibre)
Greutatea mortierului: 401 kg
Câmp de tragere vertical:45o la +80 o
Câmp de tragere orizontal: 35o

Greutatea bombelor:16 kg (oþel ); 40kg
(D); 18 kg (LS), 35 kg (DLS); 20,5 kg
(bomba 1917, tip A)
Bãtaia: 650m/445m/930m/
550m/1.550m

Mortier cal. 58 mm montat pe afet 
de lemn (Mausoleul Mãrãºeºti).

Tun scurt, “De Bange”, cal. 120 mm în 
dispozitiv de luptã pe frontul din Moldova, 
în primul rãzboi mondial.
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Este un tun italian cu tragere
repede a cãrui construcþie a avut
la bazã micul tun francez de
munte “Cannone de 70 A”,
model 1902 aflat în dotarea tru-
pelor alpine italiene.

Era un tun modern cu
închizãtor semiautomat ceea ce
permitea o cadenþã de peste 20 de

Este un tun de munte cu
tragere repede care a intrat în
înzestrare la Divizionul 1 Munte
înfiinþat în noiembrie 1913, la
Curtea de Argeº (4 baterii a 
4 piese). Calitatea principalã a
tunului era greutatea scãzutã ºi
posibilitatea demontãrii ºi trans-
portului cu ajutorul cailor.

A fost construit în baza specifi-
caþiilor tehnice impuse de ofiþerii
de artilerie români. Toate caietele
de sarcini pentru fabricarea ºi
recepþia acestui obuzier au fost
întocmite de cãtre comisia militarã
care a încercat mai multe modele
de obuziere grele prezentate de
uzinele germane ºi franceze. Din
comisie au fãcut parte: generalul
Georgescu Gheorghe, coloneii
Ghenea Toma ºi Iliescu Dumitru,
locotenent-colonelul Rudeanu
Vasile ºi cãpitanul Petrescu
Gheorghe. Caietele de sarcini erau
considerate   de cãtre uzine ca fiind
dintre cele mai complete. Mare
parte din materialul comandat a

fost oprit de cãtre guvernul francez
pe parcursul anilor 1914-1916 ºi
folosit pe frontul din vest,  fiind
considerate unele dintre cele mai
moderne obuziere de câmp. Cele 2
baterii (8 piese) care au fost livrate

au intrat în dotare în luna noiem-
brie 1913 ºi au constituit primul
divizion de obuziere grele, la
Cernavodã, destinat apãrãrii capului
de pod. Obuzierul a rãmas în
dotare pânã în anul 1940.

TUNUL DE MUNTE “KRUPP”, CALIBRUL 75 MM, MODEL 1912

Tunul “Krupp” cal. 75 mm

Specificaþii tehnice
Bãtaia: 4.500 m  
Greutatea în poziþie: 595 kg  

OBUZIERUL “SCHNEIDER”, CALIBRUL 150 MM, MODEL 1912

TUNUL DE MUNTE  ITALIAN, CALIBRUL 65 MM, MODEL 1911

Tun de munte “Krupp”, cal. 75 mm.

Obuzierul “Schneider”, cal. 150 mm.

Tunul de munte italian, cal. 65 mm.
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Mortierul a fost construit
integral în România de cãtre
colonelul Gabriel Negrei. Aºa
cum se poate vedea din fotografie
þeava era dispusã pe un afet cu rol
de tragere de pe sol, pe de o parte
ºi cu rol de deplasare, pe latura
opusã având fixatã o osie cu douã
roþi. În partea din spate erau dis-
puse douã roþi mici, metalice  cu
rolul de a executa ochirea uºoarã
a piesei în direcþie. Pentru
ochirea în înãlþime dispunea de
un volan cu cremalierã.
Diametrul proiectilului avea
diametrul exterior al þevii.

Un exemplar se pãstreazã la
Muzeul Militar Naþional.

proiectile pe minut. Frâna de
tragere era hidropneumaticã, iar
recuperatorul cu arc.

Câmpul de tragere vertical
cuprins între -10o ºi +20 o era
considerat insuficient pentru un
tun de munte, iar câmpul orizon-
tal era de +/- 8 o. Deºi era un tun
modern care s-a bucurat de suc-
ces ºi s-a fabricat în numãr mare
(în jur de 1.000 de piese), cali-

brul nu îi permitea obþinerea
unui efect suficient de puternic
la þintã.

În þara noastrã au fost impor-
tate un numãr redus de piese 

(12 bucãþi), în anul 1917, care au
fost utilizate ca tunuri de însoþire. 

Un exemplar se gãseºte la
Muzeul Militar Naþional fãrã a
avea în compunere scutul (foto).

Tunul de munte cal. 65 mm, model 1911

Specificaþii tehnice
Lungimea þevii: 1105 mm (17 calibre)
Greutatea în poziþie:520 kg
Cadenþa de tragere:teoreticã-20 proie-

ctile/min., practicã-5,6 proiectile/min. 

Transport: demontat în 6 pãrþi
Greutatea muniþiei: 4,3 kg -exploziv,
4,4 kg-ºrapnel
Viteza iniþialã:345 m/s
Bãtaia maximã: 6500m

MORTIERUL “NEGREI ”, CALIBRUL 250 MM, MODEL 1916

Obuzier scurt “Saint Chamond”, cal. 155 mm, model 1915 
aflat la Muzeul Salpa Line din Virolahti, Finlanda.

Mortierul “Negrei”, cal. 250 mm, în procesul de fabricare.

Doctrina militarã francezã de
dinaintea primului rãzboi mondi-
al, care era însuºitã foarte bine ºi
de cãtre armata noastrã, punea
accentul în mod deliberat pe arti-
leria de câmp  (în mod deosebit
pe tunul de 75 model 1897), în
detrimentul artileriei grele.

În Franþa, artileria grea s-a
dezvoltat începând cu modelul
1877 “De Bange” ºi a continuat
apoi cu modelul 1904 TR
“Rimailho”, precum ºi cu mode-
lul 1890 “Bacquet” .

OBUZIERUL “SAINT CHAMOND”, CALIBRUL 155 MM, MODEL 1915
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Toate aceste guri de foc
prezentau anumite neajunsuri
ceea ce a impus realizarea acestei
noi piese. În august 1914 uzinele
“Saint Chamond” au prezentat
armatei franceze, care era în
rãzboi de câteva zile, noul lor
obuzier scurt, de 155 mm,
derivat dintr-un obuzier puternic
de 150 mm destinat Mexicului.
Denumirea oficialã: “Le canon
de 155 Court modele 1915 
St Chamond”.

Mareºalul Joffre nu a realizat
decât în iunie 1915 importanþa
noii piese cal. 155 mm, în timpul
ofensivei din Artois (nordul
Franþei) ºi s-a grãbit sã comande
400 de bucãþi. Fabricarea a

decurs foarte lent; iar primele
livrãri s-au fãcut în anul 1916,
astfel cã între timp, uzinele con-
curente din Creusot au realizat
modelul de 155 mm “Schneider”
cu bãtaia mai mare cu 2000 de
metri, care a fost livrat pe front ºi
la care va face modificãri în anul
1917. Dupã finalizarea acestei
prime comenzi uzinele “Saint
Chamond” au oprit producþia la
acest model ºi au fabricat mode-
lul “Schneider”. 

Este un obuzier standard cu
performanþe foarte bune care a
constituit un model pentru alte
obuziere construite ulterior.

În Armata Românã au fost
importate în anul 1917 un numãr
de 14 piese ce s-au folosit în
primul rãzboi mondial. În anul
1939 erau în dotarea Divizionului
14 Artilerie Grea Independent,
ulterior au trecut la Regimentul 1
Artilerie Grea Fortificaþii unde
acest divizion a fost inclus.

Obuzier scurt “Saint Chamond”, cal. 155 mm, model 1915 

Specificaþii tehnice
Lungimea þevii: 17,8 calibre
Greutatea în poziþie:2.860 kg 
Limitele ochirii în înãlþim: 0 la +40 o 

Câmp de tragere orizontal: 6o
Greutatea proiectilului: 41 kg
Viteza iniþialã: 370 m/s
Bãtaia maximã: 9.300 m

Acest obuzier a fost dezvoltat
dupã apariþia modelului de
acelaºi calibru al firmei 
“St. Chamond” având la bazã
mortierul de 6 þoli destinat
armatei ruse. A fost prezentat
armatei franceze în septembrie
1915 sub denumirea “Le Canon
de 155 Court modele 1915
Schneider” ºi a fost adoptat ime-
diat. De la primirea primelor 
46 de piese, în august 1916, acest
obuzier a demonstrat excelente
calitãþi în tragerile contrabaterie
ºi de tranºee având o bãtaie
respectabilã de 10 km. Modelul
îmbunãtãþit “1917” l-a consacrat
definitiv având o bãtaie cu 2 km
mai mare ºi încãrcãtura de azvâr-
lire în gargusã ceea ce îl fãcea
mult mai economic decât
obuzierul“St. Chamond”. 

Pânã la sfârºitul anului 1918
a fost produs în aproximativ
1.500 exemplare, inclusiv de

firma “St. Chamond” care a
renunþat la modelul propriu, fiind
în dotarea armatelor francezã
(pânã în anii 1950) ºi
americanã.În Armata Românã au
fost aduse 12 piese, model 1915

ºi 1917. În perioada 1920-1940
au constituit un divizion la
Regimentul 4 Artilerie Grea, iar
dupã 1940 au intrat în com-
punerea unui divizion de artilerie
grea independent (nivel armatã).

OBUZIERUL “SCHNEIDER”, CALIBRUL 155 MM, MODEL 1917

Obuzierul “Schneider”, cal. 155 mm, model 1917 

Specificaþii tehnice
Lungimea þevii: 15 calibre
Greutatea în poziþie: 3.220 kg 
Limitele ochirii în înãlþime: 0 la +42 o 

Câmp de tragere orizontal: 6o
Greutatea proiectilului: 43,55 kg
Viteza iniþialã: 450 m/s
Bãtaia maximã: 11.900 m

Obuzier “Schneider”, cal. 155 mm,
model 1917.
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Solicitate de cãtre armata
rusã pentru a realiza un program
de dotare cu armament greu de
artilerie,  firmele “Krupp” ºi
“Schneider” au livrat împreunã
un obuzier de 122 mm care mai
apoi a fost fabricat sub licenþã
de firma ruseascã “Putilov”.
Obuzierul german era model
1909, iar cel francez model
1910 însã aveau o construcþie
asemãnãtoare. Ambele modele
prezentau toate caracteristicile
realizãrilor tehnice de la
începutul secolului XX, respec-
tiv: frânã hidropneumaticã ºi
recuperator cu arc,  bloc
închizãtor orizontal cu mânuire
rapidã, scut etc. Obuzierul era
de tip clasic cu þeavã scurtã pen-
tru trageri între  20 ºi 43 de
grade folosind 6 încãrcãturi, 
nr. 1 la 5 ºi încãrcãtura completã. 

A constituit un obuzier de
bazã în armata rusã, mai apoi,

sovieticã pe baza cãruia a fost
dezvoltat ºi produs excelentul
obuzier M-30, model 1938,
acelaºi calibru ce folosea
aceeaºi muniþie. În Armata

Românã au rãmas, de la armata
rusã, un numãr de 125 de
obuziere ce au fost utilizate în
perioada 1918-1939 la artileria
diviziilor din Corpul 1 Armatã. 

OBUZIERUL “KRUPP-PUTILOV”,  CALIBRUL 122 MM, MODEL 1909 

Obuzierul “Krupp-Putilov”, calibrul 122 mm

Specificaþii tehnice
Calibrul: 121,9 mm
Lungimea þevii: 1,69 m (14 calibre)
Greutatea tunului pentru luptã:1450 kg
Greutatea pentru marº: 2.480 Kg
Limitele ochirii în înãlþime:-1o la +43 o

Viteza iniþialã: 344 m/s
Greutatea proiectilului: 21,6 kg
Bãtaia cu proiectil exploziv: 7.550 m
Bãtaia cu ºrapnel: 7.230 m
Cadenþa de tragere: 2 lov./minut
Câmp de tragere orizontal: 4o

Obuzier “Krupp-Putilov”, cal. 122 mm (MMN).
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2. Artileria de cetate ºi asediu

Strategia militarã de la
sfârºitul secolului al XIX-lea ºi
începutul secolului al XX-lea a
fost marcatã de importanþa
atribuitã fortificaþiilor în organi-
zarea ºi desfãºurarea operaþiei de
apãrare strategicã pe poziþii.
Excepþie nu a fãcut
nici strategia mili-
tarã româneascã
concretizatã în
realizarea fortifi-
caþiilor “Focºani-
N ã m o l o a s a -
Galaþi”, a oraºelor
Cernavodã, Silistra,
dar mai ales a
Cetãþii Bucureºti.

Fãrã a minimiza
importanþa celor-
lalte fortificaþii vom
releva câteva as-
pecte despre for-
turile Cetãþii Bucu-
reºtilor în cadrul
cãrora artileria  a
avut rolul principal.

În anul 1882 a
început primul stu-
diu  pentru reali-
zarea fortificaþiilor
capitalei de cãtre o comisie con-
dusã de reputatul artilerist
Gheorghe Manu, cel care a
îndeplinit între altele ºi funcþiile
de ministru de rãzboi ºi prim-
ministru al României. Ulterior,
studiul a fost atribuit de cãtre
Carol I, generalului belgian
Henri Alexis Brialmont, consid-
erat cel mai apreciat inginer mil-
itar al secolului al XIX/lea, care
avea experienþa proiectãrii forti-
ficaþiilor oraºelor Liege, 

Namur ºi Anvers. Planul acestu-
ia, elaborat pe parcursul a 2 ani,
prevedea construirea unei cen-
turi de aproximativ 70 de km,
care sã conþinã 18 forturi ºi 18
baterii independente dispuse la
depãrtare de 2 km între ele; arti-

leria trebuia dispusã - pentru
protecþie - sub cupole cuirasate.
Ansamblul de fortificaþii avea o
suprafaþã totalã de 120 de
hectare ºi a fost proiectat sã
permitã dispunerea a 33.000 de
militari. Intervalele dintre for-
turi ºi bateriile independente
erau acoperite cu artilerie
mobilã, de asediu, ce era for-
matã din urmãtoarele tipuri de
guri de foc: “Krupp”,
cal. 105 mm, md. 1891; 

sistem rusesc, cal. 152,4 mm,
md. 1887; “Krupp”, cal. 78 mm,
md. 1868; “Krupp”, cal. 150
mm, md. 1885; “Armstrong”,
cal. 152,4 mm,
md. 1883.

Planul generalului Brialmont
împãrþea centura în
3 sectoare, dintre
care cel mai puþin
apãrat era cel sudic,
ce se înscria pe
direcþia pe care el o
aprecia ca fiind cel
mai puþin probabilã
pentru atacarea
capitalei; istoria a
relevat caracterul
eronat al aprecieri-
lor, doarece exact pe
partea de sud a
pãtruns armata ger-
manã în anul 1916,
în Bucureºti; nu este
mai puþin adevãrat
cã la acel moment
centura de fortifi-
caþii fusese dezafec-
tatã.

Lucrãrile au
început în anul

1884 ºi au fost finalizate în
anul 1894, dupã ce în anul 1887
planurile iniþiale au fost modi-
ficate pentru ca forturile sã
poatã face faþã noului “obuz-
minã”, apãrut în anul 1884. 

Costul lucrãrilor - iniþial
estimate la 88.275.080 lei aur-
a fost în final de 111.500.000
lei aur, o sumã colosalã pentru
acea vreme, echivalentã cu
bugetul Armatei Române pe 
3 ani.

Schema dispunerii elementelor de dispozitiv ale Cetãþii Bucureºtilor, 
precum ºi calea feratã prin care se realiza legãtura dintre ele.



Artileria Românã în perioada 1879-1919

58

volum foarte mare de muncã,
motiv pentru care s-a realizat
legãtura între fortificaþii prin con-
struirea unei cãi fe-
rate ºi a unei ºosele
camuflate, iar fortifi-
caþiile au fost
acoperite cu un strat
de pãmânt cu
grosimea de 2-8
metri.

Carol I, un militar
de carierã ºi un pri-
ceput artilerist, edu-
cat la Berlin a acordat
o mare atenþie
lucrãrilor de fortifi-
caþii ºi a avut o mare
încredere în rolul lor,
afirmând: “tunurile
vor bubui din toate forturile, din
Bucureºti, Focºani, Galaþi, ridi-
cate de mine ca un scut puternic al
vetrei strãmoºeºti, în timpuri de
grele încercãri, de cari cerul sã
pãzeascã þara”.

Din pãcate,  Carol I  a decedat
în anul 1914, la 3 luni de la

declanºarea primului rãzboi mon-
dial fãrã a mai putea influenþa
destinul tragic al fortificaþiilor
Cetãþii Bucureºtilor, una dintre
ctitoriile sale dragi.

Cu aproximativ o lunã înainte
de intrarea României în rãzboi, la
17 august 1916, ministrul de

rãzboi Ion I.C. Brãtianu a trans-
mis ordinul cãtre comandamen-
tul cetãþii pentru pãrãsirea ºi
demilitarizarea fortificaþiilor ca
urmare a renunþãrii la strategia
militarã defensivã. Cauzele aces-
tei schimbãri au fost probabil
urmãtoarele: dezideratul fãuririi

României Mari nu se putea rea-
liza decât printr-o acþiune ofen-
sivã;  cucerirea oraºelor Namur ºi
Liege a diminuat încrederea spe-
cialiºtilor militari ai vremii în

importanþa fortificaþiilor, nevoia
transformãrii tunurilor de cetate
(în jur de 1100  guri de foc) în

tunuri de câmp pen-
tru sprijinul forþelor
de manevrã. 

Meritã a fi evi-
denþiat, aici, meritul
artileriºtilor de la
regimentele 1 Cetate
din Focºani ºi 2
Cetate Bucureºti
care, în perioada
1893-1915 au ges-
tionat aceste fortifi-
caþii, iar mai apoi au
acþionat pentru
demontarea pieselor
de artilerie de cetate
ºi transformarea lor

în artilerie de câmp sau artilerie
grea.

Astfel s-a scris istoria uneia
dintre cele mai grandioase ºi
inutile investiþii în domeniul
apãrãrii.

În paginile urmãtoare vom
prezenta majoritatea gurilor de
foc de cetate sau de asediu care
au  fost montate în forturile sau
bateriile  din Cetatea Bucureºti
sau pe linia fortificatã Focºani-
Nãmoloasa-Galaþi.Evidenþiem
caracterul de noutate al arma-
mentului achiziþionat, îndeosebi
al cupolelor blindate care erau
sisteme deosebit de performante,
mult mai avansate decât artileria
de câmp: tunuri cu tragere
repede, sisteme electrice de darea
focului, tub cartuº metalic etc. 

În comparaþie cu fortificaþi-
ile, piesele au fost utilizate din
plin în timpul primului rãzboi
mondial ºi au compensat în mare
parte lipsa materialului de arti-
lerie de la unitãþi, în special a arti-
leriei grele.

Imagine a fortului Chitila.  În prim plan doi ofiþeri de artilerie 
din Regimentul 2 cetate, unitatea de artilerie care gestiona cetatea Bucureþti.

Picturã din albumul “Armata Românã”- 1903.

Imagine a fortului nr. 5 ªtefãneºti aflat în construcþie. 
Reproducere dupã Cornel ºi Ioan I. Scafeº, “Cetatea Bucureºti”, Ed. ALPHA, MDN, 2008. 
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Aceastã piesã de artilerie
este un obuzier “Krupp”
care a dotat artileria cetãþii
Bucureºtilor. A fost montat în
cupole “Gruson”, model
1888 ºi “Montlucon”, model
1891. A fost demontat în 
timpul ocupaþiei germane ºi
transformat, la Iaºi, în piesã
de câmp, în perioada 1917-
1918,  prin adaptarea unui
manºon de oþel cu ax pentru
reazemul pe umerii afetului.
Singura piesã demontatã din
fortificaþii a fost þeava în
greutate de 3.125 kg, iar afe-
tul ºi mecanismele au fost
realizate la Iaºi în "atelierul
pentru montarea artileriei
grele",  dispus probabil la
uzinele Nicolina. Datoritã
dimensiunilor mari, manºo-
nul exterior de oþel aplicat pe
þeavã nu s-a putut realiza în
þarã. El a fost turnat la uzina
Krivazek din Kiev ºi s-a strunjit la
uzina Nicolina. Afetul era aºezat
în poziþie de tragere pe o platfor-
mã cu pivot ºi era legat de acesta
prin frâna de recul care limita
retragerea ansamblului afet-þeavã
în momentul plecãrii proiectilului.

Dacã la vechiul obuzier 
cal. 210 mm frânele cu recupera-
tor cântãreau împreunã cu
leagãnul  3.520 kg, la modelul
"Iaºi" s-a folosit o frânã de recul
foarte simplã ºi foarte robustã

care cântãrea doar 270 kg. Din
aceastã cauzã precum ºi datoritã
altor îmbunãtãþiri aduse de
inginerii români, între care s-a
remarcat inginerul Manoilescu,
cel care a fundamentat calculul
de rezistenþã al afetului, obuzierul
"Iaºi" cântarea 8.450 kg în baterie
ºi 11.950 kg în marº (pe trei 
trãsuri). Pentru comparaþie
amintim cã  vechiul obuzier 
de acelaºi calibru cântãrea 
13.215 kg în baterie ºi 21.480 kg
în marº (pe patru trãsuri).

Aºa cum se poate observa din
fotografie afetul se rezema pe
douã roþi de tragere metalice
mici, construite din tole nituite,
aºezate fiecare sub un perete al
afetului într-o cutie compusã din
douã tole ambutisate, fãcând corp
comun cu peretele. Osiile acestor
roþi mici permiteau aºezarea pe
prelungirea lor din afara pereþilor
afetelor a douã roþi mari de lemn
pentru rulaj în timpul marºului.

Aceastã organizare a consti-
tuit tocmai originalitatea acestui
obuzier. Era singura piesã de
artilerie de un calibru atât de
mare cu afet rigid care execu-
ta tragerea de pe roþi. În acea
epocã aceste trageri erau limi-
tate la calibrul 155 mm în spe-
cial datoritã faptului cã  la afetele

OBUZIERUL “KRUPP”, CALIBRUL 210 MM, MODEL 1891/1918 “IAªI”

Obuzierul “Iaºi” calibrul  210  mm, md. 1888/1916

Specificaþii tehnice
Greutatea þevii Gruson: 3.125 kg;
Greutatea închizãtorului: 225 kg;
Lungimea pãrþii ghintuite: 1.738 mm;
Înclinarea ghinturilor: progresivã, 4o
30' la 11 o 50'
Bãtaia maximã: 6.900 m

Greutatea proiectilelor:
-Obuz român: 140 kg
-Obuz francez: 110,5 kg

Încãrcãturi:     -Obuz român: 3,4  kg
-Obuz francez: 3,9 kg

Viteza iniþialã: -Obuz român: 245m/s
-Obuz francez: 315 m/s

Obuzierul “Krupp”, calibrul 210 mm, model 1891/1918.



Artileria Românã în perioada 1879-1919

60

rigide, percuþia (ºocul în afet în
momentul tragerii) variazã
aproximativ egal cu cubul cali-
brului ceea ce dã naºtere la forþe
colosale. În aceste condiþii niºte
roþi normale ºi dispuse în afara
afetului nu ar fi rezistat momen-

tului de forfecare. La acest obuzier
a fost creat ºi un dispozitiv care
permitea schimbarea roþilor în
circa 10 minute. "Punerea în
baterie" a obuzierului dura pânã
la douã ore cuprinzând ºi insta-
larea platformei speciale a

obuzierului. Prin comparaþie, la
obuzierul model 1886/1916 
cal. 210 mm punerea în baterie
dura în medie 10-12 ore ceea ce
scoate în evidenþã saltul uriaº
fãcut prin adaptãrile realizate de
cãtre inginerii ºi specialiºtii români.

A fost achiziþionat ºi folosit în
perioada 1891-1915 ca tun de
asediu în completarea tunurilor
din  cupolã ºi din bateriile inter-
mediare ale Cetãþii Bucureºtilor.
Iniþial, tunurile au fost în dotarea
Regimentului 2 Artilerie Cetate
(1893), transformat în Regi-
mentul 1 Artilerie Cetate (1913).
În anul 1915 aceste tunuri au tre-
cut la Regimentul 1 Asediu care
avea în dotare 40 de tunuri 
cal. 105 mm.

Datoritã lipsei artileriei grele,
din anul 1916 acest tun a devenit
materialul de bazã al celor douã
brigãzi de artilerie grea, o parte
dintre tunuri fiind dislocate în
capetele de pod de la Turtucaia ºi
Silistra.

Deºi era un tun cu tragere
înceatã, datoritã calitãþilor sale 
s-a aflat în dotarea regimentelor
de artilerie grea pânã în anul
1937. Afetul era metalic ºi
monofleº   La data de 15 august
1916 existau în evidenþa armatei
60 de tunuri din acest model, 
astfel: 2 divizioane a 3 baterii 
la R. 2 Art. G. (24 piese) ºi 

3 divizioane a 3 baterii 
(întreg  regimentul) la R. 3 Art.G.

La 1 ianuarie 1918  mai erau
în evidenþe doar 24 piese. 

TUNUL LUNG DE CÂMP “KRUPP”, CALIBRUL 105 MM, MD.1891/1916

Artileriºti români executând trageri cu tunul “Krupp” cal. 105 mm în primul rãzboi mondial.
Se observã înãlþãtorul mecanic montat în partea dreaptã a culatei.

Tun “Krupp”, cal. 105 mm, model 1891/1916 din colecþia Muzeului Militar Naþional. 
Trãgea obuze de rupturã, explozive de fontã sau ºrapnele (cu 210 gloanþe a 210 g) 

cu greutatea de 16 kg ºi mitralii.

Tunul “Krupp” calibrul  105
mm, md. 1891/1916

Specificaþii tehnice
Calibrul: 105 mm
Greutatea totalã a tunului: 2.615 kg
Greutatea afetului: 1.050 kg
Lungimea þevii: 3.680 mm
Viteza iniþialã: 480 m/s
Greutatea proiectilului: 16 kg
Bãtaia maximã: 9.400 m
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Tunurile de cetate “Gruson“
calibru 53 mm, model 1887 au
fost achiziþionate pentru dotarea
liniei fortificate Focºani (15 baterii
a 6 turele) -  Nãmoloasa 
(24 baterii  a 3-5 turele) - Galaþi
(30 baterii a 6 turele, 10 baterii a
3 turele ºi 10 turele în zona
Brateº). De asemenea au fost în
dotarea capului de pod de la
Cernavodã, Turtucaia (28 turele)
ºi Silistra (17 turele). Aceste
tunuri erau produse în Germania
ºi erau turelate, fiind deplasate pe
trãsuri mobile, cu 2 sau 4 roþi
tractate de 3 cai. Turela avea 
4 roþi mici  ce îi permitea sã stea
aºezatã pe 2 ºine metalice fixate
la trãsurã. La destinaþie aceasta
era translatatã de pe trãsurã direct
pe ºinele cazematei unde trebuia
sã acþioneze. 

Tunul era de tipul “cu tragere
repede”, dispus în: cupolã cu
eclipsã model 1887 sau turele
transportabile, model 1888, sis-

tem “Schuman” fiecare fiind
deservitã de câte 2 militari. 

În practicã, tragerea destabi-
liza serios turela ceea ce reducea
precizia ochirii ºi a tragerilor
ulterioare. Unghiul de tragere
vertical era cuprins între -5o ºi
+10 o, iar în plan orizontal de
360o. O rotire completã în plan
orizontal se realiza în 15 secunde. 

A c e s t e
tunuri au servit
aproape 20 de
ani ca artilerie de
cetate însã în
perioada neutrali-
tãþii (1914-1916)
toate cele 334
tunuri au fost
transformate în
tunuri de însoþire
cu tragere încea-
tã pentru infan-
terie (o baterie la
brigadã ºi între
2-6 baterii la
divizie), montate
pe afete constru-
ite în þarã. O
parte au fost
transformate în
tunuri anti-
aeriene. Aºa cum
se poate observa
din fotografii,
pentru tragere se
demontau roþile
pentru a se realiza
o stabilitate mai
bunã.

A fost în
dotarea sisteme-
lor de fortificaþii
din Germania,
Elveþia, Grecia ºi
România.

Tun “Gruson” în turelã transportabilã. Greutatea turelei era de 564 kg.

Lunca Dochia, Iunie 1917. Echipa de servanþi mânuind un tun 
de însoþire “Gruson”, cal. 53 mm.

Tunul “Gruson” calibrul  53 mm

Specificaþii tehnice
Lungimea totalã a þevii:1.302 mm
Greutatea proiectilului: 1,75 kg
Viteza iniþialã a proiectilului: 495 m/s
Cadenþa de tragere: 30 lov/min 
Închizãtor: tip “panã”
Bãtaia maximã: aprox. 3.000 m

TUNUL “GRUSON” , CALIBRUL 53 MM, MODEL 1887/1916

Construcþia unei cupole cu eclipsã dotatã cu tun “Gruson”
cal. 53 mm, model 1887.
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Tunul cu tragere repede, cali-
bru 37 mm, sistem “Gruson”,
model 1887 era dispus în turele
transportabile, sistem “Schuman”
folosite ºi pentru calibrul 53 mm.

A fost achiziþionat pentru
dotarea  liniei nr. 1 a sistemelor
de fortificaþii de la Focºani ºi
Turtucaia. Astfel, la Galaþi exis-
tau 45 de baterii, în medie a câte
5 turele ºi în jur de 14 turele la
Turtucaia, în total erau 225 de
tunuri.Bãtaia maximã a tunului
era în jur de 2.000 m, iar
lungimea þevii de 23 calibre. Era
deservit de 2 militari. 

Din cele 225 tunuri existente
în anul 1916, completate cu
361.284 poiectile, cea mai mare
parte au fost retrase din forturi
neprimind însã nicio între-
buinþare.

Tun ghintuit cu tragere
repede ce era dispus pe afeturi  de
ambrazurã, în turele rotative cu
eclipsã sau utilizat ca piesã
mobilã de flancare (model 1891),
în cadrul Cetãþii Bucureºtilor.
Turelele ca ºi afetele erau de tip
“Schneider”, model  1891 ºi erau
deservite de 3 militari. Turela cu
eclipsã avea un mecanism cu

contra-greutate, aºa cum se poate
vedea pe schemã, care îi permitea
ca dupã tragere sã coboare cupo-
la metalicã. Bãtaia acestor tunuri
era probabil asemãnãtoare cu cea
a sistemului “Gruson” (lungimea
þevii de 25 calibre), model 1893
de 4.500-5.500 m.

În evidenþele armatei din
anul 1916 figurau un numãr de

247 de piese. Toate tunurile au
fost demontate pânã la înce-
putul primului rãzboi mondial ºi
utilizate  în  alte  scopuri,  astfel:

Dreapta: Tun antiaerian improvizat cu tragere
repede, “Gruson” cal. 53 mm pe afet cu pivot 
sistem “Colonel Burileanu” .

Sus: Echipa de servanþi a unui tun
“Gruson” cal. 53 mm executând trageri.

TUNUL “GRUSON”, CALIBRUL 37 MM, MODEL 1887

Sus: Cupolã
mobilã cu tun
“Gruson” cal. 37
mm pe linia 
fortificatã
Focºani-
Nãmoloasa-
Galaþi.

Dreapta: Schema
cu detaliile
tehnice ºi 
constructive
ale cupolei.

TUNUL “HOTCHKISS”, CALIBRUL 57 MM, MODEL 1888 /1916

Tunul “Hotchkiss” calibrul  57 mm

Specificaþii tehnice
Lungimea totalã a þevii: 25,6 calibre
Greutatea þevii: 225 kg
Cadenþa de tragere: 20 lov/min 
Tip muniþie: sertizatã cu tub cartuº.
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A dotat bateriile de cetate cu
cupole fixe de la Nãmoloasa 
(16 piese pe linia a 2-a), Galaþi
(17 piese pe linia a 3-a),
Cernavodã (3 piese). În total au
fost achiziþionate un numãr de 46
de piese o parte fiind probabil
amplasate la Silistra ºi Turtucaia.
Din cele 46 de obuziere, 36 au
fost puse pe afet ºi au fost intro-

duse în dotarea Regimen-
tului 4 Artilerie Grea
începând cu anul 1916 
(2 Dn x 3 Bt. x 6 Ob.).

Împreunã cu celelalte
piese de artilerie demontate
din forturi aceste obuziere
au constituit cele  patru 

79 s-au transformat în tunuri de
însoþire pentru infanterie sau ca
tunuri de munte, cu tragere
înceatã, fiind introdusã câte o
baterie în organica celor 6 brigãzi
mixte de infanterie ºi la brigada
de grãniceri; 36 de piese (6
baterii) au fost transformate în

a r t i -
lerie de munte,

iar 132 tunuri au fost destinate
transformãrii în tunuri anti-
aeriene. Dintre acestea din urmã,

72 au fost
transformate de
c o l o n e l u l
Negrei, iar 20
de cãtre
c o l o n e l u l
B u r i l e a n u ,
pânã la declan-
ºarea mobi-
lizãrii,  prin
m o d i f i c a r e a
afetelor ºi do-
tarea cu aparate

de ochire pentru tragerea anti-
aerianã, sistem propriu.
Bãtaia verticalã a mode-
lului antiaerian era de
3.500 m. Soluþia aleasã

pentru dotarea artileriei anti-
aeriene a fost dictatã

de condiþiile izolãrii þãrii
noastre datoritã
rãzboiului ºi a rãspuns

în mare parte nevoilor
tragerilor împotriva zepelinelor ºi
aeroplanelor, colonelul Burileanu
proiectând ºi un focos special.

Stânga: Varianta “tun de însoþire” pentru infanterie; Dreapta: Transformat în tun antiaerian de cãtre colonelul Negrei.

Dreapta: Cupolã cu
eclipsã pentru tunul
cal. 57 mm;

Stânga: Tun 
antiaerian improvizat
realizat pe afet cu
pivot.de colonelul
Burileanu.

OBUZIERUL “GRUSON”, CALIBRUL 120 MM,
MODEL 1888  

Construcþia unei cupole de
obuzier cal. 120 mm.
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grea, române din primul rãzboi
mondial. La  1  ianuarie  1918  

Este o piesã de artilerie grea, cu
tragere înceatã, care a fost achi-
ziþionatã în jurul anilor 1890 pen-
tru artileria de cetate. A fost mon-
tatã în: cupole cu una ºi 2 piese,
model 1891, sistem “St.
Chamond” (18 cupole un tun ºi
10 cu 2 tunuri ºi o cupolã oscilan-
tã, acelaºi sistem model 1890); în
cupole cu 2 piese, model 1891,
sistem “Creusot” ºi
“Montlucon” (câte 13 cupole
fiecare). Un numãr mic (6 piese)
cunoscute ca “model 1885” au
fost cumpãrate cu afet mobil ca
artilerie de asediu. În cadrul
experienþelor fãcute de firma
Krupp în România a rezultat cã
cel de-al doilea tun montat în
cupolã era dezechilibrat la
t r a g e r e a
primului .
O parte
dintre ele
au fost montate  în
cupole individuale. 
O cupolã cu douã tunuri avea un
diametru de 5,7 metri ºi o calotã
de metal cu grosimea de 24 de
centimetri. Cupola avea o con-
strucþie complexã, pe 3 nivele ºi
era deservitã de 20 militari la cele
cu 2 tunuri ºi 14  la cele cu un
tun.  Aºa cum se poate vedea din
schemã cupolele  cu douã tunuri
aveau un ventilator pentru
aerisire ºi câte un lift (centru)
pentru ridicarea muniþiei pentru
fiecare tun. Ambele erau

m e c a n i c e .
Instalaþia de
tragere era
electricã ºi
folosea acu-
m u l a t o r i .
Fiecare tun
era prevãzut
cu 3 frâne de recul umplute cu
glicerinã ºi arcuri care aduceau

piesa în baterie

d u p ã
t r a g e r e .
În situaþia în
care acest
lucru nu
se rea-
liza, o
soner ie
electricã
s e m n a -
liza inci-
dentul.

Între cele douã tunuri, sau în
dreapta la cupola 
“St. Chamond” exista o trapã
prin care se ridica o miniturelã.

Prin aceasta se
putea cerceta

câmpul de
luptã.

Dreapta: Cupolã
cu 2 tunuri cal
150 mm;

Jos: Tun “Krupp”
cal. 150 mm pe
afet mobil folosit 
la artileria grea
de câmp.

mai existau în evi-
denþe 20 de piese.

Obuzierul “Gruson” calibrul 120 mm

Specificaþii tehnice
Greutatea þevii cu
închizãtor: 500 kg
Lungimea þevii: 
1.560 mm

Închizãtor: tip “panã” 
Greutatea pr.: 16,3 kg
Viteza iniþialã: 287 m/s
Bãtaia maximã: 5,1 km

TUNUL “KRUPP”, CALIBRUL 150 MM, MODEL 1885/1891

În  imagine gl. Eremia
Grigorescu lângã un obuzier
cal. 120 mm din Regimentul 

8 Artilerie, la Mãrãºeºti.
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Este un obuzier de asediu, cu
tragere repede achiziþionat pentru
dotarea Cetãþii Bucureºtilor. Au fost
montate 10 bucãþi în cupole
“Gruson” model 1888 ºi 26 în
cupole“Montlucon” model 1891.
Cupolele erau fixate pe un suport de

fontã întãritã (“antecuirasã”) pentru
a proteja baza cupolei. Diametrul
interior era de 3,6 m, iar cu “ante-
cuirasa” de 4,8 m. Calota avea o
grosime de 20 cm (24 cm la
“Montlucon”) ºi era confecþionatã
din bucãþi fier laminat,  asamblate

La partea din spate exista un
locaº prin care se executa ochirea
atunci când turela era întoarsã cu
180 de grade pe timpul încãrcãrii
tunurilor. Ochirea se executa cu
un înãlþãtor tip “þel-cãtare”. La
revenirea tunurilor pe direcþia de
tragere acestea erau ochite ºi
puteau deschide focul imediat.

În dotarea Cetãþii Bucureºtilor
ºi a forturilor Galaþi ºi
Cernavodã, au fost, în total, 88 de
tunuri  fixe ºi 6 piese mobile de
asediu. Dintre cele 88 de piese,
pânã la data de 15.08.1916 au
fost demontate ºi montate pe
afete fabricate în þarã un numãr
de 31 de tunuri destinate artileriei
grele de câmp. Numãrul pieselor
montate pe afet se pare cã a cres-
cut în timpul rãzboiului, la data
de 1 ianuarie 1918, în evidenþele

Ministerului de Rãzboi figurau
66 piese de acest  model ºi model
1891.Este de remarcat afetul
rigid motiv pentru care ochirea în
direcþie se executa prin mutarea
fãlcelelor tunului. 

La Muzeul Militar
Naþional existã un exem-
plar pãstrat în
condiþii foarte
b u n e
(foto)  la
care  roþile
au fost moder-
nizate cu un
model având
aplicate bandaje
de cauciuc.
Greutatea totalã
a tunului, în
varianta mobilã
este de 6.017 kg.

Obuzierul “Krupp”, cal. 150 mm, 
model 1891 care se gãseºte la Muzeul Militar
Naþional, Bucureºti.

Tunul “Krupp”, calibrul 150 mm

Specificaþii tehnice
Greutatea þevii cu închizã-
tor: 3600 kg
Lungimea þevii: 25 calibre
Darea focului: stupilã 
Muniþie: obuz “ordinar”,
rupturã beton, ºrapnel

Încãrcãtura: cartuº fãrã tub
metalic cu greutatea de 9 kg.
Greutatea obuzului ordinar:
31 kg
Viteza iniþialã: 520 m/s
Bãtaia maximã: 10 km 
Greutatea tunului: 6.017 kg

Cupolã “Montlucon” fabricatã de firma “Chatillon&Commentry”, model 1891, pentru douã tunuri “Krupp”, cal. 150 mm. 
Reproducere dupã Cornel ºi Ioan I. Scafeº, “Cetatea Bucureºti”, Ed. ALPHA, MDN, 2008. 

OBUZIERUL “KRUPP”, CALIBRUL 210 MM, MODEL 1886, 1888/1916  

Obuzierul “Krupp” cal. 210  mm

Specificaþii tehnice
Calibrul: 210 mm
Greutatea proiectilului:91-160 kg
Bãtaia maximã: 6 900 m
Greutatea: 12 000 kg.
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buloane. Ambrazura obuzierului
era protejatã de un obturator din
fontã (bronz ºi cauciuc la
“Montlucon”). În dreapta
ambrazurii era o deschizãturã
prin care se executa ochirea,
folosindu-se un înãlþãtor cu un
þel. Pentru ochirea în înãlþime se
foloseaau aparate specifice: cerc
gradat, arc gradat, ºi cadran. 

Cupola era dispusã pe 3 etaje
cu adâncimea de 4,37 m.

Obuzierul dispunea de frânã
hidraulicã ºi sistem de rotire
înceatã ºi rapidã. Douã lifturi
fãceau legãtura între magazie
(compartimentul de jos) ºi com-
partimentul de mijloc, respectiv
al doilea lift de la acest comparti-
ment la etajul superior. Meca-
nismele de ochire, lifturile ºi ven-
tilatoarele erau mecanice.

Comunicarea între comparti-
mente se  efectua cu ajutorul unor
tuburi acustice având pâlnii la
capete.

Personalul care deservea
cupolele numãra 10 servanþi la
“Gruson” ºi 12  la “Montlucon”.

Trebu ie
remarcat cã
în aceste
cupole au
fost montate
ºi obuzierele
Krupp model
1 8 8 6 / 1 9 1 8
“Iaºi” pre-
zentate ante-
rior.

Muni þ i a
f o l o s i t ã :
obuze de
fontã de 
91 kg, obuze
de oþel de
140 kg; obu-
ze “minã”

sau “torpilã” cu  lungimea de
1,12 m ºi greutate de 160 kg;
ºrapnele de 91 kg conþinând
2.600 de gloanþe. 
Pulberea de azvârlire era de tip
C68, se iniþia cu ajutorul stupilei
ºi era constituitã în 12 
subîncãrcãturi.

În anul 1916, odatã cu ordinul
dat de dezarmare a cetãþii
Bucureºti a fost demontat din
cupole ºi montat pe un afet con-
struit în þarã, adaptat pentru arti-
leria grea  de câmp. În   anul 1917
erau în evidenþe 3 baterii de
obuziere în cadrul Regimentului 2
Artilerie Grea. Au rãmas în
depozitele armatei ca armament
greu pânã la sfârºitul anilor 1930.

Obuzier “Krupp” cal. 210 mm aflat la Muzeul Militar Naþional din Bucureºti.

August, 1917. Obuziere cal. 210 mm în poziþie de tragere pe malul Siretului.

Montarea unei turele “Gruson” pentru obuzierul “Krupp”, cal. 210 mm.
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Tunurile
“ G r u s o n ”
cal. 120 mm
au armat
cele 15 ba-
terii ce for-
mau linia a
3-a din sec-
t o r u l
F o c º a n i .
A c e s t e a
erau dispuse
în cupole
împreunã cu
d o u ã
m o r t i e r e
“ G r u s o n ”
de con-
strucþie sfe-
ricã având acelaºi calibru.
Acestea din urmã au mai fost
montate în paralel cu alte guri de
foc astfel cã în evidenþele
armatei, în anul 1916 figurau 
42 de mortiere. 

Mortierul era deservit de 
2 servanþi.

Niciuna din cele 57 de guri de
foc (15+42) nu au fost utilizate
pentru artileria de câmp sau de
asediu dupã demontarea din
cupolele fortificate.

Din datele de care dispunem
rezultã cã bãtaia aproximativã a

tunului era de 7.200 m. Acesta
utiliza proiectile explozive cu

greutatea de 16,1 kg ºi viteza
iniþialã de 470 m/s.

TUNUL MD. 1887 ªI MORTIERUL MD. 1888, CALIBRUL 120 MM, SISTEM  “GRUSON” 

Mortier “Gruson” calibrul 120  mm

Specificaþii tehnice
Lungimea þevii: 908 mm (7,5 cal)
Greutatea þevii: 1.000 kg
Câmp de tragere vertical:+30 o la +60 o
Viteza iniþialã a pr.: 182 m/s
Greutatea proiectilului: 16,4 kg
Bãtaia maximã: aprox.: 2.700 m

Mortiere “Krupp” cal. 120 mm în procesul de fabricaþie. 
Construcþia era identicã cu cea a modelului uzinei “Gruson”. În perioada analizatã 

firma “Krupp” a preluat ºi firma “Gruson”.

Schema unei cupole “Gruson” cu un tun ºi douã mortiere, cal. 120 mm.
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Dezvoltarea artileriei
române în perioada 1920-1945 a
fost direcþionatã de douã deter-
minãri  majore generate de con-
secinþele încheierii primului
razboi mondial, respectiv
pregãtirii ºi ulterior participãrii la
cea de-a doua conflagratie mon-
dialã.

Primii ani ai perioadei ana-
lizate au fost influenþaþi decisiv
de efectele complexe generate de
participarea la primul rãzboi

mondial ºi de realizarea statului
naþional unitar român.

Armata Românã dispunea în
anul 1920 de o mare diversitate
de piese de artilerie, amplificatã
de cele primite de la aliaþi, pre-
cum ºi de cele capturate pe 
timpul rãzboiului. Aceste piese

erau în mare parte inutilizabile
din cauza “uzurii ºi degradãrilor 
fizice”1. Pentru relevarea multi-
tudinii de calibre amintim cã în
înzestrare se gãseau 54 de modele
de guri de foc, o situaþie unicã în
felul ei. Amintim aici tunurile de
câmp cal. 75 mm, 76,2 mm, 
77 mm, obuzierele de câmp cal.
100 mm, 105 mm, 114,3 mm, 
120 mm, 121,9 mm ºi 127 mm,
tunurile grele de 104 mm, 
105 mm, 106,7 mm ºi 150 mm ºi
obuzierele grele de cal. 150 mm
ºi 152 mm.

Aceastã vastã diversitate de
tipuri de sisteme, de calibre ºi
provenienþe - Germania, Austro-
Ungaria, Rusia si Franþa - fãcea
anevoioasã atât constituirea uni-
tarã a structurilor de artilerie pe
nivele ierarhice, cât ºi utilizarea
sa eficace. Prin urmare nevoile de

reproiectare a înzestrãrii armatei
cu artilerie erau nu numai evi-
dente, ci ºi stringente. Aceastã
reconfigurare de ansamblu a arti-
leriei române era impusã ºi de
haosul existent în asigurarea sa
cu muniþii. Astfel, se impune a
releva faptul cã 3.000 de vagoane
de muniþii, comandate în Franþa
în timpul primului rãzboi mondial
au sosit în þarã, tardiv, la ter-
minarea rãzboiului. Cantitatea
mare de muniþie, care ar fi fost
extrem de utilã pe timpul
rãzboiului s-a constituit într-o

realã povarã nu numai financiarã
pentru statul român, ci ºi din
punctul de vedere al asigurãrii
condiþiilor optime de depozitare.
Depozitatã în condiþii neco-
respunzãtoare la Olteniþa,
muniþia s-a degradat complet,
generând   statului    pierderi    de

Capitolul V
ARTILERIA ROMÂNÃ ÎN PERIOADA 1920-1945

Echipã de servanþi la tunul “Krupp”, cal. 75 mm, model 1904, executând instrucþie de specialitate.

1 Valerian Nestorescu, “File din trecutulul artileriei române moderne”, Ed. Militarã, Bucureºti 1972, pag. 43.
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miliarde de lei. Pe aceeaºi linie a
importurilor neavenite s-a situat
ºi achiziþionarea în anul 1921, de
la Uzinele “Skoda” a 20.000 de
proiectile, lipsite de valoare arti-
leristicã, care trei ani mai târziu
au fost distruse, prin explozie pe
câmpul Cotroceni.

Revenind la piesele de arti-
lerie, menþionãm cã acþiunile
întreprinse au vizat douã aspecte:
primul de regenerare fizicã ºi ba-
listicã a þevilor, concomitent cu
repararea afetelor la Arsenalul
Armatei ºi al doilea de introdu-
cere în înzestrare a unor guri de
foc moderne.

Acesta din urmã a fost re-
alizat atât prin importuri, cât ºi
prin iniþierea unor proiecte de

realizare în þarã a unor guri de foc
performante. Importurile au
început în anul 1930, odatã cu
lansarea comenzii la Uzinele
“Skoda” pentru 24 de baterii de
tunuri de câmp calibru 75 mm, 
62 de baterii de obuziere uºoare
de câmp calibru 100 mm ºi 45 de
baterii de obuziere grele de cali-
bru 150 mm. Totodatã, de la
aceeaºi uzinã s-au comandat ºi 
25 baterii de artilerie antiaerianã.
Din Franþa, de la “Schneider-
Creusot” s-au comandat 
180 tunuri calibru 105 mm. Prin
aceste comenzi se puneau bazele
constituirii unei noi artilerii,
modernã, unitarã care elimina
substanþial multitudinea de tipuri
de sisteme ºi calibre de artilerie

ºi care era în acord cu realizãrile
tehnice în domeniu. Un merit
deosebit la aceastã renaºtere
interbelicã a artileriei române l-a
avut generalul Dumitru Popescu
care în dubla sa calitate de
inspector general al artileriei ºi
de secretar general al
Ministerului de Rãzboi a fost
iniþiatorul ºi semnatarul comen-
zilor date în strãinãtate în anul
1930. Din nefericire, numele sãu
a fost asociat pe nedrept cu 
afacerea “Skoda”.

Prin reproducerea unor 
modele pentru care nu exista
nicio licenþã s-a realizat aruncã-
torul cal.120 mm ºi muniþia 
acestuia. Prin proiectare, exe-
cutare ºi experimentare s-a pro-
dus tunul antitanc românesc
cal.75 mm, care s-a bucurat de o
largã apreciere, inclusiv inter-
naþionalã, precum ºi muniþia aferentã.

Simultan cu asigurarea
tehnicii de artilerie din producþia
proprie s-a continuat ºi achizi-
þionarea unor guri de foc din
strãinãtate. Astfel, începând cu
anul 1936 procurarea de arma-
ment antitanc devenise o preocu-
pare majorã pentru armatã.
Opþiunea de înzestrare a
reprezentat-o tunul antitanc 
cal. 47 mm ,,Schneider''. Un loc

Frontul de est. Baterie româneascã de tunuri antitanc “Bohler”, calibrul 47 mm, tractatã cu autoturisme “Horch”

Decembrie 1930. “Artilerie în deplasare”. 
Picturã realizatã de Caporal t.r. Vânãtoru Gheorghe (Arhiva Serviciului Istoric al Armatei).
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în înzestrarea marilor unitãþi ºi
unitãþilor de artilerie l-a avut intro-
ducerea motorizãrii armei. Dupã
temeinice studii ºi experimentãri
în decurs de numai 2 ani (1938-
1940) s-a reuºit motorizarea arti-
leriei grele a corpurilor de armatã
(în total 8 regimente) ºi a 
6 divizioane independente din cele
19 existente. 

Motorizarea a fost realizatã cu
tractoare ,,Skoda'' tip 6 STP 6L,
6ST 6T si 6 LTP 6L, pentru artile-
ria grea ºi cu autocamioane ºi trac-
toare ,,Fiat'' pentru tunurile de
câmp. Tunurile antitanc calibru 
47 mm erau tractate cu ºenilate tip
,,Malaxa'', iar tunurile “Bohler”
cu autoturisme “Horch”. Ca
urmare a eforturilor susþinute de
înzestrare cu guri de foc perfor-
mante ºi al numeroaselor reorga-
nizãri structurale din perioada
interbelicã, la declanºarea celui
de-al doilea rãzboi mondial în
compunerea Armatei Române se
gãseau 90 regimente de artilerie, 
17 divizioane de artilerie grea, 
2 divizioane independente ºi 

19 baterii independente (4 pentru
marinã ºi 15 de poziþie). Acestora
li s-au mai adãugat 47 de companii
antitanc divizionare, 24 plutoane
de tunuri antitanc (de la cele 
24 batalioane de vânãtori de
munte), 42 plutoane de aruncãtoare
cal. 81,4 mm, 72 plutoane de arun-
cãtoare cal. 60 mm ºi 18 escadroane
regimentare de tunuri antitanc.

Pentru o percepere cât mai sin-
teticã a dimensiunii artileriei cãtre
finele perioadei de analizã
amintim cã la declanºarea celui
de-al doilea rãzboi mondial,
Armata Românã dispunea de
8.301 guri de foc de artilerie, din
care 2.160 artilerie uºoarã, 
492 artilerie grea, 200 artilerie

antitanc, 4.758 artilerie regimen-
talã ºi 691 artilerie antiaerianã.

La 9 mai 1945 au încetat
luptele ºi în acelaºi timp au în cetat
sã mai tragã 2.833 de guri de foc
din înzestrarea artileriei române,
adicã 740 tunuri antitanc, 202 tu-
nuri si 282 obuziere de câmp, 
184 tunuri antiaeriene ºi 1.421 arun-
cãtoare2. Alãturi de ceilalþi militari
din celelalte arme, artileriºtii –
peste 1700 ofiþeri ºi subofiþeri ºi
32.000 de soldaþi ºi gradaþi au
strãbãtut cu tunurile lor 
17 masive muntoase, uneori în
condiþii atmosferice extrem de
grele, au forþat sau au trecut 
12 cursuri mari de apã ºi au par-
ticipat la eliberarea a 3.831 localitãþi.

Frontul de est. Piesã de artilerie româneascã în marº. 

2 Stãnculescu V., Ucrain C-tin, “Istoria artileriei române în date”, Ed. Enciclopedicã, Bucureºti, 1988, pg. 33.

Nipru, August, 1941. “Baraj 
de artilerie”. Picturã realizatã 

de Caporal T.R. David Ioan.



Artileria Românã în perioada 1920-1945

71

Tunul divizionar de 76,2 mm,
model 1902  a fost produs de cãtre
firma “Putilov” din Sankt
Petersburg, pânã în anul 1930.  A
fost utilizat de cãtre armata impe-
rialã rusã începând cu rãzboiul
ruso-japonez.  În anul 1930 a fost
modernizat prin montarea unei
þevi cu lungime de 40 de calibre
în locul celei de 30 calibre,
mãrirea unghiului de tragere ver-
tical prin practicarea unei
deschizãturi în fãlcele ºi înlo-
cuirea aparatelor de ochire. 

Tunul era modern
fiind dotat cu aparate
de ochire pentru
tragerile directe 

ºi indirecte.
Pentru a putea fi
produse în numãr
mare, þevile au fost
realizate din oþel carbon
obiºnuit, cu foarte puþine adao-
suri de metale rare sau
scumpe ca magneziu,
nichel, crom. 

Muniþia folositã era compusã
din proiectile explozive, ºrap-
nele, mitralii dar ºi speciale:
fumigene, incendiare ºi cu încãr-
cãturã chimicã. Dupã cãderea
imperiului rus, în anul 1917 a fost
folosit de diferite facþiuni:
Armata Roºie, monarhiºti sau
forþele naþionaliste din imperiu.
În rãzboiul sovieto-polonez din
anul 1920, datoritã vitezei iniþiale

mari a fost folosit de cãtre ruºi
chiar ca tun antitanc împotriva
tancurilor uºoare poloneze FT-17.
O parte din tunuri au ajuns în þãri
ca Polonia sau Finlanda. În
România au rãmas din timpul
primului rãzboi mondial un numãr
de aproximativ 460 tunuri,  de la
armata rusã, în mare parte aflate în
condiþii tehnice foarte bune.

Cantitãþile mari de muniþie
existente dupã primul rãzboi 

mondial (în jur de 5 milioane de
proiectile) ºi diversificarea exce-
sivã au impus regenerarea unor
guri de foc uzate pentru care
exista muniþie suficientã. Atenþia
a fost îndreptatã asupra tunurilor
de 76,2 mm, md. 1902 care se
gãseau în numãr mai mare, aveau
o energie la gura þevii bunã  (114
tfm) ºi þevi fretate, compuse din
douã tuburi concentrice asam-

blate prin strângere la cald. În
anul 1925 s-a ales soluþia
“ºemizãrii” þevilor, la 
calibrul de 75 mm care consta în
strunjirea tubului interior al þevii
de cal. 76,2 mm ºi introducerea în
þeavã a unei cãmãºi metalice,
având aceeaºi lungime cu tubul
interior. Acest  procedeu a fost
aplicat la aproximativ 400 de
tunuri dar nu a dat rezultatele
aºteptate. Cãmãºile de oþel 
folosite au avut forme ºi 

d i m e n s i -
uni interioare în douã 

variante, corespunzãtoare
stocurilor de muniþii: o 

variantã cu interiorul identic 
cu al þevii originale de 76,2 mm ºi
alta cu interiorul þevii tunului de
75 mm, md. 1904, sistem Krupp.
Aceste tunuri dispuneau de 
cantitãþi mari de muniþie ºi erau
într-o stare avansatã de uzurã dupã
primul rãzboi mondial.

Cãmãºile au fost fabricate 
din oþel aliat crom ºi nichel care
avea caracteristici mecanice 
ridicate (rezistenþa la rupere 
77,7 kgf/mm2 ºi limita de
elasticitate 62,2 kgf/mm2).

TUNUL „PUTILOV”, CALIBRUL 75 MM, MODEL 1902/1936

Tunul “Putilov” cal. 76,2 mm
model 1902/36. 

1. Artileria de câmp
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Realizarea ºemizãrii la uzinele
Reºiþa a implicat unele operaþi-
uni de înalt nivel tehnic: prelu-
crarea cãmãºii al cãrei exterior
era format din douã pãrþi 
conice în trepte; alezarea tubu-
lui interior, introducerea
forþatã, la rece, a cãmãºii în
tubul interior cu realizarea unui
seraj bine determinat.
ªemizarea cu cãmãºi având
interiorul de calibrul 76,2 mm a
dat rezultate bune, obþinându-
se aceeaºi bãtaie ºi precizie ca
la þeava originalã. ªemizarea
cu cãmãºi având interiorul
identic cu al tunului de 75 mm,
md. 1904 nu a dat rezultate,
bãtaia ºi precizia la trageri fiind
mai mici. Într-o dare de seamã
a Marelui Stat Major din anul
1933 se arãta cã  78 de tunuri de
76 mm, model 1925 (denumirea
tunurilor ºemizate), reprezentând
20% din total au o uzurã pro-
nunþatã, iar la unele s-a produs
inelarea þevii. 

Soluþia regenerãrii þevilor
prin ºemizare a fost una de cir-
cumstanþã, constituind o lucrare
de urgenþã prin care se
recondiþionau guri de foc care
mai puteau trage încã 3.000 de
lovituri la cal. 75 ºi 76,2 mm.

Dupã afacerea “Skoda”ºi
sistarea achiziþionãrii tunurilor de
cal. 75 mm, în anul 1931 s-a con-
statat cã realizãrile tehnice pe
plan mondial nu justificau achi-
ziþia unui nou material de acest
calibru. Astfel, s-a luat hotãrârea
modernizãrii materialului exis-
tent prin procedeul de “tubare
amovibilã” sau “retubare”.
Operaþiunea executatã tot la
uzinele Reºiþa a constat în
înlocuirea la cald a tubului interi-
or al þevii cu un tub intermediar,

model “Reºiþa”, prelucrat pentru
a putea primi în el un tub amovi-
bil cu care sã formeze un ajustaj
cu joc, pentru ca acesta sã poatã fi
introdus ºi scos uºor. În felul
acesta þevile deveneau þevi fretate
ºi tubate amovibil, ceea ce
reprezenta o concepþie nouã în
construcþia de þevi. Tubul inter-
mediar “Reºiþa” a fost fabricat
din oþel aliat  Cr-Ni cu o rezis-
tenþã la rupere de 75 kgf/mm2 ºi o
limitã de elasticitate de 
54,4 kgf/mm2. Tubul amovibil a
fost fabricat din oþel aliat Cr-Ni-
Mo cu o rezistenþã la rupere de
116 kgf/mm2 ºi o limitã de elas-
ticitate de 103,1 kgf/mm2.
Tuburile amovibile au fost con-
struite având interiorul în trei
variante ºi anume:la fel cu cel al
tunului de 75 mm md. 1897; cu

camera de încãrcare ca la tunul
de 75 mm  md. 1904 ºi partea
ghintuitã ca la tunul de 75 mm
md. 1897; cu camera de încãr-
care la fel ca a tunului de 76,2
mm, md. 1902. Aceste variante
au fost numite “tunuri de câmp
model 1902/1936 tubate amovi-
bil FF-KF-RF” ºi au constituit
materialul de bazã în înzestrarea
artileriei diviziei de infanterie la
începutul ºi pe timpul celui de-al
doilea rãzboi mondial.

Þevile tubate amovibil pur-
tau marcajul: T.C.-75-21 a, 
T.C.-75-20 c/21 a, T.C.-76,2-22 a.
Prin modificarea corespunzã-
toare a frânei de tragere,
arcurilor recuperatoare ºi a
aparatelor de ochire, tunurile de
câmp cu þevi tubate amovibil au
atins bãtaia de 11,2 km ºi au rezis-
tat la tragerea a cel puþin 5000 de
lovituri. Dupã epuizarea can-
titãþilor de muniþie existente tunul
folosea doar muniþie cal. 75 mm
tip “Schneider”, model 1917
care avea calitãþile cele mai bune
ºi cu care se obþinea bãtaia 
maximã.Totodatã, prin moder-
nizarea obþinutã s-a urmãrit creº-
terea regimului de foc al tunurilor,
ceea ce permitea creºterea posibi-
litãþilor de sprijin cu foc ale
bateriilor de artilerie.

Tunul Putilov cal. 76,2/
75 mm, model 1902/1936 s-a
aflat în dotarea artileriei celor 24
de divizii de infanterie, la divizia
de infanterie de fortificaþie, 

Tunul “Putilov”,  model 1902/1936

Specificaþii tehnice
Calibrul: 76,2 mm  (3 þoli) / 75 mm
Lungimea þevii: 30 calibre
Greutatea: 1.350  kg pentru tragere ºi
1.950 kg pentru marº
Viteza iniþialã: 588 m/s

Greutatea proiectilului: 6,415 kg
Câmp de tragere vertical: -3° la 17°
Câmp de tragere orizontal: 5°
Cadenþa: 10-12 pr./min; 20 pr./min
Bãtaia: 8.500 m (M 1902); 11.200 m 
(M 1936)

Tun “Putilov” cal. 76,2 mm model 1902/ 1936
din colecþia Muzeului Militar Naþional. 
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La brigãzile de artilerie din
diviziile de infanterie existau
douã regimente organizate 
astfel: regimentul cu numãr
impar compus din douã
divizioane  de câmp cal. 75 mm
(a 12 tunuri fiecare) ºi un
divizion de obuziere cal 100 mm,
iar regimentul cu numãr par  era

format dintr-un divizion cal. 75
mm (12 piese) ºi un divizion de
obuziere cal. 100 mm. În total,
deci, la o divizie de infanterie
erau 36 de tunuri cal. 75 mm.

Având în vedere necesarul ºi
pierderile suferite de unele
unitãþi acestea aveau în dotare ºi
tunuri franceze “Puteaux”,

model 1897 sau “Krupp” model
1904.

Ca o particularitate, acest
tun are þeava montatã asime-
tric faþã de roþi, iar pentru pro-
tecþie folosea douã scuturi care
se suprapuneau în zona þevii.

Tun de munte cu tragere
repede utilizat masiv de cãtre
armatele austro-ungare în primul
rãzboi mondial. Denumirea ofi-
cialã: “7.5cm Gebirgskanone 
M 15”. Putea fi demontat în ºase
pãrþi ºi transportat separat în patru
încãrcãturi, samarizat sau hipo,
astfel: tunul=106 kg, scutul ºi
legãturile= 86 kg., partea din faþã
a afetului=110 kg, partea din spate
a afetului=51 kg,  leagãnul=98 kg,
roþile= 95 kg. În plus avea ºi un
scut suplimentar de protecþie.

Este o piesã de artilerie care
s-a bucurat de un mare succes

ºi a fost în

dotare în foarte multe þãri:
Austria, Ungaria, Germania,
Bulgaria, Turcia, Italia,
Cehoslavacia ºi România. În
Germania a fost folosit în primul
rãzboi  ca artilerie de asalt pentru

sprijinul infanteriei.
Armata noastrã a capturat un

numãr de 79 de piese care au fost

introduse în dotare în perioada
interbelicã la bri-

gãzile de munte.
La începutul

c e l u i  
de-al doilea rãzboi mondial arti-
leria de munte a celor 4 brigãzi
era organizatã în 6 divizioane de
tunuri cu 72 de piese de acest tip.

TUNUL DE MUNTE “SKODA”, CALIBRUL 75 MM, MODEL 1915

Tunul de munte “Skoda”, cal.75 mm, model 1915

Specificaþii tehnice
Calibrul: 75 mm  
Lungimea þevii:1.155 mm, 15,4 calibre
Greutatea: 613 kg 
Viteza iniþialã: 350 m/s
Echipa de servanþi: 6 

Închizãtor:tip “panã”, semiautomat
Greutatea proiectilului: 6,35 kg
Câmp de tragere vertical: -9° la +56°
Câmp de tragere orizontal: 7°
Cadenþa: 6-8 pr./min; 
Bãtaia: 7.000 m

OBUZIERUL “KRUPP”, CALIBRUL 105 MM, MODEL 1898/1909

A fost iniþial construit de
cãtre firma “Rheinmetal” în anul
1898 ca obuzier uºor cu tragere
înceatã ºi modernizat de cãtre
firma “Krupp” prin adãugarea

unei legãturi elastice ºi a unui
nou afet, în anul 1904. A fost
acceptat în serviciu începând cu
anul 1909 ºi utilizat pe scarã
largã, în primul rãzboi mondial,

de cãtre armata germanã, care
deþinea un numãr de aproximativ
1.260 de guri de foc.

Construcþia obuzierului era
asemãnãtoare  modelului Krupp, 
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Este un obuzier uºor
construit pe  acelaºi afet ca
tunul de câmp “Krupp”
cal. 77 mm, model 1916
(“7,7 cm FK16”).  Denumi-
rea germanã: “10.5 cm leFH
16”. A fost utilizat de cãtre
armata germanã în primul ºi
cel de-al doilea rãzboi mon-
dial fiind remarcat ca o
foarte bunã piesã de câmp.
Armata Românã a capturat,
în primul rãzboi  mondial un
numãr de aproximativ 64   de
piese, care au fost în dotare
în perioada interbelicã. 

Respectând modelul
pieselor germane de la începutul
secolului XX obuzierul pãstra pe
exteriorul scutului cele douã
scaune ale servanþilor, deºi la
exemplarul pãstrat la Muzeul
Militar Bucureºti nu le întâlnim. 

acelaºi calibru, cumpãrat de cãtre
Armata Românã, în anul 1912:
închizãtor tip panã orizontal, legã-
turã elasticã hidro-pneumaticã cu
lungimea mai mare decât þeava. La
partea din faþã erau dispuse douã
scaune pentru servanþi. 

Un numãr de aproximativ 64 de
obuziere de acest tip au fost cap-
turate de cãtre trupele române în
primul rãzboi mondial, iar dupã anul
1920 au fost introduse în dotarea
artileriei de divizie ºi utilizate în
perioada interbelicã. Dintre acestea,
pânã în anul 1935, la un numãr de 
34 de obuziere au fost strunjite
camerele de încãrcare pentru a
putea trage proiectilele obuzierului
“Krupp”, “model român” (1912),
iar pentru încã 9 obuziere era 
planificat sã se execute aceastã
operaþiune în anii urmãtori.  

Obuzierul “Krupp”, cal.105 mm, model 98/09

Specificaþii tehnice
Calibrul: 105 mm  
Lungimea þevii:1.625 mm, 15,5 calibre
Greutatea: 1145 kg 
Viteza iniþialã: 302 m/s

Greutatea proiectilului: 15,8 kg
Câmp de tragere vertical: -10° la +40°
Câmp de tragere orizontal: 4°
Proiectil:exploziv, încãrcãturã variabilã
Bãtaia: 6.300 m

Obuzierul “Krupp”, cal.105 mm, model 98/09

OBUZIERUL LUNG “KRUPP”, CALIBRUL 105 MM, MODEL 1916 

Ministrul de rãzboi, generalul  de divizie Constantin Pantazi, 
vizitând o baterie de obuziere“Krupp”, cal.105 mm, model 1916 pe frontul de est.

Obuzierul “Krupp”, cal.105 mm, model 1916

Specificaþii tehnice
Calibrul: 105 mm  
Lungimea þevii:2.310 mm (22 calibre)
Greutatea: 1.525 kg 
Viteza iniþialã: 395 m/s

Greutatea proiectilului: 14,8 kg
Câmp de tragere vertical: -10° la +40°
Câmp de tragere orizontal: 4°
Proiectil:exploziv, încãrcãturã variabilã
Bãtaia: 9.225 m



Artileria Românã în perioada 1920-1945

75

Aceste tunuri de munte au
fost proiectate de cãtre firma
francezã “Schneider” ºi constru-
ite sub licenþã de firma ruseascã
“Putilov”.

Modelul 1909 a fost dezvoltat
cu denumirea “75 mm Schneider-
Danglis 06/09” fiind proiectat de
cãtre colonelul grec Danglis pe
baza modelului anterior. A fost
vândut în Grecia care l-a folosit
inclusiv în cel de-al doilea rãzboi
mondial.  Rusia a produs sub
licenþã acest tun dar având 
calibrul 76,2 mm cu indicativul
76-09.

În armata noastrã au rãmas în
urma primului rãzboi, de la armata
rusã, un numãr de 142 de piese, o
parte model 1902/1904, iar altele
model 1909. Acestea au fost uti-
lizate ca tunuri de munte, în
perioada 1919-1945. În anii 1930
þevile au fost transformate  pentru
a putea folosi muniþie calibrul 
75 mm. Au participat la cel de-al
doilea rãzboi mondial fiind
în dotarea celor douã
divizioane de tunuri de la
fiecare brigadã de munte
împreunã cu tunul “Skoda”
model 1939, cal.75 mm.

Trupele germane au capturat
un numãr de piese, din URSS, în
anul 1941, pe care le-au folosit
sub denumirea “GebK 293(r)”. 

TUNURILE DE MUNTE “SCHNEIDER-PUTILOV”, CAL. 76,2 MM, MD. 1902/1904 
ªI “SCHNEIDER-PUTILOV”, CAL. 76,2 MM, MD.1909 

Tun de munte “Schneider-Putilov”, cal. 76,2 m, model 1902/1904 
din colecþia Muzeului Militar Naþional.

Tun de munte “Schneider-Putilov”, Model 1902/1904, executând trageri. 
Imagine din cel de-al doilea rãzboi mondial.

Tunul de munte “Schneider-
Putilov”,  cal. 76,2 mm, Model 1909

Specificaþii tehnice
Greutatea pentru transport: 1225 kg 
Greutatea pentru tragere: 627 kg
Viteza iniþialã: 387 m/s
Proiectil: 76,2 x191 mm
Câmp de tragere vertical: - 6° la +28°
Câmp de tragere orizontal: 5°
Bãtaia: 8.550 m

Tun de munte “Schneider-Putilov”, cal. 76,2 mm, 
model 1909 din colecþia Muzeului Militar Naþional.
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Tun greu de câmp proiectat de
cãtre firma francezã
“Schneider” ºi produs sub
licenþã  în Rusia de cãtre uzinele
“Putilov”. A fost utilizat de cãtre
armata rusã pe frontul din
Moldova unde a abandonat în jur
de 36 de piese. Erau considerate
unele dintre cele mai moderne
piese de artilerie astfel cã au fost
introduse în înzestrare, în perioada
1920-1936, la Regimentele 3 ºi 4
Artilerie Grea (câte un divizion a
12 piese), iar un divizion a fost
þinut în rezervã. În anul 1939,
tunurile au fost trecute la
Divizioanele 33 ºi 34 Artilerie
Grea Independent. În anul 1940
Divizionul 34 a fost înglobat în
Regimentul 10 A.G. hipo. În
armata francezã a fost folosit

modelul 1913 “Schneider” care
avea calibrul de 105 mm ºi
aspect asemãnãtor. 

Deºi, în literatura de speciali-

tate acest tun este cunoscut ca 
fiind model 1910 am ales de-
numirea uzitatã în documentele
militare româneºti.

Tun greu utilizat de cãtre
armatele austro-ungare în
primul rãzboi mondial sub 
denumirea “10.4 cm
Feldkanone M.15”. A fost fabri-
cat în peste 550 exemplare.
Italia a primit drept despãgubiri
de rãzboi astfel de tunuri care
au fost rectificate la calibrul
105 mm ºi denumite “105/32”. 

Armata Românã a capturat
14 piese care au constituit un

divizion din rezerva artileriei.
Începând cu anul 1939 au
dotat Divizionul 35 Artilerie
Grea Independent, tractat
hipo, aflat la nivelul artileriei
de armatã.

Se remarca prin bãtaia
foarte mare ceea ce îl impunea
ca o piesã destinatã artileriei de
nivel corp de armatã sau armatã
ºi unde, greutatea ridicatã nu
constituia un impediment.

TUNUL “SKODA”, CALIBRUL 104 MM, MODEL 1915 

Tunul greu “Skoda”, cal. 104 mm, model 1915

Specificaþii tehnice
Lungimea þevii:3.640 mm (35 calibre)
Greutatea: 3030 kg 
Viteza iniþialã: 668 m/s
Greutatea proiectilului: 16,1 kg

Regimul de foc: 3-4 lov./min
Câmp de tragere vertical: - 10° la +30°
Câmp de tragere orizontal: 6°
Bãtaia: 16.200 m

TUNUL “SCHNEIDER-PUTILOV”, CALIBRUL 107 MM, MODEL 1913/1917

Tunul greu “Schneider-Putilov”, cal. 106,7 mm, model 1913/1917

Specificaþii tehnice
Calibrul 106,7 mm
Greutatea pt. miºcare: 2523 kg 
Viteza iniþialã: 580 m/s

Greutatea proiectilului: 16.4 kg
Câmp de tragere vertical: -5° la +37°
Câmp de tragere orizontal: 6°
Bãtaia: 10.700 m

Tunul “Skoda”, cal. 104 mm, model 1915.

Tunul “Schneider-Putilov”, cal. 107 mm
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Obuzier cu tragere
repede construit de firma
“Skoda”, pentru armatele
austro-ungare sub denumirea
“15cm fH M14” . A fost des-
tinat sã înlocuiascã vechile
modele “15cm FH M94” ºi
M 99/04, care nu aveau frânã
de recul.

Modelul “M.14” a fost
urmat în anul 1916 de mo-
delul “M 14/16” cu un câmp
de tragere vertical superior ºi
o bãtaie mai mare ce s-a
fabricat în peste 1.000 exem-
plare. Poate fi caracterizat ca
un obuzier greu foarte bine pro-
porþionat din punct de vedere al
greutãþii ºi realizat cu un sistem
recuperator hidropneumatic cu
recul variabil.  Închizãtorul era de
tip “panã”, orizontalã.

Se remarca prin cele douã
scaune ale servanþilor dispuse pe
scut ºi posibilitatea demontãrii în
douã pãrþi pentru transport.A
echipat un numãr mare de armate
din þãri precum: Austria, Ungaria,
Cehoslovacia, Germania nazistã,
Italia ºi România. Piesele cap-
turate de cãtre germani din Italia,
dupã întoarcerea armelor în 

anul 1943 au fost redenumite 
“15 cm sFH 400(i)”.  

Armata Românã a capturat un
numãr de aproximativ 36 de piese
care, în perioada 1920-1936 au
fost în dotarea regimentelor 1, 3,
5 ºi 6 artilerie grea (câte 3x12
piese) în completare cu obuzierul
german model 1913. 

Dupã anul 1936, din cauza
uzurii, numãrul obuzierelor a
scãzut la 24 ºi au fost în dotarea
Regimentului 10 Artilerie Grea
hipo ºi a unui divizion  de arti-
lerie grea independent, de nivel
armatã,  în cadrul cãrora au par-
ticipat la cel de-al doilea rãzboi
mondial.

OBUZIERUL “SKODA”, CALIBRUL 150 MM, MODEL 1914/1916

Obuzierul “Skoda”, cal. 150 mm montat la antetren.

Obuzierul “Skoda”, cal.150 mm, model 14/16

Specificaþii tehnice
Calibrul: 149,1 mm 
Lungimea þevii: 2.090 mm  (14 calibre)
(M 14)  ºi 2120 mm (M 14/16)
Greutatea: 2.765 kg (M 14), 2.930 kg
(M 14/16)

Viteza iniþialã: 300-336 m/s 
Greutatea proiectilului: 41 kg
Cadenþa de tragere: 2pr./min.
Bãtaia: 6.900 m (M 14); 8.760 m
(M  14/16)

Obuzierul “Skoda”, cal. 150 mm, model 14/16, pãstra, dupã
modelul german, cele douã scaune pentru servanþi  montate pe
scut. Scutul era rabatabil la partea superioarã ºi inferioarã.
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Obuzierul de munte
“Skoda” (“100 mm
M.16”) a fost utilizat
intens de cãtre armatele
austro-ungare în primul
rãzboi mondial. Armata
Românã a capturat în
primul rãzboi 20 de
obuziere care au fost în
dotarea artileriei bri-
gãzilor de munte pânã
în anul 1945. Dupã
ocuparea Austriei, în
anul 1938, germanii au
capturat un numãr de
piese pe care le-au
folosit sub denumirea
“10 cm GebH 16” sau
“16(ö)” sau “10 cm GebH
316(i)”, pe cele capturate din
Italia, în anul 1943. 

Obuzierul se putea demonta
în trei pãrþi ce puteau fi tran-
sportate de câte 2 cai.  A constitu-
it modelul de bazã care a fost
dezvoltat ulterior de firma

“Skoda” în anii 1919, 1930 ºi
1934, ultimele douã modele

fiind achiziþionate ºi de cãtre
Armata Românã.

OBUZIERUL “KRUPP”, CALIBRUL 150 MM, MODEL 1913

A fost denumit de armata ger-
manã ca “15 cm schwere
Feldhaubitze 13 - 15 cm sFH 13”
(“schwere”=greu, în germ.).
Apariþia timpurie a acestui obuzier
cu tragere repede, încã de la
începutul primului rãzboi mondial
a creat un puternic avantaj
armatei germane, deoarece aliaþii
nu deþineau o piesã echivalentã.
Pentru a contracara acest avantaj,
în anul 1915 armata englezã a
început sã utilizeze obuzierul 
“6 inch 26 cwt”, calibrul 152 mm,
iar armata francezã buzierul 
“St. Chamond”, calibrul 155 mm. 

A fost fabricat în mai multe
variante: “Kurz”-scurt, cu
lungimea þevii de 14 calibre (cel
aflat în dotarea Armatei
Române), lung  - “lg. sFH13” ºi
o variantã simplificatã construitã
pe timpul rãzboiului 
“lg. sFH13”. În literatura britani-
cã este cunoscut ca “5,9 inch
field howitzer Md. 1913”.

A fost proiectat de cãtre firma
“Krupp” ºi fabricat de cãtre
firmele “Krupp”, “Rheinmetall”
ºi “Spandau” între anii 1913-
1918 în peste 3.400 exemplare.
Avea toate elementele moderne

ale unui obuzier: proiectil cu tub
cartuº separat având 7 încãrcã-
turi, mobilitate bunã datoritã unei
greutãþi ºi lungimi reduse, legãtura
elasticã hidropneumaticã cu arc ºi
recul variabil. Ca element dis-
tinctiv legãtura elasticã era mai
lungã decât þeava. Din acest
motiv a fost pãstrat în înzestrare
ºi în cel de-al doilea rãzboi  mon-
dial cu unele modificãri pentru
transportul auto. Un numãr de
obuziere au fost transferate cu
titlu de reparaþii de rãzboi cãtre
Belgia ºi Olanda dupã primul
rãzboi mondial, iar ulterior au fost 

OBUZIERUL DE MUNTE “SKODA”, CALIBRUL 100 MM, MODEL 1916

Obuzierul de munte “Skoda”, cal. 100 mm

Specificaþii tehnice
Lungimea þevii: 1930 mm  ( 19  calibre)
Greutatea: 1235 kg 
Greutatea pentru tragere: 625 kg 
Viteza iniþialã: 341 m/s

Greutatea proiectilului: 16 kg
Câmp de tragere vertical: - 8° la +70°
Câmp de tragere orizontal: 5,5°
Bãtaia: 7.090 m

Obuzierul “Skoda”, cal. 100 mm, model 1916. Piesa este din colecþia  
Muzeului Militar Naþional ºi nu mai pãstreazã scutul
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recuperate de germani în anul
1940, reintroduse în dotare ºi
redenumite “15 cm sFH 409(b)
and 406(h)” .

În anii 1941-1942 un numãr
de 94 de obuziere germane de
acest tip au fost autopropul
sate prin amplasarea pe tractorul
ºenilat “Lorraine” capturat de la
francezi. Aceste piese au primit
denumirea “15 cm sFH13/1 (Sf)

auf Geschuetzwagen Lorraine
Schlepper (f)”.

Armata Românã a capturat în
primul rãzboi mondial un numãr
de 12 obuziere care au constituit

un divizion la artileria de nivel
corp de armatã. A fost în dotare în
perioada interbelicã, iar pe
perioada celui de-al doilea rãzboi
mondial în rezervã. 

Baterie româneascã de obuziere cal. 150 mm, model 1913 în timpul unor manevre militare din anii ‘20.

Obuzierul “Krupp”, cal.150 mm, model 1913

Specificaþii tehnice
Calibrul: 149,7 mm 
Lungimea þevii: 2096 mm  (14 calibre) 
Greutatea: 2140 kg
Lungimea: 2,54 m
Închizãtorul: tip “panã”, orizontal

Viteza iniþialã: 381 m/s 
Greutatea proiectilului: 42 kg
Cadenþa de tragere: 3 pr./min.
Unghi de tragere vertical: -4o la +45 o
Unghi de tragere orizontal: 9o
Bãtaia: 8.500 m

OBUZIERUL “SKODA”, CALIBRUL 100 MM, MODEL 1914

Obuzierul “Skoda” cal. 100 mm, model 1914. 
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A fost unul dintre cele mai
bune obuziere uºoare ale
armatelor austro-ungare în timpul
primului rãzboi mondial, destinat
artileriei de câmp ºi de munte. A
fost produs iniþial cu o þeavã for-
jatã de bronz peste care avea un
manºon din bronz, iar ulterior cu
þeavã standard de oþel. Era tractat
de cãtre 6 cai împreunã cu ante-
trenul. De asemenea, putea fi
demontat în 3 pãrþi pentru tran-
sportul în terenuri accidentate. 

Fãlcelele se terminau cu douã
tipuri de sape, unele pentru teren
îngheþat ºi altele pentru sol nor-
mal. La partea dinainte a scutului
avea dispuse 2 scaune pentru ser-
vanþi.

În multe þãri, precum Italia,
Grecia ºi Polonia îl regãsim ºi în
cel de-al doilea rãzboi mondial în
varianta de bazã sau în varianta
modernizatã 14/19. O mare parte
dintre piese au fost capturate de

cãtre armata germanã, din þãrile
ocupate, precum: din Austria
redenumite“100-cm leFH 14(ö)“;
din Italia, capturate în anul 1943
ºi redenumite “100-cm leFH 315
(i)”; din Cehoslovacia, “100-cm
leFH 14/19 (t)” folosite în linia a
doua de apãrare la “Zidul
Atlanticului”.

În Armata Românã au rãmas
din capturile din primul rãzboi
mondial 220 obuziere model
1914, dintre care erau în serviciu
în anul 1933 un numãr de 140 de
piese. Au fost în dotare în perioa-
da interbelicã la divizioanele de
obuziere din regimentele de arti-
lerie de la corpurile de armatã 6 ºi 7.

Dupã anul 1936, odatã cu achi-
ziþionarea modelului 1934 s-au
folosit în completare cu aceste
piese ºi în cel de-al doilea rãzboi
mondial. Noul stat, Cehoslovacia
a reintrodus în producþie acest
obuzier, în anul 1919 ºi l-a mo-
dernizat prin alungirea þevii, de la
19 la 24 calibre ºi mãrirea bãtãii
la 9.970 m. Varianta 14/19 avea o
greutate mai mare, pentru luptã,
cu 155 kg (1505 kg).

Acest obuzier a constituit
modelul pentru variantele ulte-
rioare care au fost ºi în dotarea
armatei noastre, precum modelul
1930 ºi modelul 1934.

OBUZIERELE “SKODA”, CALIBRUL 100 MM, MODEL 1930 ªI 1934

Obuzier “Skoda” cal. 100 mm, model 1934. 

Obuzierul “Skoda”, cal.100 mm, model 1914

Specificaþii tehnice
Calibrul: 100 mm 
Lungimea þevii: 1930 mm  (19 calibre) 
Greutatea pentru luptã: 1350 kg
Servanþi: 6
Închizãtorul: tip “panã”, orizontal

Viteza iniþialã: 407 m/s 
Greutatea proiectilului:  kg
Cadenþa de tragere: 6 pr./min.
Unghi de tragere vertical: -8o la +50 o
Unghi de tragere orizontal: 6o
Bãtaia: 8.500 m

Obuzier “Skoda” cal. 100 mm, model 1930. 

A constituit piesa de bazã a
artileriei diviziilor de infanterie
române în cel de-al doilea
rãzboi mondial. Istoria achi-
ziþionãrii acestui obuzier este

lungã ºi este legatã de scandalul
izbucnit în þara noastrã la
începutul anilor '30, denumit
"Afacerea Skoda". La data de
17 martie 1930 s-a semnat cu

firma "Skoda" un prim contract
în valoare de aproape 5 miliarde
de lei care prevedea cum-
pãrarea de 111 baterii de tunuri
de 75 mm, 100 mm model 1928
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ºi obuziere
cal 150 mm. În urma
informaþiilor apãrute în
presã ºi dezvãluirii
condiþiilor oneroase în
care fusese încheiat
contractul s-a constatat
un prejudiciu de aproape
900 milioane de lei, preþul
fiind mai mare cu aproximativ
18-25%. Nu s-a cerut avizul
Direcþiei armamentului, Con-
siliului superior al armatei,
Direcþiei tehnice etc. O comisie
condusã de cãtre generalul Vasile
Rudeanu care s-a deplasat la
firma furnizoare a constatat cã
gurile de foc nu corespundeau în
totalitate nevoilor Armatei
Române care dorea piese mod-
erne bifleº, cu bãtaia de 13 km,
ceea ce nu era cazul tunurilor de 
75 mm. În urma intervenþiei ener-
gice a Ministerului Apãrãrii acest
contract a fost anulat. Nevoile de
dotare, în special cu obuziere, la
care armata românã era deficitarã
au impus renegocieri iar în anul
1935 s-a semnat un nou contract
mult mai avantajos prin care s-a

reuºit dotarea cu
cel mai bun

armament de artilerie. 
În total s-au cumparat 
62 de baterii de obuziere
cal. 100 mm, dintre care
20 de baterii model 1930
monofleº cu 47.138

lovituri ºi 42 de baterii cal.
1934  bifleº cu 14500 lovituri, în
total 248 obuziere. Caracte-
risticile balistice ale ambelor
modele erau asemãnãtoare în
schimb erau unele diferenþe

privind greutatea ºi aspectul afe-
tului. Modelul 1930 avea  un scut
curbat moºtenit de la modelul
1914 ºi mai
pãstra unul
d i n

cele 2 scaune pentru servanþi, la
partea din faþã. Ambele

modele aveau
în mare parte
roþi de lemn.

Unele piese
aveau roþi cu bandaje de 

cauciuc.  O parte din piese
aveau roþi mai mici, cu
anvelopã, probabil fiind

cele cumpãrate de la armata
germanã în timpul celui de-al

doilea rãzboi mondial.
Contractul din anul 1935 a inclus
ºi cumpãrarea licenþelor de fabri-
care a obuzierelor ºi muniþiei în
uzine care erau proprietatea
exclusivã a statului român. Preþul

licenþelor reprezenta 7,8% din
preþul pieselor, iar pentru
licenþele pentru muniþie s-au
acordat în schimbul a 100.000 de
coroane cehe pentru fiecare din
cele 2 proiectile. În total preþul

contractului (incluzând ºi
obuzierele cal.150 mm a

fost de 1.724.437.247 lei.

Obuzierul “Skoda”, cal.100 mm, model 1934

Specificaþii tehnice
Calibrul: 100 mm 
Lungimea þevii:2.500 mm (25 calibre) 
Greutatea pt. marº: 1560 kg
Închizãtorul: tip “panã”, orizontal
Viteza iniþialã: 430 m/s  

Greutatea proiectilului: 16 kg 
Cadenþa de tragere: 4-6 pr./min.
Câmpul de tragere orizontal: 50°
Unghi de tragere vertical: -5° la +70°
Bãtaia: 11.000 m / pr. exploziv, 1.500
m / pr. perforant

Obuzier “Skoda” cal. 100 mm, 
model 1930, monofleº. Roþile 
nu sunt cele originale fiind
înlocuite cu cele ale obuzierului 
cal. 122 mm, model 1938. 

Obuzier “Skoda” cal. 100 mm, model 1934 bifleº, 
modernizat. A fost fotografiat în anul 2002. 
Se poate observa forma tehnicã excelentã în care se gãsea
dupã 65 de ani de serviciu.
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A c e s t e
obuziere au scris
istorie în cel de-
al doilea rãzboi
mondial. La
nivelul celor 22
de divizii de
infanterie existau
2 regimente de
artilerie, ambele
având în com-
punere câte un
divizion a douã
baterii a 8
obuziere calibrul
100 mm, în total
16 obuziere. În
condiþiile în care
trupele reclamau
lipsa de efect a
tunurilor de cal.
75 mm (primul
regiment avea în
compunere 2 divizioane cu
câte 3 baterii de cal 75 mm,
iar cel de-al doilea încã un
divizion tunuri cal. 75 mm)
obuzierele “Skoda” au fost
foarte solicitate. Obuzierele
"Skoda" de calibrul 100 mm
model 1934-bifleº importate
din Cehoslovacia sau Germania
mai erau completate de mo-
delele monofleº model
1914/1934 (modernizate în
þarã în 1934). Caraterizat
printr-o construcþie simplã ºi
robustã, greutate micã, putere
de foc ºi precizie ridicatã era
foarte uºor manevrabil deºi
era transportat hipo, împre-
unã cu antetrenul, de 6 cai. Se
remarca prin posibilitãþile de
tragere verticalã impresio-
nante (70°) fiind folosit ºi ca
obuzier de munte.

A fost înlocuit pe nedrept,
dupã anul 1955 cu obuzierul
sovietic calibru 122 mm,
model 1938, considerat mai
performant, dar achiziþionat
contracost. A fost folosit însã
masiv la tragerile de
instrucþie pânã în anul 2.000,
ca armament de substituþie.

Ambele modele au fost mo-
dernizate în anii 1958-1960 prin
schimbarea roþilor de lemn cu
cele metalice folosite de
obuzierul cal. 122 mm, md. 1938
ºi adaptarea pentru tractarea
auto. Având în vedere perioada
extrem de mare cât a fost folosit
(aproximativ 60 de ani), simpli-
tatea în construcþie, greutatea
micã, robusteþea putem consi-
dera cã acestea au fost unele
dintre cele mai bune obuziere

pe care le-a avut Armata
Românã.

Calitatea deosebitã a acestui
armament a fãcut ca majoritatea
obuzierelor scoase din înzestrare,
datoritã uzurii avansate a þevii
(alungirea camerei de încãrcare)
sã aibã aproape în totalitate com-
ponentele originale (aparatele de
ochire,  acccesoriile etc.).

La Muzeul Militar Naþional
se pãstreazã modelul 1934, 
modernizat în anul 1958.

Gara Bãneasa, 1941. Baterie de obuziere “Skoda” cal. 100 mm,  model 1934 sositã în þarã 
dupã cucerirea oraºului Odessa. În partea dreaptã se observã antetrenul la care era legat.

Baterie de obuziere “Skoda” cal. 100 mm în luptã, pe frontul de est.

Artileria Românã în perioada 1920-1945
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Tun antitanc uºor produs de
cãtre  atelierele de stat franceze
“Puteaux” (APX) sub denumirea
“Canon leger de 25 antichar 
SA-L mle 1937”. Iniþial a fost uti-
lizat ca mijloc de sprijin al com-
paniilor din batalioanele de infan-
terie. Tunul era legat la un mic
antetren cu care era tractat de
cãtre un cal. Putea fi tractat de un
camion sau transportat în
caroserie. Dupã cãderea Franþei,
în anul 1940, a fost utilizat de
cãtre germani sub denumirea

“PAK 113 (f)”. Muniþia de bazã
folositã era proiectilul perforant-
trasor care era vizibil pe distanþa
de 100 m pentru ca inamicul sã
nu loca-lizeze tunul dupã tragere.

Constructiv, avea câteva elemente
care îl individualizau: frânã de
gurã cu ascunzãtoare de flacãrã 
ºi un arc recuperator dispus 
pe  exteriorul  þevii.  Pe  timpul

A fost proiectat de cãtre firma
“Schneider” pentru armata
þaristã ºi fabricat de firma
“Putilov” sub denumirea: “6 dm
polevaia gaubiþa sistemu ªnei-
dera”. Era un obuzier modern
care trãgea lovituri necuplate
având încãrcãturile variabile dis-
puse în tuburi cartuº de bronz.
Aºa cum s-a întâmplat ºi la
obuzierul de calibru 122 mm,
armata rusã a comandat acelaºi
obuzier ºi la firma Krupp astfel
cã s-a iscat o competiþie beneficã
în favoarea unei piese de calitate.
La izbucnirea primului rãzboi
mondial firma “Schneider” a
modificat calibrul acestui obuzier
la  standardul francez de 155 mm,
i-a adãugat  afetul ºi legãtura
elasticã ale tunului de 105 mm,
md. 1913 (la rândul sãu avea la
bazã afetul obuzierului de 
152 mm) ºi l-a oferit armatei
franceze sub denumirea “Canon
de 155 C modèle 1917
Schneider” (a fost ºi în 
Armata Românã).

Un numãr de aproximativ 
29 de obuziere de acest tip au fost
capturate de cãtre Armata Românã
în primul rãzboi mondial ºi uti-
lizate, începând cu anul 1920, de
cãtre Regimentul 2 Artilerie Grea

(24 de piese), ulterior în anul 1936
odatã cu achiziþionarea obuzierelor
mai moderne, “Skoda”, au fost tre-
cute în rezerva armatei. 

OBUZIERUL “SCHNEIDER-PUTILOV”, CALIBRUL 152 MM, MODEL 1910

Obuzierul “Schneider-Putilov”, cal.152 mm, model 1910

Specificaþii tehnice
Calibrul: 152,4 mm 
Lungimea þevii:1905 mm (12,5 calibre) 
Greutatea: 2.250 kg
Închizãtorul: tip “ºurub”

Viteza iniþialã: 381 m/s 
Greutatea proiectilului: 43,5 kg
Unghi de tragere orizontal: 6°
Unghi de tragere vertical: -1° la +42°
Bãtaia: 8.700 m

Obuzier “Schneider-Putilov” cal. 152 mm,  model 1910 fotografiat  la Penza, Rusia. 

TUNUL ANTITANC “PUTEAUX”, CALIBRUL 25 MM, MODEL 1937
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tragerii era suspendat pe o placã
de bazã dispusã sub afet ºi pe cele
2 sape. Putea fi deservit doar de 
2 militari. A fost folosit pânã în
anul 1942 dupã care a fost con-
siderat depãºit.

Tunul antitanc“Puteaux”, cal.25 mm, model 1937

Specificaþii tehnice
Calibrul: 25 mm 
Lungimea þevii:1800 mm (72 calibre) 
Greutatea: 300 kg
Înãlþime la scut: 1,10 m
Cadenþa maximã: 25 lov./min

Viteza iniþialã: 920 m/s 
Greutatea proiectilului: 43,5 kg
Unghi de tragere orizontal: 60°
Unghi de tragere vertical: -5° la +15°
Blindaj strãpuns 40 mm/0° la 500 m
Bãtaia maximã: 3.450 m

TUNUL ANTITANC “Pak 38”, CALIBRUL 50 MM, MODEL 1938

A fost produs de firma
“Rheinmetall-Borsig” în anul
1938, primele exemplare fiind
distribuite armatei germane în
anul 1940.

A fost utilizat începând cu
campania din U.R.S.S. din anul
1941. Pentru îmbunãtãþirea per-
formanþelor a fost dotat supli-
mentar cu un proiectil perforant
cu miez de tungsten denumit
“AP-40” care avea o putere 
mãritã de pãtrundere în blindaj
ce-i permitea sã ducã lupta cu
tancul sovietic “T 34” la care
grosimea blindajului era de 45 mm.

Pentru o manevrare uºoarã
tunul avea o roatã suplimentarã

care se înlãtura pe timpul tragerii.
Construcþia tunului era modernã,
scuturile metalice  fiind curbate ºi
cu înãlþime micã (1,05 m), afetul
era fabricat ºi din  aliaje uºoare
(duraluminiu), fãlcelele erau
tubulare ºi se blocau la deschi-
dere, iar suspensia era pe bare de
torsiune. Închizãtorul era de tip
semiautomat cu panã orizontalã,
iar þeava lungã de 60 de calibre se
termina cu o frânã de gurã.

Acest tun a fost introdus în
dotarea Armatei Române în luna
martie 1943 împreunã cu tunul
“Pak 40”. În total s-au achiziþio-
nat 110 piese care au fost reparti-
zate, câte 6, la companiile anticar
de la 12 regimente de infanterie ºi
cavalerie ºi 38 la grupurile de
vânãtori de munte din Crimeea ºi
Caucaz. A rãmas în dotare pânã în
anul 1954 fiind înlocuit cu
tunurile sovietice de 57 mm.

Tunul antitanc“Pak38”, cal.50 mm, model 1938

Specificaþii tehnice
Calibrul: 50 mm 
Lungimea þevii:3.000 mm (60 calibre) 
Greutatea pt. marº: 1.062 kg
Greutatea pt. luptã: 1.000 kg
Greutatea proiectil exploziv: 2,25 kg

Viteza iniþialã: 1198 m/s 
Unghi de tragere orizontal: 65°
Unghi de tragere vertical: -8° la +27°
Blindaj strãpuns cu proiectilul AP 40:
101 mm la 740 m

TUNUL ANTITANC “Pak 40”, CALIBRUL 75 MM, MODEL 1940

A apãrut ca o necesitate  în
urma analizei conducerii armatei
germane privind evoluþia 
tancurilor grele sovietice. 
În proiectarea sa, firma
“Rheinmetall” a folosit modelul

anterior,”Pak38”, primele exem-
plare intrând în dotare la sfârºitul
anului 1941. Faþã de tunul anti-
tanc cal. 50 mm,  afetul era mai
greu cu aproape 500 kg, datorat
dificultãþii asigurãrii aliajelor

uºoare ºi înlocuirii acestora cu
diferite oþeluri. Pentru simpli-
tatea în construcþie, scuturile 
curbate au fost înlocuite cu scu-
turi drepte. Închizãtorul era de tip
semiautomat  cu  panã orizontalã

Tunul antitanc“Pak38”, cal.50 mm. Denumirea germanã: “5 cm Panzerabwehrkanone 38“
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Conform aprecierii una-
nime a specialiºtilor militari
“Pak 40” a fost unul dintre cele
mai bune tunuri antitanc din
cel de-al doilea rãzboi mondi-
al. Reprezenta elementul princi-
pal de lovire al formaþiunilor
germane de artilerie anticar,
fiind un adversar pe mãsura opo-
nentului sãu, tunul sovietic
“ZIS-3” de 76,2 mm.

Era capabil sã tragã o gamã
largã de proiectile: perforant de
formã alungitã, perforant cu
miez de tungsten sau exploziv cu
care putea îndeplini misiuni ca
tun de câmp. Calitaþile deosebite
ca tun antitanc îi permiteau ca la
distanþa de 2.000 de metri sã
strãpungã blindaje de 98 mm, iar
la 500 de metri blindaje de
154 mm. 

Dovadã a succesului de care
s-a bucurat, acest tun a rãmas în
dotarea unor armate ºi dupã
încheierea conflagraþiei mondi-
ale în þãri precum Bulgaria,
Cehoslovacia, Finlanda, Ungaria
ºi România. Au fost produse un
numãr de aproximativ 23.500 de
piese antitanc dintre care aproxi-
mativ 6.000 au fost utilizate pen-
tru armarea blindatelor (varianta
“7,5 cm Kw.K.40” L/43 ºi 
“7,5 cm StuK 40” L/43). Alte
blindate care au avut în dotare
variante ale acestui tun

menþionãm “PzKpfw IV F” pânã
la J ºi “PzKpfw V” în toate vari-
antele sale. 

Tunul s-a dovedit eficient
împotriva majoritãþii blindatelor
aliate cu excepþia tancului sovietic
“IS-2” ºi a tancului american
M26“Pershing”.

Dezavantajale sale mai
importante erau: greutatea relativ
mare, ceea ce îi scãdea mobili-
tatea pânã la punctul la care avea
nevoie de o roatã suplimentarã
sau de intervenþia unui tractor de
atilerie, în  teren desfundat. De
asemenea, garda redusã la sol
favoriza împotmolirea frevcentã
a acestei piese. 

Dintre avantajele sale,
demne de remarcat, se pot
menþiona: acurateþea loviturii (la
1.000 m): 99 - 71 %  cu proiectil
cu miez de tungsten ºi  95 - 58 %
cu proiectil perforant standard.
De asemenea sunt de subliniat:
scutul inovator, la vremea
proiectãrii, singurul înclinat ºi
dublat, profilul relativ redus
ceea ce favoriza camuflajul
(numai 1,25 metri înãlþime),

lãþimea ce îi asigura  o bunã sta-
bilitate (2 m), mãrimea impre-
sionantã a încãrcãturii de lovire,
precum ºi varietatea de proiec-
tile disponibile.

Vitezele la gura þevii ale
proiectilelor folosite erau: 
933 m/s pentru proiectilul cu
miez de tungsten (4,1 kg); 792 m/s
pentru proiectilul perforant stan-
dard (6,8 kg); 548 m/s pentru
proiectilul exploziv HE (5,74 kg). 

Acest tun a fost introdus în
dotarea Armatei Române prin
Ordinul M.St.M. nr. 984.0077
din 5 martie 1943 ca urmare a
rapoartelor comandanþilor 
ro-mâni privind ineficienþa
armamentului antitanc de calibru
47 mm în bãtãlia de la Stalingrad
din toamna anului 1942.
Tunurile achiziþionate împreunã
cu mo-delul Pak 97/38 s-au dis-
tribuit companiilor anticar ale
diviziilor din Caucaz. Acestea
aveau în organicã 12 piese 
“Pak 40” sau “Pak 97/38”

Un exemplar al acestei piese
se aflã la Muzeul Militar
Naþional din Bucureºti.

Tunul antitanc “Pak 40”, cal.75 mm, model 1940 

Specificaþii tehnice
Calibrul: 75 mm 
Lungimea þevii: 3450 mm  L/46  
Lungimea tunului: 6200 mm
Greutatea pt. luptã: 1425 kg
Greutatea proiectil:de la 3,18 la 6,8 kg

Unghi de tragere orizontal: 65°
Unghi de tragere vertical: -5° to +22°
Blindaj strãpuns unghi de 0° la 500 m:
132 mm (proiectil perforant standard) 
ºi 154 mm (proiectil- tungsten)
Bãtaia maximã: 8.000 m (pr. HE)   

Tunul antitanc“Pak40”, cal.75 mm. Denumirea germanã: “7.5 cm Panzerabwehrkanone 40“
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A fost produs în U.R.S.S.
înainte de anul 1930 dupã o
licenþã obþinutã de la firma 
germanã “Rheinmetall”, având la
bazã tunul de 37 mm. În armata
germanã s-a aflat în dotare versi-
unea “Pak 35/36”. În anul 1932 a
apãrut varianta “M32” cu o þeavã
lungã de 46 de calibre, urmatã
ulterior de variante îmbunatãþite
model 1937, 1938. Modelul 1942
avea o þeavã mult mai lungã 
(66 calibre) fapt ce i-a sporit 
puterea de foc, totuºi insuficientã
pentru lupta împotriva tancurilor 
germane grele. A fost produs în
cantitãþi mari dar foarte repede 
s-a constatat necesitatea unor
mijloace antitanc mai puternice,
fiind înlocuit parþial cu tunul de
57 mm, model 1943 ºi mai apoi
cu tunul de 100 mm model 1944.

În Armata Românã a fost
folosit ca material de capturã cu
rol antitanc sau ca artilerie de
însoþire la nivel batalion pe 

timpul campaniei din est începând
cu anul anul 1942, pentru

înlocuirea tunurilor cal. 37 mm,
faþã de care erau mult superioare.

În anul 1944, 30 de tancuri
R 35 au fost reînarmate cu
tunuri de acest calibru. 

A fost în dotarea
diviziilor mecanizate de
voluntari  români "Tudor
Vladimirescu" ºi "Horia,
Cloºca si Criºan", fiecare
având câte o baterie
anticar la sosirea în þarã.

TUNUL ANTITANC CALIBRUL 45 MM, MODEL 1942

Tunul antitanc cal. 45 mm, model 1942

Specificaþii tehnice
Calibrul: 45 mm 
Lungimea þevii: 2867 mm
Greutatea: 570 kg
Viteza iniþialã: 820 m/s 

Greutatea proiectilului: 1,43 kg
Unghi de tragere orizontal: 60°
Unghi de tragere vertical: -8° la +25°
Capacitatea de penetrare a blindajului: 
95 mm la  distanþã de 300 m.

Tun antitanc calibrul 45 mm deservit de cãtre militari români, în Stepa Calmucã. 
Se poate observa mascarea piesei cu vegetaþie din teren.

A fost realizat în Austria, în
anul 1935, ulterior, a fost produs
masiv, sub licenþã ºi în Italia ceea
ce a fãcut sã fie uitatã adevãrata
sa origine. A fost o piesã de arti-

lerie de succes folositã de cãtre
structurile de infanterie ºi vânã-
tori de munte. Utilizarea de cãtre
structurile de vânãtori de munte a
fost favorizatã de posibilitatea de

dezmembrare ºi de transport pe
pãrþi a tunului.

S-a aflat în dotarea unor þãri,
precum: Italia, Olanda, Austria,
Germania  ºi  Uniunea Sovieticã.

TUNUL ANTITANC ”BÖHLER”, CALIBRUL 47 MM, MODEL 1935

Tun de 45 mm expus la M.M.N.
din Bucureºti.
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Este varianta italianã a
tunului “Böhler” cal.47 mm. În
Italia era cunoscut cu denumirea
“Cannone da 47/32 M35”.

Caracteristicile sale sunt
aproximativ identice cu cele ale
piesei de origine. Tunul italian nu
avea scut ºi a fost fabricat în douã
modele. Modelul “47/32 mod. 39“
avea o þeavã ºi o suspensie
îmbunãtãþite. Capacitatea de 
penetrare a blindajului era iden-
ticã cu a tunului “Bohler”. Se
pare cã folosea ºi un proiectil
exploziv italian cu calitãþi anti-
tanc foarte bune bazat pe un efect
special denumit "Effetto Pronto".

A fost în dotarea companiilor
de armament greu de la regi-
mentele de infanterie.

În  Germania era cunoscut cu
denumirea “4,7 cm Pak”.  Unele
modele au avut ºi frânã de gurã.
Toate modelele au avut  ca ºi ca-
racteristicã  posibilitatea de
demontare a roþilor ºi de a
rãmâne pe platformã ºi fãlcele
sau pe placa de bazã (dispusã sub
afetul inferior) ºi fãlcele. Acest
fapt crea un profil redus tunului
ºi asigura o precizie mai bunã
tragerii.

Tunul putea trage, atât
muniþie perforantã, cât ºi
explozivã. Pe mãsura creºterii
performanþelor blindajelor, tunul
ºi-a pierdut treptat destinaþia anti-
tanc ºi a devenit mai mult o armã
de sprijin a infanteriei folosind
proiectilul exploziv care avea o
bãtaie maximã de 7.000 m. 

Începând cu anul 1941 a fost
în dotarea companiei de arma-

ment greu a regimentului de
infanterie -un pluton a 6 piese, la
unele regimente fiind înlocuit de
tunuri “Breda” sau “Schneider”

cal. 47 mm.Trebuie remarcatã
placa de bazã care sporea precizia
tragerii prin fixarea în trei
puncte, împreunã cu cele 2 sape.

Tunul antitanc”Böhler” cal. 47 mm, model 1935

Specificaþii tehnice
Calibrul: 47 mm 
Lungimea þevii: 1680 mm
Greutatea în marº: 315 kg
Viteza iniþialã: 630 m/s 

Greutatea proiectilului perforant:1,4 kg
Unghi de tragere orizontal: 62°
Unghi de tragere vertical: -15° la +56°
Capacitatea de penetrare a blindajului: 
43 mm la  distanþa de 500 m.

Tunul antitanc“Böhler”, cal.47 mm. Se poate vedea placa de bazã sub afet. 

TUNUL ANTITANC ”BREDA”, CALIBRUL 47 MM, MODEL 1935

Iunie 1942. Soldaþi români 
cu un tun “Breda” Md.1935 
în apãrarea litoralului la Marea de Azov.

Tun antitanc “Breda”, cal. 47 mm din colecþia Muzeului Militar Naþional.
Foto: Dragoº Puºcã, www.WorldWar2.ro
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Tun antitanc proiectat de
firma suedezã “Bofors” în anul
1932 ºi dezvoltat apoi pânã în
anul 1934. Olanda a fost prima
þarã care a cumpãrat un numãr
de 12 piese, în 1935, urmatã de
Danemarca, Finlanda ºi Polonia.
Toate aceste þãri au produs tunul
sub licenþã.

Þeava avea o construcþie
monobloc cu închizãtor semiau-
tomat, cu panã verticalã ºi o
micã frânã de gurã. Afetul era
montat pe 2 roþi cu genþi meta-
lice ºi anvelope de cauciuc.
Servanþii erau protejaþi de un
scut metalic cu grosimea de 5
mm ºi puteau sã stea aºezaþi pe
douã banchete laterale dispuse
pe fãlcele (foto). 

Utiliza pentru tragere proiec-
tile explozive ºi proiectile per-
forante cu trasor.

Polonia a fost þara care a
avut în dotare cele mai multe
piese, în jur de 1.200, dintre care
importate 300. Firma producã-
toare era SMPzA (Stowar-
zyszenie Mechaników Polski z
Ameryki) din localitatea
Pruszków. Dupã cucerirea
Poloniei tunurile au fost 
capturate de cãtre Germania
unde au fost denumite “3,7 cm
PaK 36(p)”. O parte din acestea
au fost vândute României (în jur
de 556 dupã unele surse) unde au
fost utilizate în cel de-al doilea
rãzboi mondial.

A dus lupta cu succes
împotriva tancurilor germane
Panzer I ºi II, precum ºi celor
sovietice T-26, T-28 ºi BT, 
dar era ineficient împotriva 
tancului T-34. 

A fost în dotarea celor 
6 brigãzi de cavalerie la
escadronul (compania) antitanc.
La brigãzile de cavalerie “pur-
tate” (motorizate) existau 20 de
tunuri, iar la cele cãlare 
14 tunuri. De asemenea a fost în
dotarea unui pluton (6 piese) din
companiile de armament greu
din regimentele de infanterie.
Dupã campania din anul 1941,

diviziile de infanterie 5, 6, 7, 9 11,
13, 14 ºi 15 au fost reechipate ºi
reorganizate în timpul iernii, iar
diviziile 1, 2 ºi 4 infanterie, aflate
pe front au fost parþial reorgani-
zate.  Ca urmare a acestor trans-
formãri regimentele de infanterie
au ajuns sã aibã la companiile de
armament greu câte 3 plutoane de
tunuri “Bofors”, cal. 37 mm a
câte 6 tunuri (18 piese). 

Tunul antitanc”Bofors” cal. 37 mm, model 1936

Specificaþii tehnice
Calibrul: 37 mm 
Lungimea: 3,04 m
Înãlþimea: 1.03 m
Lungimea þevii: 1739 mm, L/45
Regimul de foc: 12 lov./min.
Greutatea în marº: 370 kg

Viteza iniþialã: 870 m/s 
Greutatea proiectilului exploziv: 1,4 kg
Unghi de tragere orizontal: 50°
Unghi de tragere vertical: -10° la +25°
Capacitatea de penetrare a blindajului:
30 mm 
Bãtaia maximã: 6.500 m

Soldaþi români deplasând un tun “Bofors” cal 37 mm, model 1936.

TUNUL ANTITANC ”BOFORS”, CALIBRUL 37 MM, MODEL 1936

Tun antitanc“Bofors”, cal.37 mm în luptele din Kuban, Uniunea Sovieticã.
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În anii premergãtori celui 
de-al doilea rãzboi mondial s-au
fãcut eforturi deosebite pentru
dotarea cu armament de artilerie
antitanc, deoarece aceastã cate-
gorie fusese neglijatã complet.
Aceeaºi precocupare exista ºi în
strãinãtate astfel cã deºi s-a lansat
o comandã de 40 de baterii anti-
tanc la firma “Schneider”, într-un
raport din data de 9.02.1937 se
arãta cã nu se livrase nimic
datoritã comenzilor numeroase.
Se considera necesar un minimum
de 300 de piese (câte 12 piese
pentru cele 25 de divizii). În final
s-a stabilit ca diviziile sã aibã în
compunere o baterie antitanc de
cal. 47 mm (6 piese) ºi un pluton,
tot de 6 piese, în compunerea
companiei de armament greu de
la regimentele de infanterie.

O parte din aceste tunuri au
fost importate, iar o alta a fost
fabricatã la uzinele “Concordia”
din Ploieºti. Mijlocul de tractare
era o ºeniletã “Renault UE”
(greutate de 2,6 tone) dintre care
au fost fabricate la uzinele
“Rogifer” Bucureºti, în perioada
1939-1941 un numãr de 126 de
bucãþi sub denumirea “Malaxa
tip UE”. De ºeniletã era legatã o
remorcã ºenilatã, cu greutatea de
700 kg, în care erau transportaþi
cei 6 servanþi, iar de aceasta era
legat tunul (vezi foto). 

Datele tehnice de care dis-
punem nu ne-au permis sã ana-
lizãm în amãnunt caracteristicile
acestui tun. Considerãm cã avea
calitãþi balistice asemãnãtoare
tunurilor antitanc “Bohler” ºi
“Breda” de  calibrul 47 mm.

TUNUL ANTITANC “SCHNEIDER”, CALIBRUL 47 MM, MODEL 1936

Tun antitanc“Schneider”, cal.47 mm. Muzeul Militar Naþional.

Anul 1941. ªenilete “Malaxa” tractând tunuri antitanc“Schneider”, cal.47 mm 
în defilare prin piaþa palatului regal.

Tunul antitanc”Schneider” cal. 47 mm, model 1936

Specificaþii tehnice
Calibrul: 47 mm 

Greutatea: 628 kg
Bãtaia maximã: 6.700 m

Tun “Schneider”, cal.47 mm pe frontul de est, la Usatovo.
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ªenileta “Renault UE” a fost
produsã în Franþa în peste 5.000
de exemplare. Cei doi membri ai
echipajului nu puteau comunica
între ei, iar pentru cã înãlþimea
maºinii era foarte micã aveau
capul acoperit cu o calotã meta-
licã prevãzutã cu vizori. 

TUNUL ANTITANC “REªIÞA DT-UDR Nr. 26”, CALIBRUL 75 MM, MODEL 1943

Tun românesc antitanc ºi de
câmp ale cãrui performanþe, din
punct de vedere al puterii ºi pre-
ciziei depãºeau în mare parte
majoritatea gurilor de foc simi-

lare strãine de la acea vreme. A
rãmas în dotare ºi în anii post-
conflict fiind competitiv chiar ºi
în ziua de astãzi. Lucrul pentru
realizarea tunului a început la 

1 februarie 1943 din dorinþa de a
realiza un tun antitanc modern ºi
concomitent un tun de câmp
uºor foarte necesar trupelor
noastre pe front.

ªenileta “Malaxa UE” fabricatã sub licenþã la uzinele “Rogifer” (Malaxa) din Bucureºti.

Sus: ªeniletã “Malaxa UE” destinatã 
tractãrii tunurilor “Schneider” cal. 47 mm
din colecþia Muzeului Militar Naþional.

Jos: ªenilete “Malaxa” inspectate de cãtre
regele Mihai I, pe frontul de est. 

ªenileta “Renault-Malaxa UE”

Specificaþii tehnice:
Echipaj: 2 oameni
Blindaj: 9 mm
Motor: Renault 85, 38 cai putere
Greutate: 2,64 tone
Lungimea: 2,8 m
Lãþimea. 1,74 m
Înãlþimea:1,25 m
Capacitate de transport: 350 kg în
lada de transport, 950 kg la remorcã
Viteza: 30 kh/h
Capacitate rezervor: 56 litri
Raza de acþiune: 100 km
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Echipa desemnatã de Direcþia
tehnicã a armatei sã se ocupe de
proiect era formatã din colonelul
Valerian Nestorescu ºi cãpitanul
Eugen Burlacu la care se alãtura
profesorul inginer Lazãr
Stoicescu, ºeful Biroului de con-
strucþii guri de foc de la Uzinele
Reºiþa. În principiu era aceeaºi
echipã care reuºise fabricarea în
þarã a tunului antiaerian
“Vickers” ºi a aruncãtorului 
cal. 120 mm. Uzinele Reºiþa au
realizat trei prototipuri (utilizând
elemente ale tunurilor de 
76,2 mm sovietice, antiaerian
“Vickers”, cal. 75 mm ºi tunului
antitanc german “Pak 40”) dintre
care douã (nr. 1 ºi nr. 3) nu au fost
acceptate. Prototipul nr. 2, reali-
zat în douã variante de þeavã (“a”
ºi “b”) a fost supus la încercãri
deosebit de complexe. Varianta
“a” avea camera de încãrcare a
tunului antiaerian Vickers, iar
profilul ghinturilor ca al tunului
sovietic de 76,2 mm, md. 1941.

Varianta “b” avea interiorul
þevii ca al tunului de 75 mm
“Vickers”, pe care îl fabricase
Reºiþa. Ca organizare, însã, þeava
era monobloc ºi cu frânã de gurã
(tunul antiaerian avea þeavã cu

tub amovibil fãrã frânã de gurã).
Oþelul din care s-a fabricat pro-
totipul nr. 2 a fost oþel aliat cu
nichel, crom ºi molibden având o
rezistenþã la rupere de minimum
100 kgf/mm2 ºi a fost simbolizat
cu marcajul “RNCM-110” (oþel
românesc cu nichel, crom, molib-
den cu rezistenþã de rupere de 
110 kgf/mm2).

În urma încercãrilor fãcute în
poligonul armatei, la Sudiþi, în
Centrul de instrucþie al artileriei
de la  Mihai Bravu ºi la Reºiþa a
rezultat cã varianta “b” reprezintã
o realizare excepþionalã, atât ca
tun antitanc, cât ºi ca tun

divizionar de câmp. Atunci
tunul a strãpuns 8 plãci de oþel cu
grosimea de 100 mm dispuse 
astfel: 4 plãci la 300 de m sub un
unghi de 30°, 3 plãci la 500 de m
sub acelaºi unghi ºi o placã la
1000 de metri dispusã vertical.
Calitãþile acestui prototip erau:
1) construcþia extrem de simplã
a tunului; 2) þeava propriu-zisã
putea sã fie înlocuitã uºor, ceea
ce oferea tunului avantajele
tunurilor amovibile care con-
stau în posibilitatea de a realiza
la acelaºi tun douã calibre 
(75 ºi 76,2 mm), a folosirii
oricãrei muniþii din aceste calibre

Tun”Reºiþa”, cal.75 mm, model 1943. Vedere dinspre culatã.

Tun”Reºiþa”, vedere lateralã. Se observã scuturile curbate ca la tunul german “PaK40”.
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ºi a regenerãrii balistice ºi cu
minimum de cost ºi timp; 3)
capacitatea de foc mare de pânã
la 20 de lovituri pe minut (faþã de
12 lovituri la tunurile în serviciu)
ºi debite orare de 240-280 de
lovituri (faþã de 120 cât era regu-
lamentar. Aceasta însemna

creºterea capacitãþii de
luptã a subunitãþilor cu peste
100%; 4) posibilitãþi de manevrã
ºi tragere superioare prin: greu-
tatea în baterie cu 5 % mai micã,
energie la gura þevii cu 16% mai
mare, câmpul vertical de tragere
42°, afet bifleº cu douã
deschideri (de 35° ºi 70°) ce per-
mitea mãrirea de 7 ori a câmpului
de tragere; 5) stabilitate ºi pre-
cizie la tragere superioarã a
tunurilor existente (la tragerea a
trei lovituri consecutive era sufi-
cient sã se facã ochirea numai
pentru prima loviturã); 6) scut de
protecþie dublu, curbat; 7) capa-
citatea de perforare a blindajelor
mult superioarã materialeor simi-
lare (Vo=840 m/s, Eg= 237 tfm);
8) rezistenþa la uzurã deosebit de
bunã ºi performanþele realizate
au fost duble faþã de cele înscrise
în regulamentele în vigoare; 9) un
opritor automat în momentul
când þeava în recul ar fi lovit
pãmântul; 10) tracþiune auto; 11)
deºi acest tun realiza faþã de tunul
antiaerian o creºtere a vitezei
iniþiale de 10% ºi o energie la
gura þevii cu 23,6 % mai mare
avea totuºi o greutate în poziþia
de tragere de douã ori mai micã.

Proiectilul perfornat trasor era
de tip “Costinescu” (uzinele din
Sinaia) ºi combina modelul german
PzGr 40 cu tub cartuº “Vickers”. 

Prin brevetul nr. 36747/1944
acordat prin Înaltul Decret Regal
nr. 2158/1944   autorii   acestei 

realizãri deosebite sunt: generalul 
Vasile Negrei, colonelul Valerian
Nestorescu, cãpitanul Eugen
Burlacu  ºi  Uzinele  Reºiþa.

Fabricaþia de serie a început
la 25 februarie 1944 ºi s-a execu-
tat la Uzinele Reºiþa, Astra
Braºov ºi Concordia Ploieºti, în
total fiind fabricate 216 exem-
plare pânã în decembrie 1944
când producþia a fost stopatã din
ordinul ocupantului sovietic. 

Aparatele de ochire erau de
concepþie româneascã, model
“ªeptilici” fabricate la I.O.R.-
“Industria Opticã Românã”.

Prin calitãþile sale, acest tun
s-a situat la nivelul celor mai
bune din lume fiind un mijloc

antitanc de temut. Este suficient
sã arãtãm cã energia la gura þevii
la acest tun era de 235 tfm, faþã

de 175 tfm la tunul sovietic 
“ZiS 3” ºi de 205 tfm la tunul
german “Pak 40”. Din punct de
vedere al simplitãþii tunul
“Reºiþa” avea 680 elemente con-
structive, mult mai puþine decât
tunul german care avea 1.200 
elemente.

A fost în dotarea bateriei anti-
tanc (6 piese) de la nivelul divizi-
ilor de infanterie ( 2 baterii din
decembrie 1944 organizate într-un
diviziom) ºi la divizionul 
antitanc al corpurilor de armatã. 

De asemenea s-a aflat în
dotarea celor 2 regimente antitanc
subordonate la  Armata 1 ºi 4  care
au fost transformate în august
1944 din Regimentul 1 Artilerie
Grãnicereascã ºi din Regimentul
36 Artilerie de câmp. Fiecare din-
tre aceste regimente avea în com-
punere 36 de tunuri “Reºiþa”.

Tunul antitanc”Reºiþa” cal. 75 mm, model 1943

Specificaþii tehnice
Calibrul: 75 mm 
Lungimea: 6.650 mm
Înãlþimea: 1.405 mm
Lungimea þevii: 3.635 mm
Câmp de tragere vertical: -7° la +34°

Greutatea pt. luptã: 1.430 kg 
Viteza iniþialã: 1.030 m/s 
Greutate proiectil perfornat: 6,6 kg
Echipaj: 7 oameni 
D.L.D.,pt.H Ob.=2 m: 900 m
Bãtaia max.: 11.450 m (Pr. exploziv)

Tun”Reºiþa”, cal.75 mm, model 1943 în luptele din Budapesta.
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Piesã de artilerie modernã
comandatã de cãtre Armata
Românã la firma “Schneider” în
anul 1930. Comanda, în valoare
de 1,74 miliarde de lei prevedea
livrarea a 45 de baterii (180 de
tunuri).

A fost în dotarea câte unui
divizion din cele 8 regimente de
artilerie grea (96 piese), precum
ºi la 3 divizioane de artilerie grea
independentã nr. 41, 45, ºi 47
(câte 12 piese),  în total 132 de
piese.

Tunul putea fi tractat auto sau
hipo, în acest sens fiind cuplat la
un antetren. Pentru un transport

facil, în special hipo, þeava se
putea retrage cãtre înapoi pe
puntea de odihnã dispusã pe fãl-
cele (foto jos). În general tracþi-
unea tunurilor s-a executat cu
autocamioane “Skoda”. Roþile
tunurilor erau din lemn cu banda-
je de cauciuc.Încãrcãtura de
azvârlire era tip gargusã. Þeava
era prevãzutã cu o cãmaºã amovi-
bilã ce putea fi înlocuitã.

A reprezentat un material
modern, cu mobilitate ridicatã
(toate bateriile fiind tractate auto)
ºi tunul cu cea mai mare bãtaie
pe care l-au avut trupele noas-
tre în timpul celui de-al doilea
rãzboi mondial. 

În anii 1980 a fost modernizat
prin înlocuirea roþilor fiind
folosit la tragerile de instrucþie
pânã la epuizarea muniþiei exis-
tente, la jumãtatea anilor ‘90,
când a fost scos din înzestrare.

Tunul lung “Schneider”, calibru 105 mm,  model 1936

Specificaþii tehnice
Calibrul: 105 mm
Lungimea þevii: 3905 mm,  L/37,6
Lungimea tunului: 7.104 mm
Greutatea pt.marº: 4680 kg 
Greutatea pt. luptã: 3.810 kg

Viteza iniþialã: 725 m/s
Greutatea proiectilului: 15,7 kg.
Câmp de tragere vertical: 0° la +47°
Câmp de tragere orizontal: 50°
Cadenþa:6 pr./min
Bãtaia: 17.130 m 

Tun lung “Schneider”, model 1936, 
modernizat din Centrul  de  instruire 
pentru  artilerie  terestrã  ºi  artilerie 
antiaerianã, Sibiu.

TUNUL LUNG “SCHNEIDER”, CALIBRUL 105 MM, MODEL 1936

Baterie de tunuri lungi “Schneider”, cal. 105 mm, model 1936 tractate de autocamioane
“Skoda” 6 STP 6T, la parada din 10 mai 1942.

Tun “Schneider”,  model 1936 aflat în colecþia Muzeului Militar Naþional.
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Obuzier greu destinat artileriei
de nivel corp de armatã. A fãcut
obiectul achiziþiei în primul con-
tract  al afacerii “Skoda”, încheiat
în anul 1930 dar nefina-lizat. Prin
cel de-al doilea contract  încheiat
în anul 1935 s-a reuºit cumpãrarea
a 45 de baterii de obuziere (total
180 de piese) alãturi de 62 de
baterii de obuziere cal. 100 mm. A
intrat în dotare, începând cu anul
1936 la câte un divizion subordo-
nat celor 8 regimente de artilerie
grea de nivel corp de armatã ºi la 
7 divizioane de artilerie grea inde-
pendente numerotate 51 la 57.
Divizioanele erau organizate pe 
12 piese, în total fiind 180 de
obuziere.

Prin bãtaia mare, puterea de
foc ºi mobilitatea ridicatã pe
care le realiza el rivaliza cu cele
mai bune obuziere de câmp ger-
mane sau sovietice de la acea

vreme. A fost cel mai modern
obuzier greu al Armatei Române
în cel de-al doilea rãzboi mondial. 

În ciuda greutãþii de aproape
6 tone mobilitatea acestei piese
era bunã pentru standardele
acelor vremuri întrucât toate
bateriile au fost tractate cu auto-
camioane de tipul “Skoda” 6
STP 6L ºi 6 ST 6 T. Obuzierul era

prevãzut cu instalaþie de frânare
cu aer ºi instalaþie electricã de
semnalizare care se legau, prin
cuple separate la autotractor.

Închizãtorul era manual de tip
ºurub cu cremalierã ºi prevãzut
cu un dispozitiv de obturaþie.
Acest dispozitiv era necesar  pen-
tru împiedicarea pierderii gazelor
întrucât  încãrcãtura de  azvârlire  

OBUZIERUL “SKODA”, CALIBRUL 150 MM, MODEL 1934

Obuzierul “Skoda”,  calibrul 150 mm, model 1934

Specificaþii tehnice
Calibrul: 149,1 mm
Lungimea þevii: 4026 mm,  L/27
Greutatea pt.marº: 5.900 kg 
Greutateapt. luptã 5.260 kg 
Viteza iniþialã: 570 m/s
Lungimea obuzierului în poziþia pentru
luptã: 8.050 mm, þeava la 0°

Înãlþimea max. a scutului: 2.150 mm
Lãþimea obuzierului: 2.300 mm
Greutatea proiectilului: 42 kg.
Câmp de tragere vertical:-5° la +70°
Câmp de tragere orizontal: 45°
Cadenþa:3 pr./primul minut
Bãtaia maximã: 15.100 m 

Obuzierul “Skoda”, ca-librul 150 mm,
model 1934 modernizat.Pe fãlceaua stângã

se observã: cutiile sapelor, 
cricul pentru rabaterea roþii 

de ma- nevrã ºi 3 din cele 6 sape.

Obuzierul “Skoda”, calibrul 150 mm,
model 1934 fixat la antetren. 
(Muzeul Militar Naþional din Bucureºti).
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nu era introdusã în tub cartuº, ci
era de tip gargusã cu amorsã
completatã cu cinci sãculeþi de
pulbere corespunzãtori pentru
cinci încãrcãturi de tragere.
Iniþierea încãrcãturii de azvârlire
se realiza cu ajutorul unui dispo-
zitiv de aprindere, respectiv
stupila nr. 1 de 9 mm care era
introdusã în locaºul din mecanis-
mul de dare a focului dispus în
oblonul închizãtorului. În timpul
marºului pe ambele fãlcele se
fixau  douã cutii ale sapelor.
Pentru tragere, cutiile erau mon-
tate la partea dinapoi a fãlcelelor
ºi susþineau câte 3 sape pentru
fiecare fãlcea.  Acestea se bãteau
în pãmânt cu barosul. Utiliza la
tragere 3 tipuri de proiectile

explozive nr. 1-3 cu greutatea de
42 kg. Obuzierul era deservit
iniþial de 11 servanþi, iar în vari-
anta modernizatã de 8. În anii

rãzboiului s-a mai achziþionat de
la germani modelul K4 sau 1937.
A fost în înzestrare pânã la
începutul anilor 1990.

Camion“Skoda” 6 ST 6 T (6x4) utilizat pentru tractarea obuzierelor cal. 150 mm,
model 1934.Greutatea 7,3 tone. Capacitatea de remorcare: 5,5 tone. 

Era dotat cu cabestan cu capacitate de tractare de 5 tone.

A fost realizat dupã tunul ca-
libru 106,7 mm proiectat de cãtre
firma “Schneider” pentru pro-
ducãtorul rus Putilov. Denumirea
francezã a tunului era: “Canon de
105 mle 1913 Schneider” sau 
“L 13 S”. A intrat în dotarea
armatei franceze în anul 1914 ºi a
fost utilizat cu succes în tragerile
contrabaterie. 

Dupã primul rãzboi mondial
un numãr de tunuri au fost vân-
dute în diferite þãri precum:

Belgia, Italia, Polonia ºi Iugos-
lavia. Mare parte dintre acestea,
precum ºi majoritatea tunurilor
franceze au fost capturate de
cãtre armata germanã, în cel de-al

doilea rãzboi mondial. În anul
1940, tunul figura în dotarea
divizioanelor 36 ºi 37 artilerie
grea independentã ºi la un divizion de
rezervã, în total 36 de piese. 

TUNUL “SCHNEIDER”, CALIBRUL 105 MM, MODEL 1913

Tunul “Schneider”, calibrul 105 mm, model 1913

Specificaþii tehnice
Calibrul: 105 mm
Lungimea þevii: 2.987mm,  
Greutatea: 2.350 kg  
Viteza iniþialã: 550 m/s

Greutatea proiectilului: 16,9 kg.
Câmp de tragere vertical:-5°la +37°
Câmp de tragere orizontal: 6°
Bãtaia: 12.500 m 

Tunul “Schneider”, calibrul 105 mm, model 1913.
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Obuzierul de munte avea o
construcþie ºi caracteristici foarte
asemãnãtoare cu cele ale
obuzierului cal. 100 mm, model
1934. Diferenþele notabile erau
legate de scut ºi construcþia afetu-
lui. Putea fi demontat ºi trans-
portat cu trei trãsuri de câte 2 cai:
afetul, þeava ºi scuturile. Aºa cum
se vede în fotografia de mai jos,
þeava se translata de pe trãsura sa
pe afet de 8 oameni. (echipa de
servanþi).  Afetul era monofleº ºi
permitea un unghi de tragere
foarte mic, de 6 grade. A intrat în

înzestrarea divizioanelor de munte
în timpul celui de-al doilea rãzboi
mondial ºi a rãmas în dotare la tru-
pele de vânãtori de munte, ca
armament de nivel brigadã, pânã la
începutul anilor ‘80 când a fost
retras datoritã uzurii avansate.

OBUZIERUL DE MUNTE “SKODA”, CALIBRUL 100 MM, MODEL 1939 

Obuzierul “Skoda”,  calibrul 100 mm, model 1939

Specificaþii tehnice
Calibrul: 100 mm
Lungimea þevii: 2.510mm,
Greutatea: 1.400 kg   
Viteza iniþialã: 450 m/s

Greutatea proiectilului: 15 kg.
Câmp de tragere vertical:-7°30’la
+70°
Câmp de tragere orizontal: 6°
Bãtaia: 11.000 m 

Comisia românã de recepþie a obuzierului “Skoda” cal. 100 mm, model
1939 executând trecerea þevii de pe trãsura de transport pe afet.

Obuzier “Skoda” cal. 100 mm, model 1939 modernizat 
cu roþi metalice ºi anvelope de cauciuc. Exemplar 

aflat în curtea Muzeului Militar Naþional.

Obuzier “Skoda” cal. 100 mm, Md.1939 în timpul celui de-al doilea rãzboi mondial. 
Se remarcã echipamentul alb, de camuflaj, al servanþilor.

Dupã ocuparea Franþei ºi
Poloniei, în anii 1939-1940,
Germania a capturat mii de tunuri
franceze model 1897. O parte au
fost folosite ca tunuri de câmp
sub denumirea “7.5 cm FK
97(p)” ºi “7.5 cm FK 231(f)”.

TUNUL ANTITANC “Pak 97/38”, CALIBRUL 75 MM

Tunul antitanc”Pak 97/38” cal. 75 mm

Specificaþii tehnice
Calibrul: 75 mm 
Lungimea: 4,65 m
Înãlþimea: 1,05 m
Lungimea þevii: 2587 mm
Regimul de foc: 12-14 lov./min.
Greutatea în marº: 1.270 kg

Viteza iniþialã: 570 m/s 
Proiectil: 75×338 mm R
Unghi de tragere orizontal: 60°
Unghi de tragere vertical: -6° la +18°
Capacitatea de penetrare a blindajului:
aprox. 75 mm la 300m /60°
Bãtaia maximã: 10.000 m
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Obuzierul acesta era desti-
nat artileriei de câmp ºi avea
caracteristici asemãnãtoare obu-
zierului  de munte, calibru 
100 mm, model 1939.

A fost în dotarea unitãþilor
române ºi utilizat în timpul celui
de-al doilea rãzboi mondial, pe
frontul antihitlerist. Informaþiile
despre aceastã piesã sunt
puþine. Apreciem cã bãtaia ma-
ximã era în jur de 12-13.000 m,
iar greutatea de aproximativ
1.500 kg.

Tunul antitanc Pak 97/38
(“7.5 cm Panzerabwehrkanone
97/38”) a fost realizat din nevoia
suplinirii lipsei tunurilor antitanc
pe frontul de est, prin montarea
þevii tunului de câmp francez
model 1897 pe afetul tunului
antitanc “Pak 38”. Montarea pe
acest afet era necesarã din cauza
faptului cã tunul francez nu avea
suspensie iar câmpul de tragere
orizontal era de 6°, insuficient
pentru a urmãri un tanc în
miºcare. În jur de 3.700 de piese
au fost transformate ºi utilizate
pânã la sfârºitul rãzboiului.

Pentru diminuarea reculului,
þeava a fost prevãzutã cu o frânã
de gurã. Închizãtorul era de tip
ºurub ºi oferea o cadenþã de
tragere mai scãzutã. Piesa era 
relativ uºoarã putând fi deplasatã
de personal ajutat de o roatã de
direcþie dispusã la ochiul de
împerechere. Avea calitãþi anti-
tanc relativ bune putând
strãpunge blindajele tancurilor
sovietice “T-34” ºi “KV” din 
lateral la distanþe sub 500 m.

Utiliza proiectile perforante
ºi explozive, acestea din urmã

având calitãþi antitanc foarte
bune. A intrat în dotarea
Armatei Române începând cu
primãvara anului 1943, dupã
eºecul suferit în bãtãlia de la

Stalingrad, datorat lipsei
mijloacelor antitanc ºi a fost în
dotarea companiilor anticar de
la cele 8 divizii aflate în
Crimeea ºi Caucaz.  

Decembrie 1943. Baterie românescã de tunuri “Pak97/38”, cal.75 mm 
acþionând în Crimea. Se remarcã echipamentul alb de camuflaj. 

OBUZIERUL “SKODA”, CALIBRUL 105 MM, MODEL 1940/43
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Obuzier proiectat ºi con-
struit de cãtre firma
Rheinmetall sub denumirea
iniþialã “10.5 cm leFH 18”. A
intrat în dotarea armatei ger-
mane în anul 1935 ºi a consti-
tuit obuzierul de bazã al arti-
leriei divizionare în cel de-al
doilea rãzboi mondial. În anul
1941 a fost modernizat prin
schimbarea roþilor de lemn ºi
prin adãugarea unei frâne de
gurã pentru a permite tragerea
cu încãrcãturi mai puternice,
bãtaia maximã crescând cu
1650 m. Armata germanã a
cerut în anul 1942 reducerea
greutãþii obuzierului care
întâmpina dificultãþi pe
terenurile desfundate de pe
frontul de est. 

Noul model, denumit
“LeFH 18/40”, avea aceleaºi
caracteristici balistice ca mo-
delul “18M”dar þeava era mon-
tatã pe afetul tunului antitanc
“Pak40” ce avea o greutate mai
micã. Noul afet a permis creºterea
regimului de foc. A intrat în dotarea
unitãþilor române în timpul celui de-al
doilea rãzboi modial, începând cu
anul 1943, fiind achiziþionat pentru
completarea pierderilor suferite dupã
bãtãlia de la Stalingrad.

OBUZIERUL “KRUPP”, CALIBRUL 105 MM, MODEL LeFH 18/40

Obuzier ”LeFH 18/40” cal. 105 mm
Specificaþii tehnice
Calibrul: 105 mm 
Lungimea: 2,94 m
Lungimea þevii: 2710 mm
Regimul de foc: 6-8 lov./min.
Greutatea: 1955 kg

Viteza iniþialã: 540 m/s 
Lovitura: neacuplatã cu 6 încãrcãturi
Unghi de tragere orizontal: 56°
Unghi de tragere vertical: -6° to +40°
Bãtaia maximã: 12.325 m

Obuzier ”LeFH 18/40” cal. 105 mm.

Jos:  Obuzier ”LeFH 18/40” cal. 105 mm. 

ARUNCÃTORUL “BRANDT”, CALIBRUL 60 MM, MODEL 1935
Armament de nivel companie,

utilizat de cãtre Armata Românã,
la batalioanele de infanterie,
vânãtori de munte ºi cavalerie.
Prin organizarea din anul 1942
fiecare regiment de infanterie
avea în compunere 27 de aruncã-
toare,  un  pluton  de  3  piese  la 

Militari români cu un aruncãtor cal. 60 mm,
în timpul luptelor de la Cotul Donului.
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Este un aruncãtor care a 
marcat perioada anilor ‘30 prin
construcþia inovativã, fiind cel
mai modern ºi performant din
lume. A fost produs sub licenþã
sau copiat de cãtre aproape toate
þãrile din Europa. Uniunea
Sovieticã a produs în anul 1936
un model cal. 82 mm care
pretindea cã poate folosi muniþia
cal. 81 mm, ceea ce invers nu era
posibil. Utiliza pentru tragere: o
bombã explozivã, denumitã stan-
dard (3,25 kg), o a doua bombã
cu greutate dublã faþã de cea stan-
dard dar cu o bãtaie mai micã 
(6,9 kg) ºi o a treia bombã cu fum.

fiecare companie. La divizia de
vânãtori de munte, în organizarea
din ianuarie1945 întâlnim 75 de
aruncãtoare de cal. 60 mm.
Indiferent cum a fost utilizat, ca
armament de nivel companie sau
dat în întãrire la plutoanele de
infanterie, acest aruncãtor a fost
folosit pe toatã perioada celui 
de-al doilea rãzboi mondial. Din
acest punct de vedere conducerea
Armatei Române a intuit foarte
bine nevoile de sprijin cu foc la
eºaloanele mici ºi a ales cel mai
bun material. Trebuie subliniat cã
acest aruncãtor proiectat de cãtre
Edgar Brandt a fost cel mai bun
din grupa sa fiind superior celui
german cal. 50 mm care avea
bãtaia de doar 520 m. A fost pro-
dus în aproape 5.000 de exem-
plare, inclusiv sub licenþã de
SUA (60-mm M2 mortar) ºi
China. Franþa l-a utilizat pânã în
anii 1960. 

Aruncãtorul a constituit o
armã uºoarã, simplã ºi foarte 
eficace în dotarea infanteriei. 

În general,
tragerea se
executa prin
ochire direc-
tã. Greutatea
redusã per-
mitea ma-
nevra rapidã
în ofensivã.
Echipa de
servanþi era
compusã din
5 oameni 
dar putea fi
deservitã ºi
de 3, sarcina
cea mai grea

fiind transportul muniþiei.În
armata francezã unitatea de foc
era de 200 de bombe pentru
fiecare aruncãtor.

A fost importat din Franþa în
perioada premergãtoare rãzboiu-
lui ºi fabricat sub licenþã, în þarã,
împreunã cu muniþia necesarã. 

ARUNCÃTORUL “BRANDT”, CALIBRUL 81 MM, MODEL 27/31

Aruncãtorul “Brandt”, cal. 60 mm, model 1935.

Specificaþii tehnice
Calibrul: 60,7 mm 
Lungimea þevii: 725 mm
Regimul de foc: 20-25 lov./min.
Greutatea: 19,7 kg
Viteza iniþialã: 158 m/s 

Greutatea bombelor explozive: uºoarã-
1,33 kg; grea- 2,2 kg
Bãtaia maximã: 

-100 m la 1,700 m (cu  bomba uºoarã)
-100 m la 950 m (cu bomba grea)

Aruncãtor “Brandt”, cal. 60 mm, model 1935.

Echipã de servanþi executând trageri cu un aruncãtor “Brandt”, cal. 81 mm. 
În spate se poate vedea un vehicul  german semiºenilat “Zugkraftwagen” “FAMO”, 

pe care este dispus un tun antiaerian Flak de 37 mm.
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Echipa de servanþi era com-
pusã din 5 militari. Aruncãtorul
se demonta în 3 pãrþi mari cu
greutate apropiatã de aproximativ
20 kg. Construcþia asemãnãtoare
(þeavã lisã, placã ºi bipod), în
majoritatea þãrilor fãcea ca
muniþia sã fie interschimbabilã.
Pânã la începutul celui de-al
doilea rãzboi mondial armata
francezã a achiziþionat un numãr
de aproximativ 8000 de bucãþi,
majoritatea fiind capturate de
cãtre armata germanã.

Decizia autoritãþilor române
de a achiziþiona acest aruncãtor
s-a luat în anul 1935. Ulterior a
fost fabricat sub licenþã la
uzinele “Voina” din Braºov,
împreunã cu muniþia necesarã. 
S-a aflat în dotare, ca artilerie
batalionarã, la batalioanele de
infanterie, câte un pluton de 
4 piese la compania de armament
greu. În total, în anul 1941, la un
regiment de infanterie existau 

12 aruncãtoare. A fost folosit de
asemenea de cãtre trupele de
vânãtori de munte ºi cavalerie.

Dupã terminarea rãzboiului au
fost înlocuite treptat cu aruncã-
toare sovietice cal. 82 mm.

Aruncãtor “Brandt”, cal. 81 mm, model 1927/31.

Aruncãtorul “Brandt”, cal. 81 mm, model 1927/31

Specificaþii tehnice
Calibrul: 81,4 mm 
Lungimea þevii: 1267 mm
Regimul de foc practic:15-18 lov./min

Greutatea: 58,5 kg 
Câmp de tragere vertical: 45°la 85°
Câmp de tragere orizontal: 8°-12°
Bãtaia maximã: 1.000-1.900 m

ARUNCÃTOARELE CAL. 120 MM “REªIÞA”, MODEL 1942 ªI SOVIETIC, MODEL PM38

Istoria realizãrii aruncãto-
rului “Reºiþa” este interesantã ºi
ineditã, totodatã. Opþiunea pentru
achiziþia sa s-a conturat ca
urmare a rezultatelor foarte bune
ale testãrii în poligon a modelului
realizat de cãtre Uzinele
“Reºiþa”, fãrã a parcurge integral
etapele clasice pe care legislaþia
vremii le impunea: redactarea
caietului de sarcini, realizarea ºi
experimentarea modelului,
întocmirea contractului etc.

Piesa era oarecum similarã cu
cea fabricatã de cãtre uzinele
“Brandt”, ale cãror caracteristici
au  fost  prezentate informativ ºi 

Aruncãtor “Reºiþa”, cal. 120 mm, 
model 1942.
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succint delegaþiei militare
române cu prilejul vizitei din luna
ianuarie 1935, pentru achiziþia
aruncãtorului cal. 81,4 mm.

Trebuie menþionat faptul cã
doi ani mai târziu aruncãtorul
“Brandt” de acest calibru,
stârnind interes, a fost adus în
þarã, examinat  din punct de
vedere constructiv ºi testat prin
trageri în poligon. Dupã
desfãºurarea acestor activitãþi s-a
apreciat cã aruncãtorul nu
rãspunde aºteptãrilor, prin
urmare, s-a luat decizia de a nu
intra în dotarea Armatei Române.

Ulterior s-a revenit la decizia
de achiziþionare. Alegerea furni-
zorului naþional-Uzinele Reºiþa-
s-a fãcut având în vedere capaci-
tatea acestora  de a realiza tunul
antiaerian calibrul 75 mm
“Vickers”. Nu lipsit de impor-
tanþã era ºi faptul cã uzinele s-au
angajat sã execute prototipul fãrã
niciun contract prealabil cu minis-
terul, urmând ca recuperarea
cheltuielilor sã se facã ulterior,
prin comanda de fabricaþie în
serie. În eventualitatea neaccep-
tãrii prototipului sau renunþãrii la
achiziþionarea aruncãtorului,

cheltuielile realizãrii prototipului
urmau sã fie incluse în regia 
generalã a uzinelor.  

Astfel, pentru prima oarã 
s-a realizat în þarã o gurã de foc
prin reproducerea unui model
pentru care nu exista o docu-

mentaþie tehnicã. Aceastã vari-
antã de fabricaþie a impus
demontarea modelului pentru sta-
bilirea numãrului reperelor ºi
ansamblurilor componente,
desenarea acestora ºi stabilirea
toleranþelor de execuþie. Opinãm 

Aruncãtor sovietic model 1938, PM38. Antetrenul era destinat pentru transportul muniþiei. 
Ansamblul antetren-aruncãtor era tractat cu ajutorul a 4 cai.

Aruncãtorul “Reºiþa” Md.1942/Sovietic PM 38

Specificaþii tehnice
Calibrul: 120 mm 
Lungimea þevii:1862 mm
Lãþimea: 1300/1360 mm
Greutatea bombei: 16 kg
Greutatea pentru marº: 480/555 kg 

Greutatea pentru luptã:280 /285 kg 
Câmp de tragere vertical:+45° la+80 °
Câmp de tragere orizontal la 45°: +/-53
miimi
Viteza iniþialã: 272 m/s
Bãtaia maximã: 5.700 m

Cehoslovacia, anul 1945. Aruncãtor românesc, cal. 120 mm executând foc.
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cã modelul era un aruncãtor sovi-
etic “PM38” realizat dupã
aruncãtorul francez “Brandt”
calibrul 120 mm, model 1935,
toate cele 3 arucãtoare având
caracteristici asemãnãtoare.

Prin probe de laborator s-au
determinat caracteristicile fizice
ºi chimice ale materialelor din
care era realizat fiecare reper
din cele 300 care alcãtuiau
aruncãtorul. Un rol important în
acest proces a revenit Biroului
de construcþie condus de profe-
sorul inginer Lazãr Stoicescu,
cel care a proiectat ºi tunul anti-
tanc calibru 75 mm. La fel de
dificil a fost demersul de
proiectare ºi fabricare a muniþiei
(bomba scurtã de fontã ºi bomba
lungã de oþel) pentru care a 
existat un sumar material infor-
mativ. Un merit deosebit în ges-
tionarea procesului de fabricare
al aruncãtorului de 120 mm i-a
revenit celui care a fost general-
maior Valerian Nestorescu.

Introducerea aruncãtorului
“Reºiþa” în dotarea regimentelor
de infanterie a început în primã-

vara anului 1942 când a fost înfi-
inþatã o companie cu 2 plutoane a
6 piese. Din cauza numãrului mic
de guri de foc, concomitent au
fost utilizate ºi aruncãtoare sovi-
etice de capturã, model “PM38”.

Cãtre sfârºitul anului 1944, din
cauza pierderilor suferite, la
nivelul diviziilor de infanterie a
rãmas un singur regiment de arti-
lerie. Acesta avea în organicã un

divizion de tunuri cal. 75 mm, un
divizion  de obuziere cal. 100 mm
ºi un divizion de aruncãtoare 
cal. 120 mm (12 piese).

Aruncãtorul “Reºiþa” a
rãmas în dotare ºi dupã cel de-al

doilea rãzboi mondial, pânã în
anii 1982, fiind folosit în paralel
cu aruncãtoarele sovietice
“PM38” ºi “PM43”.

A fost realizat în anul 1943 de
cãtre un grup de ingineri români
de la uzinele “Leonida” din
Bucureºti ºi de la Arsenalul
Armatei prin transformarea ºasi-
urilor tancurilor sovietice de cap-
turã T 60. Responsabil de proiect
a fost locotenent-colonelul
Constantin Ghiulai. Pe  ºasiul
tancului T 60 a fost construitã o
turelã descoperitã în interiorul
cãreia s-a montat tunul sovietic
de câmp “F-22”, calibru  76,2 mm,

AUTOTUNUL “TACAM  T 60”

Placa aruncãtorului calibrul 120 mm model 1938. 
Se observã sistemul de prindere la cãruciorul de transport. 

Bucureºti, 10 mai 1943. Parada la care 
au fost  prezentate primele 17 autotunuri

“TACAM T 60”.
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model 1936. Acest tun avea 
caracteristici balistice foarte
bune, bãtaia de 14 km ºi putea
strãpunge blindaje de 67 mm la
distanþa de 1.000 m (unghi de
incidenþã de 90°). De asemenea,
tunul putea utiliza la tragere
muniþie de la tunurile ruseºti
model 1900, cal. 76,2 mm.

Denumirea autotunului era o
prescurtare de la “Tun Anti Car
pe Afet Mobil T 60”. La data de
12 ianuarie 1943 prototipul a fost
gata. Primele 16 “TACAM T 60”
au format Compania 61 Antitanc
din cadrul Regimentului 1 Care
de Luptã iar celelalte 18 au for-
mat Compania 62 Antitanc din
acelaºi regiment. O parte din
aceste autotunuri au acþionat în
anul 1944 în Divizia 8 Cavalerie.

Motorul tancului era GAZ
202, licenþã a motorului Dodge-
Derretto-Fargo FH2, pentru care
existau suficiente piese de
schimb în România. Pentru turelã
s-au folosit plãci de blindaj de
15 mm grosime demontate de pe

tancurile sovietice BT-7.
Autotunurile “TACAM T 60“ au
participat la luptele din
Basarabia, Moldova ºi pe frontul

de vest. În octombrie 1944
ultimele blindate care au
supravieþuit au fost predate tru-
pelor sovietice.

Autotunul “TACAM T 60”

Autotunul “Tun Anti-Car pe Afet Mobil, TACAM T 60”.

Specificaþii tehnice
Armament: tun cal. 76,2 mm, F-22 ºi o
mitralierã ZB-53 calibru 7,92 mm
Lungimea þevii: 3.895 mm / 51.2 cal.   
Lãþimea: 2350 mm
Greutatea pentru marº: 9000 kg
Lungime totalã: 5.510 mm 
Lungime ºasiu: 4.240 mm

Câmp de tragere vertical:-  5°la +8 °
Câmp de tragere orizontal: 32°
Viteza maximã pe ºosea: 40 km/h
Autonomie pe ºosea: 200 km 
Putere motor: 80 CP
Muniþie: 40 proiectile 

Regimul de foc: 15 pr/min
Echipaj: 3 oameni.

Decizia de transformare a
tancurilor cehoslovace “Skoda
LT 35”, denumite în Armata
Românã “R 2” a fost luatã de
autoritãþile militare în anul
1943.Tancul avea ca armament
principal un tun calibru 37 mm
PÚV Md. 1934 care era conside-
rat depãºit în lupta cu tancurile
sovietice. 

Prototipul a fost realizat, ca
ºi la autotunul “TACAM T 60”, la
uzinele “Leonida” de un colectiv
condus de Lt.col. Constantin
Ghiulai. Ca armament principal
a fost ales tunul “ZiS-3” model
1942, calibrul 7,62 mm, care era

AUTOTUNUL “TACAM R 2”

Autotunul “TACAM R 2”. A fost realizat prin transformarea tancului uºor cehoslovac
“Skoda LT 35”, indicativ românesc R 2. Dunga albastrã de pe mijloc semnifica faptul 

cã era tancul comandantului de subunitate.



Artileria Românã în perioada 1920-1945

104

superior tunului german “Pak
40”. Puterea de foc pe care i-o
asigura acest tun a fost conside-
ratã un avantaj important în ciuda
dezavantajului reprezentat de
înãlþimea mare a ºasiului 
(2,32 m), ce îl expunea atacurilor
tunurilor antitanc. Motorul era de
tip Skoda T11, cu capacitate
cilindricã 8500 cmc, rãcire cu
lichid ºi consum de 81 l/100 km.

În perioada februarie-iunie
1944 au fost modificate 20 
tancuri R-2. Focul asupra unui
tanc T-34 a demonstrat o eficaci-
tate a tunului de pânã la 500 m,
utilizând proiectile perforante

“Costinescu T”, în total fiind
produse 21 TACAM-uri R-2,
inclusiv prototipul. În iulie 1944,
autotunurile au fost livrate
Companiei 63 Antitanc din
Regimentul 1 Care de Luptã. Au
fost folosite în luptele pentru
eliberarea Bucureºtiului, zonei
petrolifere ºi a Transilvaniei. În

timpul acestor lupte, 10 auto-
tunuri au fost pierdute. Restul
autotunurilor au fost integrate în
Regimentul 2 Care de Luptã cu
care au participat la luptele din
Moravia ºi Austria.

Un exemplar a supravieþuit
rãzboiului ºi se aflã expus la
Muzeul Militar Naþional.

Tunul Anti-Car pe Afet Mobil, “TACAM R 2”

Specificaþii tehnice
Armament: tun cal. 76,2 mm, ZIS 3 ºi
o mitralierã ZB-53 calibru 7,92 mm
Lungimea þevii:  52 calibre   
Lãþimea: 2.064 mm
Greutatea pentru marº: 12.000 kg
Panta maximã: 45°

Lungime ºasiu: 5.000 mm 
Câmp de tragere vertical:-  5° la + 15 °
Câmp de tragere orizontal la 30°
Autonomie pe ºosea:160 km 
Putere motor: 125 CP
Muniþie: 32 proiectile 
Echipaj: 3 oameni.

În perioada 1942 -1944,
la ordinul mareºalului
Antonescu s-au desfãºurat
studii pentru realizarea unui
autotun românesc. Având în
vedere experienþa în
realizarea “TACAM T-60”, un
colectiv de cercetare compus
din: maiorul Nicolae Anghel
ºi cãpitanul Gheorghe
Sambotin, alãturi de Lt.col.
ing. Constantin Ghiulai au
realizat mai multe prototipuri
(M-01, M-02 ºi M-03), denu-
mite "Mareºal", la atelierele
“Rogifer” din Bucureºti.

Planurile noului vânãtor de
tancuri românesc au fost prezen-
tate de cãtre Antonescu, lui
Hitler, în decembrie 1943.
Aceste planuri se pare ca au
constituit modelul pentru vânã-
torul de tancuri "HETZER", de
producþie germanã. Prima serie
de 10 vehicule (prototipul 
M-05) era planificatã sã intre în
dotare în luna iunie 1944 ºi pânã
în  septembrie se estima o 

producþie de 100 de piese pe
lunã. În afara tunului cal. 75 mm
autotunul mai avea ºi o
mitralierã ZB-53 calibru 
7,92 mm, fiind deservit de 
2 militari, un mecanic conductor
ºi ochitor-încãrcãtor.

Din cauza bombarda-
mentelor aliate, livrarea primei
serii s-a amânat pentru data de 
1 noiembrie 1944. Dupã 23
august 1944 sovieticii au confis-
cat prototipurile ºi prima serie

care era aproape finalizatã, pla-
nurile  ºi toate materialele cu
referire la proiectul "Mareºal". 

În cartea sa “File din trecu-
tul artileriei române moderne”, 
generalul-maior Nestorescu
Valerian unul din autorii
proiectului tunului românesc
“Reºiþa”, model 1943 relateazã
la pg. 163 urmãtoarele 
despre proiectul “M”: “Pãrinþii 
tanchetei au fost empirismul 
ºtiinþific    ºi    crasa   nepricepere

VÂNÃTORUL DE CARE “MAREªAL”

Vânãtorul de care “Mareºal”.



Artileria Românã în perioada 1920-1945

105

Acest tun divizionar a fost
realizat la comanda armatei roºii
de cãtre uzinele “Kirovskiy”,
începând cu anul 1939, pentru
înlocuirea tunurilor cal. 76,2 mm,
model 1902/30 ºi F-22, model
1936.

Tunul a constituit un arma-
ment de tranziþie între modelele
F-22 ºi ZiS-3 fiind construit în
peste 9.800 de exemplare. În fapt
era diferit faþã de predecesorul
sãu, F-22 ºi se remarca prin
închizãtorul semiautomat, cu
bloc vertical, leagãn tip Bofors ºi
legãturã elasticã hidropneuma-
ticã. Era prevãzut cu antetren ºi
sistem de rulare pe pneuri ºi
putea folosi muniþia tunului
model 1900.

La fel ca în Armata Românã,
armata roºie avea la nivelul

diviziei 2 divizioane de artilerie:
un divizion de tunuri cal. 76 mm
ºi un divizion de obuziere 
cal. 122 mm. Acest tun a dotat

divizioanele de tunuri de la
diviziile de infanterie sovietice în
completare cu modelele mai
vechi.  Folosea  o gamã  largã de

profesionalã a acelora care se
aciuiserã pe lângã cabinetul mi-
litar al lui Antonescu. Maºina s-a
nãscut în mod abuziv, a trãit prin
mijloace condamnabile ºi s-a
hrãnit din averea statului, din
care a luat cât a vrut. Iniþiatorii
ei s-au crezut isteþi dându-i un
nume, prin a cãrei sonoritate
încercau sã se punã la adãpost de
consecinþele incapacitãþii lor
profesionale. Care era acest
nume? Simplu de þinut minte! “Carul
(M”) unde “M” indica gradul
celui care a patronat naºterea
tanchetei)”. În sprijinul afirmaþi-
ilor sale, generalul relateazã
testarea tunului “Reºiþa” cal.
75 mm care s-a executat în
poligonul Sudiþi, în toamna anu-
lui 1943, când întâmplãtor în
poligon se afla ºi vânãtorul de
care “Mareºal”. Tunul “Reºiþa”
a strãpuns 8 plãci de oþel cu

grosimea de 100 mm dispuse
între 300 m ºi 1000 m, iar vânã-
torul de care nu a nimerit niciuna.
Delegaþia care a venit sã
urmãreascã blindatul a partici-
pat la aceastã demonstraþie de
forþã. Drept urmare, Marele Stat
Major a luat decizia de a se
achiziþiona imediat tunul anti-
tanc. Tot în urma acestei
demonstraþii s-a adoptat acest
tun ca armament principal 
pentru vânãtorul de care. Este
evident cã din toamna anului
1943 ºi pânã în august 1944 nu
s-a reuºit introducerea în fabri-
caþie a acestui autotun care

depãºea, prin complexitate,
posibilitãþile tehnice ale indus-
triei naþionale. Concepþia de a
folosi un echipaj format doar
din  2 oameni nu era fezabilã ºi
nu a fost folositã pe plan mon-
dial deoarece nu asigura
deservirea în condiþii bune.

Lãsând la o parte faptul de a
nu fi reuºit sã fie produs în serie,
vânãtorul de care “Mareºal” sau
“Carul M” reprezintã o realizare
importantã a industriei naþionale
de armament, într-o perioadã de
vârf care nu va mai fi atinsã decât
în anii 1980.

Vânãtorul de care “Mareºal”

Specificaþii tehnice
Armament: tun cal. 75 mm, “Reºiþa”ºi
o mitralierã ZB-53 calibru 7,92 mm
Lungimea: 5.800 mm   
Lãþimea: 2.440 mm

Greutatea pentru marº: 10.000 kg
Motor: Hotchkiss H-39, 120 CP
Înãlþimea: 1.540 mm
Viteza maximã pe ºosea: 45 km/h
Echipaj: 2  oameni.

TUNUL DE CÂMP F-22 USV, CALIBRUL 76,2 MM, MODEL 1939

Tun divizionar F-22 USV pe frontul de est. Se poate observa antetrenul 
de provenienþã diferitã pentru a putea fi tractat hipo.
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proiectile, precum: exploziv, per-
forant, ºrapnel, de fumizare,
cumulativ, incendiar ºi chimic.
Proiectilul perforant putea
strãpunge blindaje de 90 mm la
distanþa de 1000 m (unghi de
incidenþã de 90°).

Dipunerea separatã a meca-
nismelor de ochire în direcþie ºi
înãlþime, pe ambele pãrþi ale
tunului fãcea greoaie utilizarea sa
ca tun antitanc, inconvenient ce
va fi remediat ulterior la modelul
ZiS-3. Armata germanã a cap-

turat un numãr de piese pe care
le-a utilizat ca tunuri de câmp,
sub denumirea “7.62 cm
F.K.297(r)” sau ca tunuri anti-
tanc, transformate, sub denu-
mirea “7.62 cm PaK 39(r)”.

Armata Românã a capturat de
asemenea astfel de tunuri, în
campania din est, pe care le-a uti-
lizat, la artileria de divizie, pentru
înlocuirea tunurilor calibru 
75 mm pierdute în luptã.

Tunul divizionar de câmp F-22 USCV, calibru 76,2 mm

Specificaþii tehnice
Lungimea þevii: 3.200 mm / 42,1 cal.
Lungimea tunului: 5.950 mm
Lãþimea: 1.940 mm
Înãlþimea: 1.700 mm
Greutatea proiectilului exploziv: 6,3 kg

Greutatea pentru marº: 2.500 kg
Greutatea pentru luptã: 1.470 kg
Câmp de tragere vertical:-6° to 45°
Câmp de tragere orizontal: 60°
Bãtaia maximã: 13, 2 km. 

Denumirea completã a 
acestui tun de asalt este
“Sturmgeschütz III Ausführung G”
(StuG III Ausf G). A fost auto-
tunul german produs în cele  mai
multe exemplare (în jur de 9.500
bucãþi). Gândit iniþial ca un auto-
tun blindat uºor pentru sprijinul
infanteriei (modelul A) în cele din
urmã, prin transformãri succesive
s-a ajuns ca modelul G sã fie un
distrugãtor de tancuri. Deºi era
cunoscut din primul rãzboi 

mondial cã în ofensivã infanteria
rãmânea în anumite momente ale
luptei fãrã un sprijin eficace de
artilerie, din cauza mobilitãþii
reduse, abia în anul 1935,
colonelul Erich von Manstein,
considerat pãrintele artileriei de
asalt, a propus înfiinþarea acesteia
(Sturmartillerie). Firma Daimler
Benz” a primit în anul 1936
comanda pentru fabricarea unei
maºini de luptã pentru sprijinul
cu foc direct al infanteriei, pentru

care a folosit un ºasiu al tancului
mediu “Panzer III”. Ulterior
comenzile au fost preluate de
firma “Aket”.

Deºi tancurile germane
“Tiger” ºi “Panther” erau cunos-
cute ca  arme redutabile totuºi
tunurile de asalt au fost mult mai
eficace. Datoritã înãlþimii
reduse erau greu de lovit.
Totodatã, echipajele tunurilor
de asalt erau considerate elita
artileriei germane. 

TUNUL DE ASALT “StuG III Ausf G”

Tun de asalt StuG III Ausf. Unele dintre tunuri aveau câte o apãrãtoare de tablã în pãrþile laterale.
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În acest sens se apreciazã cã
tunurile de asalt StuG III Ausf G
distruseserã pânã în primãvara
anului 1944 circa 20.000 de 
tancuri. Raportul cost/eficienþã
era net în favoarea tunului de
asalt care era mult mai ieftin
decât un tanc ºi aºa cum s-a vãzut
în luptã, extrem de puternic. Era
echipat cu un tun calibru 75 mm,
model “StuK 40” (L/48).

În Armata Românã au fost
achiziþionate între octombrie
1943 º i  august  1944 circa 
108 tunuri de asalt StuG III 
Ausf G ce au fost denumite “T
As” sau “T As T3”. Au fost în

dotarea Diviziei 1 blindate ºi la
Divizia 8 cavalerie purtatã,  mare
parte dintre ele fiind pierdute în
luptã. În luna noiembrie 1947
mai existau în evidenþe 31 de
tunuri de asalt care au fost
folosite pânã în anul 1954. Din
acel an au fost retrase ºi înlocuite

cu tehnicã sovieticã. Deºi mulþi
dintre specialiºtii de astãzi
asimileazã aceste tunuri de
asalt cu tancurile, ele au consti-
tuit elemente de început, alã-
turi de autotunurile “TACAM”
T 60 ºi R 2, ale artileriei auto-
propulsate de la noi din þarã.

Tunul de asalt “T As T3” (StuG III Ausf G)

Specificaþii tehnice
Armament: tun cal 75 StuK 40, L/48 ºi   
o mitralierã cal. 7,92 mm
Lungimea: 6.850 mm
Lãþimea: 2.950 mm  
Înãlþimea: 2.160 mm
Blindaj: 16-35 mm
Greutatea:23,9 t

Motor:Maybach HL120TRM V-12 cu
petrol, 296 CP, 13 CP/t 
Câmp de tragere vertical:-6° la +20°
Echipaj: 4 oameni
Muniþie: 54 proiectile ºi 600 cartuºe
Raza de acþiune: 155 km
Viteza: 40/25 km/h 

2. Artileria de coastã

Începând cu data de 21 martie
1921, ca urmare a reorganizãrilor
ordonate prin Ordinul ministrului
de rãzboi nr.15029, Marina
Regalã cuprindea Apãrarea Fixã
Fluvialã ºi Apãrarea Fixã
Maritimã. Prin urmare, artileria
marinei se gãsea în compunerea
ambelor entitãþi structurale. 

Deºi din perspectiva specifi-
cului prezentei lucrãri interesul
îl reprezintã ”artileria de coastã”
– din compunerea Apãrãrii Fixe
Maritime – pentru realizarea unei
viziuni complete asupra artileriei
marinei, vom prezenta succint ºi
artileria Apãrãrii Fixe Fluviale.
Aceasta, în fapt, era grupatã în
Regimentul Artileriei Fluviale,
structurã apãrutã în urma unor
reorganizãri structurale din 
17 noiembrie 1920. Artileria
“bateriilor flotante” ale regimen-
tului era formatã din 28 de tunuri
astfel:

- 8 ºlepuri care dispuneau la
bord de câte un tun “Obuchov”

calibru 152,4 mm;
- 4 ºlepuri cu câte 4 tunuri

calibru 120 mm;
- 2 ºlepuri cu câte 2 tunuri

calibru 101,6 mm.
De remarcat faptul cã apariþia

în înzestrare a tunurilor
“Obuchov” calibru 152,4 mm s-a
datorat capturãrii de la ruºi, în
anul 1918, a unor ºlepuri la bor-
dul cãrora acestea erau montate.
Cele 14 ºlepuri mai sus menþio-
nate erau dislocate în majoritate
în portul Sulina, dar ºi în por-
turile Brãila ºi Galaþi, fãcând 
din acestea, puncte întãrite cu rol
extrem de important în
exercitarea “controlului” pe 
cursul inferior al Dunãrii.

Bateriile de coastã ale
marinei, asupra cãrora vom
insista, au acþionat în com-
punerea Apãrãrii Fixe Maritime,
structurã cu sediul în oraºul
Constanþa. Aceasta avea ca misi-
une apãrarea litoralului de la
Balcic la limanul Nistrului,
împãrþit în sectorul Maritim nr. 1
Sud, cuprins între Balcic ºi Gura

Portiþei ce avea în compunere
(începând cu anul 1926) tunuri
“Armstrong” calibrul 152 mm ºi
76 mm ºi sectorul Maritim 2 nord
(de la Gura Portiþei la Limanul
Nistru) cu o secþie de tunuri
“Obuchov” calibrul 101,6 mm
formatã din 2 tunuri,  ºi o secþie
plutitoare de tunuri calibrul 
152 mm. În cursul aceluiaºi an 
în înzestrarea secþiei de la Sulina
au mai intrat 3 tunuri calibrul
101,6 mm.

Prima baterie a fost înfiinþatã
în sectorul maritim nr. 1 ºi a fost
constituitã din 4  tunuri
Armstrong demontate de pe dis-
trugãtoarele “Mãrãºeºti” ºi
“Mãrãºti” ºi montate lângã
Constanþa, în locaþia denumitã
Tataia, în ansamblul fortificat 
de germani în primul rãzboi 
mondial. Bateria a purtat iniþial
numele acestei locaþii, “Tataia”,
apoi a fost denumitã “Tudor”.

De menþionat faptul cã tunul
“Armstrong” calibrul 152,4 mm
era  deservit  de  opt  servanþi,  iar cel 
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de calibrul 76 mm de câte ºase
servanþi. De-a lungul timpului
bateria a cunoscut o serie de
lucrãri de modernizare. Cele mai
reprezentative au fost cele
desfãºurate în anii 1933 – 1934
care au constat în consolidarea
malului litoral unde erau
amplasate tunurile, introducerea
în amplasamente a curentului
electric, modernizarea sistemului
de transmisiuni al bateriei ºi
realizarea legãturilor telefonice
cu Comandamentul Apãrãrii Fixe
Maritime.

Din punct de vedere tehnic, la
tunuri au fost montate pentru
instrucþie þevi calibrul 37 mm ºi
mai apoi 6,9 mm destinate exe-
cutãrii tragerilor de exerciþiu cu
costuri mult mai mici. 

O altã baterie de coastã a
intrat în funcþiune în anul 1939 în
comuna Gargalic (actualã
Corbu). Ea era constituitã din 
4 tunuri “Obuchov” calibrul
152,4 mm ce fuseserã demontate
de pe ºlepuri ºi depozitate ani
buni la Bateria “Tataia”. Bateria
de la Corbu era constituitã ca un
punct fortificat, apãrat antiaerian
de o secþie de mitraliere AA cali-
brul 20 mm ºi camuflatã ca fiind
o micã fermã agricolã.

Cea de-a treia baterie de
Coastã a Marinei Române din
perioada Interbelicã, “Bateria
Elisabeta” a fost înfiinþatã în
anul 1939 la Agigea ºi era consti-
tuitã din trei tunuri calibrul 
120 mm “St. Chamnond”.
Acestea au fost înainte la bordul
cruciºãtorului “Elisabeta”, de
unde ºi numele atribuit bateriei ºi
au fãcut parte din sistemul de for-
tificaþii de la Turtucaia din anul
1906. Odatã cu izbucnirea celui
de-al doilea rãzboi mondial au

fost luate mãsuri de reorganizare
structuralã a armatei care au
influenþat ºi artileria de coastã.
Astfel, prin Înaltul Decret Regal
Nr. 635 din 26 martie 1940,
începând cu 1 aprilie 1940 s-a
înfiinþat Divizionul Artilerie 
de Coastã cu sediul la Constanþa 
în compunerea cãruia, pe 
lângã douã baterii de artilerie 
antiaerianã se gãseau:

-Bateria 152 mm Tataia;
-Bateria 152 mm Midia;
-Bateria 120 mm Agigea;
-Bateria 75 mm ªcoala

Navalã;
-Bateria 66 mm pe dig la

Farul Roºu;
-Bateria 152 mm Plutitoare

nr. 1 Sulina;
-Bateria 152 mm Plutitoare

nr. 2 Galaþi;
-Bateria 101 mm Sulina;
-Bateria obuziere 120 mm

Turnu Severin;
-Bateria 47 mm Turnu

Severin.
Începând cu 12 martie 1941

artileria de coastã a acþionat în
subordinea nou înfiinþatului
Comandament Româno - German
alãturi de structuri germane simi-
lare. Gruparea de Artilerie de
Coastã Românã era alcãtuitã din:

-Bateria “Mircea” calibrul
152 mm la Capul Midia; 

-Bateria “Tudor” calibrul
152 mm la Tataia;

-Secþia “Rareº” calibrul
66 mm, pe dig la Farul Roºu;

-Bateria “Brâncoveanu” cali-
brul 75 mm la Viile Noi;

-Bateria “Elisabeta” calibrul
120 mm la Agigea;

-Bateria “Aurora” calibrul
152 mm la Nord de Mangalia;

-Secþia “Vasile Lupu” cali-
brul 75 mm la Mangalia;

-Secþia Auto – Proiectoare. Pe
lângã aceste structuri, mai la nord
au acþionat în cadrul Detaºamen-
tului Maritim nr. 1, la Sulina,
douã baterii de coastã, bateria
“ªtefan”, tunuri “Obuchov”
calibrul 101,6 mm;  bateria
“Þepeº”, tunuri calibrul 120 mm
L35 ºi o secþie de tunuri
“Armstrong” calibrul 76 mm. De
asemenea, au mai acþionat patru
secþii de artilerie:

-Secþia plutitoare nr. 1, tunuri
calibrul 152,4mm;

-Secþia plutitoare nr. 2,  tunuri
calibrul 152,4mm;

-Secþia plutitoare nr. 3,  tunuri
calibrul 40mm “Bofors”;

-Secþia tunuri “Skoda” cali-
brul 47mm.

Pe timpul rãzboiului au mai
fost ºi alte reorganizãri struc-
turale ale artileriei de coastã care
au condus la urmãtoarea organi-
zare a acesteia la data de 
23 august 1944: 

I. Regimentul de Artilerie
de Marinã:

1. Gruparea de artilerie de
coastã Constanþa:

-Bateria “Mircea” - 4 tunuri
Obuchov calibrul 152 mm;

-Bateria “Ovidiu” - 4 tunuri
Obuchov calibrul 152 mm;

-Bateria “Tudor” - 3 tunuri
Armstrong calibrul 152 mm;

-Bateria “Mihai” - 3 tunuri
Krupp calibrul 170 mm;

-Bateria “Carol” - 3 tunuri
Rheinmetal calibrul 105 mm.

2. Gruparea de artilerie de
coastã Mangalia:

-Bateria “Elisabeta” -
4 tunuri “St. Chamond” calibrul
120 mm;

-Bateria “Vlaicu” - 4 tunuri
“Armstrong” calibrul 121,9 mm;

-Bateria “Aurora” - 3 tunuri
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Tunurile calibrul 152,4 mm
care au fost montate ºi au servit
pe distrugãtoarele “Mãrãºeºti”
ºi “Mãrãºti”, pânã în anul 1926
când au fost demontate ºi trecute

la artileria de coastã. Din datele
la dispoziþie rezultã cã în anul
1944 erau în dotarea bateriilor
“Tudor”, de la Constanþa ºi
“Aurora”, “Vlaicu”, de la

Mangalia, fiind deservite de câte
8 servanþi. Greutatea tunului era
de 3.230 kg. Tunul din imagine se
gãseºte la Muzeul Militar
Naþional din Bucureºti.

-Bateria „Vasile Lupu” - 
4 tunuri calibrul 75 mm. 

3.Comandamentul Port
Constanþa:

- Bateria “Rareº” – 4 tunuri
Skoda calibrul 66 mm.

II. Detaºamentul Maritim
Vâlcov, format din:

Batalionul17 I. Marinã:
-o secþie plutitoare cu tunuri

calibrul 47 mm;
-o secþie plutitoare cu tunuri

calibrul 120 mm;
-o baterie de câmp  cu 

4 tunuri calibrul 76 mm;
-o baterie de munte cu 

4 tunuri calibrul 75 mm.
III. Gruparea de artilerie de

coastã alcãtuitã din:
1. Batalionul 16 I. Marinã:
- Bateria “ªtefãniþã” cu

4 tunuri (ruseºti) calibrul 
121,9 mm;

- Bateria “ªtefan” cu 4 tunuri
Skoda calibrul 120 mm;

- Bateria “Þepeº”cu 3 tunuri
Obuchov calibrul 101 mm;

- Bateria “ªoim” cu 3 tunuri
Armstrong calibrul 76 mm;

- Secþia “Mãrãcineanu” cu
2  tunuri Hote calibrul 47 mm.

2. Zona Sf. Gheorghe cu:
- Bateria “Corvin” cu

3 tunuri (ruseºti) calibrul 76 mm;
- Bateria “Lãstun” cu

2 tunuri calibrul 76 mm.

IV. Detaºamentul fluvial
Chilia Veche: o baterie de munte
cu 4 tunuri calibrul 75mm.

V. Detaºamentul fluvial
Dunãrea de Sud: o baterie cu 
4 tunuri calibrul 47 mm.

În pofida multitudinii gurilor
de foc din dotarea artileriei de
coastã din perioada interbelicã au
fost identificate date ºi imagini
extrem de puþine, fapt ce a influ-
enþat ºi prezentarea lor succintã
în aceastã lucrare.

TUNUL “ARMSTRONG”, CALIBRUL 152 MM

Vara anului 1944. Baterie de coastã de pe litoralul Mãrii Negre. Se poate observa 
semiturela de tip naval în care era montat tunul, precum ºi amplasamentul.

Tun naval “Armstrong”, calibru 152 mm, utilizat din anul 1926 la artileria de coastã.
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Tunul a fost în dotarea
cruciºãtorului “Elisabeta” ºi uti-
lizat apoi pentru artileria de
coastã. Iniþial a fost folosit în
primul rãzboi mondial, pentru
apãrarea capului de pod de la
“Turtucaia”. Dupã ocuparea
acestuia de cãtre trupele bulgare
ºi germane cele 4 tunuri au fost
evacuate la Huºi. Ulterior, au fost
pãstrate în depozite iar în jurul
anului 1939 au fost amplasate în
cadrul bateriei “Elisabeta” de la
Agigea ºi au servit în cel de-al
doilea rãzboi mondial.

TUNUL “SAINT CHAMOND”, CALIBRUL 120 MM

5 februarie 1943. Piesã “Saint Chamond”,
calibrul 120 mm.

Tun de origine italianã cu
dublã destinaþie, antiaerianã ºi de

coastã. Funcþia principalã a
tunului era aceea de luptã cu 

aviaþia inamicã. Nu deþinem 
caracteristicile  tehnice  ale  tunului.

TUNUL “CANNONE DA 102/35”, CALIBRUL 102 MM

Regele Mihai I împreunã cu contraamiralul Horia Mãcellariu, comandantul marinei, inspecteazã o baterie de coastã 
dotatã cu tunuri “Cannone da 102/35”. Cele 6 inele albe de pe þeavã simbolizeazã numãrul de þinte lovite.
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Tun rusesc de 6 þoli utilizat
atât pentru artileria de câmp, cât
ºi pentru cea navalã. Deºi era
realizat dupã anul 1900 avea un
design uºor depãºit, asemãnãtor
tunului rusesc model 1877 sau
tunului “De Bange”, model
1878, fãrã legãturã elasticã mo-
dernã. Afetul era totuºi prevãzut
cu un sistem de frânã de tragere
compus dintr-un cilindru umplut
cu ulei ce se fixa la platforma de
lemn pe care stãtea aºezat tunul ºi
un piston legat la afet. În plus mai
existau 2 limitatoare de recul sub
forma unor rampe înclinate din
lemn ce se introduceau la roþile
tunului. În momentul tragerii,
afetul se deplasa în recul împre-
unã cu pistonul frânei de tragere
ºi datoritã presiunii create în
cilindru ºi planului înclinat al
celor 2 rampe masa reculantã era
readusã în poziþia iniþialã.

Greutatea tunului era de 5.430 kg
iar bãtaia maximã de 14,2 km. Se
remarca, la fel ca ºi tunul “De
Bange” printr-o precizie foarte
bunã, fapt ce compensa aspectul

sãu puþin demodat. A fost în
dotarea artileriei de coastã la
bateria “Mircea” de la Capul
Midia ºi la bateria “Tudor” de la
Tataia.

TUNUL “OBUKHOV”, CALIBRUL 152,4 MM, MODEL 1904

1944. Piesã de artilerie dintr-o baterie de coastã româneascã.

Tunul “Obukhov”, model 1904 aflat la Muzeul Militar din Bruxelles.
Nu pãstreazã   vopseaua originalã.
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Perioada imediatã înche-
ierii celui de-al doilea rãzboi
mondial a fost o etapã de pro-
funde transformãri structurale ale
artileriei, ca de altfel ale între-
gului organism militar românesc.
Astfel, prin Decretul-lege 
nr. 1909 din 15 iunie 1946, 
configuraþia artileriei române a
devenit urmãtoarea: 

- 14 regimente de artilerie
(câte 3 regi-
mente la
fiecare divizie
de infanterie);

- 6 divizi-
oane de arti-
lerie de munte
(câte 3 divi-
zioane la
fiecare divizie
de vânãtori de
munte);

- o brigadã
de artilerie
antitanc cu douã
regimente de artilerie antitanc; 

- 5 regimente de artilerie grea
de corp de armatã.

Aceastã primã mãsurã de
reorganizare a armatei dupã
încheierea rãzboiului a avut drept
consecinþã o reducere conside-
rabilã a structurilor de artilerie.
Spre exemplificare,  amintim cã
la terminarea celui de-al doilea
rãzboi mondial, Armata Românã
dispunea de 10 brigãzi de arti-
lerie, 20 regimente de artilerie,
10 divizioane de obuziere, 

10 divizioane de artilerie
cãlãreaþã, 3 divizioane de artilerie
antitanc, 4 divizioane tunuri de
munte, 4 divizioane obuziere de
munte, 4 divizioane de aruncã-
toare calibru 120 mm de munte, 
6 regimente artilerie grea moto, 
2 regimente artilerie antitanc, 
2 divizioane artilerie indepen-
dente (cu câte 3 baterii), 
10 baterii artilerie marº (la divizi-
ile de infanterie), 4 baterii arti-
lerie marº (la diviziile de munte),

20 baterii anticar (la diviziile de
infanterie) ºi 8 baterii anticar 
(la diviziile de munte). 

Urmãtoarea etapã de schim-
bãri organizatorice, impusã de
necesitatea aplicãrii prevederilor
Tratatului de Pace, semnat la 
10 februarie 1947, a determinat
reducerea severã a forþelor
armate române, inclusiv a arti-
leriei. Referitor la înzestrarea
artileriei, aceasta nu a cunoscut în
primii ani dupã rãzboi dezvoltãri
speciale, suferind ca majoritatea

armelor. Astfel, armamentul ºi
aparatura din dotare, erau cele care
au participat în luptele de pe front,
de o mare diversitate, ceea ce fãcea
anevoioasã activitatea de asigurare
tehnicã ºi materialã a unitãþilor.

În ansamblul evenimentelor
fericite pentru structurile de armã
din acea vreme putem consemna
înfiinþarea la 01.09.1948 a
Comandamentului Artileriei
Forþelor Armate, C.A.F.A. prin
Ordinul Marelui Stat Major

nr.51720 din
2 4 . 0 8 . 1 9 4 8 .
Comandamentul
gestiona, între
altele ºi domeniul
înzestrãrii ºi
dotãrii. Una dintre
a t r i b u þ i u n i l e
cele mai impor-
tante în dome-
niul amintit era
þinerea evi-
denþei, depo-
zitãrii ºi repa-
rãrii armamen-

tului, muniþiei ºi materialelor,
precum ºi asigurarea instrucþiu-
nilor în domeniu, elaborarea
studiilor de înzestrare, experi-
mentarea ºi avizarea introducerii
în înzestrare a armamentului,
muniþiei ºi tehnicii specifice.

Anul 1949 a marcat începutul
unui amplu proces de înzestrare
cu armament ºi tehnicã la nivelul
întregii armate, în special prin
importuri realizate din U.R.S.S.
dar ºi din economia naþionalã.
Astfel,  în   dotarea  artileriei  au

Capitolul VI
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Telemetrul de artilerie prin coincidenþã, “Wild”,  cu baza de 0,80 m.
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intrat  tunurile antitanc calibru 
45 mm ºi calibru 57 mm, tunurile
calibru 76,2 mm, obuzierele cali-
bru 122 mm, tunurile-obuzier
calibru 152 mm, aruncãtoarele
calibru 160 ºi 240 mm, precum ºi
aruncãtoarele de proiectile reac-
tive calibru 130 mm. De
menþionat faptul cã nu toate aces-
tea aveau performanþe superioare
materialului de artilerie existent
în dotare, majoritatea modelelor
fiind folosite în timpul celui de-al
doilea rãzboi mondial. Între
aspectele pozitive ale înzestrãrii
trebuie menþionatã accelerarea
procesului de dotare a unitãþilor
de artilerie cu autovehicule de
provenienþã strãinã ºi începând
cu anul 1955 de provenienþã
autohtonã, autocamioane S.R.
132 ºi S.R.114 din seriile
,,Carpaþi” ºi ,,Bucegi”, respectiv
autovehiculul de teren I.M.S. Ca
urmare a acestor demersuri la
începutul anilor 1960, artileria a
fost în întregime motorizatã.

Un moment important în isto-
ria artileriei l-a reprezentat reor-
ganizarea structuralã din anul
1956 având ca element de noutate
apariþia regiunilor militare.
Aceastã reorganizare, pe lângã
determinãrile impuse de înzes-

trare a avut ºi o puternicã compo-
nentã ideologicã, de infuenþã
sovieticã, în schimbarea numera-
þiei marilor unitãþi în scopul
întreruperii tradiþiilor militare ºi
neasocierii noii armate cu cele
care au luptat în cel de-al doilea
rãzboi mondial. În noua configu-
raþie, artileria se regãsea în
Rezerva Comandantului Suprem
formatã din:

- Divizia 43 Artilerie Rupere
(Brigada 213 Obuziere, Brigada
189 Obuziere, Brigada 175
Aruncãtoare-Mixtã); Brigada 74
Obuziere; Brigada 32 Tunuri
Independentã; Regimentul 99
Artilerie-Antitanc ºi Divizionul
1057 Artilerie-Antitanc; 

- artileria din compunerea
celor 2 regiuni militare cu: 
22 regimente ºi 14 divizioane de
artilerie, de diferite tipuri de
piese de artilerie ºi calibre.

Un moment de referinþã în
istoria modernã a artileriei l-a
reprezentat înfiinþarea unitãþilor
de rachete, în anul 1961, când a
început achiziþionarea din
U.R.S.S. a unor sisteme de lovire,
sol-sol, precum ºi a unor sisteme
de rachete antitanc. Primele sis-
teme achiziþionate au fost de
nivel operativ-tactic (R.O.T.) de
tipul R-11, care erau amplasate
pe instalaþii de tipul 8U218 ºi sis-

teme de rachete tactice (R.T.) dis-
puse pe insalaþii de lansare 2P16.

Prima unitate de rachete
operativ-tactice a fost Brigada 32
R.O.T. înfiinþatã în anul 1961, la
Tecuci. Cea de-a doua brigadã,
Brigada 37 R.O.T. a fost  înfi-
inþatã un an mai târziu la Ineu.
Fiecare din cele douã brigãzi dis-
punea de 6 instalaþii (douã
divizioane a trei baterii lansare
fiecare ºi o baterie tehnicã) ºi
structurile de observare ºi tehnice
aferente.

În anul 1962 s-au constituit
trei divizioane de rachete tactice,
Dn. 113 ºi 115 Artilerie la
Ploieºti, respectiv Dn. 180
Artilerie la Craiova, fiecare cu
câte 2 instalaþii de lansare. În
acelaºi an au fost achiziþionate ºi
introduse în dotarea subunitãþilor
antitanc, sisteme de rachete tip
3M6, „Schmel” dispuse pe insta-
laþii de lansare  de tip 2P26 pe
GAZ69) ulterior de pe instalaþii
2P27 (BRDM 1). În anul 1967 au
mai fost înfiinþate încã trei
divizioane de rachete tactice
dotate cu sisteme de rachete 8T
137 LUNA. Rachetele erau de
tipul 3R LUNA ºi 3R10 LUNA 1,
cu o bãtaie de 30 km, dispuse pe
instalaþii ºenilate. Aceste 
6 divizioane au fost dislocate în
oraºele Oradea, Lugoj, Craiova,Maºina de transport rachete tactice 9 T 29

din complexul R 70,  LUNA M. Capacitatea:
3 rachete.
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Ploieºti, Brãila ºi Corbu (ulterior
Basarabi) fiecare în compunerea
unei divizii mecanizate. Mai  apoi
a fost achiziþionat complexul R 70,
LUNA M (clasificat NATO ca
FROG-7), cu combustibil solid
ce aveau o bãtaie de 70 km. Spre
deosebire de tipurile anterioare
de rachete, aceasta era dispusã pe
instalaþie de lansare pe roþi.
Rachetele antitanc au aparþinut
mai multor generaþii. Dupã sis-
temul „Schmel” au intrat în
dotare rachetele 9M14, 9M14M
,,Malyutka” dispuse pe instalaþii
9P110 (BRDM-1), 9P122
(BRDM-2) ºi 9P133.  În anii
1980 au fost achiziþionate
rachetele antitanc 9M113
“Konkurs” dispuse pe instalaþii
9P148.

Între mãsurile organizatorice
din anul 1967 menþionãm pe
aceea a adãugãrii celui de al
treilea divizion de obuziere cali-
bru 122 mm, model 1938 la regi-
mentele de artilerie ale divizi-
ilormecanizate. De asemenea, s-a
introdus în compunerea diviziei
mecanizate un divizion antitanc
dotat cu autotunuri auto-
propulsate “SU 100”. La divizia
de tancuri s-a introdus un
divizion de obuziere calibru 122
mm, cu 12 piese ºi suplimentar o
baterie de aruncãtoare de proiec-
tile reactive.

Artileria antitanc a diviziei de
tancuri conþinea o baterie antitanc
de 4 piese autopropulsate tip
“SU100”, ce reprezenta nucleul
unui divizion antitanc la rãzboi.

De menþionat cã ºi artileria
batalionarã a cunoscut schimbãri,
aceasta fiind alcãtuitã din: 
o baterie de aruncãtoare calibru
82 mm (9 aruncãtoare); o baterie
antitanc cu un pluton de tunuri
calibru 57 mm (3 tunuri) ºi un

pluton de aruncãtoare de grenade
SPG9  (3 aruncãtoare).

O etapã distinctã în istoria
artileriei o reprezintã perioada
Rãzboiului Rece. Intervenþia tru-
pelor statelor din Tratatul de la
Varºovia în Cehoslovacia a avut,
drept consecinþã, între altele,
adoptarea conceptului doctrinar
de ,,luptã a întregului popor”.
Acest concept legiferat în anul
1972 a reprezentat o nouã abor-
dare a politicii de apãrare, cu
implicaþii în organizarea, înzes-
trarea, pregãtirea, dispunerea ºi
întrebuinþarea structurilor de 
artilerie. În ceea ce priveºte 
organizarea unitãþilor de artilerie,
aceasta a fost revizuitã, distin-
gându-se 4 tipuri de regimente, în

funcþie de destinaþia acestora.
Astfel, regimentele de artilerie
ale diviziilor erau înzestrate în
principal cu obuziere calibru 122 mm,
model 1938  (2 divizioane) ºi un
divizion de aruncãtoare de

proiectile reactive calibru 122 mm.
Regimentele de artilerie de
armatã ºi brigãzile de artilerie din
rezerva comandantului suprem
au avut o organizare variabilã,
fiind constituite din obuziere cali-
bru 122 ºi 150 mm “Skoda”,
obuziere ºi tunuri obuzier calibru
152 mm de producþie sovieticã.
Divizioanele din compunerea
regimentelor mecanizate au fost
dotate cu tunuri calibru 76,2 mm.

Importanþa artileriei în acea
perioadã a fost amplificatã de
cerinþele vremii ca artileria sã fie
în mãsurã sã angajeze 80% din
obiectivele prezente în câmpul
tactic.

Înzestrarea cu armament,
aparaturã ºi muniþie s-a realizat

cu precãdere din producþie
internã, în fapt, aceasta a
reprezentat perioada cea mai
prolificã pentru producþia de
tehnicã ºi armament de arti-
lerie  româneascã.

Anii ‘80.  Ofiþer executând reglajul tragerii cu A.R.O.T.A.T.-ul (“Aparatul de reglaj prin obser-
varea tragerilor artileriei terestre”. Aparatul a fost realizat în România ºi permitea executarea
reglajului tragerii cu majoritatea calibrelor din dotare. În dreapta este “calculatorul”, 
gradatul care lucreazã cu “Aparatul de conducere a focului artileriei” - A.C.F.A.
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Un  merit incontestabil revine
Comandamentului Artileriei,
coordonatorul programelor de
înzestrare artileristicã. Gurile de
foc care au intrat în dotare în acea
perioadã au fost: tunul antitanc
calibru 100 mm, model
1975 ºi 1977;
obuzierul cali-
bru 152 mm,
model

1 9 8 1 ;
tunul cali-
bru 130 mm,
model 1982;
tunul-obuzier calibru
152 mm, model 1985;
obuzierul de munte, calibru
100 mm, model 1988; aruncã-
torul de bombe, calibru 82 mm,
model 1977; aruncãtorul de
bombe, calibru 120 mm, model
1982; aruncãtorul de proiectile
reactive calibru 122 mm, cu 
21 de tuburi de ghidare; aruncã-
torul de proiectile reactive cali-
bru 122 mm, containerizat cu 
40 de tuburi de ghi-
dare,  model 1978;
tunul de munte calibru
76 mm, model 1982,
aruncãtorul de grenade
antitanc AG 9. 

Anii 1970 au mar-
cat intensificarea cer-
cetãrii ºi producþiei de
armament ºi aparaturã
artileristicã la nivel
naþional, cu perfor-
manþe compatibile cu
cele ale produselor
similare existente  la
nivel mondial. 

Reuºitele în fabricarea de
mijloace de lovire (tunuri,
obuziere, aruncãtoare) nu
au fost susþinute de
reuºite similare în
realizarea unor

sisteme
automobilis-

tice, de conducere
a focului ºi extindere a

gamei de muniþii dirijate.
De asemenea, o neîmplinire

a reprezentat-o nerealizarea
autopropulsãrii, negãsindu-se
soluþii constructive adecvate.

Pe lângã producþia internã,
înzestrarea s-a fãcut ºi prin
importuri din U.R.S.S. pentru
tehnica specificã de rachete. Spre

exemplif icare ,
numai în anul
1978 s-au

i m p o r t a t

6 instalaþii
de lansare P117M1

ºi 14 rachete 8K14 fãrã
carburant în cadrul sistemului

ROT, 28 de instalaþii de lansare
9P113 ºi o maºinã de antrena-
ment 9F66A1 din sistemul de
rachete antitanc ,,Maliutka  P”, 9
instalaþii de lansare 9P135M ºi
300 de rachete 9M11 2 din cadrul
sistemului de rachete “Fagot”-
9K111. Pe lângã acestea au 
mai fost achiziþionate o staþie 
de radiolocaþie pentru artilerie 
tip SNAR 10, 2 staþii meteoro-
logice ARMS3 ºi 2 staþii de 
radiolocaþie RMS 1M (pentru plu-
toanele meteorologice). În ceea ce
priveºte rachetele operativ-tactice

Sfârºitul anilor ‘80. Instrucþie la obuzierul românesc, cal. 152 mm, Md.1981. 

Staþia de radiolocaþie pentru artilerie 
SNAR-10. A fost achiziþionatã în anul 1978.
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trebuie menþionatã achiziþionarea
rachetei 8K14 (,,SCUD B” în ter-
minologie occidentalã )  ca parte
a unui sistem modernizat, denumit
9K72. Aceastã rachetã, de o nouã
generaþie, cu o bãtaie maximã de
300 km putea fi echipatã cu com-
ponente de luptã clasicã, nuclearã
ºi chimicã, acestea din urmã fiind
livrate de U.R.S.S. doar la necesi-
tate, potrivit momentului tactic,
în cadrul Tratatului de la
Varºovia. Pânã la terminarea
perioadei rãzboiului rece artile-
ria a cunoscut mai multe modi-
ficãri, ceea ce a fãcut ca în anul
1989, în compunerea Armatei
Române sã existe  2 brigãzi de
rachete operativ tactice, 
19 regimente de arti-
lerie ºi 6 divizioane
de rachete tactice. 
O altã etapã distinctã
în istoria artileriei
române, o reprezintã
perioada de dupã
1989, restructurarea
artileriei iniþiatã dupã
acest an a fost deter-
minatã de necesitatea
încadrãrii în procesul
t r a n s f o r m ã r i i
armatei, a sistemului
militar în general,

existenþa contradicþiilor din
structura exterioarã ºi noile
resurse bugetare asigurate, nece-
sitatea compatibilitãþilor privitã
prin prisma fizionomiei câmpului
de luptã modern, asigurarea inte-
roperabilitãþii cu structurile mili-
tare din armatele statelor membre
N.A.T.O. ºi prevederile tratatelor
privind reducerea armelor con-
venþionale. Referitor la artilerie,
Tratatul cu privire la forþele
armate convenþionale în Europa,
semnat la 19.11.1990 la Paris
prevedea plafonul maxim stabilit
pentru România la 1.475 de guri
de foc calibru 100 mm ºi mai
mari.  România cu cele 2.344 de
guri de foc dezafectate s-a situat

pe primul loc în Europa în ceea
ce priveºte numãrul de guri de
foc reduse. De menþionat cã aces-
tea au fost repezentate în totali-
tate de modele din perioada inter-
belicã (obuziere calibru 122 mm,
model 1938, obuziere calibru 150
mm model 1934, obuzire-tun ca-
libru 152 mm, model 1937 ºi
obuziere calibru 152 mm model
1938) cu caracteristici tehnico-
tactice depãºite. 

Primele transformãri struc-
turale ale artileriei dupã eveni-
mentele din 1989 au avut loc în
perioada 1993-1995, în urma
cãrora la nivelul celor 3 armate
de arme întrunite ºi al Corpului 9
Armatã au funcþionat 21 de
brigãzi de artilerie. Brigãzile de
artilerie existente în compunerea
armatelor de arme întrunite,
respectiv a corpurilor de armatã,
aveau o organizare identicã.
Brigada de artilerie avea în
organicã douã divizioane de
tunuri  calibru 130 mm, un
divizion de tunuri-obuziere cali-
bru 152 mm ºi un divizion Ar.P.R.
Diviziile dispuneau de un regi-
ment de artilerie cu douã
divizioane de obuziere calibru
152 mm compuse din 18 piese ºi 

Baterie LAROM executând trageri cu muniþie LAR Mk.4 de calibru 160 mm.

Instalaþie româneascã R.O.T., tip 9 P 117 M1.S-a achiziþionat în anul 1978.
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un divizion de Ar.P.R. cu 18 piese,
precum ºi un divizion antitanc
sau autotunuri (la diviziile de
tancuri, 3 baterii cu 18 piese). În
anul 1995 brigãzile mecanizate ºi
de tancuri aveau în compunere
câte unul sau douã divizioane de
artilerie calibru 152 mm, tunuri
calibru 76 mm sau obuziere auto-
propulsate calibru 122 mm ºi
câte un divizion de artilerie anti-
tanc înzestrat cu tunuri sau auto-
tunuri  calibru 100 mm. În com-
punerea batalioanelor de infan-
terie existau câte o baterie anti-
tanc mixtã cu douã plutoane 
A.G. 9 x 3 piese ºi  un pluton
R.A.D., o baterie de  aruncãtoare
calibru 120 mm x 6 piese. 

Din punct de vedere al
înzestrãrii, elementele de ma-
ximã relevanþã au fost intro-
ducerea în dotare a proiec-
tilelor cargo ºi sãgeatã, în anul
1992 ºi a sistemului LAROM,
în anul 2002. Ulterior artileria a
cunoscut o perioadã de involuþie
ºi o serie de transformãri struc-
turale caracterizate de reducerea
numericã de mari unitãþi ºi
unitãþi. Ca urmare, în anul 2010

în compunerea Forþelor Terestre
existã o singurã brigadã de arti-
lerie LAROM ºi 3 regimente de
artilerie mixtã.

Meritã a fi subliniatã con-
tribuþia deosebitã a unor coman-
danþi ai artileriei române în tim-
pul conducerii cãrora s-a realizat
dotarea cu armament de ultimã
generaþie, pe plan mondial ºi ridi-
carea artileriei române la un nivel
nemaiatins de atunci: Gl. C-tin
Smirnov (1953-1961). În aceastã
perioadã s-a luat decizia dotãrii
cu rachete operativ tactice ºi anti-
tanc, activitate începutã în anul 1961.

Gl Marin Nicolescu (1961-
1969) a continuat achiziþia de
rachete antitanc “Malyutka”,
lansatoare “Grad”, BM-21 ºi a
crescut numãrul de divizioane de
rachete tactice. În perioada con-
ducerii Gl. lt. Ion Popescu
(1969-1984) a reînceput pro-
ducþia de armament de artilerie
în România fiind realizate:
tunurile  cal. 76, 100, 130  ºi
152  mm, aruncãtoare cal. 82,
120 mm ºi AG-9, obuzierul 
cal. 152 mm, lansatorul 
APRA-40 ºi au fost importate noi
rachete R.O.T. ºi R.T. 

Staþia meteo “Vaisala”dispusã pe camionul DAC 665 T. Este destinatã întocmirii buletinelor meteo pentru artileria terestrã.

Post de observare mobil de artilerie dotat cu sistemul “ARGUS”.
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În traducere, “Bondarul” a
fost produs datoritã nevoii de
mobilitate a artileriei germane.
Hitler a propus schimbarea
numelui care era considerat
nedemn. Au fost produse 714 ast-
fel de piese, pe ºasiu Panzer IV.
Obuzierul era de tipul “15 cm
sFH 18/1 L/30”cu bãtaia de 
13 km. Greutatea totalã, 25 de tone. 

Un astfel de obuzier a fost
primit de la sovietici ºi deºi îi
lipsea închizãtorul a fost folosit
de Regimentul 2 Care de Luptã.

Autotun ºi vânãtor de tancuri
german produs în anul 1942 pe
ºasiul tancului “Panzer IV” rea-
lizat de cãtre firma “Krupp”. A
fost proiectat sã reziste loviturilor
tancurilor sovietice ºi sã ducã
lupta cu acestea. Blindajul frontal
era înclinat ºi avea o grosime de
80 mm ceea ce însemna mai mult
de 100 mm, blindaj vertical.
Producþia de autotunuri a fost
puternic susþinutã de cãtre con-
ducerea militarã germanã dupã
succesul tunului de asalt 
“StuG III” deoarece acestea erau
fabricate din plãci sudate ºi erau
mult mai ieftine decât tancurile.
Eficienþa lor în luptã a fost însã
superioarã tancurilor. Tunul mon-
tat pe vaianta Panzer IV/70 era un
“Pak” model 1942  cu þeavã
lungã de 70 de calibre, fabricat de
firma “Rheinmetall”. Puterea 
de penetrare a blindajului cu
proiectil perforant din tungsten
era de 149 mm la un unghi de
incidenþã de 30°.

Câteva astfel de autotunuri au
fost capturate de cãtre forþele sovi-
etice ºi donate Armatei Române.Au
fost înregistrate ºi folosite cu

indicativul TAs T4, pânã în anul
1950, când s-a început retragerea
din dotare a tehnicii germane ºi
înlocuirea cu tehnicã sovieticã. 

AUTOTUNUL TAs T 4  (“PANZER IV/70 (V)”)

Bucureºti, 1 Mai 1948.  Autotun T As T 4 Regimentul 3 Artilerie de asalt 
subordonat  Diviziei 1 Mecanizate “Tudor Vladimirescu”.

1. Artileria de câmp

Autotunul TAs T4

Specificaþii tehnice
Greutatea: 25,8 t
Lungimea: 8,5 m
Lãþimea: 3,17 m
Înãlþimea: 1,85 m
Blindaj: 80 mm frontal, 10 mm lateral
Echipaj: 4 oameni

Armament: tun cal 75 mm “7.5 cm Pak
42 L/70” ºi mitralierã MG 34, cal. 7,92
Proiectile: 55, cal. 75 mm, 660 cartuºe
Motor: Maybach HL 120 TRM,300 CP
Autonomie: 210 km
Viteza iniþialã: 700-1120 m/s
Bãtaia maximã a tunului: 10 km

OBUZIERUL AUTOPROPULSAT T As “HUMMEL” 

Bucureºti, 10 Mai 1946. T As“Hummel”. Pe ºasiu se poate vedea numãrul 
de identificare U 069009. Iniþiala “U” reprezenta trupele de uscat.
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Tunul-obuzier ML-20 a fost
proiectat ºi realizat de biroul con-
dus de F.F. Petrov de la uzinele
sovietice nr. 172, “Motovilikha”
pentru înlocuirea vechiului
obuzier cal. 152 mm, model
1910/34 realizat împreunã cu

firma “Schneider”. A fost pro-
dus între anii 1937-

1946 în circa

6.800 de
exemplare ºi
s-a bucurat de un
succes deosebit fiind
superior majoritãþii mode-
lelor similare occidentale.
În timpul celui de-al doilea
rãzboi mondial a fost în
dotarea artileriei sovietice de
corp de armatã ºi de armatã
ºi a rãmas în înzestrare
pânã la înlocuirea cu
tunul M-46, cal. 130 mm,
în anul 1954 ºi cu
tunul-obuzier D-20,
începând cu anul 1956.

ML-20 a fost clasifi-
cat ca tun-obuzier datoritã
combinaþiei caracteristicilor
comune ce erau obþinute 
printr-un câmp de tragere vertical
foarte mare (-2° la 65°) precum ºi
prin folosirea de încãrcãturi de
azvârlire diferite, grupate în 
13 subîncãrcãturi. Pentru calculul
corecþiilor balistice ºi meteo a
fost creat un dispozitiv special
numit “sumator meteobalistic”
format dintr-o riglã de calcul ºi
tabele antecalculate, sistem ce a
fost folosit dupã rãzboi ºi la alte
guri de foc sovietice.

Din cauza greutãþii relativ
mari, respectiv 7.930 kg, afetul
era completat cu un antetren,
împreunã fiind tractate de auto-
tractoare ºenilate de tip
“Voroshilovets” ºi “Komintern”.
Aceste tractoare erau produse în
uzina de locomotive de la
Harkov, aceeaºi care fabrica tan-
cul T 34 ºi erau echipate cu
acelaºi motor diesel.

Afetul a primit denumirea 
52-L-504 A ºi este cel folosit de
tunul A-19, cal. 122 mm, model
1931/37. Pe timpul transportului

þeava putea fi menþinutã în po-
ziþia normalã, caz în care viteza
de deplasare era de 4-5 km/h sau
putea fi retrasã cãtre înapoi pe
suportul de pe fãlcele, în acest
caz viteza creºtea la 20 km/h.
Trecerea din poziþie de luptã, în
poziþie de marº ºi invers se fãcea
în aproximativ 8-10 minute. 

Pentru creºterea vitezei de
deplasare în teren accidentat ºi
depãºirea unor zone greu accesi-
bile þeava se putea demonta ºi
transporta pe trãsura port-þeavã.

Þevile erau de douã tipuri,
monobloc sau cu tub amovibil
dotate cu frânã de recul care avea
un mic dezavantaj. Pe timpul
tragerii, din cauza orificiilor cir-
culare jetul de gaze ridica praful
în faþa obuzierului.

Elementele care deosebeau
obuzierul de alte guri de foc erau
cele douã echilibroare de dimen-
siuni mari ce depãºeau înãlþimea
scutului ºi pe care le întâlnim ºi la
tunul cal. 122 mm, acelaºi model.

Închizãtorul era de tip ºurub,
cu dispozitiv contra deschiderii
accidentale pe timpul cât
obuzierul era încãrcat, iar pentru

unghiuri de

înclinare mari ale þevii, culata
avea un dispozitiv pentru
uºurarea încãrcãrii.

Pentru tragerile prin ochire
directã, ca tun, exista în lot un
înãlþãtor optic.

Efectul la obiectiv al muniþiei
era foarte puternic, potenþat de
greutatea mare a proiectilului
exploziv de bazã, OF 540 de 
43,6 kg. 

TUNUL-OBUZIER ML-20, CALIBRUL 152 MM, MODEL 1931/37

Tun-obuzier ML-20, model 1931/37. 
La partea din spate se poate vedea antetrenul.
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Proiectilele erau completate
cu focoase RGM 2 pentru
tragerea percutantã ºi focoase 
D 1 U pentru tragerea fuzantã.

Schijele acestui proiectil
puteau sã strãpungã blindaje de
20-30 mm iar o loviturã directã
adesea disloca turela tancurilor
germane mijlocii sau le avaria pe
cele grele. Deºi înãlþimea mare
nu-l avantaja în lupta antitanc
avea în lotul de muniþe ºi proiec-
tile perforante cu care putea
strãpunge blindajul tancului ger-
man Tiger (între 25 ºi 120 mm)
de la distanþa de 1.000 m. 

În cel de-al doilea rãzboi
mondial ML-20 nu a avut rival.
Prin comparaþie, obuzierul ger-
man “15 cm sFH 18” avea o
bãtaie de 13,3 km. Obuzierele
germane aveau caracteristici
inferioare. ML-20 ieºea de foarte
multe ori de sub bãtaia artileriei
inamice pe care în acelaºi timp o
putea lovi. Obuzierul “15 cm
sFH 40” a fost produs cu defecte
iar modelul “15 cm sFH 42“
avea o bãtaie mai micã fiind pro-
dus în doar 46 de exemplare. Un
obuzier similar era cel francez
“Filloux”, cal. 155 mm cu bãtaia
de 19 km dar cu greutate foarte
mare de 13 tone. Un obuzier care
se apropia de ML-20 era
obuzierul “Skoda” care a fost ºi
în dotarea armatei noastre, mai
uºor cu 2 tone  dar care avea bãtaia
cu 2 km mai micã. Obuzierul 

britanic BL-5,5 inch (140 mm)
avea de asemenea bãtaia mai
micã. Pe data de 2 august 1944
tunul-obuzier cu seria 3.922 a
fost prima gurã de foc care a
lovit teritoriul german în cel
de-al doilea rãzboi mondial.
Proiectilul exploziv OF 540 a
rãmas în dotare fiind întrebuinþat
ºi astãzi.

A fost în înzestrarea tuturor
statelor din Tratatul de la
Varºovia, în orientul apropiat
(Siria ºi Egipt), precum ºi în
dotarea unor state din Asia.
Armata finlandezã a capturat un
numãr de 37 de obuziere ºi a mai
primit 21 de bucãþi de la armata
germanã pe care le-a modernizat
ºi folosit, inclusiv pentru artileria
de coastã, pânã în anul 2007.

Concluzionând, tunul-
obuzier ML-20 a fost una din-
tre cele mai bune piese de arti-
lerie din cel de-al doilea rãzboi
mondial. Încercãrile germanilor
de a realiza un model asemãnãtor
nu au reuºit. Spre exemplu,
obuzierul “15 cm K 18” cu bãta-
ia de 24,8 km ºi greutatea de 12,8

tone din care s-au construit doar
101 bucãþi.

Armata Românã l-a achi-
ziþionat în anii 1949-1950. În
anul 1956 se gãseau în dotare,
astfel: în rezerva general-strate-
gicã la Brigada 32 Tunuri
Independentã unde erau 9 baterii
x 4 tun-obuziere în 3 divizioane
mixte, împreunã cu tunuri cal.
130 mm; la Regiunea militarã nr. 3
(echivalentul eºalonului armatã
care fusese desfiinþat) la
Regimentul 54 Tunuri de la
Floreºti: 2 divizioane x 3 baterii x
4 tunuri-obuziere. Mai erau pre-
vãzute de asemenea la
Regimentul 182 Artilerie Lugoj
de la Corpul 40 Armatã: 
3 divizioane x 3 baterii x 
4 obuziere, acestea fiind substi-
tuite cu obuziere cal. 150
“Skoda”. Totodatã, în armata
noastrã a mai fost în dotare
obuzierul autopropulsat ISU 152
care utiliza þeava ºi muniþia
tunului obuzier ML-20.

Nu existã niciun tun-obuzier
de acest tip la Muzeul Militar
Naþional.

Tunul-obuzier ML-20, cal.152 mm, model 1931/37

Specificaþii tehnice
Calibrul: 152,4 mm
Lungimea cu antetren ºi þeava retrasã:
8.175 mm
Înalþimea scutului: 2.270 mm
Laþimea: 2345 mm
Greutatea pt. marº: 8.070 kg
Greutatea pt. luptã: 7.270 kg
Greutatea antetren: 780 kg

Echipaj: 1+8 oameni
Greutatea trãsurii port þeavã: 1312 kg
Greutatea proiectil exploziv: 43,6 kg
Unghi de tragere orizontal: 58°
Unghi de tragere vertical: -2° la +65°
Bãtaia maximã cu proiectil exploziv:
17,4 km
Bãtaia maximã cu proiectil perforant:
4.000 m

Tunul-obuzier ML-20. Se remarcã 
construcþia simplã ºi robustã. 
Roþile sunt din a doua generaþie.
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A fost realizat în U.R.S.S. de
uzinele nr. 172, “Motovilikha”
sub conducerea lui F.F. Petrov,
prin amplasarea þevii de la tunul
A-19, cal. 122 mm, model 1931
pe afetul obuzierului cal.152 mm
model 1937. A intrat în dotarea
armatei sovietice, la artileria de
corp de armatã în anul 1939 fiind
produs pânã în anul 1946.

Datoritã performanþelor este con-
siderat unul dintre cele mai bune
tunuri din  cel de-al doilea rãzboi
mondial, prin bãtaia maximã de
20,4 km fiind superior majoritãþii
gurilor de foc. 

A fost produs în aproape
2.450 de bucãþi fiind folosit în
timpul rãzboiului, precum ºi o
perioadã foarte lungã dupã aceea
la artileria sovieticã de corp de
armatã ºi armatã. A-19 a fost uti-
lizat ca armament principal
montat pe tancurile IS-2 ºi 3,
precum ºi în varianta auto-
propulsatã ISU-122.

În timpul rãzboiului, un numãr
de 424 de tunuri model 1937 sau
1931 au fost capturate de cãtre
germani ºi folosite sub denumirea
“12,2 cm K.390/2(r)” (1937) sau
“12,2 cm K.390/1(r)” (1931).

Tunul folosea o gamã largã de
muniþii: proiectile explozive, per-
forante, rupturã-beton, chimice,

precum ºi proiectilele obuzierului
cal. 122 mm. Tubul cartuº
cuprindea încãrcãtura completã
plus 3 subîncãrcãturi. Puterea de
pãtrundere în blindaj a proiectilu-
lui perforant BR 471 era de 
130 mm la distanþa de 1.000 m la
un  unghi de incidenþã de  90°.

La fel ca la modelul ML-20
þeava tunului putea fi retrasã pe afet
pentru mãrirea vitezei de deplasare
de la 4-5 km/h la  20-30 km/h.

A fost în dotarea armatelor
þãrilor din tratatul de la Varºovia,
dar ºi în alte þãri, precum:
Finlanda, Iugoslavia, Siria, Egipt.
Finlanda a pãstrat tunul în dotare
pânã în anul 2007.

În Armata Românã a fost în
înzestrare la regimentele de arti-
lerie de armatã, împreunã cu
tunurile-obuzier cal.152 mm,
începând cu anul 1950. În prezent
existã un exemplar de acest tip la
Centrul de Instruire pentru
Artilerie Terestrã ºi AA. 

TUNUL A-19, CALIBRUL 122 MM, MODEL 1931/37

Tunul A-19, cal.122 mm, model 1931/37

Specificaþii tehnice
Calibrul: 122,92 mm
Lungimea þevii: 46,3 calibre
Lungimea cu antetren ºi þeava retrasã:
8.725 mm
Înalþimea scutului: 2.270 mm
Greutatea pt. marº: 7.907 kg
Greutatea pt. luptã: 7.117 kg
Greutatea proiectil: 25 kg

Echipaj: 1+8 oameni
Puterea de pãtrundere prin blindaj a
proiectilului BR 471B-perforant: 

120  mm la 1.000 m
Unghi de tragere orizontal: 29°
Unghi de tragere vertical: -2° la +65°
Vo =800 m/s

Bãtaia maximã cu proiectil exploziv: 
19.8 km 

Tun A-19, model 931/37 aflat în colecþia muzeului armei artilerie din Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestrã ºi  Antiaerianã, Sibiu.
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Obuzier sovietic proiectat de
cãtre biroul condus de cãtre
Feodor Petrov ºi produs la uzinele
nr. 172, “Motovilikha” între anii
1939-1941 pentru dotarea artileriei
de nivel divizie. Au fost realizate
aproximativ 1.500 de obuziere de
acest tip iar aproximativ 340 de
þevi au fost construite suplimentar
pentru dotarea tancului greu KV-2.

Dupã izbucnirea celui de-al
doilea rãzboi mondial au apãrut
unele probleme legate de destinaþia
sa ceea ce a dus la oprirea pro-
ducþiei: era considerat prea greu
pentru eºalonul divizie, în condiþi-
ile în care lipseau tractoarele grele
de artilerie ºi existau alte prioritãþi
de producþie. Totodatã, bãtaia sa
mai redusã decât a modelului ML-
20 nu  permitea distribuirea lui la
eºalonul corp de armatã. 

O parte dintre aceste obuziere
au fost capturate de cãtre trupele
germane care le-au folosit cu
indicativul “15,2 cm sFH 443(r)”.

Comparativ cu obuzierele
similare cu care s-a confruntat,
M-10 era un obuzier modern, cu
o greutate mult mai redusã.
Folosea proiectile OF-530, com-
pletate cu 8 încãrcãturi care au
rãmas în dotare ºi la obuzierele

moderne, precum ºi proiectile
cumulative sau rupturã-beton.
Proiectilul cumulativ a fost
folosit dupã rãzboi ºi putea pene-
tra blindaje de 250 mm la un
unghi de incidenþã de 90°. 

Începând cu anul 1943 a
început sã fie înlocuit cu
obuzierul cal. 152 mm “D-1”,
model 1943 dar a rãmas în arma-
ta sovieticã pânã în anii 1950

când se pare cã a fost exportat în
þãrile tratatului de la Varºovia
printre care ºi în România.

În Armata Românã, în anul
1954 era în dotare la: divizonul
din Centrul de Instrucþie al
Artileriei, Brigada 74 Obuziere
de la Roman, Brigada 189
Obuziere Tecuci, Regimentul 242
Artilerie Brãila ºi Regimentul
264 Artilerie din Tg. Jiu. 

OBUZIERUL M-10, CALIBRUL 152 MM, MODEL 1938

Obuzierul M-10, calibrul 152 mm, model 1938.

Obuzierul cal.152 mm, model 1938 (M-10)

Specificaþii tehnice
Calibrul: 152,4 mm
Greutatea pt. marº: 4.550 kg
Greutatea pt. luptã: 4.150 kg
Greutatea proiectil: 40 kg

Regimul de foc: 3-4 pr./min
Echipaj: 10 oameni
Unghi de tragere orizontal: 50°
Unghi de tragere vertical: -1° a +65°
Bãtaia maximã: 12.390 m 

Obuzier sovietic proiectat de
biroul coordonat de cãtre
inginerul FF Petrov, de la uzina
“Motovilikha” ºi produs de cãtre
uzinele sovietice nr. 92 Gorky 
ºi nr. 9 Sverdlovsk în peste
19.266 exemplare, în perioada
1939-1955. Destinaþia obuzieru-
lui era artileria de divizie 
pentru  înlocuirea  obuzierelor

OBUZIERUL M-30 , CALIBRUL 122 MM, MODEL 1938

Obuzierul M-30, calibrul 122 mm, model 1943

Specificaþii tehnice
Calibrul: 121,92 mm
Greutatea pt. marº: 2.750 kg
Greutatea pt. luptã: 2.700 kg
Greutatea proiectil: 21,7 kg
Regimul de foc: 6 pr./min
Înãlþimea: 1.800 mm

Echipaj: 7 oameni
Unghi de tragere orizontal: 50°
Unghi de tragere vertical: -3° la +63,5°
Lungimea þevii:2.800 mm/23 cal. 
Bãtaia maximã cu proiectil exploziv  
OF 462: 11,8 km 
Bãtaia cu proiectil cumulativ: 4.000 m
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model 1909 ºi 1910, acelaºi
calibru care au fost în
dotare ºi în Armata
Românã. În forma iniþialã
era dotat cu antetrenul uni-
versal 52-R-353M   ceea ce
îl fãcea uºor transportabil
inclusiv hipo, dar uzual a
fost folosit fãrã antetren. În
timpul celui de-al doilea
rãzboi mondial în diviziile
sovietice erau 2 regimente
de artilerie, obuzierul de
122 mm fiind inclus în
ambele regimente, mixat cu
tunul de 76 mm ºi respectiv
obuzierul de 152 mm, în

total 28 de piese. A fost utilizat
ca armament principal pentru
obuzierul autopropulsat SU-122.

Analizând, comparativ 
puterea de foc ºi mobilitatea
acestui obuzier cu cea a modelu-
lui german “leFH 18/40”, cal.
105 mm se poate constata cã deºi
obuzierul german avea o bãtaie
mai mare (12,3 km) M-30 era
superior. Puterea explozivã a
proiectilului cal. 122 mm era
mult mai mare ºi se putea trage la
unghiuri de nivel ridicate (63,5°
faþã de 45°) ceea ce era foarte util
împotriva þintelor adãpostite
înapoia obstacolelor.

Este de remarcat faptul cã, la
fel ca ºi la obuzierul ML-20 s-a
urmãrit, încã din faza de
proiectare, ca acest obuzier sã
foloseascã ºi muniþia obuzierelor
cal. 122 mm pe care le-a succe-
dat. Este un mod de a dezvolta
artileria, folosit constant de cãtre
constructorii sovietici ceea ce 
le-a asigurat continuitate ºi
economie de resurse financiare.
Aceasta, deoarece valoarea
stocului   de  muniþie  pentru  oÎnãlþãtorul mecanic cu linie independentã al obuzierului cal. 122 mm.

Obuzierul cal. 122 mm, M-30. Se observã roþile originale.
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piesã în serviciu este mai mare de
30-40 de ori decât valoarea pro-
priu-zisã a gurii de foc.
Construcþia obuzierului era una
clasicã: þeavã fãrã frânã de gurã,
închizãtor tip ºurub, înãlþãtor
mecanic cu linie de ochire inde-
pendentã sau semiindendentã
(modelele mai noi),
lunetã panoramicã,
muniþie cu tub cartuº
cu încãrcãturã variabilã,
încãrcãturile (completã ºi 1
la 6). A constituit, începând cu
anul 1950 obuzierul de bazã în
Armata Românã, la artileria de
divizie (2 divizioane ºi un
divizion de Ar.P.R. la regimentul
de artilerie al diviziei), pânã în
jurul anilor 1995 când a fost
înlocuit cu obuzierul cal. 152 mm,
model 1982. În perioada comu-
nistã a constituit  piesa de arti-
lerie etalon ce era folositã pentru
determinarea  posibilitãþilor de
foc ale diferitelor eºaloane ºi
totodatã piesa pe care o studiau
toþi absolvenþii ºcolilor de ofiþeri,
maiºtri militari ºi subofiþeri. Încã
este folosit ºi la aceastã datã pen-
tru executarea tragerilor de 

instrucþie în poligoane. Obuzierul
era capabil sã execute o gamã
largã
de

misiuni datoritã muniþiei 
diversificate (explozivã,

de iluminare, cumulativã, fumi-
genã, difuzat materiale tipãrite),
uºurinþei în manevrare (2.750 kg)
ºi preciziei foarte bune. Pentru
executarea misiunilor la munte
avea o tablã de tragere specialã.
În cursul anilor 1980 obuzierul a
fost modernizat prin înlocuirea
trenului de rulare, a sistemului de
frânare, dotarea cu un înãlþãtor
optic pentru tragerile prin ochire
directã ºi dublarea mecanismului
de ochire în înãlþime, primind
indicativul "M".

Pentru tractare s-au folosit
autocamioane sovietice, apoi
autocamioanele româneºti 
SR-114  ºi  DAC 665 T.

În concluzie, M-30 este un
obuzier foarte bun
care la 60 de ani de 

la introducerea în
dotare în Armata Românã
continuã sã fie folosit pen-

tru trageri de instrucþie  ºi sã
îºi demonstreze utilitatea.

Obuzier M-30, cal. 122 mm “M” 
(modernizat). Imagine lateralã stânga. 
Aºa cum se poate observa, pentru lupta 
antitanc a fost montat încã un volan 
pentru ochirea în înãlþime.

Obuzier cal. 122 mm executând trageri. 
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Este un tun sovietic proiectat
de cãtre biroul condus de cãtre 
V. G. Grabin ºi realizat de cãtre
uzina de armament nr. 92-Gorky
în aproximativ 10.000 de exem-
plare. Numele oficial al fabricii
92 era: “Zavod imenu Stalina”
(ZiS-uzina cu numele Stalin).

Era echipat cu un închizãtor
semiautomat de tip “panã”, ver-
tical ceea ce îi permitea sã aibã o
cadenþã foarte mare -25 lovituri
pe minut. De la Zis-2 a fost preluat

afetul, scutul ºi antetrenul pentru
tunul ZiS-3. Datoritã construcþiei
moderne putea atinge o vitezã de
50 km/h pe ºosea ºi 10 km/h în
afara drumurilor. Antetrenul îi
permitea sã fie tractat de 6 cai.

Deºi a intrat în producþie în
anul 1941 a fost retras în
favoarea tunurilor cal. 45 mm-
antitanc ºi cal. 76,2 mm: La acea
datã aceste guri de foc reuºeau sã
ducã lupta cu tancurile germane
în condiþii foarte bune.

Dupã anul 1943 a fost rein-
trodus în producþie odatã cu per-
fecþionãrile aduse tancurilor ceea
ce fãcea ca tunul de 45 mm sã fie
considerat depãºit. 

A fost montat ºi pe tractorul
ºenilat “Komsomoleþ” fiind
cunoscut ca distrugãtorul de 
tancuri ZiS-30. 

A fost în dotarea plutoanelor
antitanc de la unitãþile de infan-
terie,  precum  ºi  la  regimentele 

Tunul antitanc ZiS-2, cal.57 mm, model 1943

Specificaþii tehnice
Calibrul: 57 mm
Lungimea þevii: 4.160 mm, 73 cal.
Greutatea: 1.250 kg
Lungimea tunului. 7,03 m
Înãlþimea: 1,37 m

Greutatea proiectil: 3,16 kg
Regimul de foc: 25 pr./min
Unghi de tragere orizontal: 56°
Unghi de tragere vertical: -5° la +25°
Viteza iniþialã: 1.000 m/s
Bãtaia maximã: 8.400 m 

TUNUL ANTITANC ZiS-2 , CALIBRUL 57 MM, MODEL 1943

Tun antitanc cal. 57 mm în timpul unei aplicaþii din anul 1967. 

Tun antitanc cal. 57 mm de la muzeul Centrului de Instruire 
pentru Artilerie Terestrã ºi Antiaerianã, Sibiu.
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Tun sovietic de câmp destinat
artileriei de nivel divizie unde a
fost în dotare la unul din cele 
2 regimente mixte împreunã cu
obuzierul cal. 122 mm. A fost
proiectat de cãtre biroul condus
de cãtre V. G. Grabin de la uzina
nr. 92 “Iosif Stalin”, din Gorky.

Este unul dintre cele mai
faimoase tunuri care s-au produs
de-a lungul istoriei fiind realizat în
aproximativ 103.000 de exemplare.

Deºi a preluat de la tunul 
ZiS-2 afetul ºi scutul iar þeava de
la modelul F-22USV, totuºi era

un tun nou. I s-a ataºat o frânã de
gurã care a permis reducerea
greutãþii afetului. Multe piese au
fost turnate, ºtanþate sau sudate
ceea ce reducea costurile de 2 ori
ºi timpul de producþie de 3 ori,
faþã de tunul F-22USV. Echipa
condusã de cãtre V.G. Grabin a

îmbunãtãþit tehnologia ºi a intro-
dus linii de asamblare care per-
miteau lucrul cu forþã de muncã
cu calificare redusã, în special
tineri care nu fuseserã recrutaþi
de armata roºie, fãrã rabat de la
calitate, ceea ce a asigurat 
producþia lui în cantitãþi mari.

antitanc din rezerva strategicã.
Puterea de penetrare în blindaj a
proiectilului BR 271 P era de 
83 mm, la distanþa de 1 km
(blindajul dispus sub un unghi de
60 de grade).

În România a fost achiziþio-
nat în anul 1950 ºi introdus la
artileria batalionarã (2 piese). În
anul 1960 erau în organica
diviziei de infanterie 27 de tunuri
de acest tip. A fost pãstrat la trupe
pânã în anii 1975-1977 când a
fost înlocuit de tunurile antitanc
româneºti calibrul 100 mm.

Tun antitanc ZiS-2 la muzeul. Partea superioarã a scutului se rabata cãtre inainte. Sub osie exista de asemena un scut de protecþie. 
Se poate observa asemãnarea evidentã cu modelul ZiS-3.

Antetren universal tip 52-P-353 M utilizat pentru remorcarea tunului ZiS-2, precum 
ºi pentru transportul muniþiei. A fost folosit ºi  pentru alte guri de foc: obuzierul cal. 122 mm,

M-30, tunul ZiS-3 etc. 

TUNUL ZiS-3 , CALIBRUL 76,2 MM, MODEL 1942

Tunul antitanc ZiS-3, cal.76,2 mm, model 1942

Specificaþii tehnice
Calibrul: 76,2 mm
Lungimea þevii: 3.200 mm, 42 cal.
Greutatea: 1.200 kg
Lungimea tunului. 6,095 m
Viteza iniþialã: 680 m/s

Greutatea proiectil O-350 A: 6,2  kg
Regimul de foc: 25 pr./min
Unghi de tragere orizontal: 54°
Unghi de tragere vertical: -5° la +37°
Bãtaia maimã cu pr. perf.: 4.000 m

Bãtaia maximã pr. expl.: 13.290 m 
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A fost considerat de cãtre
autoritãþile sovietice, inclusiv de
cãtre Stalin ca fiind cel mai bun
tun divizionar din lume.
Datoritã energiei foarte mari
la gura þevii (175 tf) a fost
folosit ºi ca tun antitanc cu
proiectil perforant. Apariþia
tancurilor germane “Tiger
I” ºi mai târziu “Panther” a
fãcut ca lupta cu acestea sã
devinã foarte dificilã. Capacitatea
de perforare a blindajului cu
proiectilul perforant BR-350A
era de 55 de mm la 1.000 m,
lovitura sub un unghi de 
60 de grade.

A fost foarte apreciat
pentru calitãþile sale: fiabili-
tate, uºurinþa în lucrul cu
diferitele mecanisme, pre-
cizia tragerii. Putea fi operat
de cãtre servanþi cu o
pregãtire sumarã. Profesorul
Wolf (inginer ºef al departamen-
tului artilerie de la Krupp) afir-
ma: "Tunurile germane sunt cele
mai bune din lume cu excepþia
celor sovietice" referindu-se la
ZiS-3, pe care-l considera "cea
mai  ingenioasã armã din istoria
artileriei".

Dupã cel de-al doilea rãzboi
mondial a fost în dotarea
majoritãþii þãrilor tratatului de la
Varºovia iar ulterior a fost vândut
þãrilor din lumea a treia. 

În România a intrat în dotare
încã din anul 1945 când cele douã
divizii de voluntari “Tudor

Vladimirescu” ºi “Horea, Cloºca
ºi Criºan” aveau câte o baterie la
regimentele de infanterie.

Tunul divizionar de câmp cal. 76,2 mm,
model 1942, cunoscut ºi ca ZiS-3. 

Anul 1953. Lecþie de cunoaºtere a tunului ZiS-3 desfãºuratã 
la ªcoala de ofiþeri de artilerie din Sibiu.

Muniþie pentru tunul ZiS-3
(de la stânga):

1 ºi 2. Proiectile perforante
BR-350 A, BR-350 B;

3. Proiectil perforant trasor
subcalibru BR-354 P;

4. Proiectil exploziv OF-350;
5. Proiectil cumulativ BK-354.
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Ulterior a fost în dotarea
divizionului de artilerie (18 piese)
de la toate regimentele de 
infanterie.

Analizând comparativ acest
tun cu tunul românesc
“Reºiþa”cal. 75 mm rezultã
urmãtoarele aspecte: energia la
gura þevii -175 tf faþã de 235 tf la

tunul românesc. Viteza iniþialã:
745 m/s faþã de 840-1030 la
tunul “Reºiþa”. Unghiul de
tragere transversal: 55° faþã de
70°. Rezultã cã, în pofida
numãrului mic în care a fost pro-
dus, tunul românesc era superior
tunului ZiS-3 având calitãþi anti-
tanc mai bune, la o bãtaie

apropiatã fiind folosit în acelaºi
timp ºi pentru artileria de câmp.
Ceea ce le deosebea era sistemul
extraordinar de bine pus la punct
al producþiei care a permis
realizarea tunului ZiS-3 în
condiþii de costuri reduse ºi cu
un randament incredibil în
condiþii de rãzboi.

TUNUL ANTITANC BS-3 , CALIBRUL 100 MM, MODEL 1944

Tun sovietic proiectat de
echipa V. G. Grabin dupã tunul
naval B-34 ºi produs în ultima
parte a rãzboiului. Era destinat
deopotrivã luptei antitanc, pre-
cum ºi sprijinului cu foc al luptei
ca tun de câmp. Ca tun antitanc
putea scoate din luptã orice tanc de
la distanþa de 1 km. Cu proiectilul
BR-412B penetra blindaje de 150 mm
la distanþa de 1.000 m  (unghi de
90°). A fost în dotarea artileriei de
corp de armatã ºi la artileria
brigãzilor de tancuri sovietice.

În Armata Românã tunul
figura, în evidenþele din anul
19541, la artileria antitanc din
rezerva strategicã: Regimentul 99
Antitanc Caracal, Divizionul
1057 Antitanc, M. Bravu. La
nivelul corpurilor de armatã era
prevãzut, dar era substituit cu
tunul cal. 105 mm Schneider ºi

alte materiale, fiind consemnat în
evidenþe doar la Regimentul 242
Artilerie de la Brãila, subordonat
Corpului 19 Armatã1. 

Tunul antitanc BS-3, cal.100 mm, model 1944

Specificaþii tehnice
Calibrul: 100 mm
Lungimea þevii: 5.960 mm, 59,6 cal.
Greutatea: 3.650 kg
Viteza iniþialã: 900 m/s
Greutatea proiectil expl.: 15,6 kg

Echipaj: 8 oameni
Regimul de foc: 8-10 pr./min
Unghi de tragere orizontal: 58°
Unghi de tragere vertical: -5°la+45°
Bãtaia maximã cu proiectil exploziv:  
20.000 m 

Autotun sovietic des-
tinat sprijinului cu foc al
operaþiilor forþelor luptã-
toare realizat în peste
14.000 de exemplare,
fiind al doilea cel mai
produs blindat dupã T-34.

A fost obþinut prin
montarea   tunului    de 

Tunul antitanc BS-3, calibrul 100 mm. 
A fost folosit ºi ca tun de câmp pentru 

artileria de nivel corp de armatã.

1D172

1”165 de ani de existenþã a artileriei române moderne”, Editura C.T.E.A., Bucureºti, 2008 pg.417-419

AUTOTUNUL SU-76, MODEL 1942
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Autotun sovietic construit pe
ºasiul tancului T-34 la uzina de
maºini grele din Ecaterinburg. În
timpul celui de-al II-lea rãzboi
mondial a devenit cel mai bun
tun autopropulsat din lume
capabil sã strãpungã blindaje
de 125 mm de la distanþa de 
2 km. Penetra blindajul de 85 mm
al tancului german Panther de la
1,5 km. Era echipat cu motorul
diesel”V-2-34 M” cu 12 cilindri,
farã compresor, cu injecþie 
directã ºi rãcire cu apã (580 CP).

Era echipat cu tunul cal. 100 mm,
tip D-10S care a fost montat mai
târziu pe tancul T-55.  A fost
retras din armata sovieticã în anul
1957 ºi vândut în diferite þãri.

În Armata Românã, în anul
1968 era în dotarea divizionului
antitanc din organica diviziilor
mecanizate ºi la bateria antitanc
(4 piese) din divizia de tancuri.

76 mm de câmp, ZiS-3, pe ºasiul
tancului T-70. Întrucât dimensiu-
nile tunului ZiS-3 nu corespun-
deau cu ºasiul, acesta a fost lungit
ºi i s-a adãugat câte un galet pe
fiecare parte.

Produs iniþial cu o cutie blin-
datã, în anul 1943 s-a renunþat la
ea iar acoperiºul compartimentu-
lui servanþilor a fost înlãturat
pentru un serviciu la armament
mai uºor. Aceastã versiune s-a
numit SU-76 M, majoritatea
autotunurilor fiind produse în
aceastã versiune, pânã în anul
1945.

SU-76 combina trei roluri: de
tun uºor de asalt, tun mobil anti-
tanc ºi tun pentru tragerile indi-
recte. În luptele desfãºurate s-a
dovedit mai puternic chiar decât
tancurile uºoare sovietice. În
ciuda pericolului  reprezentat de

armamentul de infanterie ºi
grenadele de mânã, comparti-
mentul deschis permitea echipa-
jului sã comunice uºor cu infante-
ria sprijinitã ºi chiar sã-ºi salveze
viaþa când autotunul era lovit. Era
dotat cu staþia radio 10-RT ce
putea asigura legãtura în fonie ºi
telegrafie de pe loc la distanþa
maximã de 20 km ºi din mers la
distanþa de 15 km. Armamentul
suplimentar era o mitralierã 
cal. 7,62 mm tip DT (DTM).

Tunul ZiS-3 îi permitea sã
angajeze lupta cu orice tip de
tanc.Totuºi, tancul Panther nu

putea fi scos din luptã decât din
flanc iar tancul Tiger era invul-
nerabil. Putea fi folosit în terenuri
inundate ºi mlãºtinoase cu sprijin
minim din partea geniºtilor.

Grosimea blindajului era de
35 mm în faþã ºi 16 mm lateral.

În Armata Românã a fost
introdus odatã cu schimbarea
armamentului din anii 1949-
1950. Iniþial a dotat Regimentul
10 autotunuri de la Târgoviºte, iar
ulterior a fost în dotarea bateriei
de autotunuri de la regimentele
de infanterie (6 piese) alãturi de
un divizion de tunuri ZiS-3.

Autotunul SU-76, model 1942

Specificaþii tehnice
Lungimea: 4.965 mm
Lãþimea: 2,73 m
Înãlþimea: 2,17 m
Greutatea: 10,5 t
Echipaj: 4 oameni
Regimul de foc: 5-6 pr./min

Viteza pe drum denivelat: 20 km/h
Urcã pante maxime de: 30°
Trece pante transversale de: 35°
Motor: SR 211, benzinã, 140  CP
Raza de acþiune: 206 km
Armament: tun ZiS-3, cal. 76,2 mm;
mitralierã cal. 7,62 mm DT (DTM)

AUTOTUNUL SU-100, MODEL 1944

Autotunul SU-100, model 1942

Specificaþii tehnice
Greutatea: 31,6 t; Lungimea: 8,3 m
Lãþimea: 3,0 m; Înãlþimea: 2,7 m
Echipaj: 4 oameni
Regimul de foc: 2-3 pr./min
Blindajul la partea din faþã: 75 mm.
Consumul pe ºosea: 200-270 l/100 km

Consum  drum de þarã: 350 l /100 km
Viteza maximã: 40 km/h
Urcã pante maxime de: 30°
Trece vaduri adânci de: 1,3 m
Raza de acþiune: 300 km
Bãtaia max. cu pr.perforant: 4 km
Bãtaia max. cu pr. exploziv: 16,8 km 

Autotunul SU-100. În unele þãri este în dotare ºi în anul 2010.
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Tun divizionar de
câmp folosit dupã cel
de-al doilea rãboi mon-
dial pentru înlocuirea
modelului  ZiS-3, cal. 76 mm.
A fost produs la uzina
nr. 9 “Uralmaº” între
anii 1945 -1953.

Tunul avea calitãþi
antitanc foarte bune
potenþate de folosirea
proiectilului cumulativ
BK-2M cu care putea
strãpunge blindaje de
300 mm. În acest sens
ducea  lupta cu succes
împotriva tancurilor ºi trans-
portoarelor blindate prin trageri
prin ochire directã dar ºi prin
trageri indirecte cu  proiectilul
exploziv O-365K  ce avea o greu-
tate de 9,5 kg. 

Folosea urmãtoarele tipuri de
proiectile: exploziv, perforant-
trasor, perforant-trasor subcali-
bru ºi cumulativ.

În Armata Românã a fost
achiziþionat dupã anul 1950, în
anul 1954 fiind materialul de bazã
din înzestrarea divizioanelor anti-
tanc ale corpurilor de armatã ºi
împreunã cu tunurile cal.  57 mm
la divizioanele antitanc ale divizi-
ilor. Totodatã a fost în înzestrarea
regimentelor de artilerie de divizie
împreunã cu obuzierul cal. 122 mm
sau aruncãtorul cal. 120 mm.

TUNUL D-44, CALIBRUL 85 MM, MODEL 1944

Tunul D-44, calibrul 85 mm. A impresionat prin performanþe la data apariþiei sale.

Proiectil perforant-trasor subcalibru
BR-365P pentru tunul de  85 mm. La partea
inferioarã se observã brâul forþator dublat,
din cupru. Acesta îi asigurã proiectilului

miºcarea de rotaþie pe traiectorie.

Tunul D-44, cal. 85 mm, model 1944

Specificaþii tehnice
Calibrul: 85 mm
Lungimea þevii: 55 cal.
Lungimea tunului: 8.340 mm
Greutatea: 1.725 kg
Viteza iniþialã: 1.030 m/s 

Echipaj: 8 oameni
Regimul de foc: 22 pr./min
Unghi de tragere orizontal: 54°
Unghi de tragere vertical: -7° la +35°
Bãtaia maximã cu proiectil exploziv:
15.650 m 

TUNUL ANTITANC D-48, CALIBRUL 85 MM, MODEL 1948

Tun antitanc dezvoltat dupã
cel de-al doilea rãzboi mondial de
cãtre industria sovieticã. A fost
proiectat de biroul condus de
cãtre FF Petrov ºi produs la uzina
nr.  75 din Iurga, începând cu anul
1953. A preluat afetul de la tunul
divizionar cal. 85 mm ºi blocul

închizãtor de la tunul BS-3. În
Armata Românã era completat cu
urmãtoarele proiectile: exploziv
OF-372 ºi perforant-trasor 
BR-372. Distanþa loviturii directe
pentru obiective cu înãþimea de 
2 metri la ambele proiectile era
de 1.200 m. Caracteristic pentru

acest tun este þeava de 6.290 mm
adicã de 74 de calibre. Conform
aprecierilor noastre este tunul
cu cea mai lungã þeavã, rapor-
tatã la calibru care a fost în
dotarea artileriei române. 

Roþile tunului erau preluate
de   la   camionul   ZIS  ºi   erau  
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umplute cu cauciuc buretos.
Pentru trecerea tunului din pozi-
þia de marº în poziþia de luptã
erau necesare 1,5-2 minute.

A fost în producþie pânã în
anul 1957 fiind produse 
819 bucãþi. Elemente ale tunului
D-48 au fost utilizate pentru 
producerea primului tun antitanc
din lume cu þeavã lisã,
T-12 (2A19), în anul 1958.

Calitãþile antitanc ale tunului
erau foarte bune. Puterea de
pãtrundere în blindaj a proiectilu-
lui perforant BR-372 era de 
120 mm la distanþa de 2.000 m
(unghi de incidenþã de 60 °). 

Tunul antitanc D-48. 
Se remarca prin þeava lungã de 74 de calibre.

Tunul D-48, cal. 85 mm, model 1948

Specificaþii tehnice
Calibrul: 85 mm
Lungimea tunului: 9.195 mm
Greutatea pentru marº: 2.400 kg
Înãlþimea: 1.475 mm
Greutatea proiectilului expl: 9,66 kg

Viteza iniþialã: 1.040 m/s 
Regimul de foc: 15 pr./min
Unghi de tragere orizontal: 54°
Unghi de tragere vertical: -6° la +35°
Bãtaia maximã cu proiectil exploziv:
18.970 m 

TUNUL FÃRÃ RECUL B-11 (RG107), CALIBRUL 107 MM, MODEL 1954

Este un tun cu þeavã lisã pro-
dus în U.R.S.S., având dublã des-
tinaþie: tun de câmp ºi tun anti-
tanc. Greutatea redusã îi permitea
sã fie tractat, de la gura þevii, cu
autoturisme de tip GAZ. 

Era completat cu douã
proiectile cu miºcare lentã de
rotaþie ºi aripioare. Ca tun de
câmp folosea proiectilul exploziv
O-883A cu greutatea de 8,5 kg.
Greutatea loviturii:13,6 kg.

Proiectilul antitanc era de tip
cumulativ, denumit BK-883 ºi
avea greutatea de 7,5 kg.
Greutatea loviturii completatã cu
focosul GK-2 era de12,5 kg.

Se remarca prin calitãþi anti-
tanc foarte bune. Puterea de
pãtrundere în blindaj a proiectilu-
lui BK-883 era de 380 mm la dis-
tanþa maximã de 1400 m.

În România, în anul 1954 era
în dotare în divizia de infanterie,
la artileria regimenta-
rã ce era compusã
dintr-o baterie de aruncã-
toare cal. 120 mm ºi o
baterie de tunuri fãrã
recul cal. 107,
ambele de câte 
4 tunuri. La divizia
mecanizatã era în
dotarea artileriei
batalionare, în bate-
ria antitanc: un plu-
ton de 2 piese, alãturi
de tunuri fãrã recul
de 82 mm ºi tunuri
de  57 mm (câte un
pluton de 2 piese). 
A mai fost în dotarea 
bateriilor antitanc 

de la nivelul diviziilor 89 ºi 
93 infanterie (6 piese).

Tunul fãrã recul B-11, cal. 107 mm, model 1954

Specificaþii tehnice
Calibrul: 107 mm
Greutatea: 305 kg
Lungimea: 3.560 mm
Lungimea þevii: 3.383 mm
Echipaj: 5 oameni
Unghi de tragere orizontal: 70° 

Unghi de tragere vertical: - 10°
la + 45°
Viteza iniþialã: 375 m/s 
Regimul de foc: 6 pr./min
Înãlþimea: 1,19 m
Bãtaia maximã cu proiectil
exploziv: 6.650 m 

Tunul fãrã recul B-11. Piesã aflatã la Muzeul
Militar Naþional din Bucureºti.
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Cunoscut ºi ca RG82 a fost
produs în U.R.S.S. pentru
înlocuirea modelului SPG-82. În
Armata Roºie a fost în dotare în
perioada 1954-1960 fiind succe-
dat de cãtre modelul de 73 mm
SPG-9 (AG-9).

Era dotat cu þeavã lisã, un
tren rulor cu douã roþi ce putea fi
detaºat ºi un afet tripod pentru
tragere. La partea din faþã a þevii
erau dispuse douã mânere cu aju-
torul cãrora tunul putea fi trans-
portat de cãtre servanþi pe dis-
tanþe mici ºi  o roatã mai micã
pentru a preveni deteriorarea
þevii pe timpul deplasãrii.

Putea executa misiuni anti-
tanc cu ajutorul proiectilului
cumulativ BK-881 ºi misiuni de
sprijin cu foc cu proiectilul
exploziv O-881A, pânã la 
distanþa maximã de 4.500 m.

La începutul anilor 1960 a
fost în dotare la artileria bata-
lioanelor de infanterie române,
unde, în organica bateriei antitanc
exista un pluton de tunuri fãrã
recul cal. 82 mm, alãturi de un
pluton de tunuri cal. 57 mm 
(2 piese)  ºi  un  pluton  mitraliere  AA.

Pentru transport în terenuri
grele, mai ales de cãtre trupele
de vânãtori de munte tunul fãrã
recul de 82 mm se samariza pe
patru cai. Pe samarul nr. 1 se
transporta: tunul propriu-zis,
lada cu piese de schimb ºi acce-
sorii pentru tun, înãlþãtorul cu
dispozitivul de iluminare ºi acu-
mulatorii.

Pe samarele nr. 2, 3 ºi 4 se
transportau muniþia, lopeþile,
târnãcopul, fierãstrãul, toporul
ºi lanterna cu acumulatori. În
vederea fixãrii pe samar, tunul

se demonta în trei pãrþi. þeava
propriu-zisã, culata cu închizã-
torul ºi afetul care se fixa în
cadrul respectiv.

A fost înlocuit cu tunul fãrã
recul tip  AG-9, calibrul 73 mm
care are caracteristici tehnice
superioare.

TUNUL FÃRÃ RECUL B-10, CALIBRUL 82 MM, MODEL 1954

Tunul fãrã recul cal. 82 mm, B-10 dispus pe trenul rulor. 
Pentru tragere se  fixa pe afetul tripod.

Tunul B-10, cal. 82 mm, model 1954

Specificaþii tehnice
Calibrul: 82 mm
Lungimea tunului: 1.850 mm
Lungimea þevii: 1.660 mm
Echipaj: 4 oameni
Greutatea proiectilului expl: 3,9 kg

Viteza iniþialã: 320 m/s 
Regimul de foc: 6 pr./min
Greutatea cu roþi: 85 kg
Unghi de tragere vertical: -20°la+35°
Bãtaia maximã cu proiectil exploziv:  
4.500 m 

Tunul fãrã recul B-10, samarizat. Un tun cu muniþia aferentã se semariza pe patru cai.
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Acesta este un
obuzier-tun auto-
propulsat,  blindat -
sovietic, realizat
în uzinele Kirov
din Leningrad.
Armamentul prin-
cipal era tunul
obuzier ML-20 cu
o þeavã lungã de
4,2 m (27.9 ca-
libre) completat
cu o mitralierã
AA de 12.7 mm tip
DªK (300  cartuºe).
Variantele apã-
rute mai târziu au
avut o þeavã de 4,9 m (32.3 cali-
bre). Folosea turela tancului IS-1,
ulterior IS-2 (Iosif Stalin) care
avea un blindaj de 90 mm la
partea frontal-inferioarã. Blindajul
în jurul þevii  era de 320 mm.

Motorul obuzierului-tun era
diesel, de tipul V-2IS sau V-54K
(la modelul SU-152K) cu puterea
de 520 CP. Suspensia celor 
12 galeþi era tip barã de torsiune.

Toate trapele aveau peris-
coape telescopice de tip  ST-10.
Echipajul comunica printr-un
interfon de tip TPU-4-BisF, iar
pentru legãtura cu exteriorul
exista o staþie radio de tipul 10R
sau 10RK.

ISU-152 putea îndeplini
urmãtoarele funcþii: artilerie grea
de asalt, vânãtor (distrugãtor) de
tancuri ºi obuzier-tun autopropul-
sat. În fiecare dintre aceste
ipostaze autotunul performa la
nivel superior. 

Pentru tragerile indirecte, pe
lângã muniþia explozivã de 43,56 kg

folosea proiectilul G-545, rup-
turã-beton cu greutatea de 
56  de kg, foarte eficient împotri-
va lucrãrilor de fortificaþii.

În perioada 1943-1945 a
acþionat în cadrul a aproximativ
53 de regimente grele de artilerie
organizate pe 4 baterii a câte 
5 obuziere autopropulsate ºi
obuzierul comandantului, în total
21 de piese la un regiment. Ca tun
greu de asalt acþiona, de regulã,
însoþit de infanterie de protecþie.
Ca vânãtor de tancuri, deºi nu a
fost proiectat pentru acest rol,
putea scoate din luptã orice tanc
german: “Panther”, “Tiger” sau
chiar “Elephant”. Proiectilele
explozive aveau ca efect dislo-
carea turelei acestor tancuri. 

Ca obuzier-tun autopropulsat
era foarte util având în vedere
mobilitatea ºi puterea de foc
ridicate. Avea inconvenientul
unei rezerve mici de proiectile
(20 de  lovituri, 13 explozive ºi 
7 perforante), iar reîncãrcarea se
executa greu având în vedere
înãlþimea mare a turelei, în apro-
ximativ 40 minute.

Se estimeazã cã, pânã în anul
1947 au fost construite în total
3.242 de ISU-152, incluzând
variantele K ºi M.

În Armata Românã au fost
în dotare în organica
divizioanelor de artilerie ale
celor 3 divizii de tancuri:
Diviziile 6, 7 ºi 57 Tancuri.

Obuzierul-tun autopropulsat ISU-152,  model 1943

Specificaþii tehnice
Greutatea: 47,2 t
Lungimea: 9.180 mm
Lãþimea: 3.070 mm
Înãlþimea: 2.480 mm
Echipaj: 4 sau 5 oameni
Combustibil: motorinã

Capacitatea rezervoarelor: 560 l
Raza de acþiune: 120 km
Viteza: 37 km/h, drum;20 km/h, câmp
Raport putere/greutate:11 CP/tonã
Proiectile: OF-540, exploziv; BR-540,
perforant (115 mm la 1 km); G-530,
545 rupturã-beton

OBUZIERUL-TUN AUTOPROPULSAT ISU-152, MODEL 1943 (T-152)

Autotunul ISU-152. 
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Este aruncãtorul cu cel mai
mare calibru, utilizat de forþele
sovietice în cel de-al doilea
rãzboi mondial. În timpul
rãzboiului a acþionat în cadrul
unor brigãzi sovietice  dotate cu
32 de aruncãtoare (4 divizioane a
câte 8 aruncãtoare).

Se remarcã prin sistemul
ingenios de încãrcare a bombei,
pe la culatã, realizat prin bascu-
larea leagãnului cu þeava cãtre
înainte. În ciuda calibrului mare
aruncãtorul avea o construcþie
clasicã. Având în vedere ºocul
mare rezultat în urma tragerii era
dotat cu un sistem de atenuare a
reculului. Transportul se executa
prin tractarea cu ajutorul ochiului
de împerechere dispus la gura
þevii. Acesta se înlãtura pe timpul
tragerii.

Câteve date constructive:
înãlþimea þevii la înclinarea de
80° - 3,5 m; lungimea-3.985 mm.
Bãtaia minimã era de 630  m.

În Armata Românã a fost
achiziþionat în anii 1949-1950 ºi
a dotat un divizion de aruncãtoare
mixt (160 ºi 240 mm) din
Brigada 74 Artilerie Roman, ulte-
rior în subunitãþi din Brigada 17
Artilerie Bârlad, ambele  aflate în
Rezerva general strategicã.

ARUNCÃTORUL MT-13, CALIBRUL 160 MM, MODEL 1943 

Aruncãtorul MT-13, cal. 160 mm, model 1943

Specificaþii tehnice
Calibrul: 160 mm
Greutatea pentru luptã: 1.170 kg
Lungimea þevii: 3.030 mm
Regimul de foc: 3 pr./min

Câmp de tragere vertical: +45° la +80°
Câmp de tragere orizontal: 25°
Greutatea bombei F-852: 40,8 kg
Viteza iniþialã: 245 m/s
Bãtaia maximã: 5.150 m

Aruncãtorul MT-13.Vedere lateralã. 

Aruncãtorul MT-13 în timpul încãrcãrii bombei F-852. Încãrcarea bombei  
se fãcea pe la culatã prin rabaterea cãtre înainte a leagãnului cu þeava.
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Este cea mai mare gurã de
foc care a fost în dotarea arti-
leriei române în istoria de 
167 de ani. Aruncãtorul de
provenienþã sovieticã a fost vãzut
în public prima datã în anul 1953
ºi este încã în dotare în þãri, pre-
cum Bulgaria, Ungaria, China,
India etc. În Uniunea Sovieticã a
fost înlocuit, în anul 1975, cu
varianta autopropulsatã 2S4
“Tulpan” care foloseºte ºi proiec-
tile cu bãtaie extinsã de 20 km.

Se compune dintr-o þeavã cu
închizãtor dispusã pe un afet cu
sistem de atenuare a reculului cu
arc, pentru protejarea aparatelor
de ochire ºi evitarea afundãrii în
pãmânt a plãcii de bazã. Placa de
bazã are greutatea de 685 de kg.
Aparatele de ochire se transportã
separat ºi se monteazã înainte de
tragere. Mecanismele de ochire

în direcþie ºi în înãlþime sunt
aºezate pe partea stângã.

M-240 era tractat în perioada
de început a introducerii în dotare
cu autotractoare sovietice AT-P,
AT-L sau AT-S care transportau ºi
echipajul de 11 oameni. Un alt
autovehicul transportã muniþia.

Dupã ajungerea
aruncãtorului în 

poziþia de tragere,
care trebuie sã

fie aleasã într-
un teren cu

sol tare, se
executã

d e c u -
plarea de la
autotractor ºi
î n l ã t u r a r e a
ochiului de îm-
perechere care cân-

tãreºte 65 de kg. 
Trecerea în poziþie de luptã

dureazã aproximativ 25 de
minute.

Bomba aruncãtorului F-864
cântãreºte 130,7 kg, din care 34
reprezintã greutatea încãrcãturii
de trotil ºi mãsoarã 1,6 metri.
Pentru încãrcare, þeava este
rabatatã în poziþie orizontalã cu
închizãtorul deschis. Operaþia se
executã de cãtre 5 oameni, ast-
fel: bomba este adusã pe un
cãrucior lângã þeavã, iar apoi
este ridicatã cu doi cleºti metalici
care se fixeazã pe corpul
bombei, fiecare mânuit de câte

doi oameni. Cei patru militari
ridicã apoi bomba de
130 kg pânã la înãlþimea

ARUNCÃTORUL M-240, CALIBRUL 240 MM, MODEL 1950 

Aruncãtorul M-240, cal. 240 mm

Specificaþii tehnice
Calibrul: 240 mm
Greutatea pentru luptã: 3.610 kg
Greutatea pentru miºcare: 4.230 kg
Lungimea þevii: 5.340 mm

Înãlþimea în poziþie de marº: 2.120 mm
Câmp de tragere vertical: +45° la +80°
Câmp de tragere orizontal: 25°
Greutatea bombei. 130,7kg
Bãtaia maximã: 9.700 m

Aruncãtorul M-240.
Sus: Detaliu privind poziþia þevii la încãrcare;
Mijloc: În poziþie de marº;
Dreapta: În poziþie de tragere. Se remarcã
înãlþimea de 1,6 m a bombei, apropiatã de
înãlþimea militarului. 
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umerilor, o aºezã pe suportul de
uºurarea încãrcãrii, iar cel de-al
cincilea militar o împinge în
þeavã. Regimul de foc: un
proiectil pe minut. În Armata
Românã a fost adus, probabil, în

anii 1950  ºi a fost în dotare pânã
în anii 1995. Era cuprins în evi-
denþe, în anii 1960, la un divizion
de aruncãtoare mixt (160 ºi 
240 mm) din Brigada 74 Artilerie
Roman ºi la Brigada 175

Artilerie Galaþi (un divizion cu
12 aruncãtoare), ambele din
Rezerva general strategicã (a
comandantului suprem). Ulterior
a fost în dotare ºi la Brigada 
17 Artilerie Bârlad.

ARUNCÃTORUL DE PROIECTILE REACTIVE  R 2, CALIBRUL 130 MM 

Aruncãtorul de
proiectile reactive cali-
brul 130 mm era de ori-
gine cehoslovacã ºi a
intrat în dotare în peri-
oada 1949-1950. Era
dispus pe un autocamion
ZIS-151 cu 3 punþi
motoare. Avea un pachet
de 32 de tuburi de
lansare rachete dispus pe
o platformã în care se
gãseau, ca muniþie de
rezervã 66 de rachete.
Greutatea aruncãtorului
cu toate cele 98 de rachete
era de 10.330 kg, iar numai cu
rezerva (66) de 9.700 kg.  

Cabina autovehicului avea
construcþia proiectatã sã reziste la
ºocul produs de lansarea
rachetelor. Pe direcþia ei se putea
executa tragerea sub un unghi
minim de 6 grade. Timpul mediu
pentru tragerea  unei salve era de
12,4 secunde.Viteza de deplasare
în  teren accidentat era de 

10 km/h, iar pe drum de 40 km/h.
În anul 1954 era în dotarea la

câte un divizion de 12 aruncã-

toare la Brigada 74 Obuziere
Roman ºi Brigada 175
Aruncãtoare Galaþi.

Aruncãtorul  de proiectile reactive , calibrul 130 mm

Specificaþii tehnice
Calibrul: 130 mm
Greutatea fãrã muniþie: 7.575 kg
Lungimea aruncãtorului: 7.000 mm
Lãþimea: 2.380 mm
Înãlþimea în poziþie de marº: 2.180 mm
Rachete: ORNNG cu focos nz-60

Date despre rachetã: greutatea: 24 kg,
viteza iniþialã: 420 m/s, lungimea: 

815 mm, timp de ardere, motor cu 
8  ajutaje: 0,67 s
Câmp de tragere vertical: +0° la +50°
Câmp de tragere orizontal: st./dr. 120°
Bãtaia maximã: 8.200 m

Baterie românescã de aruncãtoare de proiectile reactive, calibrul 130 mm.

ARUNCÃTORUL DE PROIECTILE REACTIVE BM-21 “GRAD”, CALIBRUL 122 MM 

BM-21 “GRAD”- în tradu-
cere “Grindina” este cel mai
rãspândit lansator multiplu de
rachete din lume fiind un ele-
ment din complexul de rachete
9K51, fabricat în anul 1964. Din
complex mai fãceau parte: punc-
tul de comandã,  maºinile de
transport ºi reîncãrcare 9T254,

maºina de legare topogeodezicã
etc.

În dotare în peste 60 de þãri 
s-au fabricat sub licenþã,
lansatorul propriu-zis este dispus
pe excelentul autocamion sovie-
tic, standard, URAL 375 D sub
forma unui pachet de ghidaje de 
4 rânduri a 10 tuburi, în total 40

de tuburi. Varianta româneascã
folosea camioane URAL 375 E
echipate cu motoare V 8, pe ben-
zinã, de 180 cai putere. Viteza
maximã pe drum: 75 km/h, iar
raza de acþiune: 750 km. Trebuie
subliniate calitãþile deosebite ale
autocamionului URAL 375, care
la data introducerii  în  dotare era  
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Este primul complex de
rachete antitanc din Tratatul de la
Varºovia produs în anul 1960 la
fabrica din Kolomna, U.R.S.S.
Denumirea ruseascã “ªmel” se
traduce “bondarul”, însã în
nomenclatorul NATO este cunos-

cut ca sis-
temul AT-1
“ S n a p p e r ” .
Lansatorul era
montat pe
autoturismul
GAZ-69, avea

Aruncãtorul de proiectile reactive BM-21. Foloseºte platforma camionului standard, sovietic, URAL 375 D sau E.

unul dintre cele mai moderne.
Acesta avea tracþiune pe toate
cele 6 roþi ºi sistem de umflare
din mers, era capabil sã treacã
vaduri adânci de 1,5 m ºi sã tra-
verseze zone greu accesibile prin
modificarea presiunii din pneuri.

BM-21 poate lansa rachetele
din cabinã cu ajutorul dispozi-
tivului de dare a focului 9V170
sau de la distanþã, printr-un sis-
tem de control folosind un cablu
cu lungimea de 64 de metri.
Cele 40 de rachete se pot lansa
la interval de 0,5 s iar cei 
5 servanþi pot reîncãrca manual
lansatorul în aproximativ 
10 minute.

Tuburile de lansare asigurã o
miºcare lentã de rotaþie la ple-
carea rachetei, iar aceasta este

menþinutã pe traiectorie datoritã
blocului stabilizator cu ampenaj.
Timpul necesar pentru
deschiderea focului, stabilit de
constructor este în jur de 
3 minute, iar timpul de pãrãsire
a poziþiei, dupã tragere, de 
2 minute. Unghiul minim de
tragere pe direcþia cabinei este 
de 11°.

În Rusia, începând din anul
2003 a fost dezvoltatã o variantã
perfecþionatã de lansator, denu-
mit BM-21-1, montat pe ºasiul

camionului ZIL-4230, fiind
echipat cu sistem de poziþionare
prin satelit ºi capabil sã lanseze
rachete calibrul 122 mm cu bãta-
ia maximã de 40 km.

În Armata Românã a fost
introdus în dotare la sfârºitul
anilor 1960 la regimentele de
artilerie de divizie, care, pe lângã
2 divizioane de obuziere calibrul
122 mm aveau în organicã ºi un
divizion de aruncãtoare de
proiectile reactive, 122 mm cu 
18 lansatoare.

Aruncãtorul  de proiectile reactive BM-21, cal. 122 mm

Specificaþii tehnice
Calibrul: 122,4  mm
Greutatea cu servanþi ºi muniþie: 13,7 t
Greutatea fãrã servanþi ºi muniþie: 10,8t
Lungimea aruncãtorului: 7.350 mm
Lãþimea pentru miºcare: 3.010 mm

Înãlþimea în poziþie de marº: 3.090 mm
Câmp de tragere vertical: +0° la +55°
Câmp de tragere orizontal: st 105°./dr.
70°
Greutatea rachetei M 21-OF: 66 kg
Bãtaia maximã: 20,4 km

COMPLEXUL DE RACHETE ANTITANC DIRIJATE (R.A.D.) “ªMEL”

Instalaþia de lansare 2 P-26. Este prima instalaþie 
de rachete antitanc introdusã în dotarea Armatei României.
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indicativul 2 P-26 ºi utiliza
racheta cu încãrcãturã cumula-
tivã, dirijatã prin fir 3M6.
Aceastã rachetã era capabilã sã
strãpungã blindaje groase de 
300 mm la distanþa de 2 km. Era
uºor de recunoscut datoritã ampe-
najului mare ºi vârfului ascuþit.

Dezvoltatã în numai 2 ani, în
perioada 1958-1960, racheta era
menitã sã suplineascã lipsa de
precizie ºi eficacitate a tunurilor,
la distanþe peste 1,5 km. Racheta
avea o vitezã medie scãzutã, de
aproape 110 m/s ceea ce fãcea ca
durata de traiect la distanþa maxi-
mã de 2 km sã fie de 20 secunde.
În ciuda acestui fapt ºi a abilitãþii
pe care trebuiau sã o deþinã ope-
ratorii, care foloseau un sistem
tip “joystick”, sistemul a însem-
nat un progres deosebit în lupta
antitanc. Autoturismul GAZ-69
transporta 4 rachete cu sistemele
de ghidare aferente, avea greu-
tatea de 2.370 kg ºi lungimea de
3,85 m. Operatorul putea dirija ºi
de la o distanþã de 30 de metri de
instalaþie. Deºi a fost arãtat în
public prima datã în anul 1963,
instalaþia 2 P-26 a fost achiziþio-
natã în Armata Românã în anii
1961-1962.

În anul 1964 a fost produsã o
instalaþie de lansare nouã,  denu-
mitã 2 P-27 la care sistemele de
lansare ºi dirijare erau dispuse pe
autovehiculul blindat BRDM-1.
Acesta transporta ºi lansa doar 
3 rachete. Datele de gabarit:
greutatea de 5,85 tone ºi

lungimea de 5,7 m. BRDM-1 se
putea deplasa pe apã cu viteze de
8-9 km/h. La ambele instalaþii de
lansare echipajul era compus din
operatorul la sistemul de dirijare
ºi ºoferul.

Meritã a fi subliniat aici con-
tribuþia deosebitã a unor ofiþeri

din Comandamentul Artileriei ºi
Centrul de instrucþie pentru arti-
lerie Ploieºti în achiziþionarea ºi
instruirea pe linia tehnicii RAD:
Col. ing. Ciocoiu Nicolae, Col.
ing. Wolf Sergiu, Col. Toma
Vasile, Maiºtrii militari Parpalea
Eugen, Þipãu Petre ºi Pintilie I. 

Racheta antitanc dirijatã 3M6

Specificaþii tehnice
Diametrul: 136  mm
Diametrul aripilor: 750 mm
Lungimea:1150 mm
Greutatea rachetei: 24,5 kg 

Distanþa maximã de tragere: 2 km
Distanþa minimã de tragere: 600 m
Puterea de perforare a blindajului, la
unghi de incidenþã de 90°/60°: 300 mm
respectiv 150 mm.

Centrul de instrucþie pentru artilerie terestrã, Ploieºti. 
Sus: Curs de cunoaºterea rachetei 3M6; 

Jos: Instalaþia de lansare 2 P-27 dispusã pe transportorul BRDM-1.

COMPLEXUL DE RACHETE OPERATIV-TACTICE  R-11, MODEL 1957

Complexul R-11 este un sis-
tem balistic sol-sol, cu razã scurtã
de acþiune care folosea  ca vectori
de lovire rachetele cu combustibil

lichid 8 A 61 ºi 8 K11. Este
cunoscut în terminologia NATO
sub denumirea SCUD-A, iar în
sistemul DIA ca SS-1b. Prima

rachetã a fost  proiectatã, în anul
1953, de cãtre biroul SKB-385,
condus de cãtre Viktor Makeyev
ºi realizatã la  uzinele de rachete
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Instalaþia de lansare 8 U 218 a complexului de rachete operativ tactice R-11. 
Piesa din imagine, fotografiatã la Muzeul Militar Naþional, a fost în dotarea Armatei Române în perioada 1961-1977.
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Zlatoist din sudul Rusiei. Era
inspiratã dupã racheta germanã
V-2, dar folosea un motor  pe
bazã de carburant (cherosen) ºi
oxidant (acid nitric), iar dimensi-
unile erau la jumãtate.

Racheta 8  A 61 a fost prima
rachetã balisticã sovieticã ce
folosea carburant lichid ce putea
fi pãstrat în depozitare o perioadã
mare ºi avea bãtaia de 130 km.
Racheta 8 K11 avea bãtaia maxi-
mã de 170 km, sistem de dirijare
autonom  ºi  a fost folositã, atât în
URSS, cât ºi în România, pânã în
anul 1978. Ochirea rachetei se
fãcea prin aducerea stabiliza-
toarelor 1-3 în planul de tragere
cu o precizie de 1 minut (60 de
secunde sexazecimale). Se uti-
lizau pentru aceasta aparatele de
ochire ºi busola giroscopicã.
Pregãtitrea lansãrii dura în jur de
90 minute. 

Lansarea rachetei era verti-
calã, iar din momentul plecãrii de

pe masa de lansare începea
funcþionarea sistemului de diri-
jare care era de tip inerþial.
Acesta se baza pe un calculator
electromecanic pe bazã de relee
electrice ºi pe 4 sisteme inerþiale
dotate cu giroscoape care
mãsurau: viteza rachetei,
abaterea în direcþie,  abaterea la-
teralã ºi unghiul de înclinare în
zbor. Abaterile mãsurate erau
centralizate ºi însumate în
aparatul central de calcul, pe
componente xyz ºi viteza realã
faþã de cea programatã pentru a
atinge þinta. Calculatorul deter-
mina corecþiile pe care le  trans-
mitea sub forma unor semnale
electrice la 4 cârme de grafit ce
funcþionau în jetul de gaze al

motorului rachetã ºi corectau per-
manent poziþia rachetei în spaþiu.
Durata de funcþionare a motoru-
lui rachetã era variabilã ºi depin-
dea de viteza atinsã, corespunzã-
tor condiþiilor meteo ºi balistice:
presiunea, temperatura ºi umidi-
tatea aerului, viteza ºi direcþia
vântului, rotaþia pãmântului etc.,
astfel încât sã poatã fi atinsã þinta,
la distanþa programatã de tragere.

Din complexul R-11 (cunos-
cut ºi ca R-175), în afara instalaþi-
ilor de lansare mai fãceau  parte:
maºini pentru verificarea apara-
turii de dirijare, maºini de ali-
mentare cu oxidant ºi carburant,
maºini de transport rachete,
macarale, compresoare pentru
alimentarea  cu  aer,  autospeciale 

Bucureºti, 23 august 1966. Defilarea instalaþiilor de lansare rachete terestre din complexul  R-11 
la parada militarã de ziua naþionalã a R.S. România. Rachetele erau de tipul 8 K 11.

Racheta operativ-tacticã 8 K 11

Specificaþii tehnice
Diametrul: 880 mm
Diametrul aripilor: 1,82 m
Lungimea: 10,25 m
Greutatea rachetei: 4.660 kg 

Instalaþia de pe care se lansa: 8 U218
Combustibil: kerosen ºi acid nitric
Greutatea componentei de luptã: 950 kg
Bãtaia minimã: 60 km
Bãtaia maximã: 170 km 
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pentru transportul componentei
de luptã (care putea fi nuclearã),
autospeciale de stins incendiile etc.

Complexul R-11 este primul
sistem de rachete sol-sol cu
bãtaie mare (170 de km) care a
intrat în dotare în Armata
Românã fiind elementul princi-
pal care a schimbat profund
principiile ºi modul de între-
buinþare a Forþelor Terestre la
nivel operativ-tactic. Având în
vedere cã rachetele puteau folosi
componente cu încãrcãturã
explozivã, nuclearã (50 de kilo-
tone) sau chimicã, instrucþia ºi
aplicaþiile de la marile unitãþi

întrunite, divizie ºi armatã, pre-
cum ºi procesul de învãþãmânt
din Academia Militarã au fost
adaptate acestor posibilitãþi.

Instalaþia de lansare era dis-
pusã pe ºasiul tancului IS-3 ºi
avea indicativul 8 U 218. În total
s-au ahiziþionat 13 instalaþii de
lansare, astfel: 6 la Brigada 32
Artilerie Tecuci (înfiinþatã în anul
1961), 6 instalaþii la Brigada 37
Artilerie Ineu înfiinþatã în anul
1962) ºi o instalaþie la Centrul de
Instrucþie Rachete de la Ploieºti. 

Deºi, iniþial, cele douã brigãzi
de rachete au fost în subordinea
nemijlocitã a Comandamentului

artileriei, începând cu anul 1964
acestea au fost integrate în orga-
nica Armatelor a 2-a ºi a 3-a con-
stituind principalul element de
lovire la dispoziþia comandantu-
lui de armatã din Forþele Terestre.

La procesul de achiziþie a
complexului R-11 au participat
ofiþeri din Comandamentul
Artileriei Forþelor Armate.
Aceºtia, împreunã cu ofiþerii care
au încadrat unitãþile de rachete,
au urmat cursuri de formare la
Centrul de instrucþie rachete de la
Leningrad (ofiþerii de comandã)
ºi la Academia de rachete de la
Penza (ofiþerii ingineri).

COMPLEXUL DE RACHETE TACTICE  2 K-6 “LUNA” (“FROG”)

Este un complex sovietic de
rachete balistice fãrã sistem de
dirijare (Free Rocket Over the
Ground), în terminologia Depar-
tamentului Apãrãrii al SUA
având indicativul “FROG”.
Primul exemplar din aceastã serie
a intrat în dotare în anul 1957. Au
urmat, apoi, seriile FROG-2,3,4
ºi 5, pânã în anul 1964. Instalaþia
de lansare era construitã pe ºasiul
tancului PT-76. În Armata
Românã au fost achiziþionate în
anul 1962 instalaþii de lansare de
tip 2 P-16 corespunzãtoare com-
plexului “Frog-3”. Acestea erau
completate cu rachete 3 R-9,
LUNA-1 ºi 3 R-10, LUNA-2.
Rachetele puteau sã aibã compo-
nentã de luptã explozivã,
nuclearã, chimicã sau de
instrucþie. În Armata Românã au
fost numai componente explozive
ºi de instrucþie. În anul 1962 s-au
constituit 3 divizioane de rachete
tactice: divizioanele 113 ºi 151 la
Ploieºti ºi divizionul 180 la

Craiova, fiecare având câte 
2 baterii a câte o instalaþie de
lansare. Aceste unitãþi erau 
su-bordonate comandanþilor

diviziilor mecanizate ºi constitu-
iau mijloace puternice de foc, de
nivel tactic, în compunerea
Forþelor Terestre.

Instalaþia de lansare 2 P-16 din complexul de rachete tactice terestre 2 K-6 (LUNA)

Racheta tacticã 3 R 9 

Specificaþii tehnice
Indicativ rachetã explozivã: 9 M 21 F
Diametrul:  0,4 m
Diametrul aripilor: 0,61 m
Lungimea: 10,49 m 

Greutatea rachetei: 2.249 kg   
Combustibil: solid
Greutatea componentei de luptã: 450 kg
Bãtaia minimã: 15 km
Bãtaia maximã: 55 km 
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Complexul de rachete balis-
tice 9 K-52  LUNA M a fost pro-
dus în Uniunea Sovieticã, în anul
1965. Este o variantã perfecþio-
natã a complexului 2 K-6, dar
care a fost amplasat pe o insta-
laþie de lansare pe pneuri, 8x8, de
tip ZIL-135. Sistemul a fost în
dotare în Armata Românã în
perioada 1982-1998 ºi este încã
folosit de unele þãri precum:
Belarus, Cuba, Egipt, Iordania

etc. Racheta 3R9 a fost moderni-
zatã ºi a primit indicativul 9 M 21,
urmat de literele corespunzãtoare
tipului componentei: F-explozivã,
B-nuclearã, G-chimicã, D-propa-
gandã, E-submuniþii, Ye-instrucþie.

Deºi nu au înregistrat o moder-
nizare, în sensul dotãrii cu sistem
de dirijare, bãtaia maximã 
a rachetelor a fost mãritã la 
68 respectiv 70 de km. Instalaþia
de     lansare     cu      indicativul

COMPLEXUL DE RACHETE TACTICE  9 K-52, “LUNA M” (“FROG-7”)

Instalaþia de lansare 9 P-113. Se poate observa macaraua
de reîncãrcare dispusã deasupra ºasiului. Fotografie

realizatã la Divizionul 113 rachete tactice de la Ploieºti.

Instalaþia de lansare 9P 113

Specificaþii tehnice
Lungimea: 10.690 mm 
Lãþimea: 2.800 mm
Înãlþimea cu rachetã: 3.550 mm
Raza de acþiune: 650 km

Greutatea cu rachetã ºi echipaj: 19 t
Timp de încãrcare a rachetei pe ghidaj 
folosind macaraua: 7-10 min.
Rachete transportate ºi lansate: una 
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Maºina de transport rachete 9T29. 
A fost realizatã pe ºasiul camionului ZIL-135. Capacitate: 3 rachete.
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9 P-113 poate transporta o singurã
rachetã ºi a fost dotatã cu macara
pentru reîncãrcare. Pentru
reaprovizionare, în cadrul sis-
temului a fost introdusã o maºinã
de transport la fiecare baterie, cu
indicativul 9T29 ºi capacitatea de
3 rachete.

Deºi s-a urmãrit în principal
creºterea preciziei tragerii, acest
lucru nu a fost posibil cu tehnolo-
gia anilor 1960.  Împrãºtierea la
distanþa maximã a rãmas în jur de
400-600 m.

Abia în anul 1976 s-a reuºit, 
cu sistemul “OTR-21 Tochka” 
din complexul 9K79 (SS-21
“Scarab C”),  cel care a succedat
complexul FROG, sã se atingã raze
de împrãºtiere de 95 m,  prin uti-
lizarea tehnologiei GLONASS
(satelit).

Trebuie subliniat faptul cã în
România s-au achiziþionat, în anul
1982, sisteme FROG-7 pentru 
6 divizioane de rachete tactice,
din organica a 6 divizii mecani-
zate. Dispunerea teritorialã era
urmãtoarea: Basarabi, Brãila,
Ploieºti, Craiova, Lugoj ºi Oradea.

Fiecare divizion era organizat
pe 3 baterii a câte 2 sau 3 insta-
laþii de lansare 9 P-113.

Racheta tacticã 9M21

Specificaþii tehnice
Destinaþie: lovirea mijloacelor de atac
nuclear ºi concentrãrilor de trupe
Viteza de zbor: 1.100 m/s
Greutatea la start: 2.450 kg 
Componenta de lpt. nuclearã: 9N 18 B

Bãtaia minimã: cu dispozitiv de
frânare-15 km; fãrã dispozitiv de
frânare-25 km;
Bãtaia maximã: 67,5; 70 km (Luna M)
Precizia la obiectiv: în bãtaie 470 m; 

în direcþie 620 m

Maºina de transport rachete 9T29

Specificaþii tehnice
Lungimea: 9.970 mm 
Lãþimea: 2.800 mm
Înãlþimea cu rachetã: 3.230 mm
Echipaj: 3 servanþi

Greutatea cu 3 rachete: 20.000 kg
Tipul rachetelor transportate: 
9M21B  (E,F,G)
Viteza (încarcatã cu 3 rachete) pe ºosea: 
65 km/h

Detaliu cu postul ochitorului la instalaþia de lansare 9 P-113. Se pot remarca volanele
mecanismelor de ochire ºi înãþãtorul mecanic cu paharul lunetei.

COMPLEXUL DE RACHETE OPERATIV-TACTICE (R.O.T.)  9 K-72  (“SCUD-B”)

Reprezintã varianta moderni-
zatã a complexului R-11 ºi a fost
realizat în anul 1964. În limbajul
oficial sovietic acest complex era
cunoscut ca  R-17 sau R-300
“Elbrus”, în codificarea NATO
ca “Scud-B”iar în nomenclatorul
DIA/SUA ca “Scud-1 c”.

Este unul dintre sistemele de
rachete cele mai cunoscute, fabri-
cat în peste 7.000 de exemplare ºi
livrat în aproximativ 32 de þãri.
Notorietatea sa a crescut odatã cu

rãzboiul din Golf, din anul 1991
când a fost folosit de forþele
irakiene împotriva Israelului.
Utilizeazã pentru tragere racheta
cu sistem de dirijare autonom, 
8 K 14, cu lungimea mai mare cu
un metru decât predecesoarea sa
8 K 11 ºi bãtaia maximã de 
300 de kilometri.

Instalaþia de lansare a fost
modificatã faþã de vechiul com-
plex R-11 prin amplasarea
lansatorului pe autovehiculul pe

roþi, 8x8, MAZ-543. Acesta era
fabricat de cãtre “Minsk Avto
Zavod” din Belarus ºi a fost
proiectat pentru o sarcinã de
transport de 19,6 tone. Indica-
tivul din nomenclatorul sovietic,
al instalaþiei de lansare: 9 P 117 M1.
Sunt de remarcat câteva din ca-
racteristicile sale: viteza pe dru-
muri amenajate, 90 km/h; puterea
motorului diesel, 550 CP; posi-
bilitatea de a porni motorul
la   temperaturi   foarte  scãzute
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Instalaþia de lansare 9 P 117 M1 cu racheta 8 K 14 în poziþie verticalã. Pentru lansare trebuia sã fie coborâtã “sãgeata” 
(sistemul de ridicare, care, aºa cum se vede în imagine susþine racheta).
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cu ajutorul unor butelii de aer
având presiunea de 100 atm. 

Racheta 8 K 14 este constru-
itã din duraluminiu ºi are urmã-
toarele pãrþi mari: componenta de
luptã, compartimentul sistemului
de dirijare, compartimentul
rezervoarelor, compartimentul
motor,  stabilizatoarele ºi
cârmele.  Antrenarea com-
bustibilului din rezervoare în
motorul rachetã se face cu aju-
torul aerului comprimat. Acesta
este stocat în butelii  la presiunea
de 220 atm ºi distribuit în interi-
orul rezervoarelor cu presiunea
de 5 atm. Carburantul este de tip
UDMH (engl. Unsymmetrical
dimethylhydrazine), denumirea
ruseascã SG-02, este realizat pe
bazã de kerosen, foarte toxic, iar
oxidantul  este de tip RFNA
(engl. Red fuming nitric acid) pe
bazã de acid azotic (74%). Pentru
pornirea motorului rachetã se
utilizeazã o cantitate micã de car-
burant de iniþiere ce se introduce
în rachetã înainte de o lansare
certã. Racheta poate sã stea ali-
mentatã cu carburant ºi oxidant
un an de zile.

În Armata Românã acest
complex a fost achiziþionat în
anul 1978 (13 instalaþii de
lansare) ºi a fost în dotare la
Brigada 32 ºi 37 artilerie (R.O.T.)
de la Tecuci ºi Ineu, pânã în anul
1995. O baterie de lansare a fost
ºi în dotarea Centrului de
instrucþie pentru artilerie terestrã
de la Ploieºti. Este cel mai pu-
ternic sistem de artilerie din
toate timpurile care a fost în
dotarea Armatei Române.
Organizarea brigãzilor era urmã-
toarea: stat major,  baterie
comandã, baterie CIC, 4 baterii
Mitr. AA, 2 divizioane x 3 baterii

de lansare x o instalaþie (în plus la
divizion: o baterie meteo, o
baterie comandã ºi un pluton
transport) ºi bateria tehnicã a
brigãzii. Bateriile tehnice aveau
în organicã o serie de autove-
hicule  speciale pentru: transport
rachete, transbordare  (macarale),
verificarea aparaturii de dirijare,
alimentare cu carburant ºi oxi-
dant, transport componente de
luptã, stins incendii ºi neu-
tralizarea substanþelor toxice,
legarea topogeodezicã a dispozi-
tivului de luptã, generare curent
electric ºi aer la presiunea de 
400 atm. În bateria tehnicã
rachetele parcurgeau 3 grade de
pregãtire: din gradul de depozit,
în gradele de pregãtire nr. 5, 4 ºi
3 în care se executau urmãtoarele
activitãþi: se monta aparatura de
dirijare pe rachetã ºi se verifica,

se monta componenta de luptã, se
alimenta cu carburant ºi oxidant,
se transbordau rachetele pe insta-
laþia de lansare. Alimentarea cu
carburant se putea executa ºi pe
instalaþia de lansare. Din gradul
nr. 3 de pregãtire, racheta era
adusã în gradul nr. 1 ºi lansatã de
cãtre plutonul de lansare, cu aju-
torul instalaþiei 9 P 117 M1. În
principal se executau urmãtoarele
activitãþi: ocuparea poziþiei de
lansare,  calarea instalaþiei, ridi-
carea rachetei, deschiderea
braþelor, coborârea sãgeþii. Dupã
calarea rachetei în poziþie verti-
calã se executa verificarea sis-
temului de dirijare de cãtre ope-
ratorul sistemului de dirijare prin
simularea zborului ºi pornirea
tuturor aparatelor de dirijare ale
rachetei. Pentru aceasta exista un
complet  de  cabluri de conexiune  

Racheta operativ-tacticã 8 K 14

Specificaþii tehnice
Lungimea: 11.250 mm
Diametrul: 880 mm
Anvergura aripilor: 1800 mm
Sãgeata maximã: 89 km   
Greutatea fãrã carburant: 2.076  kg 
Viteza pe porþiunea coborâtoare a 
traiectoriei: 5400 km/h
Greutatea totalã a rachetei: 6350 kg

Puterea componentei nucleare: 100 kt
Greutatea componentei de luptã: 985 kg
Durata de funcþionare a motorului 
rachetã: între 41 ºi 61 s
Resursa de funcþionare a motorului 
rachetã: 78 s
Durata de traiect pentru D.max: 313 s
Bãtaia minimã: 60 km
Bãtaia maximã: 300 km

Maºinã de transport cu racheta 8 K 14 pe platformã. 
Exponate din colecþia Muzelului Militar Naþional, Bucureºti.
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Acest tun a fost fabricat în
România, la uzinele Reºiþa, în
douã variante, “1975” ºi “1977”
fiind primul tun re-alizat  de
industria naþionalã de arma-
ment dupã cel de-al doilea
rãzboi mondial. Datoritã preve-
derilor tratatelor de pace,  uzinele
Reºiþa au avut nevoie de 30 de
ani pentru a putea reveni la
tradiþia fabricãrii de tunuri. 

În urma experimentãrii s-a
constatat cã modelul 1975, cu
închizãtor panã orizontalã nu era
destul de practic astfel cã s-a ales
închizãtorul vertical, model 1977.

instalaþie-rachetã. Concomitent
se executa alimentarea rachetei
cu aer. Ulterior se executa ochirea
rachetei, introducerea distanþei de
tragere pe baza calculelor fãcute
de cãtre bateria comandã,
reglarea înãlþimii de explozie, ali-
mentarea cu carburant de iniþiere,
strângerea aparatelor de ochire,
scoaterea ºuruburilor de vânt
(fixau racheta pe masa de lansare),
formarea bateriilor de bord ale
rachetei ºi lansarea. Lansarea
rachetei din gradul nr. 3, având
instalaþia de lansare pregãtitã ºi
fiind executat calculul distanþei ºi
gismentului de tragere dura în jur
de 30 minute, iar aducerea
rachetei, din gradul de depozit, în
gradul nr. 4 de pregãtire, aproxi-
mativ 3 ore. Toate rachetele aduse
în România au avut componente
de luptã explozive. Conform
tratatelor încheiate cu U.R.S.S.
componentele nucleare erau
livrate numai la rãzboi.

În anii 1990 complexul 9 K-72
a fost considerat depãºit.
Abaterea circularã mare a
rachetei (aprox. 500-900 m) ºi

durata de pãs-
trare în depo-
zit, de peste 
20 de ani
impuneau acest
lucru.  Majo-
ritatea þãrilor
din jurul Româ-
niei: Ungaria,
Polonia, Ceho-
slovacia etc. au
retras acest sis-
tem din dotare
în anii 1990. În
anul 1995, insta-
laþiile de lan-
sare  româneºti
au fost vândute
cu sume modice
în SUA, iar majoritatea autove-
hiculelor ºi utilajelor au fost
casate. La Muzeul Militar
Naþional nu se gãseºte nicio insta-
laþie de lansare din acest complex,
exceptând o maºinã de transport
cu o rachetã 8 K 14.

Sistemul care i-a succedat
complexului “Scud-B” a fost 
SS-23 “Spider”. Acesta are bãta-
ia maximã de 500 de km ºi
abaterea circularã a loviturii

de 30-150 m.  Acest  s is tem
fost  achizi þ ionat  de majori-
t a t ea  þ ã r i l o r  comuni s t e ,
mai  puþ in  de România,  dar
au  fos t  r e t r a se  în  mare
parte ,  la  începutul  ani lor
2000  (Bu lga r i a  î n  anu l
2002)  sub  p res iunea
respec tãr i i  t ra ta tu lu i  INF
( I n t e r m e d i a t e - R a n g e
Nuc lea r  Forces  Trea ty )
semna t  î n  anu l  1987 ,  
între   SUA ºi   URSS.

TUNURILE ANTITANC CALIBRUL 100 MM, MODEL 1975 ªI 1977

Predarea unei ore de curs la racheta 8 K 14. 
Imagine de la Centrul de instrucþie pentru artilerie terestrã, Ploieºti.

Aspecte din activitatea de instrucþie la tunul cal. 100 mm, model 1977. 
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Este un tun polivalent ce
se poate utiliza potrivit desti-
naþiei de bazã, pentru lupta
antitanc, cât ºi pentru exe-
cutarea sprijinului cu foc al
unitãþilor luptãtoare de nivel
brigadã, având în vedere
bãtaia destul de mare. 

Se remarcã prin stabilitatea
deosebitã ºi prin precizia tragerii,
chiar dacã nu are placã de bazã.
Totodatã, este tunul utilizat de
cãtre diferitele variante ale tancu-
lui românesc TR 85, precum ºi de
monitoarele fluviale ale Forþelor
Navale Române.

Dupã anul 1992 tunurile au
fost modernizate. 

Tun antitanc calibrul 100 mm, 
model 1977.

Baterie de tunuri antitanc, calibrul 100 mm, din  Forþele  Terestre  Române  executând  trageri  în   poligon. 
Foto: Spingoº Valentin ºi Dumbravã Valentin.

Jos: Tun calibru 100 mm amplasat în turelã
dispusã pe unul din monitoarele fluviale 
ale Forþelor Navale. Aspect de la desfãºurarea 
unui exerciþiu cu trageri de luptã în Marea Neagrã.

Tun antitanc calibrul 100 mm, model 1975.
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În acest proiect s-a înlocuit frâna
de gurã, s-a adaptat legãtura elas-
ticã ºi s-au modificat aparatele de
ochire pentru a putea trage
proiectile perforante. Tunul este
tractat cu ajutorul autovehiculu-
lui DAC 665 T. Este în dotare la
structurile de sprijin de luptã de

artilerie, din Forþele Terestre
Române, unde rãmâne un arma-
ment de bazã în ciuda faptului cã

lupta antitanc modernã impune
existenþa unor guri de foc auto-
propulsate.

Tunul antitanc calibrul 100 mm, model 1977 

Specificaþii tehnice
Calibrul: 100 mm
Greutatea pentru luptã: 3.150 kg
Lungimea tunului: 9.250 mm

Bãtaia maximã:
cu proiectil exploziv: 21,6 km
cu proiectil perforant: 4 km
cu proiectil cumulativ: 3 km

ARUNCÃTOARELE DE PROIECTILE REACTIVE “APR-21” ªI “APRA-40”

Aruncãtoarele APR-21 ºi
APRA-40, calibrul 122 mm au
fost produse în România prin
asimilarea în þarã a sistemului
GRAD. APR-21  era un aruncãtor
de proiectile reactive pe ºasiul
camionului SR-114 R “Bucegi”,
cu tracþiune 4x4, dotat cu un
ansamblu de 21 de tuburi de ghi-
dare, dispuse pe 3 rânduri a câte 
7 tuburi.  Acest sistem a intrat în
dotare la data de 02.07.1975 ºi a
fost  exportat în þãri din Africa. În
anul 1978 a fost realizat sistemul
APRA-40 care avea 40 de tuburi
de ghidare. Lansatorul a fost dis-
pus pe platforma camionului
“DAC 665 T”, un autovehicul
modern, cu tracþiune 6 x 6 ºi 
putere sporitã. Ambele sis-

teme foloseau aceleaºi tuburi de
ghidare cu lungimea de 3 m ºi
aceeaºi muniþie, respectiv racheta
M-21OF “Grad”, utilizatã ante-
rior de cãtre aruncãtorul BM-21.

Pentru realimentare
era  alocatã o

maºinã de trans-
port muniþie,  de

tip  camion DAC 665 G, în
caroseria cãruia erau dispuse 
2 stelaje pentru 80 proiectile.
Încãrcarea se executa manual, de
cãtre cei 6 servanþi. Dacã la APR-21
servanþii nu puteau fi transportaþi
în  cabinã, acest  aspect  a  fost

Aruncãtorul de proiectile reactive “APR-21” dispus pe ºasiul SR-114 R “Bucegi”

Aruncãtorul de proiectile reactive 40-APRA-122-C, calibrul 122 mm, model 1988. Este dispus pe autoºasiu de tip DAC 665 T. 
Faþã de mod.1978 are containere de muniþie ºi apãrãtoare/platformã la roþile din spate.
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rezolvat la APRA-40. Acesta a fost
exportat în Croaþia ºi Bosnia cu
denumirea “LRSV BM-21”, res-
pectiv “SVLR 122  Grad'”, precum
ºi în þãri ca Maroc, Iran sau Irak. 

Dezvoltarea ulterioarã a sis-
temului  APRA-40, în partea a
doua a anilor ‘80 a cuprins se-
pararea pachetului de ghidaje în
douã module de câte 20 de tuburi
ºi modernizarea maºinii de reali-
mentare prin dotarea cu o macara
de 6 tone ºi remorca RM-13.
Maºina de realimentare poate
transporta 6 module, în total 120
de proiectile, sau 3 salve. S-a
reuºit astfel încãrcarea automati-
zatã a aruncãtorului printr-o
operaþie care dureazã 15 minute.

Este de remarcat cã atât
muniþia cât ºi lansatoarele au fost
fabricate integral în þarã. În anii
1980 a mai fost realizatã o vari-
antã de lansator cu 12 þevi, dispus
pe autoturismul românesc
“ARO”, care folosea racheta
M21-OF-S cu bãtaia de 12,7 km
ºi lungimea de 1,97 m.

Datoritã puterii de foc ºi
vitezei de reacþie ridicate, sis-
temul APRA-40 rãmâne un
mijloc de foc competitiv, în
dotarea Forþelor Terestre, alãturi
de sistemul modern, LAROM.

Aruncãtor APRA-40, model 1988 ºi maºina de realimentare cu muniþie. Aceasta transporta 2 pachete  a câte 20 de proiectile, 
în caroserie ºi 4 pachete a câte 20 de proiectile în remorcã.

Aruncãtorul de proiectile reactive APR-21

Specificaþii tehnice
Lungimea: 6.170 mm 
Lãþimea: 2.480 mm
Înãlþimea: 2.720 mm
Greutatea cu servanþi ºi proiectile: 
8.650 kg 

Câmp de tragere vertical: +0° la +55°
Câmp de tragere orizontal: st 110°./dr.
70°
Timpul pentru tragerea unei salve: 15,6 s
Bãtaia fãrã inel de frânare: 20.750 m
Bãtaia cu inel mare de frânare: 11.980 m

Sistem APRA-40 dispus pe un monitor fluvial al Forþelor Navale Române.

Aruncãtorul de proiectile reactive  APRA-40

Specificaþii tehnice
Lungimea: 7.390 mm 
Lãþimea: 2.510 mm
Înãlþimea: 3.250 mm
Greutatea: 17. 650 kg 
Numãrul de servanþi: 6

Câmp de tragere vertical: +0° la +55°
Câmp de tragere orizontal: st 100°./dr.
80°
Viteza pe drum/câmp:80/25 km /h
Bãtaia fãrã inel de frânare: 20.750 m
Bãtaia cu inel mare de frânare: 11.980 m

Sistemul APR, “Aurora”, calibrul 122 mm,
dispus pe autoturismul ARO.

149
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Este cel mai cunoscut sistem
de rachete antitanc din lume
produs într-un numãr record de
exemplare ºi variante de cãtre
uzinele sovietice Kolomna,
începând cu anul 1963.
Indicativul NATO este AT-3
“Sagger”.

Prima instalaþie de lansare
utilizatã pentru acest sistem a
fost  9 P 110 dispusã pe trans-
portorul BTR-40P sau BRDM-1
(acelaºi ca la instalaþia 2 P 27).
Ca noutate, în sistem mai exis-
tau: un lansator mobil, portabil,
denumit 9 P 111, o maºinã de
verificat rachetele înainte de
lansare ºi o maºinã de antrena-
ment pentru ochitori-9F66.
Realizatã cu tehnologia anilor
1960, cu tuburi catodice ºi relee
aceastã maºinã era dotatã cu un
ecran pe care se putea executa
dirijarea simulatã a rachetei la
distanþa de tragere aleasã ºi pen-
tru o anume direcþie de
deplasare a þintei: de front, de
flanc sau oblic.

Racheta antitanc 9 M 14
Malyutka cu încãrcãturã cumu-
lativã este dotatã cu un sistem
de dirijare prin fir ºi un giroscop
pentru menþinerea pe traiecto-
rie. Racheta prezenta unele
inconveniente, precum: durata
mare de traiect de aproximativ
30 de secunde ceea ce fãcea ca
þinta sã reacþioneze în acest
timp, sã se ascundã dupã obsta-
cole sau sã se mascheze cu fum;
nu se puteau lovi þinte sub dis-
tanþa de 500 m fiind necesar ca
acest sistem sã fie completat cu
alte arme (de exemplu AG-7);
dirijarea se executa numai ma-
nual cu ajutorul unui joystick ºi

COMPLEXUL DE RACHETE ANTITANC DIRIJATE  9 K 11 “MALYUTKA”

Instalaþia de lansare 9 P 110. Este primul lansator de rachete “Malyutka”

Instalaþia de lansare 9 P 122 dispusã pe transportorul BRDM-2.

Instalaþia de lansare 9 P 133 pe BRDM-2. Echipajul era format din 2 oameni.
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era foarte dificilã. O lansare realã
impunea executarea de antrena-
mente intense, minimum 2.500-
3.000 de lansãri simulate de cãtre
operatorul RAD. 

Racheta antitanc a fost per-
fecþionatã ulterior cu alte vari-
ante: 9 M 14 M în anul 1973-diri-
jare manualã, timp mai redus
pentru ajungerea la þintã; 9 M 14 P,
cu sistem semiautomat de dirijare
a rachetei la þintã, putere de
pãtrundere în blindaj de 460 mm
ºi capabilitate împotriva blinda-
jelor reactive.

Aceste variante de rachete au
fost completate de lansatoare per-
fecþionate tip 9 P 122 ºi 9 P 133,
ambele dispuse pe transportorul
BRDM-2 (BTR-40P2), deservit
de 2 oameni. Toate cele 3 tipuri
de instalaþii de lansare au fost
achiziþionate de România.

Transportorul BRDM-2
(“Boievaia Razvedivatelnaia
Dozornaia Maºina”- maºinã de
luptã de cercetare ºi patrulare)
s-a impus prin calitãþi superioare.
Putea transporta 4 oameni prote-
jaþi de un blindaj de 10 mm la
partea frontalã. Motorul pe ben-
zinã, GAZ-41 de 140 CP asigura
o putere de 18,2 CP/t la o greutate
de 7,7 tone. Instalaþia de lansare 9
P 122 era echipatã cu rachete 9 M
14 M (14 rachete) iar instalaþia 
9 P 133 cu rachete 9 M 14 P
(16 sau 18 rachete).

Fabricarea rachetelor
“Malyutka” a fost asimilatã ºi în
þara noastrã. Potrivit site-ului
companiei producãtoare,  “Electro-
metalica”, ultima rachetã fabri-
catã, “Maliutka M2T” este
echipatã cu  componentã de luptã
“Milan 2 T”, cu 2 încãrcãturi în
tandem ºi este capabilã sã
acþioneze împotriva blindajelor

reactive cu grosimea de 900 mm.
În Armata Românã com-

plexul “Malyutka” a fost achi-
ziþionat pentru dotarea bateriilor

ºi divizioanelor antitanc de la
nivel regiment de infanterie pânã
la nivel armatã ºi Rezerva
General Strategicã.

Încãrcarea rachetelor antitanc “Malyutka”pe instalaþia de lansare 9 P 133.

Racheta antitanc dirijatã 9 M 14 M

Specificaþii tehnice
Viteza de zbor: 120 m/s
Greutatea la start: 10,9 kg 
Componenta de lpt.: cumulativã
Lungimea: 860 mm
Diametrul 125 mm

Bãtaia minimã: 500 m
Bãtaia maximã: 3.000 m
Puterea de pãtrundere în blindaj: 

400 mm la unghi de incidenþã de 90°
Dirijarea: manualã prin metoda celor 

3 puncte

Transportorul BRDM-1/ 9 P 110

Specificaþii tehnice
Lungimea: 5.700 mm 
Lãþimea: 2.200 mm
Înãlþimea: 2.000 mm
Greutatea pentru luptã cu 2 oameni
rachete: 6.000 kg 

Numãrul de ghidaje pentru rachete: 6
Viteza de tragere: 2 lov./ minut
Câmp de tragere vertical:-4,8° la +10,2°
Câmp de tragere orizontal: +/- 85,2°
Viteza pe drum/câmp: 75/40 km/h
Viteza pe apã: 8-9 km/h

Racheta “Malyutka” 
tip 9 M 14 M.
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Este un sistem antitanc porta-
tiv fabricat de uzinele Tula, în
anul 1970 ºi care foloseºte
aceeaºi tehnologie ca ºi sistemul
“Konkurs”, ceea ce le deosebeºte 

Este un sistem de rachete
antitanc, de generaþia a doua, cu

dirijare semiautomatã, fabricat de
uzinele sovietice din Tula.
Indicativul NATO este AT-5
“Spandrel.” A intrat în dotare în
anul 1974 cu instalaþia de lansare
9 P 148, montatã pe transportorul
BRDM-2 ºi este în dotare ºi în
prezent în foarte multe þãri.
Sistemul a fost completat ºi cu un
lansator portabil denumit 9 M 111.
Spre deosebire de sistemul
“Malyutka”, racheta “Konkurs”
este introdusã într-un container
de fibrã de sticlã care îi asigurã
protecþia ºi în acelaºi timp, se
constituie în tub de ghidare.

La lansare intrã în funcþiune
un sistem generator de gaze care

propulseazã  racheta cu viteza de
80 m/s. Prin pornirea motorului

propriu, viteza este acceleratã la
peste 200 m/s cu 7 rotaþii pe
secundã ºi dirijare automatã.
Pentru dirijare, la partea dinapoi
a rachetei se gãseºte o pastilã tra-
soare care emite în infraroºu.
Sistemul fiind ochit, ºi menþinut
pe þintã, determinã diferenþa din-
tre direcþia pe care este ochitã ºi
poziþia rachetei în spaþiu ºi trans-
mite permanent comenzi, prin fir,
pentru corectarea zborului. În

situaþia în care este sesizat un
bruiaj în infraroºu se declanºeazã

o alarmã, iar operatorul RAD
preia comanda ºi dirijeazã
racheta în sistem manual.

Sistemul este considerat 
similar ca performanþe cu sis-
temul american “TOW”, unele
surse indicând o probabilitate de
lovire a þintei de 90%.

În Armata Românã a fost
achiziþionat în anii 1980 ºi este în
dotare la unitãþile antitanc alãturi
de rachetele “Malyutka”.

COMPLEXUL DE RACHETE ANTITANC DIRIJATE  9 P 113 “KONKURS”

Racheta antitanc dirijatã “Konkurs”

Specificaþii tehnice
Viteza de zbor: 200 m/s
Greutatea la start: 25,2  kg 
Componenta de lpt.: cumulativã
Lungimea: 1.150 mm
Diametrul: 135 mm

Bãtaia minimã: 75 m
Bãtaia maximã: 4.000 m
Puterea de pãtrundere în blindaj: 

650 mm; 950 mm la ”Konkurs M”
Durata de traiect: 20 s
Numãrul de rachete pe ghidaj: 5 

Instalaþie de lansare 9 P 148 executând trageri cu racheta“Konkurs”. Foto:Valentin Spingoº ºi Valentin Dumbravã.

COMPLEXUL DE RACHETE ANTITANC DIRIJATE  9 K 111 “FAGOT”

Racheta antitanc dirijatã “Fagot”

Specificaþii tehnice
Viteza de zbor: 186 m/s
Greutatea la start: 11,5 kg 
Lungimea: 1.030 mm

Diametrul 120 mm
Bãtaia minimã: 70 m
Bãtaia maximã: 2.500 m
Putere penetrare blindaj: 480 mm
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fiind dimensiunile. În nomencla-
torul NATO se numeºte AT-4
“Spigot”. Echipa de luptã se
compune din 3 militari care
deservesc instalaþia de lansare
portabilã 9 P 135.  Unul dintre
militari transportã lansatorul,
care are greutatea de 22,5 kg, iar
ceilalþi doi câte douã rachete.
Instalaþia 9P135M poate lansa ºi
rachete “Konkurs”.

Au fost achiziþionate în anii
‘80 ºi introduse în dotare la plu-
tonul lansare al companiei anti-
tanc din batalionul de infanterie,
precum ºi la compania antitanc a
regimentelor de paraºutiºti.

Instalaþie de lansare portabilã 9 P 135 cu rachetã “Fagot”. 
În partea centralã se poate vedea aparatul de ochire 9Sh119 iar în plan îndepãrtat, 

dupã afetul tripod, cutia de dirijare 9S451.

ARUNCÃTORUL DE GRENADE “AG-9”

Aruncãtorul de grenade AG-9
a fost realizat în anii ‘70, sub
licenþã,  de cãtre industria naþio-
nalã de armament dupã aruncã-
torul sovietic SPG-9 “Kopye”. 
A înlocuit aruncãtoarele B-10
(cal.82 mm) ºi B-11 (cal. 107 mm)
care  erau  depãºite  moral.

În anii 1980 a fost introdus în
dotare la companiile antitanc din
batalioanele de infanterie, vânã-
tori de munte ºi paraºutiºti, pre-
cum ºi la compania antitanc a
regimentelor de paraºutiºti (câte
3 plutoane cu 9 aruncãtoare).

Sus:Aruncãtor AG-9 montat pe autoturismul
ARO-26 M;
Stânga: Tragere cu aruncãtorul AG-9.

Aruncãtor AG-9. 
Se poate observa afetul-trepied

ºi trenul rulor. La partea din
faþa þevii are  douã mânere

pentru transport.
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Aruncãtorul este o variantã
româneascã, îmbunãtãþitã a arun-
cãtorului sovietic, model 1937.

Este destinat pentru sprijinul cu
foc al subunitãþilor de infanterie, cu
misiuni de neutralizare  (nimicire)
a personalului ºi mijloacelor de foc
uºor adãpostite sau neadãpostite,

iluminarea terenului ºi mascarea
prin fumizare a forþelor proprii. 

Aruncãtorul a înlocuit mo-
delul sovietic, tip 1937 la plu-
toanele de aruncãtoare de la
companiile de infanterie, vânã-
tori de munte ºi paraºutiºti.  A
fost  montat ºi pe transportorul

blindat de cercetare TABC-79 ºi
introdus la unitãþile mecanizate.

Modernizarea a însemnat
creºterea bãtãii maxime, de la 
3 km la 4,4 km, mãrirea gamei
de muniþii ºi asimilarea în þarã a
aruncãtorului,  muniþiei ºi apara-
tului de ochire MPM 44 M.

Aruncãtorul are þeavã lisã  ºi
foloseºte pentru tragere grenade
explozive ºi cumulative cu
miºcare lentã de rotaþie. Dupã
aprinderea încãrcãturii de azvâr-
lire, care se executã cu un sistem
de dare a focului electric, proiec-
tilul este propulsat din þeavã cu o
vitezã de 250-400 m/s. Odatã ce
acesta a ajuns la o distanþã de 
15-30 m de þeavã, intrã în funcþi-
une motorul de propulsie cu
combustibil solid care îi mãreºte
viteza la aproximativ 700 m/s.
Aruncãtorul utilizeazã lovituri
cumulative tip PG-9 cu puterea
de penetrare, în jur de 400 mm ºi
lovituri explozive OG-9. O vari-
antã tip tun care trage lovituri

acuplate este montatã pe 
transportorul sovietic BMP-1 
(a fost ºi în dotarea infanteriei
române) ºi poartã denumirea
2A28 “Grom”.

Aruncãtorul AG-9 M este fa-
bricat de cãtre uzina “Carfil” din
Societatea naþionalã   “Romarm”
ºi este completat cu tren rulor
pentru deplasare pe distanþe

scurte ºi o loviturã explozivã din
oþel cu bãtaia de 5.400 m.

Este o armã puternicã ºi mobilã
care duce cu succes lupta cu blin-
datele ºi sprijinã acþiunile forþelor
luptãtoare terestre, în ciuda
inconvenientului specific  tunu-
rilor fãrã recul, respectiv, jetul de
gaze eliberat înapoia gurii de foc
la plecarea grenadei.

Aruncãtorul de grenade AG-9M*

Specificaþii tehnice
Calibrul: 73 mm
Greutatea: 52,1  kg 
Lungimea: 2.110 mm
Lãþimea în poziþie de luptã: 900 mm 
Zona periculoasã din spatele ajutaju-
lui: -90° x 30 m

Înãlþimea maximã a trepiedului:850 mm
Bãtaia maximã
- proiectil cumulativ: 1,3 km
- cu proiectil exploziv de fontã:4,5km
- cu proiectil exploziv de oþel: 5,4 km

Cadenþa de tragere: 4-6 lov/min
Echipaj: 4 oameni

* Sursa:http://www.carfil.ro/html/aruncator_de.html

ARUNCÃTORUL DE BOMBE, CALIBRUL 82 MM, MODEL 1977

Dreapta: Aruncãtor de bombe cal. 82 mm, 
model 1977 dispus pe transportorul TABC-79;

Jos: Aruncãtorul pe afet bipied ºi placa de bazã.
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Este un mijloc foarte eficace
de ducere a luptei datoritã cali-
brului mediu, efectului bombei
cu o razã mai mare decât a
proiectilului ºi posibilitãþii
lovirii þintelor dispuse înapoia
unor adãpostiri sau în tranºee.
Cadenþa ridicatã a tragerii, de

aproximativ 20 de lovituri pe
minut, permite obþinerea unei

densitãþi mari de foc asupra
obiectivelor.

Aruncãtorul de bombe calibrul 82 mm, model 1977

Specificaþii tehnice
Calibrul: 82 mm
Greutatea pentru luptã: 43,5  kg 
Lungimea þevii: 1.220 mm
Câmp de tragere vertical: 45°la 85°

Câmp de tragere orizontal: fãrã mutarea
bipiedului: +/- 3°; cu mutarea bipiedu-
lui+/- 360° 
Bãtaia minimã: 100 m
Bãtaia maximã: 4.460 m

ARUNCÃTORUL DE BOMBE, CALIBRUL 120 MM, MODEL 1982

Aruncãtorul de bombe cali-
brul 120 mm, model 1982 a fost
produs de cãtre industria de
armament din þarã. A înlocuit
parþial, iar ulterior în totalitate,
aruncãtorul românesc, “Reºiþa”,
model 1942 ºi pe cel sovietic
PM-43, model 1943 a cãror
muniþie o poate trage. Poate exe-
cuta misiuni de pe sol sau montat
pe maºina de luptã a vânãtorilor
de munte MLVM ºi maºina de
luptã a infanteriei, în sprijinul
forþelor luptãtoare. 

Este prin excelenþã, încã din
perioada comunistã,  armamentul
de artilerie clasic de nivel bata-
lion de infanterie sau vânãtori de
munte. Greutatea scãzutã permite
deplasarea uºoarã, tractat pe
cãruciorul de transport de
camionul DAC 665 T sau sama-
rizat, în terenuri greu accesibile. 

Sus ºi dreapta jos:
excutarea tragerilor 
cu aruncãtoarele 
cal. 120 mm de cãtre 
subunitãþi din
Batalionul 206 Artilerie
din Brigada 2 V.M.;
Mijloc: aruncãtorul 
cal. 120 mm, model
1982 dispus pe maºina
vânãtorilor de munte,
MLVM.
Foto 1 ºi 3: Andrei ILIE
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Pe distanþe scurte, de 1-2 km
aruncãtorul poate fi transportat
de militari purtãtori iar pe
zãpadã, se poate deplasa pe sãnii
(akie). În caz cã este samarizat,
aruncãtorul, împreunã cu muniþia
(bombe explozive, de iluminare,
incendiare ºi fumigene) se poate
transporta de  6 cai cu 6 samare. 

Trebuie subliniat cã, dupã
cel de-al doilea rãzboi mondial,
acesta este primul  armament

de artilerie care a fost utilizat
de Forþele Terestre în operaþii

militare, în teatrul de operaþii
din Afganistan.

Aruncãtorul de bombe calibrul 120 mm, model 1982

Specificaþii tehnice
Calibrul: 120,1 mm
Greutatea pentru luptã: 280 kg 
Greutatea pentru marº: 480 kg 

Câmp de tragere vertical: 45°la 80°
Greutatea bombei: 16 kg
Echipaj: 6 oameni
Bãtaia maximã: 5.775 m  

Detaliu cu interiorul MLVM 
în care este dispus aruncãtorul cal. 120 mm.

August, 2008. Militari din Batalionul 30 Vânãtori de Munte, Câmpulung-Muscel 
executând trageri cu aruncãtorul cal. 120 mm  în poligonul bazei Lagman din Afganistan.

OBUZIERUL CALIBRUL 152 MM, MODEL 1981

Acest obuzier a fost produs
sub licenþã, la uzina mecanicã
“Reºiþa”, dupã obuzierul sovietic
D-20, model 1955. D-20 a fost
proiectat, la începutul anilor
1950, de biroul condus de 
F. Petrov pentru înlocuirea
tunului-obuzier ML-20. La
apariþia sa, D-20 era o piesã de
artilerie foarte modernã fiind
printre primele  guri de foc
echipate cu placã de bazã pentru
tragere. Utiliza acelaºi afet ca ºi
tunul  D-46 , calibrul 130 mm ºi a
fost achiziþionat de toate þãrile
tratatului de la Varºovia. China a

fabricat o variantã proprie, denu-
mitã “Type 66”.

Realizarea în România a
obuzierului a fost posibilã dato-
ritã experienþei acumulate de

inginerii ºi tehnicienii români,
dupã primul succes notabil înre-
gistrat dupã cel de-al doilea rãz-
boi mondial, respectiv tunul anti-
tanc calibrul 100 mm, model 1975. 

Obuzier cal. 152 mm deplasat de tractorul de artilerie românesc TMA-83.
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Necesitatea introducerii în
dotare a rezultat din nevoia mãririi
puterii de foc, la artileria de nivel
divizie, unde se utiliza obuzierul
calibru 122 mm, cu o bãtaie de
numai 11,8 km. Se intenþiona toto-
datã, transferarea acestor obuziere
la eºalonul regiment mecanizat
pentru înlocuirea tunurilor cal. 76 mm
ZiS-3 care erau considerate depã-
ºite. Pentru deplasarea obuzierelor
s-au folosit iniþial tractoarele ºeni-
late româneºti TAR-76 ºi TMA-
83, ambele fabricate la Uzina
mecanicã Mizil, ulterior, auto-
camionul DAC 665 T, fabricat la
“Autocamioane” Braºov.

Închizãtorul obuzierului este
semiautomat, de tipul “panã
verticalã”. Dupã anul 1990, la
culatã a fost adãugat un dispozitiv
pentru uºurarea încãrcãrii. Acesta
este acþionat cu ajutorul presiunii
aerului aflat într-o butelie dispusã
pe fãlceaua dreaptã.

Obuzierul este un armament
puternic proiectat sã tragã
muniþia de la vechiul obuzier
ML-20 ºi sã poatã îndeplini misi-
uni de foc prin ochire directã ºi
indirectã. Muniþia utilizatã este
de tipul: explozivã, perforantã, de
iluminare ºi cu submuniþii. 

Obuzierul calibrul 152 mm, model 1981. La culatã, se vede dispozitivul pentru uºurarea încãrcãrii  (albastru).

Încãrcarea obuzierului. Proiectilul are greutatea de 43,6 kg.

Împerecherea obuzierelor la autocamioane ºi pregãtirea pentru deplasare 
de cãtre subunitãþi din Batalionul 285 Artilerie Mixt.
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tragerile directe, obuzierul poate
fi rotit pe placa de bazã, cu 360°.
În acest sens, fãlcelele sunt ridi-
cate cu ajutorul cricurilor
mecanice, sunt coborâte roþile
ajutãtoare, de pe cele douã fãlcele
ºi se roteºte obuzierul. 
Echipa de servanþi este compusã

din 10 oameni.

A intrat în
î n z e s t r a r e a
armatei la data de
01.08.1982 ºi este în
dotare, la aceastã datã, la
unele batalioane de artilerie de
nivel brigadã de infanterie din
cadrul Forþelor Terestre. 
Acest obuzier este o reuºitã
deosebitã a industriei
naþionale de apãrare,
fiind primul dintr-o
serie din care mai fac
parte: tunul calibrul
130 mm ºi tunul obuzi-
er calibrul 152 mm, toate
având afetul realizat dupã 
aceleaºi principii constructive.

Obuzierul calibrul 152 mm, model 1981

Specificaþii tehnice
Calibrul: 152,4 mm
Greutatea pentru luptã: 5.540 kg 
Greutatea pentru marº: 5.620 kg 

Câmp de tragere vertical: -5°la +63°
Greutatea proiectilului: 43,56 kg
Viteza maximã pe drum: 60 km/h
Bãtaia maximã: 17,2 km

Tractorul de artilerie românesc
TAR-76. A fost fabricat 

la uzina din Mizil.

Tractorul de artilerie românesc TAR-76

Specificaþii tehnice
Greutatea cu încãrcãturã: 9.800 daN
Consum: 80 l/100 km; 
Raza de acþiune 600 km; 
Traverseazã pante de 25°, urcã pante de 30°
Greutatea remorcii tractate: 7.600 daN

Tragere executatã cu obuzierul calibrul 152 mm, model 1981.
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Lipsa unui tun de calibru
mediu, special destinat luptei în
munþi a fost sesizatã de cãtre con-
ducerea Armatei Române, încã
din anii 1970. Pânã la des-
fiinþarea trupelor V.M., în 
anul 1961 a fost în dotare tunul
de munte, cal. 76, model 1948, de
provenienþã sovieticã. Destinaþia
de bazã pentru care a fost produs
a fost dotarea artileriei bata-
lionare de vânãtori de munte cu o
baterie de tunuri alãturi de o
baterie de aruncãtoare calibru
120 mm. În anul 1981 în cadrul
Forþelor Terestre existau 5 brigãzi
de vânãtori de munte (din 1991
au fost 6 brigãzi) fiecare cu câte 
4 batalioane.

Tunurile aveau rolul de a
suplini reacþia întârziatã la trage-
rile prin ochire directã a aruncã-
toarelor, aveau o bãtaie supe-
rioarã  cu  aproximativ  3  km  ºi 

TUNUL DE MUNTE CALIBRUL 76 MM, MODEL 1982 (“JERY”)

Tunul de munte cal. 76 mm, model 1981. Se remarcã construcþia specificã 
pentru un transport facil: fãlcelele care puteau fi strânse ºi roata ajutãtoare.
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posibilitãþi de ducere a luptei
antitanc.Tunul a fost realizat
printr-o colaborare cu industria
de apãrare din Iugoslavia, de
cãtre Baza de reparaþii a
Comandamentului Artileriei de la
Sibiu. Este admirabil faptul cã,
având în vedere complexitatea
tehnicã a proiectului, acesta a fost
realizat de inginerii ºi specialiºtii
Armatei Române.

Tunul se poate tracta auto sau
hipo, cu doi cai. Cea mai impor-
tantã calitate a sa, în condiþiile
utilizãrii în mediul montan, o
reprezintã posibilitatea demon-
tãrii ºi transportului samarizat cu
ajutorul a 13 cai ( cu 8 cai tunul ºi
5 cai muniþia).

Muniþia folositã: proiectilul
exploziv OF 350  (greutate 6,270
kg), proiectilul cumulativ acuplat
BK-354 M  (ambele  utilizate ºi
la  tunul ZiS-3) ºi proiectilul
fumigen neacuplat,  M-60. Tubul
cartuº pentru proiectilele
explozive ºi de fumizare utiliza o
încãrcãturã de azvârlire variabilã
formatã dintr-o încãrcãturã de
bazã ºi trei subîncãrcãturi de
greutate egalã. Prin modul de
organizare a muniþiei, tunul are
caracteristicile unui obuzier.

Câmpul de tragere vertical al
tunului poate fi extins ºi permite
inclusiv executarea de trageri

verticale, indispensabile ducerii
luptei în munþi. Acesta este
cuprins între -15° ºi +45° cu fãl-
celele suplimentare, între -10° ºi
+50° cu fãlcelele de bazã iar când
ocupã poziþii de tragere în pantã,
având fãlcelele de bazã, între
+20° ºi +70°.

Tunul a  fost introdus în
dotare la data de 10 august 1985.

Þeava tunului de munte transportatã pe samar. Greutatea þevii propriu-zise,  
77 kg iar a manºonului þevii, 68 kg.

Depasarea tractatã a tunului de munte cu doi cai în tandem ºi cu autocamionul DAC 444.

Executarea tragerilor pe timp de iarnã 
cu tunul de munte de 76 mm.

Tunul de munte, cal 76 mm, model 1982

Specificaþii tehnice
Calibrul: 76,2 mm
Lungimea tunului: 2.420 mm
Greutatea pentru marº, auto: 773 kg

Câmp de tragere orizontal: 50°
Bãtaia maximã:

- cu proiectil exploziv: 8.600 m 
- cu proiectil cumulativ: 1.000 m
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Acest tun este piesa de arti-
lerie cu cea mai mare bãtaie
care a intrat în dotarea
Artileriei Române. A fost pro-
dus în România, la uzinele din
Reºiþa, fiind varianta româneascã
a tunului sovietic  M-46 care a
fost realizat în anul 1954. 

Apãrut dupã cel de-al doilea
razboi mondial, M-46 a marcat un
eveniment deosebit în istoria dez-
voltãrii artileriei de câmp. Din anul
1954 ºi pânã la sfârºitul anilor '70
a deþinut supremaþia mondialã
absolutã privind bãtaia, fiind supe-
rior tuturor gurilor de foc, de nivel
corp de armatã existente.

Tunul românesc este fabricat
sub licenþã, dupã varianta
chinezeascã “Type 59-I” realizat
la începutul anilor 1970 care a
fost un model îmbunatãþit ºi cu o
greutate mai redusã, decât mo-
delul M-46 cu aproximativ 
2.500 kg. Tunul  avea,  pentru
vremea sa, o arhitecturã modernã,
cu o þeavã  foarte lungã (58 cali-
bre) prevãzutã cu frânã de gurã ºi
culatã cu închizãtor semiautomat
tip panã verticalã, montatã pe un

leagãn susþinut de echilibroare
pneumatice. Pentru executarea
tragerii tunul se dispune pe o
placã de bazã ce îi permite elibe-
rarea sarcinii  de pe suspensie,
prin ridicarea cu ajutorul unui
cric hidraulic. Sistemul acesta a
fost folosit prima datã la noi în
þarã la obuzierul cal. 152 mm,
model 1981 (tratat anterior).

Trenul rulor cu o suspensie
modernã, pe bazã de bare de tor-
siune, este prevãzut cu roþi pe
pneuri din cauciuc buretos care îi
permit o vitezã de marº de 
50 km/h pe ºosea ºi 15-20 km pe
drumuri neamenajate. Calitãþile
antitanc ale acestui tun  meritã a
fi evidenþiate, bãtaia cu proiectil
perforant fiind de 4000 m.
Executã tragerea cu lovituri
neacuplate cu proiectile explo-

zive ºi perforant trasoare. Firma
Norinco din China care produce
tunul cu acelaºi calibru, model
“59-I” a realizat proiectile Base
Bleed ºi Rocket Extended Range
având bãtaia maximã de aproxi-
mativ 37 km. În România, cu
acest tun, folosind muniþie îmbu-
nãtãþitã Base Bleed s-a atins, la
începutul anilor 1990, bãtaia
maximã de 33 km.

În anul 1985 era în dotarea
unui divizion din regimentul de
artilerie tunuri-armatã de la cele
4 armate ºi la brigada artilerie-
tunuri din rezerva general-strate-
gicã. Ulterior, în anii 1990 a fost
în dotarea a douã divizioane din
brigada de artilerie de nivel
armatã ºi corp de armatã împreunã
cu tunurile obuziere cal. 152 mm
(4 divizioane în total).

TUNUL CALIBRUL 130 MM, MODEL 1982

Tunul calibrul 130 mm, model 1982

Specificaþii tehnice
Calibrul: 130 mm
Lungimea tunului în poziþie de marº: 
10.800 mm
Lungimea þevii: 7.570 mm, 58 cal.
Greutatea pentru marº: 6.300 kg
Înãþimea tunului: 2.650 mm

Lãþimea tunului: 2.420 mm
Viteza iniþialã: 930 m/s
Greutatea proiectilului: 33 kg
Viteza pe drum: 60 km/h
Câmp de tragere orizontal: 50°
Bãtaia maximã cu proiectil exploziv: 
27.490 m   

Tun calibru 130 mm. Era tractat cu autocamionul DAC 6x6 sau cu autovehicolul ºenilat ATS-59 G.
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Acest tun-obuzier a fost reali-
zat în România cu tehnologie
importatã din R.P. Chinezã ºi este
varianta româneascã a tunului-
obuzier 2A65 "Msta-B", cunos-
cut în occident ºi ca model 1987
(anul când a fost vãzut prima
datã). Având în vedere cã ambele
obuziere au aceleaºi caracteristici
ºi aspect asemãnãtor apreciem cã
2A65 a fost realizat la sfârºitul

anilor ‘70, iar prin transfer de
tehnologie a fost importat în
România. Indiferent de sursa de
provenienþã, acest tun-obuzier
constituia în anii 1980 una dintre
cele mai moderne guri de foc din
lume. Probabil din aceastã cauzã
nu a fost exportat de cãtre
Uniunea Sovieticã, decât în
puþine þãri ºi a fost folosit pentru
realizarea obuzierului auto-
propulsat 2S19 “Msta-S”. Este în
dotarea actualã a artileriei ruse
de nivel armatã ºi front, în
aceeaºi variantã tractatã ºi con-
stituie obuzierul de bazã
autopopropulsat.

Tunul-obuzier poate executa
misiuni de foc în sprijinul marilor
unitãþi  luptãtoare ºi poate angaja

lupta cu artileria adversã la dis-
tanþe mari. Este deservit de o

echipã de servanþi compusã din 9
oameni. Regimul de foc, în
primul minut este de 5 lovituri ºi

depinde de nivelul de instrucþie
al militarilor.  

TUNUL-OBUZIER CALIBRUL 152 MM, MODEL 1985

Tunul-obuzier calibrul 152 mm, model 1985

Specificaþii tehnice
Calibrul: 152,4 mm
Lungimea tunului în poziþie de marº: 
11.170 mm
Greutatea pentru marº: 7.550 kg
Înãþimea tunului: 2.800 mm
Lãþimea tunului: 2.530 mm

Viteza iniþialã: 825 m/s
Greutatea proiectilului: 43,5 kg
Viteza pe drum: 60 km/h
Câmp de tragere vertical: 60°
Câmp de tragere orizontal: 50°
Bãtaia maximã cu proiectil exploziv:
24.000 m   

Tun-obuzier  calibrul 152 mm. Este cea mai mare piesã de artilerie construitã în România.

Autocamionul DAC 21.410 cu tracþiune 8x8.
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Prototipul obuzierului sovietic
2S1 “Gvozdika” (Garoafã în
ruseºte) sau SAU-122 a fost
finalizat în 1969 pentru
înlocuirea excelentului obuzier
tractat, calibru 122 mm D-30. A
intrat în serviciu la începutul
anilor '70 fiind vãzut pentru
prima datã în public la o paradã
a forþelor terestre poloneze, în
anul 1974. În nomenclatorul
SUA este cunoscut cu indicativul
M 1974. A fost produs sub
licenþã, în þãri ca: Bulgaria, Iran, 

Având în vedere greutatea de
7,5 tone tunul-obuzier este tractat
de tractorul mijlociu ºenilat de
artilerie ATS 59 G sau de auto-
camionul 8x8 DAC 21410
DFAEG.

A fost introdus în dotare, în
anul 1985, la 3 divizioane din
compunerea regimentului de arti-
lerie tunuri de la cele 4 armate ºi
din rezerva general strategicã. La
începutul anilor 1990 a fost în
înzestrarea a 2 din cele 
4 divizioane de la brigãzile de
artilerie de armatã ºi corp de
armatã, împreunã cu tunurile 
calibru 130 mm.

Dezvoltarea  ulterioarã  a
muniþiei pentru acest tun-obuzier
a continuat, în special în Rusia,
gama fiind completatã cu proiec-
tilul inteligent, ghidat laser
“Krasnopol” ºi proiectilul
rachetã-asistat, cu bãtaia de 
36 km.

Tunul-obuzier, model 1985
este cea mai grea piesã de arti-
lerie construitã în România.
Este de neînþeles, cum, uzina
Reºiþa, care l-a realizat la un
nivel de performanþã mondial, în

anul 1985, este închisã ºi
rugineºte, în anul 2010. Istoria
acestei mari uzine a þãrii noastre,
valoarea deosebitã a colectivului

ºi efortul uriaº fãcut în trecut de
statul român pentru dotarea cu
tehnologia necesarã ne determinã
sã cerem repunerea ei în funcþi-
une ºi reluarea producþiei. Acest

demers este necesar cu atât mai
mult astãzi, când, majoritatea
armatelor doresc sã se doteze cu
obuzierul cal. 155 mm, cu þeavã

de 52 de calibre, iar România a
obþinut tehnologia ºi a realizat
þevi de 47 de calibre, precum la
aceastã piesã ºi þevi de 58 calibre
(130 mm) în urmã cu 25 de ani.

Tractorul ºenilat ATS 59 G. A fost vãzut prima datã în public în anul 1972. 

Tractorul  mijlociu ºenilat ATS 59 G

Specificaþii tehnice
Greutatea:13.750 kg
Lungime: 6.280 mm
Înãþimea: 2.620 mm
Capacitatea de încãrcare: 3 tone   
Consum: 120 l /100 km 

Capacitatea de tractare: 14 tone
Viteza pe drum: 30 km/h
Numãrul de locuri: 

- în cabinã: 6
- pe platformã: 12

Putere motor: 300 CP.

OBUZIERELE AUTOPROPULSATE 2S1 “GVOSTIKA” ªI MODEL 1989 (ROMÂNESC)

Obuzierul  autopropulsat 2S1  “Gvozdika” (Garoafa). 
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Polonia ºi România purtând
diferite denumiri. A fost fabricat
în numãr foarte mare ºi a consi-
derat  o piesã de bazã, majori-
tatea þãrilor pãstrându-l în înzes-
trare în anul 2010: Ucraina - 
638 buc., Polonia - 533 buc.,
Bulgaria - 506 buc., Siria - 
400 buc., Finlanda - 72 (cunoscut
ca 122 PsH 7).

Rusia a avut în dotare cel mai
mare numãr de obuziere ºi a
început din anul 2007 sã le
înlocuiascã  cu variantele mai
moderne ºi mult mai puternice
precum 2S19 "Msta-S",
cal. 152 mm.

Muniþia folositã de ambele
obuziere este compatibilã cu cea
a obuzierului rusesc D-30,
respectiv proiectile explozive,
cumulative (bãtaia de 2 km), cu
submuniþii, de iluminare, de
fumizare. Capacitatea de trans-
port a celor douã obuziere este de
40 proiectile explozive ºi cumu-
lative (35+5). Echipajul este 
format din 4 oameni: comandant,
ochitor, încãrcãtor ºi mecanicul
conductor. 

Blindajul asigurã protecþia
împotriva armamentului uºor de

infanterie ºi a schijelor proiec-
tilelor de artilerie. Compartimentul
mecanicului conductor ºi cel al
motorului sunt dispuse în faþã, iar
în partea din spate se gãseºte com-
partimentul de luptã. Obuzierele
sunt amfibii, au fost prevãzute cu
sistem de vedere pe timp de noapte
ºi sistem de protecþie NBC. 

În România s-a achiziþionat o
baterie 2S1 cu 6 obuziere, fãrã
sistemul de conducere a focului
ºi s-au produs, sub licenþã, 42 de
obuziere, la uzina din Mizil.
Varianta româneascã, denumitã
"Model 1989" a fost realizatã pe
ºasiul transportorului blindat

pentru trupe MLI-84, fabricat la
Mizil.Turela a fost importatã din
URSS ºi era dotatã cu obuzierul
cal. 122 mm 2A31.

În majoritatea þãrilor din est
obuzierul a fost în dotarea
divizioanelor din subordinea
marilor unitãþi de tancuri. În
Armata Românã a fost în înzes-
trare, în perioada 1990-2005,
câte 24 de piese, la Divizionul 25
Artilerie, subordonat la Brigada
22 Tancuri, Bucureºti ºi la
Divizionul 55 Artilerie Turda,
subordonat la Brigada 6 Tancuri,
care avea ºi bateria 2S1
“Gvostika”.

Obuzierul autopropulsat românesc, calibrul 122 mm, model 1989. A fost construit la uzina mecanicã din Mizil.

Obuzierul autopropulsat 2S1

Specificaþii tehnice
Calibrul: 122 mm
Lungimea obuzierului: 7.265 mm
Lungimea þevii cu frâna: 4.658 mm, 38
calibre
Greutatea pentru marº: 15.700 kg
Înãþimea: 2.725 mm

Lãþimea: 2.850 mm
Autonomie: 500 km 
Câmp de tragere vertical: -3° la 70°
Urcã pante de 35°
Viteza pe ºosea: 60 km/h
Bãtaia maximã: 15,2 km   

Obuzierul autopropulsat românesc, Model 1989

Specificaþii tehnice
Calibrul: 122 mm
Lungimea obuzierului: 7.505 mm
Lungimea þevii cu frâna:4.658 mm, 
38  calibre
Greutatea pentru marº: 18.300 kg
Înãþimea tunului: 2.720 mm

Lãþimea: 3.150 mm
Autonomie: 450 km 
Câmp de tragere vertical: -3° la 70°
Urcã pante de 35°
Viteza pe ºosea: 64 km/h
Consum: 200 l/100 km
Bãtaia maximã:15,2 km
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OBUZIERUL DE MUNTE “BUCEGI”, CALIBRUL 98 MM, MODEL 1995

Este un obuzier uºor destinat
sprijinului acþiunilor  unitãþilor de
vânãtori de munte, infanterie ºi
paraºutiºti pentru ducerea ope-
raþiilor în zone muntoase.
Proiectul realizãrii acestui obu-
zier a fost demarat la jumãtatea
anilor 1980, astfel cã în anul 1988
a fost finalizat prototipul având
calibrul de 100 mm. Revoluþia
din decembrie 1989 ºi mai apoi
semnarea Tratatului de la Paris,
de reducere a forþelor militare
convenþionale din Europa, din
anul 1990 a impus pentru þara
noastrã limitarea numãrului

gurilor de foc peste 100 mm la
1475. În acest context s-a decis
de cãtre conducerea armatei ca
acest obuzier sã aibã calibrul mai
mic de 100 mm pentru a nu intra
sub incidenþa tratatului. Proble-
mele economice din anii 1990 au
întârziat acest proiect astfel cã
obuzierul calibru 98 mm a intrat
în dotare, la trupe, la data de 
31 ianuarie 1995.

Destinaþia obuzierului a
fost aceea de armament de
artilerie de nivel brigadã de
vânãtori de munte. A fost gân-
dit sã înlocuiascã vechile

obuziere “Skoda” cal. 100 mm,
model 1939, monofleº, care
au fost retrase din dotare la
începutul anilor 1980, din
cauza uzurii avansate.
Experienþa realizãrii tunului
de munte cal. 76 mm a consti-
tuit un avantaj, iar acest
obuzier este proiectat în mod
asemãnãtor. Tragerea se poate
executa cu fãlcele lungi 
pentru unghiuri de înclinare
mici sau cu fãlcele scurte
pentru tragerile verticale.
Pentru  uºurinþa transportului
fãlcelele  se  pot  rabata.

Obuzierul “Bucegi”. Se remarcã 
legãtura elasticã foarte compactã.

Schema obuzierului “Bucegi”.
Mecanismele de ochire sunt aºezate 
pe partea stângã pentru ca ochitorul 
sã poatã executa tragerile 
prin ochire directã.
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În funcþie de condiþiile de relief,
tractarea se poate face cu
camionul DAC 4x4 sau 6x6, hipo
cu 2 cai, în paralel, sau pe 
3 cãrucioare. Astfel, cãruciorul
port-þeavã are greutatea de 
820 kg, cãruciorul port-leagãn,
540 kg, iar cãruciorul pentru
muniþie are greutatea de 890 kg.
Închizãtorul este de tip panã 
orizontalã cu funcþionare 
semiautomatã.

În ciuda începutului promiþã-
tor ºi faptului cã a fost în dotarea
artileriei de munte din Forþele
Terestre, la începutul anilor 2000
acest obuzier a fost retras în
depozite.

Obuzierul de munte “BUCEGI”, calibrul 98 mm

Specificaþii tehnice
Calibrul: 98 mm
Lungimea obuzierului: 4.250 mm 
Lungimea þevii cu frâna:2.480 mm,
25.3  calibre
Greutatea pentru luptã: 1.500 kg 

Viteze iniþiale: 470 m/s
Câmp de tragere vertical: -5° la +70°
Câmp de tragere orizontal:  40°
Greutatea proiectilului: 13,2 kg
Viteza pe ºosea: 60 km/h
Bãtaia maximã: 10.856 m   

Obuzierul “Bucegi” la Complexul expoziþional din Bucureºti.

SISTEMUL DE LANSARE MULTIPLÃ DE RACHETE “LAROM”

S i s t e m u l
LAROM repre-
zintã un ansam-
blu de subsisteme
de descoperire,
analizã, decizie ºi
lovire cu rache-
tele, proiectat ºi
realizat în Româ-
nia, de compania
“ A e r o s t a r ”
Bacãu, în colabo-
rare cu firmele
“Elbit” ºi ”IMI”
din Israel. 

L a n s a t o r u l
LAROM este ele-
mentul de lovire
ºi componenta
principalã a aces-
tui sistem fiind un mijloc auto-
propulsat care executã, de regulã,
trageri prin ochire indirectã. Are
o mare putere de foc ºi este apt sã
loveascã o mare cantitate de þinte,
îndeosebi cu dimensiuni mari,

dispuse în adâncimea dispozi-
tivului de luptã al adversarului. 

Lansatorul LAROM este toto-
datã o variantã mult perfecþionatã
a aruncãtorului 40-APRA-122-C
(“C”=containerizat”), model 1988,

care utilizeazã douã tipuri de
rachete: GRAD, calibrul 122 mm
ºi LAR Mk.4, calibrul 160 mm.
Utilizarea a douã tipuri de
muniþie a permis creºterea pu-
terii  de foc la  bãtaia maximã de

Lansator LAROM din prima generaþie (2001) executând trageri cu rachetele GRAD.
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Obuzierul ATROM este vari-
anta româneascã a obuzierului
israelian ATMOS 2000, realizat
în anul 2003. A rãmas la stadiul
de prototip  fiind propus spre
achiziþie  (dar neconcretizatã)
Ministerului Apãrãrii Naþionale. 

Obuzierul propriu-zis  este de
tip “Soltam”, calibrul 155 mm cu
þeava de 52 de calibre ºi sistem de
uºurare a încãrcãrii. Poate trage

toatã gama de muniþii standard
NATO ºi are bãtaia de 41 km cu
muniþie rachetã asistatã ºi 
30 de km cu muniþie explozivã
clasicã. Regimul de foc este situat

între 4 ºi 9 proiectile pe minut,
dintre care 3 proiectile în primele
20 de secunde. Obuzierul este 
completat cu sisteme performante de
control computerizat  al  tragerii

45 km, iar prin utilizarea unor
sisteme avansate de conducere a
focului ºi comunicaþii s-a realizat
creºterea vitezei de reacþie, o pre-
cizie ridicatã, manevra rapidã a
focului, precum ºi o cadenþã de
tragere mai mare între salve.
Modernizarea pãrþii  auto a per-
mis creºterea vitezei de
deplasare, a fiabilitãþii tehnicii ºi
o capacitate mare de manevrã.
Totodatã, s-a modernizat sistemul
de  reaprovizionare cu muniþie,
fiecãrui lansator fiindu-i alocatã
o maºinã dotatã cu automacara ºi
remorcã, destinatã transportului
ºi reîncãrcãrii cu rachete.
Reîncãrcarea se executã cu 
containere, care conþin 20 de
rachete GRAD sau 13 rachete 
LAR  Mk.4 . 

Sistemul a intrat în dotare în
Forþele Terestre în anul 2001 ºi a
constituit un program major de
înzestrare. Este sistemul de arti-
lerie cu cea mai mare putere de
foc la nivelul Forþelor Terestre.
În anul 2008 a fost realizatã o a
treia generaþie la care s-au adãu-
gat sisteme perfecþionate de
comunicaþii, iar lansatoarele au
fost dispuse pe un ºasiu nou de
autocamion “ROMAN”.

Sus: Lansator LAROM, model 2008 (pe ºasiu ROMAN).
Jos: Maºinã de încãrcat ºi transportat containere de luptã (MITCL).

Lansatorul LAROM

Specificaþii tehnice
Calibrul rachetelor: 122 ºi 160 mm
Lungimea lansatorului: 7.400 mm 
Greutatea pentru luptã: 18,5 t 

Viteza - pe ºosea: 75 km/h
- pe câmp: 25 km/h

Autonomie: 700 km
Bãtaia maximã: 20,4 km/ 45 km

OBUZIERUL AUTOPROPULSAT “ATROM”, CALIBRUL 155 MM

Obuzierul autopropulsat “ATROM”

Specificaþii tehnice
Calibrul: 155 mm
Lungimea þevii: 22 calibre
Greutatea: aprox. 22 tone 
Muniþie transportatã: 32 proiectile

Câmp de tragere vertical: -3 la +70°
Câmp de tragere orizontal:  50°
Viteza pe ºosea: 60 km/h
Echipaj: 5 oameni
Bãtaia maximã: 30 la 41 km
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ºi de navigaþie, iar þintele sunt
primite în sistem informatizat de
la observatorii înaintaþi.
Obuzierul este dispus pe ºasiul
autocamionului ROMAN 26.360
DFAE, 6x6, echipat cu un motor
MAN 28866 LF 24 de 360 CP.
Este completat de un sistem 
auxiliar de putere, când motorul
principal este oprit ºi este
deservit de 5 servanþi.

2. Artileria de coastã

Dupã ieºirea României din rãzboi
alãturi de puterile Axei, Comisia
Aliatã de Control în România ºi
Statul Major al Marinei au hotãrât
în ziua de 23.03.1945, desfiinþarea
Regi-mentului artilerie marinã ºi
înfiinþarea Divizionului de arti-
lerie marinã în care a fost prevãzut
efectivul Bateriei de instrucþie de
56 de oameni din care 5 ofiþeri, 
9 subofiþeri ºi 42 trupã.

În memoriul redactat de Statul
Major al Marinei, referitor la
organizarea de pace a marinei în
anul 1946 se preciza cã ,,în ideea
amplificãrii posibilitãþilor defen-
sivei marinei s-a prevãzut ºi reor-
ganizarea artileriei de coastã.
Actualul Divizion de Artilerie
Marinã este compus din 5 baterii
cu tragere navalã (,,Elisabeta” -
3/150 mm, ,,Aurora” - 3/152 mm,
,,Mircea” - 4/152 mm, ,,Carol” -
3/105 mm ºi ,,Ovidiu” - 4/152 mm
n.a.) ºi 2 baterii AA fixe dotate cu
piese demontate ºi posibilitãþi
tehnice reduse. Unitatea va primi
denumirea de Regiment de
Marinã”. Într-adevãr unitatea de
artilerie de coastã va reprimi den-
umirea de “Regiment de arti-
lerie de marinã”.

La începutul anului 1948, 
denumirile bateriilor, Carol”
ºi ”Elisabeta” au fost schim-
bate în ”Horia” ºi respectiv
”Criºan”.

O nouã reorganizare a bateri-
ilor de coastã dupã calibru ºi 
puterea de foc a fost realizatã la 
1 octombrie 1948. S-au creat
Regimentul nr. 1 Artilerie de
Coastã ºi Regimentul nr. 2
Artilerie Uºoarã de Coastã.
Aceastã organizare s-a menþinut
pânã la 1 august 1949, când
unitãþile Marinei au fost reorga-
nizate ºi au primit noi denumiri.
Regimentul nr. l devine Sectorul
Maritim nr. 3 cu comandamentul
în Constanþa, iar Regimentul nr.
2, Sectorul Maritim nr. 4 cu sedi-
ul în Mangalia, ambele unitãþi
fiind subordonate Coman-
damentului Forþelor Maritime, în
anul 1953 sectoarele maritime au
fost desfiinþate, locul lor fiind
luat de douã divizioane:

- Constanþa Sud, cu punc-
tul de comandã la Movila
Sara ºi zona de responsabili-
tate 2 Mai - Agigea cu 2
baterii de 130 mm de prove-
nienþã sovieticã;

- Constanþa Nord, cu punctul

de comandã la Uzina Electricã
din Constanþa ºi zona de respon-
sabilitate pânã la Capul Midia.
Avea douã baterii, fiecare cu câte
4 tunuri de 130 mm de prove-
nienþã sovieticã, una la Soveja
(Uzina Constanþa) ºi cealaltã la
Midia.

În anul 1957, comandantul
Marinei Militare a adresat
Ministerului Apãrãrii Naþionale
un raport prin care solicita
înlocuirea întregului material
artileristic al vechilor baterii cu
tunuri de 130 mm de fabricaþie
sovieticã. Se aprecia cã pentru
apãrarea litoralului erau necesare
2-4 baterii de acest tip din care
trei trebuiau sã fie autotractate
pentru a putea fi deplasate ºi 
1-2 baterii de 180 mm înzestrate
cu mijloace de radiolocaþie. În
afara faptului cã a pus în evi-
denþã necesitatea modernizãrii cu
tehnicã nouã a artileriei de
coastã, raportul nu a avut ecoul
scontat. De altfel, regimentul de
artilerie de coastã constituit la
1956 prin unirea  celor  douã
divizioane a fost desfiinþat 
în  1960.

Prototipul obuzierului 
autopropulsat ATROM. 



Artileria Românã în perioada 1946-2010

169

Dupã anul 1965 artileria de
coastã a fost reînfiinþatã ºi a
funcþionat cu tunuri KS-30, 
cal. 130 mm ºi ulterior cu rachete
de coastã de tipul P-21/P-22,
achiziþionate în anul 1986. La

începutul anilor ’90 tunurile au
fost retrase din dotare. Din piesele de
artilerie care au fost la bateriile
artileriei de coastã s-a pãstrat la
Muzeul Marinei din Mangalia un
tun de 130 mm, expus în parc, 

i a r  un  a l tu l  de  152  mm
“Obukov”, a fost reþinut pentru
viitorul muzeu dar în anul 1963 
a fost trimis dintr-o eroare 
la fier vechi.     

TUNUL DE COASTÃ KS30, CALIBRUL 130 MM

Tunul KS-30 este în fapt un
tun antiaerian dar care, datoritã
calibrului ºi bãtãii mari a fost
ales pentru artileria de coastã. A
fost produs de cãtre industria
sovieticã la începutul anilor
1950 ºi este uºor de deosebit
datoritã unei platfome de trans-
port cu douã osii având pe
fiecare parte câte 2 roþi (foto).
De asemenea, afetul tunului are
4 fãlcele rabatabile cu ajutorul
cãrora este calat ºi de pe care
executã tragerea. La punerea
pentru luptã trebuie sã fie
coborât de pe platformã ºi
aºezat pe sol. Þeava nu are frânã
de tragere ºi se terminã cu o
culatã cu închizãtor semiau-
tomat tip panã, lateralã. Ochirea
în direcþie ºi în înãlþime se poate
executa manual sau electric.
Este dotat cu un dispozitiv de
reglare automatã a focoaselor.
În arhitectura antiaerianã tunul
era completat cu un sistem de
conducere a focului tip
PUAZO-30 ºi un radar SON-30.
Nu avem informaþii dacã au fost
achiziþionate la tunurile
româneºti.

Tunul este deservit de un
echipaj de 10 militari ºi are un
regim de tragere de 12 lovituri
pe minut Loviturile sunt acu-
plate, proiectilele având focoase
percutante ºi fuzante.

Baterie de tunuri de coastã KS-30 executând trageri de luptã.

Tun de coastã KS-30 la Secþia din Mangalia a Muzeului Marinei Române.

Tunul KS-30, calibrul 130 mm

Specificaþii tehnice
Calibrul: 130 mm 
Greutatea pentru luptã: 23,5 t 
Greutatea pentru miºcare: 29 t 
Câmp de tragere orizontal: 360°
Câmp de tragere vertical:-3° la +88°
Greutatea proiectilului: 33 kg

Lungimea loviturii: 1,55 m
Greutatea loviturii: 61,1 kg
Viteza iniþialã: 950 m/s
Lungimea þevii: 64 de calibre
Bãtaia maximã orizontalã: 27,5 km
Bãtaia maximã verticalã: 20,6 km
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Acest sistem a  fost achizi-
þionat în anul 1986 din Uniunea
Sovieticã pentru dotarea artileriei
de coastã. Racheta de bazã a sis-
temului este P-15, fabricatã în
anii 1950 ºi cunoscutã în nomen-
clatorul NATO cu indicativul
“Styx” sau SS-N-2. Începând cu
anul 1972 a fost produsã varianta
P-15M care a fost vândutã la
export cu denumirile P-21, P-22
aflate ºi în dotarea sistemului
românesc. Rachetele P-21, P-22
au în plus  atât radar cât ºi un sis-
tem de ghidare în infraroºu ºi
bãtaia dublã, ce ajunge la 80 km.
Propulsia este asiguratã cu aju-
torul unui combustibil lichid for-
mat din carburant ºi oxidant,
ambele cu toxicitate ridicatã. În

cazul lovirii unei þinte sub bãtaia
maximã carburantul rãmas se
constituie în încãrcãturã incendi-
arã. Încãrcãtura de luptã a

rachetei are greutatea de 513 kg
ºi este de tip cumulativ. La partea
din spate a rachetei este ampena-
jul în formã de Y cu cârme ºi 

SISTEMUL DE RACHETE DE COASTÃ 4 K 51 “RUBEJ” (Frontiera)

Instalaþie de lansare mobilã din sistemul de rachete de coastã 4K51. În plan îndepãrtat se vede radarul.

Rachetã din sistemul 4K51 la Muzeul Marinei Române, secþia Mangalia.
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motorul de start cu combustibil
lichid, iar în partea din faþã are 
2 aripi. Racheta are un sistem
inerþial care lucreazã începând cu
porþiunea de mijloc a traiectoriei
împreunã cu un radar activ 
(ARV GOS) ºi un radar în
infraroºu (IR GOS), pe porþiunea
finalã. Înãlþimea de croazierã 
a zborului este: 25-50-250 m.

Lansatorul utilizeazã o plat-
formã auto de tip MAZ-543, 8x8,
de 41 de tone,  aceeaºi folositã de
sistemul rachete operativ tactice,
din complexul 9 K 72, care a fost
în dotarea Forþelor Terestre pânã
în anul 1995. Pe ºasiu sunt dis-
puse: cabina radar, o turbinã cu
gaz cu generator electric de 
putere ºi platforma de lansare cu
douã lansatoare de tip  rotativ  
CT -161. Mai sunt montate ºi alte
sisteme ajutãtoare, ca: sistemul
amic-inamic, sistemul de stingere
a incendiilor, de comunicaþie,
interne ºi extern etc. Radarul
lansatorului este utilizat pentru

detectarea þintei ºi se ridicã 
atunci când se pregãteºte lansarea
la o înãlþime de 7,3 m. Timpul de
trecere a instalaþiei de lansare din
poziþia de marº în poziþia de luptã
este de 5 minute. Aceasta este
deservitã de 6 servanþi ºi este
complet autonomã.

Bateria de rachete este com-
pusã din 4 instalaþii mobile de
lansare ºi 4 maºini de reapro-
vizionare care au în total 16

rachete. Acest sistem este folosit
ºi pe navele de luptã fiind în
dotarea a circa 30 de state. Spre
deosebire de lansatoarele navale,
cele terestre sunt mult mai 
economice, pot fi dispuse pe
aproape întregul litoral ºi pot
pãrãsi poziþia dupã lansare în mai
puþin de 2 minute.

Lansatoarele mobile au fost
prezentate la paradele militare 
organizate de Ziua Naþionalã.

Instalaþie de lansare mobilã aparþinând Forþelor Navale Române, în timpul lansãrii rachetei P-21. Se poate vedea, sub rachetã, 
motorul de start cu combustibil solid ºi începerea funcþionãrii motorului de marº. 

Rachetele P 21/22

Specificaþii tehnice
Diametrul max.: 0,78 m
Greutatea la lansare: 2.523 kg 
Lungimea rachetei: 6,55 m/7,5 m
Anvergura aripilor: 2,5 m
Viteza: 1100 km/h (0,9 M) 

Combustibil lichid: TG -2  +  acid
azot ic 
Bãtaia radarului: 27 km.
Bãtaia radarului infraroºu: 10-20 km.
Combustibil de lansare: solid
Bãtaia: 8-80 km 

Lansatorul mobil al sistemului de rachete 4K51

Specificaþii tehnice
Tip: MAZ 543
Câmp de tragere orizontal:+/- 110°
Câmp de tragere vertical: 0 la 20°
Lungime: 14,2 m
Lãþime: 2,97 m
Înãlþime: 4,05 m

Tip motor: diesel kW / 385 
Viteza maximã: 65 km/h
Raza de acþiune: 635 km
Numãrul de rachete: 2
Echipaj: 6
Timp de pãrãsire a poziþiei: 2 minute
Greutatea: 40.900 kg
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Acest capitol trateazã,
succint, câteva piese de artilerie
reprezentative capturate de cãtre
Armata Românã în perioada
celor 3 rãzboaie: de indepen-
denþã, al primului ºi celui de-al
doilea rãzboi mondial ºi care, din
datele de care am dispus, nu s-au
folosit. În general materialul de
artilerie capturat, împreunã cu
muniþia este introdus în dotarea
propriilor trupe. În timpul primu-
lui rãzboi mondial, din capturile
realizate, precum ºi
din abandonul
armatei ruse, dupã
revoluþia din anul
1917 ne-au rãmas
peste 1450 de guri
de foc de tipuri,
calibre ºi modele
diferite. Din cele
aproape 920 de
piese  rãmase de la
armata rusã, în jur
de 460 erau de
tipul “Putilov”, 
cal. 76,2 mm,
model 1902. 

Performanþele
ridicate ºi calitatea foarte bunã a
tunurilor (foarte multe erau noi),
precum ºi cantitatea mare de
muniþie rãmasã au determinat
introducerea lor imediatã în
dotare. Aceste tunuri au fost apoi,
în anul 1936, tubate amovibil
pentru a trage proiectile 
cal. 75 mm “Schneider”ºi

folosite ulterior inclusiv în cel de-
al doilea rãzboi mondial. Acest
tun care a fost capturat, dar a fost
introdus în înzestrarea propriilor
trupe a fost tratat la capitolul V.

Unele dintre piese au caracter
de unicat ºi meritã a fi scoase în
evidenþã pentru valoarea lor
inestimabilã. Este cazul
obuzierului “Skoda” de mare 
calibru (420 mm) dispus pe o
platformã de cale feratã, aflat în
colecþia Muzeului Militar
Naþional. Aceastã piesã
excepþionalã este unicat pe plan

mondial. Alte piese capturate de
cãtre Armata Românã au dis-
pãrut. Aºa s-a întâmplat cu cele 
4 tunuri capturate de la turci în
rãzboiul de independenþã ºi
aºezate, la ordinul regelui Carol I
lângã monumentul lui Mihai
Viteazul din faþa Universitãþii din
Bucureºti. Acestea au fost recap-

turate de turci la ocuparea
oraºului în anul 1916.

Indiferent de provenienþã,
aceste piese de artilerie au o 
valoare istoricã deosebitã,
întrucât reflectã vitejia ºi erois-
mul trupelor române care au lup-
tat pentru a le obþine. Fiecare din-
tre aceste piese de artilerie are
istoria ei, care, pentru a putea fi
aflatã,  necesitã studierea jur-
nalelor de operaþii ale unitãþilor
militare implicate. Din pãcate
acest demers nu a putut fi realizat
în aceastã lucrare.

Intenþia noastrã a
fost aceea de a duce în
atenþia celor interesaþi
ºi pasionaþi de dome-
niu, câteva dintre
gurile de foc cele mai
valoroase existente în
þara noastrã ºi de a
deschide un drum pen-
tru cercetarea ºi com-
pletarea bazei de date
despre ele, în viitor.
Ne exprimãm convin-
gerea cã ºi alþi pasio-
naþi vor încerca sã
afle mai multe ºi poate
sã promoveze mai

mult, în special pe internet unele
dintre piesele de artilerie, exis-
tente în România. Acest demers
este necesar, deoarece pe site-
urile de specialitate strãine sunt
foarte puþine informaþii  despre
valoroasa colecþie de piese de
artilerie autohtone sau capturate
aflatã în muzeele româneºti. 

Capitolul VII
PIESE DE ARTILERIE CAPTURATE DE CÃTRE ARMATA ROMÂNÃ,

DAR CARE NU AU FOST ÎN ÎNZESTRARE

Încãrcarea obuzierului greu “Skoda”, calibru 38 cm, model 1916. 
O piesã de acest tip a fost capturatã de cãtre Armata Românã.
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A fost realizat ca urmare a
solicitãrii armatei germane,
adresate concernului “Krupp”.
Acest nou calibru s-a dorit o
alternativã pentru piesele de 
75 ºi 76 mm ce erau deþinute de
cãtre potenþialii adversari,
Franþa ºi Rusia, pentru ca în
cazul unor eventuale capturi,
noile  tunuri sã nu poatã fi

folosite în lipsa muniþiei adec-
vate. Acesta este considerat un
exemplu de pregãtire a
Germaniei pentru rãzboi.

La introducerea în dotare a
fost denumit “Feldcanone
96n/A” ºi a fost tunul de câmp
standard  al artileriei  germane  la 

Este un tun turcesc capturat
de cãtre Armata Românã în 
timpul rãzboiului de indepen-
denþã. Acest tun a fost ºi în
dotarea trupelor noastre ºi a fost
tratat în carte. Deosebirea dintre
ele este afetul,  la tunul turcesc
fiind de metal, iar la cel românesc
de lemn. Folosea pentru tragere
obuze explozive cu greutatea de
4,2 kg cu care atingea o bãtaie
maximã de 3.500 m. Greutatea
tunului este de 650 kg. Piesa din
imagine este expusã la Muzeul
Militar Naþional.

Obuzier rusesc cu tragere
repede care a fost fabricat de
uzinele “Obukhov” ºi “Perm”.
Piesa din imagine nu mai
pãstreazã roþile originale. Cele
douã resorturi ale legãturii elas-
tice au fost înlocuite cu tampoane
de cauciuc. Resorturile frânei de
tragere erau  fixate pe douã tije
metalice ce treceau prin osie ºi
asigurau revenirea în poziþia
iniþialã a masei reculante. A
rãmas de la armata rusã dupã
retragerea din primul rãzboi
mondial.

OBUZIERUL “OBUKHOV”, CALIBRUL 152,4 MM, MODEL 1883

Obuzier cal. 152 mm, model 1883  aflat la Muzeul Militar Naþional din Bucureºti.

TUNUL “KRUPP”, CALIBRUL 78,5 MM, MODEL 1871

Tun turcesc “Krupp”, calibru 78,5 mm. Are o construcþie simplã cu afet metalic. 
Pe osie sunt dispuse douã scaune pentru servanþi.

TUNUL “KRUPP”, CALIBRUL 77 MM, MODEL 1896/1906

Tunul “Krupp”, calibrul 77 mm

Specificaþii tehnice
Calibrul: 77 mm 
Greutatea pentru luptã: 1.422 kg
Greutatea pentru miºcare: 2.286 kg
Lungimea: 2.700 mm

Viteza iniþialã: 600 m/s
Câmp de tragere orizontal:+/- 8°
Câmp de tragere vertical:-9,5° la +38°
Greutate proiectil: 5,9 kg
Bãtaia maximã: 10.300 m
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începerea primului rãzboi mondial,
în anul 1914. În anul 1916 a fost
modernizat prin schimbarea 
þevii ºi  mãrirea bãtãii la 10.300 m,
primind denumirea “FK16”.
Muniþia tunului era formatã din
proiectile explozive, de iluminare
ºi fumigene cu tub cartuº. Tunul
era tractat de 6 cai ºi deservit de
6 sau 7 servanþi. Dupã anul 1918,
acest tun a rãmas în dotarea
armatei germane. Unele tunuri au
fost atribuite altor þãri, ca de
exemplu Olanda ºi Belgia, ca
reparaþii de rãzboi. Tun “Krupp”, calibru 77 mm, model 1896/1916. 

Este una dintre piesele grele
de artilerie dezvoltate de cãtre
uzina “Skoda” din Pilsen ºi pro-
duse cãtre sfârºitul primului
rãzboi mondial, pentru lovirea
adãposturilor betonate. 

Solicitarea iniþialã a fost
aceea a unui mortier cu bãtaie
mai mare decât modelul calibru
24 cm Model 1898 care avea
bãtaia de 6.500 m. Producþia
mortierului a rãmas la stadiul de
prototip ºi a fost încetinitã
datoritã excelentelor rezultate ale
obuzierului de calibrul 305 mm
care a avut prioritate. Din acest
motiv au fost produse doar douã
exemplare, dintre care unul a fost
capturat de cãtre Armata Românã
ºi se gãseºte la Muzeul Militar
Naþional din Bucureºti. Este o
piesã rarã, construitã cu o foarte
mare grijã pentru funcþionalitate,
având în vedere greutatea. Þeava
se retrãgea pe un suport dispus pe
fãlcele, pentru distribuirea

greutãþii, iar roþile sunt duble
ºi au bandaj de cauciuc.
Piesa a fost proiectatã pentru
a fi tractatã auto.

MORTIERUL“SKODA”, CALIBRUL 210 MM, MODEL 1916

Mortier “Skoda”, calibru 210 mm, model 1916. Este o piesã de o valoare deosebitã, 
care a fost produsã în doar douã exemplare. Piesa din imagine este în colecþia 

Muzeului Militar Naþional din Bucureºti. 

Mortierul “Skoda”, calibrul 210 mm

Specificaþii tehnice
Calibrul: 210 mm 
Greutatea pentru luptã: 10.200 kg 

Greutate proiectil: 120 kg
Bãtaia maximã: 9.500 m

Mortier cal. 210 mm. 
Se pot vedea roþile duble cu bandaj 

de cauciuc ºi sistem de frânare.
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Este un tun greu de câmp aus-
tro-ungar destinat pentru exe-
cutarea tragerilor de hãrþuire ºi
contrabaterie la distanþe mari.
Pentru cã a fost proiectat sã fie
tractat auto a fost denumit: 
“15 cm Autokanone M. 15/16”.
Acest tun excepþional era dotat
cu o þeavã de bronz care îi per-
mitea executarea unor trageri la
distanþe peste 20 km. Pentru
deplasare, þeava era detaºatã de
afet ºi transportatã separat pe o
altã platformã. Tunul a fost con-
struit în 44 de exemplare ºi era
deservit de 13 servanþi. 

O piesã capturatã de cãtre tru-
pele române se aflã la Bucureºti. 

Este un obuzier greu dez-
voltat de cãtre uzinele“Skoda”
pentru folosirea deopotrivã de
cãtre artileria de munte ºi de
câmp. În nomenclatorul austriac
figura cu denumirea: “15 cm
schwere Feldhaubitze M. 15”
(schwere=greu în germ.).
Obuzierul a fost proiectat sã fie
tractat auto fiind prevãzut cu

suspensie. Pentru transportul
hipomobil putea fi demontat în
4 pãrþi. Au fost fabricate doar
57 de obuziere deoarece
uzinele “Skoda” erau concen-
trate pe producerea obuzierului
de 149 mm, model 14/16 care
însã nu a atins aceleaºi perfor-
manþe balistice (bãtaia de 
8,7 km) însã era mult mai uºor
de transportat (2.344 kg).

Exemplarul din imagine este
capturat de cãtre Armata Românã

ºi poate fi studiat la Muzeul
Militar Naþional din Bucureºti.

OBUZIERUL “SKODA”, CALIBRUL 150 MM, MODEL 1915

Obuzierul “Skoda”, calibrul 150 mm, model 1915

Specificaþii tehnice
Calibrul: 149,1 mm 
Greutatea pentru luptã: 5.560 kg
Lungimea þevii. 2,99 m  20 calibre
Câmp de tragere vertical: -5°la 65° 

Câmp de tragere orizontal: -8° 
Regimul de foc: 2 pr./ min
Viteza iniþialã: 508 m/s
Greutate proiectil: 42 kg
Bãtaia maximã: 1.500 m

Obuzier “Skoda”, cal. 150 mm, 
model 1915.

TUNUL GREU “SKODA”, CALIBRUL 152 MM, MODEL 1915/16

Tunul greu “Skoda”, calibrul 152 mm, model 1915/16

Specificaþii tehnice
Calibrul: 152,4 mm 
Greutatea pentru luptã: 11900 kg  
Lungimea þevii: 6,0 m  39,5 calibre
Câmp de tragere vertical: -6°la 45° 

Câmp de tragere orizontal: -6° 
Regimul de foc: 1 pr./ min
Viteza iniþialã: 692 m/s
Greutate proiectil: 42 kg
Bãtaia maximã: 21.840 m, Md. 15/16

Tunul greu “Skoda”, calibru 152  mm, model 1915/16. 
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Este un obuzier de munte 
fabricat în peste 420 de exem-
plare, în perioada 1942-1945 ºi
utilizat de cãtre armata germanã.
Era cunoscut ca “10.5 cm
Gebirgshaubitze 40”, sau
“10.5 cm GebH 40”. Obuzierul
putea fi demontat în 4 pãrþi ºi
transportat pe platforme tractate
de motociclete ºenilate de tipul
Sd.Kfz. 2 "Kettenkrad" sau cu
ajutorul catârilor. Þeava era, se
pare aceeaºi ca cea a obuzierului
10.5 cm leFH 18. A fost o piesã
foarte apreciatã, în ciuda
greutãþii mari ºi a rãmas în
dotare în unele þãri pânã în 
anii ‘60. Piesa din imagine a fost
capturatã de Armata Românã 
în   rãzboiul  antihitlerist.

ARUNCÃTORUL “BÖHLER”, CALIBRUL 225 MM, MODEL 1915

Este un aruncãtor greu rea-
lizat de firma austriacã “Böhler”,
ca o alternativã la aruncãtorul
german “Ehrhardt 25 cm
schwere Minenwerfer”, pe care,
nu a reuºit sã-l fabrice sub
licenþã. Încãrcarea se executa pe
la gura þevii, care era lisã la inte-
rior ºi nu avea sistem de atenuare
a reculului. Din cauza lipsei unei
plãci de bazã precizia aruncãtoru-
lui era foarte scãzutã, în special
când era aºezat pe sol moale.

O piesã capturatã de cãtre tru-
pele române, în anul 1917, se aflã
la Muzeul Militar din Bucureºti.

Aruncãtorul “Böhler”, cal. 225 mm

Specificaþii tehnice
Calibrul: 225 mm
Greutatea aruncãtorului: 920 kg
Greutatea proiectilului: 80 kg
Regim de foc. 2 lov/ min
Bãtaia maximã: 1.200 m Aruncãtorul greu “Böhler”, calibru 225 mm. A fost fabricat în peste 930 de  exemplare.

OBUZIERUL DE MUNTE “BÖHLER”, CALIBRUL 105 MM, MODEL 1940

Obuzierul “Böhler”, calibrul 150 mm, model 1915

Specificaþii tehnice
Greutatea pentru luptã: 1.660 kg
Câmp de tragere vertical: -4,5° la 71°
Câmp de tragere orizontal: 51° 

Greutatea proiectilului: 14, 52 kg
Lungimea þevii: 2.870 mm
Viteza iniþialã: 565 m/s 
Bãtaia maximã: 12.625 m

Obuzierul de munte “Böhler”, calibru 105 mm. Muzeul Militar Naþional.
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Experienþa rãzboiului ruso-
japonez din 1904-1905 a scos în
evidenþã importanþa gurilor de
foc cu un calibru mai mare de 
25 cm în  dotarea artileriei grele
de asediu. În aceste condiþii, con-
ducerea armatei austro-ungare a
luat decizia de a dezvolta un
mortier (obuzier de asediu)de
calibru mare. În anul 1908, o
comisie tehnicã militarã a supus
testelor un mortier de 30,5 cm
(proiectil de 300 kg, razã de acþi-
une de 8.000 de m). Rezultatele
au fost descurajatoare: s-a tras
concluzia cã noua  piesã necesitã
un postament solid ºi un sprijin
ferm, condiþii care nu puteau fi
asigurate. Din acest motiv  aceste
planuri au fost abandonate. În
1909 uzinele “Skoda” din Pilsen
au primit sarcina de a perfecþiona
mortierul astfel cã prototipul
trimis în 1910 la probe a necesitat
numeroase corecþii parþiale, dupã
care în anul 1912 armata a
comandat 24 de exemplare, ce au
fost introduse în exploatare în
anul 1914.

În vederea transportului,
mortierul, cu masa de 18.730 kg,
putea fi demontat în trei pãrþi
(þeavã, afet, postament). Tunul
era transportat cu remorcherul de
mortiere“Daimler” (100 CP),
model 1912, dezvoltat în paralel
cu acesta pe 3 trãsuri cu roþi me-
talice, legate de acesta. O nou-
tate era asamblarea tunului:
acesta era prima piesã de arti-
lerie grea care nu necesita
macara. Dupã aºezarea posta-
mentului, maºina care transporta
afetul se urca pe acesta ºi ridica
afetul cu ajutorul roþilor dinþate
montate în postament, aºezându-l

dupã pãrãsirea postamentului în
marºalier. În sfârºit, þeava era
aºezatã pe afet de un al treilea
remorcher cu ajutorul unui troliu
cu cablu. 

În urma testelor la muniþie,
începute în anul 1910, masa
proiectilului a fost mãritã de la

300 kg cât avea iniþial la 
385,3 kg. La o vitezã a proiectilu-
lui la ieºirea din gura de foc de
370 m/s  acestea atingeau o bãtaie
de 9,6 km.

Mortierul model 1911 viza
punctul cel mai slab al fortificaþi-
ilor de atunci: acoperiºul. Înainte

MORTIERELE “SKODA”, CALIBRUL 305 MM, MODEL 1911, 1911/1916 ºi 1916

Mortier “Skoda”, calibru 305 mm, model 1911/16. Afetul piesei este aºezat pe un postament
metalic. Piesa din imagine este în colecþia Muzeului Militar Naþional din Bucureºti. 

Mortier “Skoda”, calibru 305 mm, model 1916. Afetul piesei este mai modern. 
Se observã diferenþe constructive în special prin dispunerea legãturii elastice sub þeavã.

Piesã din colecþia Muzeului Militar Naþional din Bucureºti. 
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sã explodeze, cauza distrugeri
importante. Proiectilele puteau sã
strãpungã straturi de beton cu o
grosime de pânã la 2 metri. În
þintele din materiale uºoare
proiectilul producea  cratere de 
8 metri, iar schijele strãpungeau
pereþii din cãrãmidã pe o razã de
100 de metri ºi aveau efect
omorâtor pânã la distanþa de
400 metri.

La începutul primului rãzboi
mondial 8 mortiere 1911 au fost
cedate de conducerea armatei
austro-ungare cãtre armata ger-
manã, care le-a folosit în luptã la
asediul inelului de fortificaþii bel-
gian de la Namur. Aici s-a obser-
vat prima datã faptul cã,
explodând în spaþii închise,
proiectilele aruncate de mortier
produceau o anumitã cantitate
de gaz toxic, forþând apãrãtorii
sã pãrãseascã adãposturile
pentru a preveni sufocarea.

Prima variantã îmbunãtãþitã a
mortierului 1911 a fost modelul
1911/16, din care s-au fabricat 
24 de  bucãþi. Au fost corectate la
acest model mai multe puncte
slabe constatate cu ocazia misiu-
nilor de luptã pe perioade lungi,
de exemplu problemele de trans-
port. Masa mortierului în poziþia
de tragere s-a mãrit la 20.900 kg.

Varianta finalã a fost
mortierul model 1916, la care o
mare parte a afetului a fost
reproiectat ºi lungimea þevii a
crescut la 3.660 mm (preceden-
tele aveau lungimea de 3.050 mm)
cu posibilitatea tragerii circu-
lare la 360°. Greutatea mor-
tierului în poziþia de tragere s-a
mãrit la 22.248 kg, iar bãtaia a
depãºit 12.000 m. Armata austro-
ungarã a comandat 29 de bucãþi
din acest model de mortier

îmbunãtãþit  însã nu toate au fost
introduse în exploatare. În pofida
creºterii semnificative a masei,
atât mortierul model 1911/16 cât
ºi mortierul  model 1916 utilizau
sistemul fãrã macara, dezvoltat
iniþial pentru modelul 1911.
Dupã destrãmarea imperiului
austro-ungar uzinele “Skoda” au
ajuns în posesia statului cehoslo-
vac, iar mortierele existente au
fost preluate de armata þãrii.
Ultimele 17 mortiere au fost con-

fiscate de armata germanã dupã
anexarea Ceho-
slovaciei, în anul 1939. 

La aceastã datã mai sunt în
lume doar 4 astfel de piese: una
model 1911 în Italia, la muzeul
din oraºul Rovereto, a doua,
acelaºi model, este la muzeul
militar din  Belgrad, iar ultimele
douã, model 1911/16 ºi 1916,
capturate de cãtre Armata
Românã se gãsesc la Muzeul
Militar din Bucureºti.

Mortierul “Skoda”, calibrul 305 mm, modelele 1911 ºi 1916

Specificaþii tehnice
Calibrul: 305 mm 
Numãr de mortiere construite: 79
Numãr de ghinturi: 68
Închizãtor: tip panã orizontalã
Regimul de foc: 10 proiectile pe orã
Câmp de tragere vertical: +40° la 70°
Câmp de tragere orizontal: 120°

Echipaj: 15-17 servanþi
Lungimea þevii: 3.050-Md.1911 /3.660
mm-Md.1916
Energia la gura þevii: 2240 tfm
Greutatea pentru luptã: 10.200 kg
Greutate proiectil: 385 kg
Bãtaia maximã: 9,6 km  la Md. 1911, 
12,3 km la Md. 1916

Sus. Încãrcarea mortierului “Skoda”, calibru 305 mm, model 1916. 
Jos:   Remorcherul“Daimler” cu cele 3 platforme de transport.



Piese de artilerie capturate 

179

OBUZIERUL “SKODA”, CALIBRUL 380 MM, MODEL 1916

În primãvara  anului 1915
armata germanã a invitat ofiþeri
de artilerie ºi armurieri austrieci
ºi unguri pentru a vedea fortifi-
caþiile distruse din vest. Printre
aceºtia se numãra ºi Karl Skoda,
directorul general al uzinelor

“Skoda”, care în baza celor
vãzute s-a angajat  sã dezvolte în
fabrica sa o gurã de foc care sã
poatã fi la fel de mobilã precum
mortierul de 30,5 cm ºi a cãrei
eficienþã sã o atingã pe cea a
obuzierelor  de 42 cm, ba chiar sã
le depãºascã în privinþa bãtãii. La
întoarcere, în aprilie 1915, l-a
însãrcinat pe inginerul ºef
Richard Dirmoser cu proiectarea
noului mortier cu un calibru cât
mai mare, cât mai mobil ºi care
sã aibã o bãtaie de 15 km.
Calibrul obuzierului a fost stabilit
la 38 cm, cu o masã a proiectilu-
lui de 740 kg ºi o vitezã iniþialã
de 460/s. Din þeava de 6.460 mm
proiectilul ajungea la o distanþã
de 15 km. Câmpul de tragere ver-
tical era cuprins între 40 ºi 75 de
grade, în timp ce, câmpul orizon-

tal, era de 360 de grade.
Conducerea militarã austro-
ungarã a comandat, la data 
9 iunie 1915, douã piese care  au
primit denumirea "Barbara" ºi
"Gudrun". Despre planuri aveau
cunoºtinþã în afara ministrului

forþelor armate doar 3 oameni de
la uzinele “Skoda” ºi 2 ofiþeri de
artilerie austro-ungari de rang
înalt. Angajaþilor ºi funcþiona-
rilor li s-a spus cã este vorba de
un contract cu turcii, pentru
care se fabricau tunuri în acea
vreme. În afarã de aceasta,
datoritã planurilor secrete s-a
luat decizia ca pãrþile obuzieru-
lui sã fie fabricate în diferite
ateliere, iar þeava sã fie perfo-
ratã la sfârºitul fabricaþiei. În
acest fel s-a reuºit pãstrarea
secretului pânã la sfârºit. 

O problemã deosebitã era trans-
portul. Obuzierul de 81,7 tone era
prea greu pentru remorcherul
“Ferdinand Porsche”, model
1912, fabricat de firma Daimler.
Directorul uzinelor Daimler a
soluþionat problema prin per-

fecþionarea remorcherului. Luând
în calcul repartizarea greutãþii a
proiectat transportul pe 4 trailere
cu 6 roþi, tractate de un
remorcher Porsche. Cele 6 roþi
ale trailerului erau acþionate de
câte un motor electric de 15 cai
putere. La tracþiune se adãugau ºi
cele 2 roþi din spate ale ale
remorcherului.  Motorul  pe ben-
zinã de 20.32  litri avea 6 cilindri
ºi dezvolta 150  de cai putere, la
o vitezã de 14 km/h. Motorul pe
benzinã acþiona ºi douã genera-
toare electrice  de  300 volþi.

Obuzierul “Skoda”, calibrul 38 cm, model 1916

Specificaþii tehnice
Calibrul: 380 mm 
Numãr de mobuziere construite: 10
Închizãtor: tip panã orizontalã
Regimul de foc: un proiectile la 5 min. 
Câmp de tragere vertical: +40° la 75°

Câmp de tragere orizontal: 360°
Lungimea þevii: 6.460 m
Greutate proiectil: 740 kg
Viteza iniþialã: 459 m/s
Greutatea pentru luptã: 81.700 kg
Bãtaia maximã: 15 km

Þeava cu lungimea de 6,46 m a obuzierului “Skoda”,  cu denumirea “Gudrun”, calibrul 38 cm, model 1916.  
Este aºezatã pe o platformã de cale feratã. Piesa este în colecþia Muzeului Militar Naþional din Bucureºti. 
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Curentul produs de acestea
era transferat la motoarele elec-
trice  de la cele 6 roþi ale traileru-
lui. Cele douã motoare ale
perechilor de roþi puteau fi legate

atât în serie cât ºi în derivaþie în
vederea obþinerii randamentului
dorit. Frânarea se fãcea pe de o
parte mecanic, iar pe de altã parte
electric. Acest mod de 
funcþionare combinatã, pe ben-
zinã, respectiv electricã a permis
atât transportul rutier cât ºi cel fe-
roviar, ce se realiza prin
înlocuirea roþilor cu bandaj de
cauciuc. Astfel, pe distanþe
mai scurte remorcherul ºi
trailerul se deplasau pe calea
feratã. Pe distanþe lungi se
folosea pentru tractare o
locomotivã.

Uzina “Scholler” a dema-
rat  fabricarea muniþiei, iar la
21 ianuarie în  poligonul
uzinelor “Skoda”, “Bolewetz”,
s-a început testarea acesteia.
Primul vehicul de transport
pe benzinã-elecrtic a sosit
din Wiener Neustadt în
Pilsen la sfârºitul lunii 

februarie, iar primul obuzier
complet a fost finalizat la
începutul lunii martie.

În final, obuzierele de 38 cm
au fost transportate pe ºine în

Ungaria, în poligonul din
Hajmmasker, iar la data de 
25 martie 1916 obuzierull care
primise numele “Barbara” a fost
transportat pe frontul din Tirol.
Cele douã piese au fost folosite
pe front alãturi de alte piese grele
de 15 cm, 24 cm, 42 cm ºi 
30,5 cm în timpul ofensivei de
primãvarã, care a început la 

5 mai 1916, pe frontul italian,
lângã Roveroto.Instalarea aces-
tei piese dura în medie 6-8 ore,
dar înainte de aceasta trebuia
amenajatã poziþia de tragere,

operaþiune care dura în jur de 
20 de ore în teren obiºnuit ºi
câteva zile în teren stâncos.
Rezultatele excelelente obþinute
au determinat construirea a încã
8 piese de 38 cm, în timpul
rãzboiului. Acestea au fost anga-
jate pe frontul de est ºi în Alpi,
dar  ºi  pe frontul de vest la Saint
Quentin, printre altele. 

Afetul cu legãtura elasticã ºi dipozitivul de încãrcare ale obuzierului “Skoda”, calibru 38 cm, model 1916 aºezate pe 2 osii duble
de cale feratã. Întreaga platformã se putea ridica cu cricurile (unul este vizibil în lateral) ºi se aºeza pe roþi metalice apoi pe sol. 

Este cea de-a doua componentã a obuzierului. Muzeul Militar Naþional din Bucureºti. 

Montarea obuzierului “Skoda”, calibru 38  cm, model 1916. 
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Surprinzãtor, obuzierele de 
38 cm care au supravieþuit primu-
lui rãzboi nu au fost utilizate de
Wehrmacht în timpul celui de-al
doilea rãzboi mondial.

Obuzierul nr. 6 a fost pãstrat ºi
se aflã la Muzeul Militar
Heeresgeschichtliches din
Vienna, Austria, în timp ce
obuzierul nr. 2, “Gudrun”, a fost
capturat de cãtre trupele române,
probabil pe teritoriul Ungariei, în
anul 1919 ºi este expus la Muzeul
Militar Naþional din Bucureºti.

Este un obuzier super-greu
dezvoltat de cãtre uzinele
“Skoda” pe baza comenzii
Statului Major General al armatei
austro-ungare, în anul 1910.
Proiectul iniþial viza crearea unui
obuzier greu de coastã, pe baza
obuzierului cal. 305 mm. Prima
piesã a fost gata în anul 1912. În
anul 1914, armata austro-ungarã
a introdus în dotare acest mortier

cu denumirea “'42 cm Haubitze
M14'” (Cunoscut ºi ca “42 cm
KustHaubitze M14” - Kust
Haubitz = obuzier de coastã, sau
“42 cm Haubitz M11” ) ºi a insta-
lat primul exemplar la Fort
Gomila unde exista o bazã
navalã.

Al doilea exemplar produs în
anul 1914 a fost adaptat pentru
acþiuni terestre, cu o turelã

mobilã ºi începând cu  anul 1915
a fost folosit pe frontul din
Polonia.

În anul 1916 armata a mai
comandat încã 4 exemplare, iar
uzina “Skoda” a reproiectat
obuzierul pentru a putea fi mult
mai mobil, transportabil în 
6 încãrcãturi, dupã modelul 
celui de 38 cm. Aceste piese 
s-au numit model M16  ºi  aveau

OBUZIERUL “SKODA”, CALIBRUL 42 CM, MODEL 1916

În prim-plan este afetul obuzierului de 42 cm, model 1916. În plan îndepãrtat se vede þeava. Obuzierul se gãseºte la Muzeul Militar
Naþional din Bucureºti ºi este  compus din douã platforme, pe calea feratã.  Este o piesã de artilerie unicat, pe plan mondial.

Militari austrieci la obuzierul “Skoda”, calibru 38 cm, model 1916. 
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aceleaºi caracteristici balistice ca
modelul 1914 dar era mult mai
mobil, mai simplu ºi mai ieftin.
Diferenþa de greutate dintre
primul ºi ultimul model era de 
83 de tone. La sfârºitul primului
rãzboi mondial armata austriacã
dispunea în serviciu de 
8 obuziere de 42 cm  (unul fix la
Gomila, douã în turele mobile,
patru model M16 ºi  unul model
M17. Un al doilea M17 era în
curs de realizare la uzinele din
Pilsen ºi a fost finalizat pânã la
sfârºitul rãzboiului. La începutul
celui de-al doilea rãzboi mondial
armata germanã a folosit un

obuzier de calibrul 42 cm
împotriva liniei fortificate
“Maginot“, în anul 1940.

Armata Românã a capturat un
astfel de obuzier greu, în cursul
anului 1919, în apropiere de
Gyor, în Ungaria. Piesa poate fi
vãzutã la Muzeul Militar
Naþional din Bucureºti ºi este
un exemplar de o valoare

deosebitã fiind unicat pe plan
mondial. Este de remarcat profe-
sionalismul personalului ingine-
resc ºi tehnic de la uzinele
“Skoda” care în decurs de 
4-5 ani a dezvoltat o adevãratã
industrie a pieselor de artilerie
foarte grele. Acestea  pot consti-
tui ºi astãzi elemente de studiu
pentru tinerii ingineri de armament.

Platforma cu þeava obuzierului de 42 cm. Muzeul Militar Naþional, Bucureºti.

Culata obuzierului “Skoda”, calibru 42 cm, model 1916. 

Obuzierul “Skoda”, calibrul 420 mm, model 1916

Specificaþii tehnice
Calibrul: 420 mm 
Numãr de mobuziere construite: 8
Închizãtor: tip panã orizontalã
Câmp de tragere vertical: +15°la 70° la
Md.14, +40°la 70° la Md.16, 17
Câmp de tragere orizontal: 270° la 

Md.  14 ºi 360° la  Md.16

Greutatea pentru luptã: 183 tone
(Md.14) / 113 tone (Md.16) / 100 tone
(Md.17)
Lungimea þevii: 15 calibre
Greutate proiectil: 808 sau 1.000 kg
Viteza iniþialã: 470 sau 415 m/s
Bãtaia maximã: 14,6 sau 12,7 km

Cele douã tipuri de proiectile ale obuzierului
“Skoda”, calibru 42 cm, model 1916. 
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Este un obuzier greu cu
tragere înceatã construit de cãtre
uzinele “Skoda” ºi cunoscut cu
denumirea “15 cm Mörser 
M 80”. A fost proiectat atât pen-
tru artileria de câmp dar în spe-
cial  pentru cea de asediu.Þeava
era de bronz fixatã rigid la afet
care era tractat împreunã cu un
antetren. Încãrcarea þevii se putea
face doar la unghiuri de înclinare
mici. A fost folosit inclusiv în
primul rãzboi mondial.

MORTIERUL “SKODA”, CALIBRUL 150 MM, MODEL 1880

Mortierul “Skoda”, cal. 150 mm

Specificaþii tehnice
Calibrul: 149 mm
Greutatea: 2.000 kg
Lungimea þevii. 1,2 m
Greutate proiectil: 33,1kg
Câmpul de tragere vertical: +65°
Bãtaia maximã: 3.500 m

Mortierul “Skoda”, calibru 150 mm, model 1880. Aceastã piesã a fost capturatã 
de Armata Românã de la trupele austro-ungare în primul rãzboi mondial. 

Roþile nu sunt cele originale. Descrierea Muzeului Militar Naþional este greºitã, 
mortierul fiind prezentat ca având calibrul 155 mm.

Tun de câmp cu tragere
înceatã  realizat de cãtre uzinele
“Puteaux” ca o replicã mai
uºoarã, pentru cavalerie, dupã
modelul de 90 mm “De Bange 
90 mm cannon”. Acest tun a fost
în dotarea armatei sârbe de la
care a fost capturat de trupele
austro-ungare ºi recapturat de
cãtre Armata Românã. Încãrcarea
tunului se fãcea pe la culatã.
Închizãtorul era prevãzut cu un
obturator de tip “ciupercã”,
proiectat de cãtre colonelul 

De Bange care nu permitea
ieºirea gazelor din camera de

încãrcare, lovitura nefiind com-
pletatã cu tub cartuº metalic. 

TUNUL“DE BANGE”, CALIBRUL 80 MM, MODEL 1877

Tunul “De Bange”, cal. 80 mm

Specificaþii tehnice
Calibrul: 80 mm
Greutatea: 925 kg
Lungimea þevii. 20 calibre
Greutate proiectil: 6,3 kg
Viteza iniþialã: 465 m/s
Câmpul de tragere vertical:-5 °la +26°

Tun “De Bange”, calibru 80 mm, model 1877. Descrierea Muzeului Militar Naþional 
îl prezintã ca fiind model 1885, probabil anul în care a fost achiziþionat de cãtre armata sârbã.
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A fost obuzierul standard al
trupelor austro-ungare la izbuc-
nirea primului rãzboi mondial
(“10 cm Feldhaubitze M 99“).
Obuzierul a fost realizat în
perioada 1899-1902 ºi era de
tipul “cu tragere acceleratã”
fiind considerat depãºit încã de la
fabricare. Sistemul de atenuare a
reculului era format dintr-o sapã
mobilã legatã la un resort puter-
nic ce aducea obuzierul în poziþia
iniþialã, dupã tragere (“sistem

“sapã elasticã”). Þeava de bronz
era flancatã de douã scaune pen-
tru servanþi aºezate pe axa roþilor,

sistem considerat clasic la piesele
de artilerie austro-ungare ºi ger-
mane din acea vreme.

OBUZIERUL DE CÂMP “SKODA”, CALIBRUL 104 MM, MODEL 1899

Obuzier de câmp “Skoda”, calibru 104 mm, model 1899 din colecþia 
Muzeului Militar Naþional capturat de cãtre Armata Românã în anul 1917. 

Se poate vedea sistemul de atenuare a reculului format din sapa mobilã ºi resortul dispus 
la fãlcele. Roþile cu bandaj de cauciuc nu sunt originale.

Obuzierul “Skoda”, cal. 104 mm

Specificaþii tehnice
Calibrul: 104 mm
Greutatea:  1022 kg
Lãþimea: 1,56 m
Lungimea þevii. 1,35 m
Greutate proiectil: 14,3 kg
Viteza iniþialã: 305 m/s
Bãtaia maximã: 6.100 m

OBUZIERUL DE MUNTE “SKODA”, CALIBRUL 104 MM, MODEL 1899

Cunoscut cu denumirea “10 cm
Gebirgshaubitze M 99” acest
obuzier este varianta de munte,
(acelaºi calibru ºi model) a
obuzierului de câmp “10 cm
Feldhaubitze M 99“ prezentat mai
sus. Pentru scãderea greutãþii  i-a
fost redusã lãþimea afetului de la
1,56 m la 1,3 m ºi au fost suprimate
scaunele servanþilor de pe axul
roþilor. Putea fi demontat ºi trans-
portat pe pãrþi. A fost folosit de tru-
pele austro-ungare în primul rãzboi
mondial, un exemplar fiind cap-
turat de cãtre Armata Românã.

Obuzierul “Skoda”, cal. 104 mm

Specificaþii tehnice
Calibrul: 104 mm
Greutatea:  900 kg
Greutate proiectil: 14,3 kg
Viteza iniþialã: 305 m/s
Bãtaia maximã: 6.100 m Obuzier de munte “Skoda”, calibru 104 mm, model 1899 din colecþia Muzeului Militar Naþional.
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TUNUL “SKODA”, CALIBRUL 75 MM, MODEL 1911

Tun de câmp produs pentru
export care a fost achiziþionat de
China. Din cauza izbucnirii
primului rãzboi mondial unele
comenzi au fost oprite de cãtre
armata austro-ungarã, iar tunurile
au fost rechiziþionate pentru fron-
tul de est. O parte din tunuri au
rãmas în armata ceholslovacã
pânã în anul 1938. Este o piesã
clasicã cu tragere repede cu

bãtaie relativ micã. Scuturile
asigurã o protecþie mult mai bunã
decât la modelele franceze. Au
fost capturate de la trupele aus-
tro-ungare mai multe exemplare.
Unul dintre ele se aflã la Muzeul
Militar Naþional ºi este înregistrat
greºit ca fiind model 1914. Alte
patru exemplare în stare tehnicã
excelentã se gãsesc expuse la
Mausoleul Mãrãºeºti.

Tunuri de câmp “Skoda”, calibru 75 mm, model 1911 la Mausoleul de la Mãrãºeºti.

Tunul “Skoda”, cal. 75 mm

Specificaþii tehnice
Calibrul: 75 mm
Greutatea pentru luptã: 940 kg
Lungima þevii: 29 calibre
Greutate proiectil: 6,5 kg
Viteza iniþialã: 500 m/s
Câmpul de tragere vertical:-8 °la +16°
Câmpul de tragere orizontal: 7 °
Bãtaia maximã: 6.000 m

TUNUL “SCHNEIDER”, CALIBRUL 75 MM, MODEL 1907

Tun de câmp model 1906
cunoscut ºi ca “modèle PD 6”.
Este o variantã a tunului “75mm
Schneider-Canet ml. 1903 P.D.”
în care “PD” arãta cã ochirea era
cu linie de ochire independentã.
Deoarece nu existã un model

1907 acesta este probabil anul în
care a fost achiziþionat de Serbia.
Are multe elemente comune cu
tunul model 1904 achiziþionat de
cãtre armata bulgarã.Þeava are la
partea din faþã douã proieminenþe
ca la modelul “Puteaux” 1897.

Tunul “Schneider”, cal. 75 mm

Specificaþii tehnice
Calibrul: 75 mm
Greutatea pentru marº: 1830 kg
Greutate proiectil: 6,5 kg
Câmpul de tragere vertical:-5la 16°
Câmpul de tragere orizontal: 6°
Bãtaia maximã: 6.500 m

Tun de câmp
“Schneider”,

cal. 75 mm. A fost
capturat de cãtre
trupele austro-

ungare de la sârbi 
ºi recapturat de

cãtre Armata
Românã în anul

1917.
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Este un tun cu tragere repede
folosit de cãtre armata turcã. Este
înregistrat la Muzeul Militar
Naþional ca fiind model 1907,
deºi în armata turcã au predomi-
nat tunurile “Krupp”, model 1903.

TUNUL DE CÂMP “KRUPP”, CALIBRUL 105 MM, MODEL 1904

Este un tun de câmp german
cunoscut cu denumirea “10 cm K
04” (K=Kanone, tun), realizat
prin preluarea celor mai va-
loroase elemente de la obuzierul
“15cm sFH 02”. La data produ-
cerii întrunea cele mai noi
tehnologii: legãturã elasticã
hidropneumaticã cu recul variabil,
aparate de ochire pentru tragerea
indirectã ºi închizãtor tip “panã”
verticalã. Precizia ridicatã, bãtaia
maximã apreciabilã ºi regimul de
foc foarte bun au fãcut din acest
tun una dintre cele mai bune piese
de artilerie germane din primul
rãzboi mondial, chiar dacã între
timp au apãrut noi modele precum
K14 ºi K17. Un minus al acestui
tun este lipsa scutului. Are o vari-
antã, modelul 1912 care a fost
dotat cu scut ºi avea unele mici
modificãri constructive. Putea fi
demontat ºi transportat pe pãrþi.

La începutul primului rãzboi
mondial existau în dotarea armatei
germane 182 de astfel de tunuri.

Tunul “Krupp”,  model 1904

Specificaþii tehnice
Calibrul: 105 mm
Lungimea þevii: 4.725 mm,  L/30 cal.
Greutatea: 2.428 kg 
Viteza iniþialã: 551m/s

Greutatea proiectilului: 16,1 / 18,75 kg
Câmp de tragere vertical: -5° la 30°
Câmp de tragere orizontal: 4°
Bãtaia: 10.200 / 12.700 m

Tun de câmp “Krupp”, calibru 105 mm, model 1904 din colecþia Muzeului 
Militar Naþional capturat de cãtre Armata Românã în anul 1918. 

Este înregistrat greºit de cãtre muzeu ca fiind model 1914.

TUNUL DE CÂMP “KRUPP”, CALIBRUL 75 MM, MODEL 1907

Tunul “Krupp”, cal. 75 mm

Specificaþii tehnice
Calibrul: 75 mm
Greutate proiectil: 6,5 kg
Câmpul de tragere orizontal: 7 °
Bãtaia maximã: 8.000 m

Tun de câmp “Krupp”, calibru 75 mm,
model 1904 din colecþia MMN capturat 
de cãtre Armata Românã, de la trupele

turceºti în anul 1916.
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Arme de foc medievale ºi muniþii (Cap.II)
Archebuzã: 12
Balimezuri: 13, 18
Bombardã: 12, 13, 14
Bombã: 24
Büchse: 15
Cãruþã afet: 15
Cãsuþã zburãtoare: 20
Ghiulele: 15, 16, 23
Falconetî: 16, 21
Huºniþã/Hubiþã:18
Lance zburãtoare: 20
Mortier: 21, 22
Obuz: 24
Pixa: 15
Prise: 15
Puºcã grea de mânã: 12, 14
Puºci/puºti: 12, 13, 18
Rachetã: 19, 20
Sãcãluºã: 13, 14, 18, 25
Sîneþe: 15
Tun: 3, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Tunul “Dardanele”: 16
Tun de cetate: 15
Tun mic de mânã: 13, 14
Tunul lui Orban:16
Tun “orgã”: 18, 19
Tunul “ªoimul”: 21

Aruncãtoare (tunuri fãrã recul)
B-11, cal. 107 mm, md. 1954: 131
B-10, cal. 82 mm, md. 1954: 132
AG-9: 153

Aruncãtoare de bombe
“Brandt”, cal. 60 mm, md. 1935: 98
“Brandt”, cal. 81 mm, md. 27/31: 99
“Reºiþa”, cal. 120 mm, md. 1942: 100
PM38, sovietic, cal. 120 mm, md. 1938: 100
MT-13, cal. 160 mm, md. 1943: 134
M-240, cal. 240 mm, md. 1950: 135
Cal. 82 mm, md. 1977: 154
Cal. 120 mm, md 1982: 155

Aruncãtoare de proiectile reactive
“LAROM”: 116, 166

R 2, cal. 130 mm: 136
BM-21 “Grad”, cal. 122 mm: 136
APR-21: 147
APRA 40: 148

Autotunuri/tunuri de asalt/obuziere autopropulsate
“TACAM T60”, md. 1943: 102
“TACAM R2”, md. 1943: 103
“Mareºal”, vânãtorulul de care, md. 1944: 104
“StuG III AusfG”, tun de asalt: 106
“T As T4”: 118
T As “Hummel”: 118
SU-76, cal. 76 mm, md. 1942: 128
SU-100, cal.100 mm, md. 1944:  129
ISU-152 (T-152), ob.autopropulsat, md. 1943: 133
2S1 “Gvozdika” : 163
Cal. 122mm, Md. 1989, Ob autopropulsat românesc: 
163
“ATROM”, Ob. autopropulsat, cal. 155 mm, md. 2003: 
167

Maºini de rãzboi
Balista:7, 8, 9, 10
Catapulta:7, 8, 9, 10,11
Helepola:8
Lithobolos:7
Onagra:10,11
Frontibola:11
Scorpiones: 9, 10
Trebucetul:11

Obuziere de câmp / cetate/ asediu
“Krupp”, cal. 120 mm, md. 1901: 44
“Krupp”, cal. 105 mm, md. 1912: 49
“Vickers”, cal. 114,3 mm, md. 1916: 50
“Coventry”, BL 5 Inch, cal. 127 mm, md. 1916: 51
“Schneider”, cal. 150 mm, md. 1912: 53
“Saint Chamond”, cal. 155 mm, md. 1915: 54
“Schneider”, cal. 155 mm, md. 1917: 55
“Krupp-Putilov”, cal. 122 mm, md. 1909: 56
“Krupp”, cal. 210 mm, md. 1891/1918 “Iaºi”: 59
“Gruson”, cal. 120 mm, md. 1888: 63
“Krupp”, cal. 210 mm, md. 1886/1888/1916: 65
“Krupp”, cal. 150 mm, md. 1913: 78
“Skoda”, cal. 100 mm, md. 1914: 79
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“Skoda”, cal. 100 mm, md. 1930, 1934: 80
“Schneider-Putilov”, cal. 122 mm, md. 1910: 83
Cal.152 mm, md. 1981: 156
“Skoda”, cal. 150 mm, md.1934: 94
“Skoda”, cal. 105 mm, md.1940/43: 97
“Krupp”, leFH 18/40, cal. 105 mm: 98
F-22 USV, cal. 76,2 mm, md. 1939: 105
Model 1981, cal. 152 mm: 115, 
M-10, cal. 152 mm, md. 1938: 122
M-30, cal. 122 mm, md. 1938: 122

Obuziere de munte:
“Skoda”, cal. 100 mm, md. 1916: 78
“Skoda”, cal. 100 mm, md.1939: 96
“Bucegi”, cal. 98 mm, md. 1995: 165

Mortiere
Cal. 152 mm, md 1877,: 37
Nr. 2, cal. 58 mm, md. 1915: 52
“Negrei”, cal. 250 mm, md. 1916: 54
“Gruson”, cal. 120 mm, md. 1888: 67

Rachete antitanc dirijate
Complexul “ªMEL”: 137
Complexul “Malyutka”: 150
Complexul “Konkurs”: 152
Complexul “Fagot”: 152

Rachete de coastã
Sistemul 4 K 51 “Rubej”: 170

Rachete operativ-tactice
9 P 117 M1, Instalaþia de lansare: 116
Complexul R-11, md. 1957: 138
Complexul 9 K 52 “SCUD B”: 143

Rachete tactice
9 T 29, maºina de transport rachete: 113, 
Complexul 2 K 6 “LUNA”: 141
Complexul 9 K 52 “LUNA M”: 142

Tunuri antitanc
“Böhler”, cal. 47 mm, md. 1935: 69, 86
“Puteaux”, cal. 25 mm, md. 1937: 83
“Pak38”, cal. 50 mm, md. 1938: 84
“Pak40”, cal. 75 mm, md. 1940: 84
Cal. 45 mm, md. 1942: 86
“Breda”, cal. 47 mm, md. 1935: 87

“Bofors”, cal.37 mm, md. 1936: 88
“Schneider”, cal. 47 mm, md. 1936: 89
“Reºiþa” DT-UDR Nr.26, cal. 75 mm, md. 1943: 90
“Pak 97/38”, cal. 75 mm: 96
ZiS-2, cal. 57 mm, md. 1943: 125
BS-3, cal. 100mm, md. 1944: 128
D-48, cal. 85 mm, md. 1948: 130
Model 1975, 1977 (româneºti): 146

Tunuri de câmp/ cetate/ asediu
Turcesc de 4 livre: 27
“Decebal”: 28
“Timmerhans”, cal. 4 (86,5 mm), md.1863: 29
“La Hitte”, cal. 4: 30
“Krupp”, cal. 78,5 mm, md. 1868, 1871: 31
“Krupp”, cal. 87 mm, md. 1875, 33
“Krupp”, cal. 75 mm, md. 1880: 39
“Krupp”, cal. 87 mm, md. 1880: 40
“De Bange”, cal. 87 mm, md. 1880: 43
“Krupp”, cal. 75 mm, md. 1904: 45, 68
“De Bange”, cal. 87 mm, md. 1880: 43
“De Bange”, lung, cal. 120 mm, md. 1878: 47
“Puteaux”, cal. 75 mm, md. 1897: 48
“De Bange”, lung, cal. 155 mm, md. 1877: 49
“De Bange”, scurt, cal. 120 mm, md. 1890: 51
“Krupp”, lung, cal. 105 mm, md. 1891/1916: 60
“Gruson”, cal. 53 mm, md. 1887/1916: 61
“Gruson”, cal. 37 mm, md. 1887: 62
“Hotchkiss”, cal. 57 mm, md. 1888/1916: 62
“Krupp”,  cal. 150 mm, md. 1885/1891: 64
“Gruson”, cal. 120 mm, md. 1887: 67
“Putilov”, cal. 75 mm, md. 1902/1936: 71
“Skoda”, cal. 104 mm, md. 1915:  76
“Schneider-Putilov”, cal. 107 mm, md. 1913/17: 76
“Schneider”, lung, cal. 105 mm, md. 1936: 93
“Schneider”, cal. 105 mm, md. 1913: 95
A-19, cal. 122 mm, md. 1931/37: 121 
ZiS-3, cal. 76,2 mm, md. 1942: 126
D-44, cal. 85 mm, md. 1944: 130
Cal. 130 mm, md.1982 (M-46): 161

Tunuri de coastã
“Lavrov”, cal.152 mm, md.1877: 36
“Armstrong”, cal. 152 mm: 109
“Saint Chamond”, caal. 120 mm: 110
“Cannone Da 102/35”, cal. 102 mm: 110
“Krupp”, cal. 105 mm, md. 1898/1909: 73
“Krupp”, lung, cal. 105 mm, md. 1916: 74
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“Skoda”, cal. 150 mm, md. 1914/1916: 77“Obukchov”, 
cal. 152 mm, md 1904: 111
KS-30, cal. 130 mm, md. 1950: 169

Tunuri de munte
“Armstrong”, cal. 63 mm, md.1883: 43
“Krupp”, cal. 75 mm, md. 1912: 53
Italian, cal 65 mm, md. 1911: 53
“Skoda”, cal. 75 mm, md. 1915: 73
“Schneider-Putilov”, cal. 76,2 mm, md. 1902/1904: 75
“Schneider-Putilov”, cal. 76,2 mm, md. 1909: 75
“Jery”, cal. 76 mm, md. 1982: 159

Tunuri-obuziere
“La Hitte”, cal. 12: 30 
ML-20, cal. 152 mm, md. 1931/37: 119
Cal. 152 mm. md. 1985 (românesc): 162

Alte mijloace de artilerie ºi rachete
Telemetrul prin coincidenþã cu baza de 0,8 m: 112
“AROTAT”, Aparatul de reglaj  prin observarea
sensului  spargerilor: 114
“ACFA”, Aparatul de conducere a focului artileriei: 114
“SNAR 10”, Staþia de radiolocaþie pentru artilerie: 115
“POMA”, Post  de observare mobil de artilerie: 117
“ARGUS”, sistem de observare ºi corectarea focului: 
117
“VAISALA”, Staþie meteo de artilerie: 117
TMA-83, Tractor mijlociu de artilerie: 156
TAR-76, Tractor de artilerie românesc: 158
Autocamion DAC 21. 410  8x8: 162
ATS-59 G: 163

Piese de artilerie capturate de cãtre Armata Românã
“Krupp”, turcesc, cal. 78,5 mm, md.1871: 173
“Obukchov”, rusesc,  cal. 152 mm, md 1883: 173
“Krupp”, german, cal. 77 mm, md.1896/1906: 173
“Skoda”, mortier, cal.210 mm, md. 1916: 174
“Skoda”, obuzier, cal. 150 mm, md. 1915. 175
“Skoda”,  tun greu, cal. 152 mm, md. 1915/16: 175
“Böhler”, aruncãtor, cal. 225 mm, md. 1915. 176
“Böhler”, obuzier de munte, cal. 105 mm, md. 1940.
176

“Skoda”, mortier, cal. 305 mm, md. 1911, 1911/16
1916: 177

“Skoda”, obuzier, cal. 380 mm, md. 1916: 179
“Skoda”, obuzier, cal. 420 mm, md. 1916: 181
“Skoda”, mortier, cal. 150 mm, md.1880: 183

“De Bange”,tun,  cal. 80 mm, md.1977:183
“Skoda”, obuzier, cal. 104 mm, md. 1899: 184
“Skoda”, obuzier, de munte, cal. 104 mm, md. 1899:
184

“Skoda”, tun, cal. 75 mm, md. 1911: 185
“Schneider”, tun, cal. 75 mm, md. 1907: 185
“Krupp”,  tun, cal. 105 mm, md. 1904: 186
“Krupp”,  tun, cal. 75 mm, md. 1907: 186




