de lupta,
la aceea
vor face numeroase aplicatiuni
compania

de companie

se

tactice.

batalionul.

Epoca de chiemare ar fi:
Seria

Perioada
: dela 15 Aprilie - 1 Mai
10 Maiu

11-a :

- 25

Perioada

Mai -

Seria 1-a:

La manevrele de
chiemä rezervistii
zile,
care
se
ca fiecárui contigent
Cu chipul acesta un

Mai

- 5 lunie

11-a : 23

) 25 zile
)

luna Septembrie, se vor
fel, pentru o
de

perioada 4-a. Se va

3 ani, cel

va

unui an
- 45 zile de instructie;
3 ani 55 - 6o zile de instructie.

cursul

din 3

al

Frogramul
V.

cu consideratiuni militare
.necesitatea
marine de rasboiu,
de oarece atât cercurile diriguitoare militare
cele
Nu am

spre a

politice sânt convinse de

necesitate, mai ales

urma circumstantelor care s'au ivit in anul
Europei,
mai
care au pus

noastra,

probleme
in lumea
care trebuie

ne-au impus de asemenea

se desvolte
nostru"
s'a rostit d. I. I. C. Bratianu, actual presedinte al
consiliului
ministru de räsboiu,
traim ,ri
mai
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De altá. parte pacea de la Bucuregi, acest mare
ne-a ridicat din punct de vedere moral, pe

act,
impune

datoria de a ne mentine prestigiul
facem ca ea
fie respectatk Ori, pentru aceasta
avem nevoie de
singura
stare a
ca
cuvântul nostru fie ascultat,
ce trebuie

din o puternic& Armatd de uscat

se

o puternicl
nu mai

necesitátii unei marine pentru

prezent discutiune;
multá nedumerire. Unii,
constituirii ei domneste
de principiile sánátoase invariabile ale
cei

artei militare - cer ca

toate elementele care

noastre de la Mare

constituirea

navale, spre a puteä
ei.
Altii, fie din necunoasterea chestiunilor maritime, fie
unei

din alte motive
din

de luptá.

care- nu le cunoastem, vroesc a face
elementul principal,
vasul

dintâiu

pe calea cea bunk cáci

este o

o

cum

stat, nu o

cu conditiile
armatk desvoltarea ei este
politico militare ale acelui stat.
cum
de operatiune muntos nu
o cavalerie
numeroask tot
pentru conditiuni, care
ca teatru principal al
räsboiului Uscatte, nu
valoarea unei puteri navale prea complicate
costisitoare.-Intr'o Armata de uscat,
desvoltare

ar avea, se intâlnesc cele trei arme: hyanteria,
i numai cooperarea
poate
duce la isbândá; tot astfel
la o Marink oriat de
ar fi ea, trebuie sá

I. Iasul cuirasat, pentru lupta contra vaselor

operatiuni contra coastelor;
2.
protejat, pentru serviciul de cercetare,
sprijinirea vaselor torpiloare
atacul comertului
amic ;

3. Vasele

pilorul propriu zis
surprindere. In

este cazul nostru -

Conti

tor-

submersibilul, pentru atacul prin

operatiuni restrânse, -

din motive financiare,
torul protejat poate fi inlocuit,
mari inconveniente,
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prin contratorpilor, mai ales când
cestuia trece de i000 tone.

cuirasat, singurul
adevaratut element de
l
prin
crucisator
sau contratorpilor, ar
creiam o
nici o valoare

militara. Prin comparatie, ar fi tot una cu a cere

ca Armata de uscat
fie constituitá numai
valerie Ori, chiar
unul din
mai slabi
nu ne-am gândi
ar
o atare armatá, sânt convins
a'l
organizarea
noastre de uscat,

ci

am

celor trei arme,

ne

putem räspunde

timp

fatá de aliatii

adoytarea
utilizarea
isbânda
angajamentelor ce am

De
principii trebuie
ne
organizarea fortelor noastre de
din examenul
analitic al relatiunilor noastre internationale,
facem
natura obligatiunilor maritime
de aliatii
prietenii nostril, al
ansamblu trebuie
carac-

terizeze politica

a Romaniei.

vasul cuirasat trebuie
intre
constituirea unei Marine, oricât de
ar fi desvoltarea ei, ne-o dovedeste cu
o privire
asupra
de
apartinând Danemarcei, Olandei
Suediei,

Franta

State mici
vecine
cele mai
maritime din lume:
glia, Germania,

Rusia.

subliniat ultimele cuvinte pentru a atrage atentiunea,
existenta unei sau mai multor mari puteri
maritime nu constituie o
la desvoltarea
navael ale unei

cum

unor mari

puteri continentale nu este un obstacol pentru desvoltarea for.telor de uscat.
Danemarca:

3 vase de

tunuri de 24
2. Olanda:

- 3735 tone, armate fiecare
15-17
4 de 155

2

a) - 3 vase de 5000 - 5295 tone, armate fiecare

2 tunuri de 24
6 de 15 c.m. Cuirasa 15-19
t.m. Ele au fost construite
1901 - 1906.
28

b). Un vas de 6525 tone armat cu 2 tunuri de
4 de 15 c.m. Cuirasa 15 - 25
Con-

struit

1909.
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c) - In constructie un vas de 7600
io de
de 28
15 - 25

4

c.m.

armat
Cuirasa

3. Suedia:

a) -

vase de 3480 tone armate fiecare cu 2
6 'de
Cuirasa 17 - 19
1901 mile.
b) - Un vas de 4658 tone construit
1905

tunuri de 21
Construite

armat cu 2 tunuri de 21

8 de 15 c.m. Cuirasa

mile.

c.m. Vitesa

c) - In constructie un vas de
4 tunuri de 28

8 de

tone, armat
c.m. Cuirasa 17-20

c.m. Vitesa 22
Am luat
consideratiune,

vasele principale de
vedem
de
cele

toate

cestiune, numai

ele ne intereseazä,
prevg.zute cu
artilerie

putin 21 c.m. la tipurile vechi, iar la

s'a ajuns la 28 c.m.,
terea distantei de
Vitesa de-asemenea s'a
in mod simtitor
prezent.
22 mile este minimum ce se cere
chestiune
este acea
vitoare la apkarea
de jos, unii
vaselor de
ca
fie
Mare, jar altii preconizand constructia de noui Moniutilizate
in Dunkea
toare, care
fi
d esus.
de a
ce anume unitäti trebuie
De
intre
constituirea fortelor noastre de
gäsesc
se impune lámurirea acestei chestiuni.
geografia desavantasituatiunea
nostru maritim este cu totul exjoasá,
de
poate
coasta
de regiunea
care
prelungirea
indispensaiblg. a acestui domeniu,
de
centiu stiategic
asigure
,nu
mod eficace
regiuni, cred

centric

fi usor

se impune a se studa
totul independent fortele
de la Mare
cele de la
A
un tip de vas, care
fi
In

Vasul de

regiunile, socotesc
propun a

- tip Monito.r
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de deosebite de
vantaje atât de isbitoare
tice

de Mare,

cât nu se poate
la
- Pe un deplasament de i800 tone, se poate
concentrà o fortä ofensivä defensiva
puternid,
de Mare nu se poate realizâ nici chiar
care
pe un deplasament de 5000
Sporirea tonajului
la acest din
tip spre a-i
calitátile
mai mari, constând din greutatea manevrárii pe
a utilizârii puterilor sale, mai ales
cea

ensivä.

Pentru a
cele
punem in luptä
Monitorul de i800 tone cu Crucisätorul suedez Oscar
care pentru un tonaj mArginit dispune de o
remarcaiblä

ofensiva.

Date principale

Crucisatorului:
metri, pesca7j

55
96 metri,
metri, armament: 2 tunuri de 21 c.m., 8 de
c.m.
15
puntea
io de 57 c.m. cuirasa cea
75 c.m.,
d'asupra apei 3 metri, deplasament

4658 tone,

mile.

Date principale asupra Monitorului:
metri, prscaj

metri, armament: 6 tunuri de 19 c.m. de

4 de 75 c.m. de
calibre, fruntea to c.m.,
tone,
d'asupra apei 70 c.m., deplasament

2.3

calibre

12 mile.

artileriei la Monitor care astfel,
poate
cele 6
de 19
toate directiunile
utilizabile la DuriAre. Acestor 6 piese
nu

poate opune dedt
la bord

mult un tun de 21

4

din cauza modului de instalatie al artileriei

de 15

a

DunArii.

de lungimea Crucisâtorului
d'asupra apei,
de
mai mari ca pentru Monitor.
mult de
Duriâre tragerea executându-se
din
filadá, loviturile in
pot fi hotâritoare,
este
acest
de vedere inferioritatea
de ioo c.m.
prezintá numai
c.m.
la Monitor.

mai cu
a fi lovit

a
cu
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locul Crucisátorului suedez de 4658 tone
punem unul rusesc de 6675 tone tep Kaqul", rare ar
pute
pe Dunke
la
pescajului
numai de 62 metri, superioritatea Monitorului nu
nurnai cá nu se micsureazá, ci
creste,
pe de-oparte Cruciskorul nu poate
luptá pe
decât 4 tunuri de 12 c.m., din cele 12 care constituesc armamentul
principal, contra 6 de
c.m.

de la Monitor; iar, pe de altá parte, probabilitatea
ca
fie lovit s'a márit
mod
lungirnea sa este
imea d'asupra apei de 5 metri.

derabil,

134 metri

Trecând de la un vas, la un grup de vase - de

exemplu 3 - superioritatea Monitorului este

mai

când din 3
tip suedez, numai
linie de raliament spre
2 ar
se prezinte
a utiliza
provei 2 tunuri de 21
8
de 15 c.m., directie ce se va
cu mai
probabilitate la
Monitoarele, gratie pescajului
isbitoare.

a calitätilor evolutive, se por

märginit

chiar câte

trele, utilizând

tunuri

de 19 c.m.

Dacá facem
báneascá, atunci balanta

discutiune

chestiunea

mai mult de partea
Monitorului,
unui
de tipul
luat
consideratiune, pentru
s'ar
construi 3 Monitoare de 1804 tone.
avem

sumä
tunuri de 19 c.m.
contra de 21
4 de
c.m., ceeace constitue o
superioritate sdrobitOare.
Ca
am
plki de
c.m., de oarece
la
de 19 c.m., pentru
este
a
cuirasa orickui vas ce poate inträ pe Dunäre

timp are
o
Contra lucrárilor de uscat, este

trageret.

de eficace

e preconizat de toate Marinele pentru acest scop.

Ca

plki de

am

numai de la aceastá grosime se poate

c.m., de oarece
cimentarea

care le máreste mult puterea de rezisten0.
mai groas ar
sporirea tonijului, deci a
seajului

dimensiunilor,

dauna

evolutive

consideratiuni de o importantä mult mai mare,
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pentru independenta fortelor de Dunáre de
cele de la Mare anume:
Operatiunile navale pot sä
repeziciune recunoscutá
operatiunele de la uscat,
chiar
noastre de a:pá despe neasteptate. Ori,
tinate
apárárii la Mare
de
la
jos, ar fi surprinse la Mare, ele nu ar mai
pe Dunáre
astfel aceasta ar
lipsitá de
Eventualitatea aceasta putându-se prezenth, trebue s&-i

facem fata din timp
ne garanteze

care

crearea de anumite forte,
Dunärii, ce de

ne este
ne-am pune.
2. Monitorul preconizat,
pescajnlui säu márginit, va
de sus, inlesnind,
spune, fácând posibilä, actiunea
ba chiar am
Armatei noastre pe malul drept.
est mare
nu trebuie trecut cu vederea, ci dimpotrivá cred atât
ne
de important,
numai el singur ar trebul
a
in realitate a nu
la constructia
de Monitoare nouä.
3.

ca, in

Fortele de la Mare trebuesc astfel organizate
ipotezá ne-am pune, ele

a párási acel teatru de
obtine, bine
militar bine

numai
care
ne

nu fie nevoite

ceace se poate

port
posedarea
adoptarea

siralegice
de un adversar mult superior,
asteptarea de situatiuni mai prielnice. Chiar numai

prezenta

la Mare va distrage o parte din fortele

adyersare, fie obligându-le a
un blocus, -care
le-ar expune la atacuri din partea vaselor noastre Torpiloare, fie obligându-le a

ceeace le-ar expune la o
ulterior.

Nu

yortul de
de care am

sá se atribue cuvintelor mele de a
ulterior" sensul ca noi singuri sá angajäm

lupta cu un adversar mult superior, chiar släbit prin
atacul bazei noastre navale, cum
de atac
surprindere ale fortelor noastre mobile. Nu, nu
imposibilitate. Am vroit
m'am gândit la
cum Armata
de uscat,
desvoltare i s'ar da, n'ar
pretinde lupte
superioará, ca cea
contra unei
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de exemplu, dar alAturi de o
poate
un
factor chiar deciziv, tot
fortele noastre
alAturi de a le
aliat, ar
o
nu trebue

am

a fi sprijiniti.

ne inchipuim mácar

un räsboiu cu o mare putere,

un conflict
România,
Turcia, Bulgaria de
parte, fortele noastre de Mare sunt absolut
navale ale
cesare spre a distrage a parte din
Turciei, dând astfel posibilitatea flotei grecesti de a
lupta cu sorti la
In
timp armata noastrá de uscat are
nevoie de sprijinul Marinei la trecerea Dunárii, trecere
ce trebuie éfectuath cât
pentru a se
ne

4.

Grecia, Serbia de-oparte

la timp cu fortele sârbo-grecesti, mai
ca acestea
fie sdrobite de fortele turco-bulgare.
Ori, actualele Monitoare nu sunt indestulätoare pentru
a
trecere. Cel putin
socotesc
mai ales
urma
din ultima campanie
care ne-a dat prilejul
ne convingem
vecinii
nostril de la Sud
se
Desvoltarea pe care Turcia o
fortelor sale
uni

la concluziunea,
profite de lectiunea scump

ne

räsboaie

are intentiunea de a'si

ultimele
o

de rásboiu, atâ't pentru a race
rusesti din Marea
librul
cât
a
superioritatea
de Greci. Configuratia ei geo-

care gratie strâmtorilor permite operatiunile
interne,
mult atingerea

pe

urmärite, cu atât mai mult cu cât Rusia se
dificile de a-si
o superiorhate
marcanth,
trei flote cu
este
a
totul separate: una in Baltica, alta
a

Marea Neagrá, ceeace

Extremul-Orient
ingreuieazá mult

situatiunea, mai ales cu cea din
Mare.
Pentru desvoltarea
navale din Marea Neagrá
mentinerea suprematiei, Rusia se isbeste
o
ficultate mult mai serioash, care
in faptul
pentru constructia vaselor de care ar
nu poate
la santierele stráine, ci trebuie
se márgineasch la
proprii, a
capa-
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citate de producere o pune
imposibilitate de a face
la timp unei sporiri a flotei turcesti, care se poate
produce cu mare repeziciune
moment, gratie
faptului
sânt deschise
din
chiar vase gata.
unde poate
o atare situatiune se poate produce, ne-o dove-

deste cu prisosina

celor douä forte

toamna anului 1914.
Rusia:
a)
vase de 12.840 tone, armate fiecare cu 4
tunuri de
4 de 20
12 de 15 G.m.
Cuirase
12 - 23 c.m. itesa
mile. Construite
1906.

4 tunuri de

b) Un vas de 12..582 tone, armat
c.m.
de 15 c.m. Cuirasa

c.m. Construit

c) Un vas de
c.m.

Construit

1900. Vitesa

tone, armat cu 4 tunuri de
8 de 15 c.m. Cuirasa
12 - 40
1893. Vitesa

mile.

d) Un vas de 8.88o tone, armat
25
8 de 15 c.m.
15 mile.
e)

tunuri de

12 - 23

mile.

4 tunuri de
in

vase de 11.200 tone, armate cu câte 6

7 di

Vitesa 13 mile. Construite
Turcia:

c.im. Cuirasa

1887 - 1892.

c.m.

vase, uriul de 27.000 tone
al doilea de
23.000 tone, cu un armament complexiv de 26 tunuri
c.m. Vitesa 23 mile. CumpArate din
Actualele
nu le-am luat
consideratiune.
Din cele 7 vase rusesti, ultimele
nu pot lua

parte la o

de oarece au

artileria veche
neutilizabilá la distantele
actuale de
Ar fi o gresealä a
linie
aceste vase,
s'ar
vitesa
flote
ceeace ar
inamicului, care dispune de 23 mile,
avantajoase pentru
ocuparea mentinerea unei
concentrarea focului
asupra unei fractiuni a
fortei navale.
deci pentru Rusia 5 vase, al
armament
c.m.,
tunuri de
principal complexiv este de
c.M., arora 'Turcia le opune
4 de 25 cm. 8 de
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vase, cu
armament
de
tunuri
de 30 c.m.
rusesti nu pot fi sporite, din cauzele
de 1916, când vor inträ
cele 3
vase de
tone, actualmente
constructie.
tuatiunea din toamna anului 1914 se va
deci

cel putin 2 ani.

de-oparte marele avantaj ce rezula pentru

Turcia din faptul
are concentraa artileria numai pe
2
chiar comparatia
gurilor de
foc principale de care dispun cele
forte navále
ne dovedeste,
nu superioritatea
dar cu
egalitatea
atare situatiune putând
se mai
chiar
devie normalk putem spune
viitor
vom
la
noastre
puteri maritime
cu
aproape egale, cu to tul
afarg. de
celorlalte puteri maritime. Ori
conflict
ele,
favoarea sa
fiecare va
echilibrul
prin interventia unei a treia puteri din Marea Neagrá,
care nici
nu trebuie
fie alta
Posedând o
de situatiunea ecofinanciark
va ajunge a
un
rol
mai
prietenia ei va fi mult
navale nu trebuie
Constituirea acestei
utilizgrii ei eventuale pe
ar
se
la compromise, care nu
fie
valoarei sale militare.
Socotesc ca indestulätoare argumentele aduse in sprijinul independentei
de Mare de cele de
näre

de aceea trec la compunerea

A. - La
Monitoare de i800 tone, ale

caracte-

ristice le-am expus

Costul unei unitáti .
8 vase usoare de

2 mitraliere,

unei

.

.

.

.

.

.

tone armate numai

25 mile, pentru serviciul de cercetare
.

Lei 23.200.00(i
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B. - La
Crucisátoare cuirasate de 7500 tone, armate
câte 4 tunuri de 28 c.m.
turele; 8 tunuri

a)

de 15 c.m.
4 turele
tunuri de 75
Cuirasa
de centurg. 23
Turelile tunurilor de 28 c.m. având
o
de 20
a tunurilor de 15 ,c.m. Puntea
de 75 c.m. Vitesa 23 mile.
unei

26

cohtratorpiloare de tipul adoptat

b)

constructie.

unei unitáti
12 Torpiloare de 150 tone
unei unitäti
d) 6 submersibile de
tone.
unei

mile

.

1.300.000

e) Un vas salvator de submersibile.
unei

1.000.000

Un vas de aruncat mine.
g)

unei

1.000.000

pentru ap&rárile sub apá

unei

.

.i.000.000

Total Lei 133.200.000
Am
pentru

ca unitate

cuirosat,

singurul vas de
Deplasamentul de 7.500 tone este minimum care permite adoptarea tunului de 28 cnt, pe care cred
dispensabil, ca
cel mai mic ce se poate utiliza
la
actuale de
fiinda
mamentul principal la o pate din vasele
puteri
de
din Marea Neagrá, care nu. vor iesi din serviciu
cuirasat

curând.

In ce priveste tunurile de
cm.
75 mm., cele
necesare pentru a bate dela mare
torpiloare
timpul zilei,
yot
chiar
dela 6000 metri;
cele de al doilea, pentru a
aceleasi vase

la

timpul noptii,

ele nu se spot
este nevoie de

o mare
tragere.
Submersibilele vor avea
mersul la suprafatá vitesa de
mile,
realizatá
de italieni
tipul
tone,
sub
9 mile, pe care
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o socotim indestulátoare pentru teatrul de operatiuni
restrâns, unde vor fi
a
Cu privire la torpiloare, poate
va
plasamentul de
tone este oarecum mic
expun consideratiunile care m'au fäcut

de aceea

Rolul de chpetenie al toryiloarélor este atacul de
la distantä
mai
de
spre a
probabilitatea de lovire. Ori, sporirea deplasa-

noapte

la
tone, nu
c-apacia acestor vase deck foarte
nici
nu permite sporirea
mod
a puterei ofensive, care
numai din torpile;
schimb
mäsurä ce aceste vase devin mai mari, ele sânt mai
putin bune lansatoare de torpile, pentru
pot fi
o razá de giratiune mai mare,
zute mai de departe,
o
din ce
ce mai mare artileriei
mice,
mult mai scump, inconveniente ce
mult avantajele ce le
din .punct de vedere nautic.
Pentru submersibile ne-am oprit la tipul de
mentului
tatea

pentru
tiunea

toate
geografich,

cerute de situacea financiarh.

mari maritime, merg spre deplasamentul de
700-800 tone, fac aceasta pentru
dânsele cer dela
aceste vase
escadrele
parte la
la mare depärtare de
proprii, ceeace
nu este cazul nostru.
Pentru noi, submersibilele de tonaj mare
inconveniente, din cauzele urmAtoare:
Pericolului
de

funduri mici,
datorit lungimii vasului, care pentru deplasamentul
de 800 tone,
la 74 metri;
navigatia la
2. Pescajului prea mare,
pozitiunea de afundare. Pescajul mare
nu mai permite trecerea pe adâncimi mici,
afundare
trecerea pe sub
pescajul
chila vaselor inamice, manevrá necesará când submertimpul atacului, se gäse§te prea aproape
vasul pe

la

3. Razá de giratiune prea mare, care

manevra;

Cost prea mare.

fi ,putut
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pe un deplasament de
20 mile la
tone, ne-am- fi oprit numai la acest tip de vas
departe de acest
torpilor. Cum
introducem
programul nostru
2ultat, a trebuit
torpilorul propriu zis,
timpul

de
mArime,
de serviciile
timpul

actuale

va apartine tot torPiloarelor

ar fi o eroare

reusita unui atac din partea

selor torpiloare, se datoreste
derii,
permit& a

ne-am

numai

primul

rnicime
avantajoase

vites care
de

Cu submersibilele in actualele conditiuni, nu se
aceasta *din cauza vitesei
reduse la
a
mari cu care vasele de lupt& se

in timpul noptii, tocmai spre a pune la

post contra atacurilor cu torpile.
Contratorpiloarele, pe
rolul

principal
vor
de
sibilelor
torpiloarelor. Tonajul
ridicat le face cu
apte pentru toate serviciile ce se

acestui tip de vas in toate
Realizarea programului ce am prezentat, ar nece-

sita un credit de 156 milioane, care ar putea fi
de 8 ani, timp
partizat pe o
spor

recrutarea
formarea personalului, cum
un
bugetul marinei
milioane, spor ce nu s'ar

care este

de greu asupra bugetului general al
.

In primii 5 ani ar trebui

se construiascA cele 4
crui
8 vase ware pentru
monitoare
cisAtoare cuirasate, 2 submersibile, 12 torpiloare,

sul salvator de
materialul de
sub
vasul de aruncat mine;

trei ani, alte 2 crucisAtoare cuirasate, 2
4 submersibile.
o

care

turile de

timp de pace

sprijip
al
boiu
tie un element de

de

ca

cei din(

preconizatá,

se respecte

fie un
de ras-

al politicei Statului
advers
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