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Sfârșitul Războiului de Întregire aduce benefi cii mari României, din punct de ve-
dere teritorial, fi ind recunoscute în cadrul Congresului de Pace de la Paris, teritoriile 
istorice care s-au unit cu România, dublând suprafața țării, dar și numărul locuito-
rilor. Operă militară și politică trebuia desăvârșită și din punct de vedere legislativ 
și administrativ, deoarece noile provincii trebuiau incluse în Regat, iar acest lucru 
necesita un proces de durată prin schimbarea legislației în toate domeniile. Teritoriile 
care s-au unit cu România au funcționat până la înlocuirea legilor după normele de 
funcționare existente până atunci, încercându-se treptat înlocuirea lor și impunerea 
celor românești. Era nevoie de un nou act constituțional, în acest sens, care va fi  pro-
mulgat în martie 1923. Constituția din 1923, a fost completată de legi pentru organi-
zarea puterii armate, în perioada interbelică fi ind date trei astfel de legi, la care vor 
surveni modifi cări ulterioare. După elaborarea Constituției, a fost dată în 23 iunie 
1924 „Legea de organizare a armatei”.1 În 30 aprilie 1930 a fost elaborată și promulga-
tă „Legea relativă la organizarea Armatei”,2 în 28 aprilie 1932 a fost elaborată „Legea 
relativă de modifi care a legii de organizare a armatei”.3 La data de 9 mai 1932 a fost 
semnată și „Legea relativă la stabilirea cadrelor și efectivelor armatei”.4 În data de 27 
aprilie 1933 a fost promulgată în Monitorul Ofi cial și „Legea asupra organizării națiu-
nii și teritoriului pentru timp de război”.5

1 Monitorul Ofi cial, Partea I, nr. 134 din 24 iunie 1924, pp. 6769-6972.
2 Idem, nr. 103 din 13 mai 1930, pp. 3430-3435.
3 Idem, nr. 102 din 4 mai 1932.
4 Idem, nr. 106 din 9 mai 1932.
5 Idem, nr. 96 din 27 aprilie 1933, pp. 2942-2945.
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După prima mare confl agrație mondială, oamenii de sorginte militară au decis că 
o armată modernă trebuie organizată pe baze noi, pregătită pentru un viitor război, 
care urma să fi e mult mai radical decât cel anterior, iar lucrul cel mai greu de făcut 
era menținerea frontierelor noului stat românesc în principal datorită politicii revi-
zioniste care începea să se dezvolte. Era dovedită astfel dependența războiului de 
economie, dependență accentuată pe măsura perfecționării mijloacelor și metodelor 
de luptă. Cu cât tehnica era în progres, cu atât greutățile fi nanciare erau mult mai 
mari pentru țară și se impuneau economiei eforturi mari. Relația economie-război6 
devine una de interdependență, deoarece războiul era dus după modul de dezvolta-
re al economiei, pretindea dezvoltarea unei economii de război. După război, reor-
ganizarea militară a devenit principalul subiect de discuție, nu puțini fi ind cei care 
au dorit să vină cu ceva nou în domeniu, pentru a se evita situația de la începutul 
primului război mondial când armata a fost insufi cient pregătită, armamentul, în 
special artileria grea și mitralierele fi ind insufi ciente. Cu o țară mărită ca suprafață, 
cu o populație aproape dublată, țara putea dispune de noi resurse, mai ales umane, 
însă provinciile alipite trebuiau îmbunătățite din punct de vedere al comunicațiilor, 
dar mai ales al armamentului. Scriitorii militari români considerau Infanteria forța 
fundamentală a armatei, arma de bază, care trebuia să fi e dotată la timp cu mijloace 
de luptă moderne.7

Experiența războiului a arătat că trebuia regândită organizarea unei companii, 
după normele tehnicii moderne, iar complexitatea și difi cultatea instrucției să crească 
foarte mult. Referitor la compania de infanterie, se sugera că trebuie să fi e organizată 
pe trei sau patru plutoane de infanterie, adepții celor cu patru sugerau că există o ca-
pacitate de luptă mai ridicată, deoarece fi ecare pluton ar avea patru grupe, însumând 
48 de oameni. Alții cereau ca plutoanele să fi e formate din 6 grupe; adepții celei cu 
trei plutoane opinau că așa este mai maleabilă, urmând să compenseze puterea arma-
mentului, iar efectivul companiei să fi e undeva la 150-200 de oameni. Tot în această 
perioadă se sugera ca fi ecare companie să dețină un pluton de puști-mitraliere, o sec-
ție de aruncătoare, precum și mitraliere. Regimentul a fost apreciat ca unitatea orga-
nică ce formează baza întregirii teritoriale și a dislocării armatei8, reprezintă o forță 
puternică în acțiune, fi e în defensivă, fi e în ofensivă. El trebuia să fi e organizat pe 
patru batalioane, un detașament de cercetași călări și unul de transmisiuni în războiul 
de mișcare, iar în cel de poziție pe trei batalioane; Alți specialiști cereau ca regimentul 

6 Costin Scurtu, „Considerații privind organizarea armatei române în prima jumătate a seco-
lului XX”, Analele Universități Creștine Dimitrie Cantemir, București: Editura Pro Universitaria, 
Seria Istorie-Serie nouă, anul 1, nr. 1, 2010, p. 118.

7 Gheorghe Tudor, Rădulescu Dan, „Coordonate ale evoluției armatei române în ani 1919-
1924”, în File din istoria militară a poporului roman, Studii, vol. IV, București: Editura Militară, 
1977, pp. 86-88.

8 C. Dragu, „Puterea morală a infanteriei române, aspirațiile de viitor ale infanteriei române”, 
Revista Infanteriei, nr. 350 din aprilie 1931, p. 15.
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să fi e organizat pe trei batalioane, fi ecare batalion având câte trei companii de infan-
terie, o companie de mitraliere și o companie tehnică.9

Experiența războiului arată preocupările oamenilor de arme pentru modernizarea 
unităților militare, mai mari sau mai mici, sugestiile acestora fi ind încorporate (multe 
dintre ele) în actele normative ale vremii. Forurile competente au luat măsuri pen-
tru extinderea, modernizarea și perfecționarea sistemului militar. Au fost sugestii care 
susțineau desfi ințarea eșalonului de brigadă. Ministerul de Război avea în subordine 
cinci corpuri de armată, fi ecare a două divizii operative, o divizie teritorială și o briga-
dă de călărași. Diviziile operative erau organizate pe două brigăzi, a două regimente 
de infanterie. Fiecare divizie mai avea în compunere un batalion de vânători, unul de 
pionieri și o brigadă de artilerie, organizată pe două regimente. Diviziile teritoriale 
aveau în compunere trei brigăzi de infanterie, fi ecare a două regimente, în timp ce bri-
gada de călărași era organizată pe două regimente. Cavaleria Armatei era alcătuită din 
două divizii organizate pe trei brigăzi, a două regimente, mai existau două brigăzi de 
artilerie grea, fi ecare a două regimente, un divizion de artilerie antiaeriană, comanda-
mentele trupelor de comunicații și aeronauticii, marina militară, corpul grănicerilor și 
corpul jandarmeriei rurale. Armata română dispunea de 15 divizii de infanterie, dintre 
care 10 operative și 5 teritoriale, cu 80 de regimente de infanterie, dintre care 40 terito-
riale și 10 batalioane de vânători, 30 de regimente de artilerie dintre care 20 operative 
și 10 teritoriale, patru regimente de artilerie grea, două regimente de artilerie de munte 
și un regiment de artilerie călăreață – total 37 regimente de artilerie; 22 regimente de 
cavalerie; 15 batalioane de pionieri, dintre care 5 batalioane teritoriale, corpul de trac-
țiune automobilă; regiment de pontonieri; un regiment de căi ferate; un batalion de 
specialități; trei regimente de grăniceri; șase regimente de jandarmi rurali.10

În perioada 1 aprilie 1920–8 septembrie 1923, s-a afl at la conducerea Statului-Major, 
în calitate de Șef, generalul Constantin Cristescu, ce se baza pe o apărare centralizată 
a țării, reorganizarea armatei fi ind impusă de principiile noi de organizare militară, 
ce au fost aplicate în războiul mondial, dar și de nevoile militare ale României Mari. 
Oamenii din conducerea Marelui Stat-Major arătau că experiența războiului a arătat 
necesitatea unei bune cunoașteri a armamentului și a materialului tehnic din dotarea 
armatei. Era clar că o armată modernă trebuie organizată în baza noilor arme, deoare-
ce războiul de poziție cerea acest lucru, prin puterea de foc a artileriei, dotarea cu arme 
automate, apariția tancurilor, dezvoltarea aviației și a gazelor.11 La 16 iulie 1919 o nouă 
armă își face loc în armata română, venind dinspre Franța, Carul de Luptă fi ind pre-
luat de Comisia română, pentru recepția carelor de luptă, francize model Renault F.T. 
1917.12 La 21 iulie 1919 a fost deschisă prima Școală de Care de Asalt la Giurgiu, având 

9 Gheorghe Tudor, Rădulescu Dan, op.cit., pp. 89-91.
10 Ibidem, pp. 92-94.
11 Costin Scurtu, op.cit., p. 120.
12 Col. Ion Drăgan (coord.), Istoria armei tancuri din armata României, București: Editura Militară, 

2001, p. 54.
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ca primi cursanți 14 ofi țeri, 30 subofi țeri și 22 de soldați reangajați, comandant al șco-
lii fi ind numit Pandele Predescu. Ulterior școala a fost mutată în tabăra de la Mihai 
Bravu, unde a fost constituit cel dintâi batalion de care de luptă, ce intra în subordinea 
Marelui Stat-Major, fi ind creat și un Inspectorat al Carelor de Luptă, în subordinea 
Inspectoratului Tehnic al Artileriei. Datorită neîndeplinirii condițiilor necesare pregă-
tirii unităților de tancuri va fi  mutată la Târgoviște.13

După unirea Transilvaniei și a Basarabiei au fost înfi ințate, în 1919, Corpurile 6 
și 7 de armată, Corpul 6 compus din diviziile 16, 17, 20 infanterie, în Basarabia, iar 
Corpul 7 armată, diviziile 18, 19 și 21 infanterie în Transilvania. Au fost create coman-
damente teritoriale, purtând denumirea corpurilor operative, iar completarea marilor 
unități și unitățile nou înfi ințate urma să se facă din ținuturile unite și Vechiul Regat. 
Această organizare a armatei pe șapte Corpuri se va menține până la sfârșitul celui 
de-al doilea război mondial. S-au înfi ințat Comandamentul Suprem al Armatei, in-
spectoratele generale de armată, noi servicii și direcții, comandamente teritoriale și 
Inspectoratul general al comandamentelor teritoriale, noi formațiuni de comunicații 
și specialități, centre de instrucție și diferite școli militare, batalioanele de vânători din 
cadrul diviziilor de infanteriei, s-au schimbat regimente de vânători. A fost înfi ințată 
Brigada de Vânători de Munte, având în compunere două regimente transformate în 
grupuri de vânători de munte cu trei batalioane fi ecare, companii de cicliști la diviziile 
de cavalerie, Regimentul Carelor de Luptă, o brigadă de specialități cu un regiment de 
transmisiuni și un regiment de tracțiune automobile, divizionul de artilerie antiaeria-
nă, transformat apoi în regiment și a crescut numărul regimentelor de jandarmi de la 
șase la unsprezece.14

După primul război mondial se remarcă schimbări intervenite în ceea ce privește 
asigurarea coordonării în timp și spațiu a eforturilor politice, economice și militare, 
pentru ridicarea capacității de apărare a țării, a fost înfi ințat în iunie 1919 Consiliul 
Superior al Armatei, care înlocuia Comitetul Inspectorilor Generali. În 1920 a fost for-
mat Comitetul Tehnic al Materialelor de Război, ce îi cuprindea în organigrama sa pe 
Șeful Marelui Stat-Major, președinte, inspectori tehnici de arme și directorul direcției 
a 11-a tehnice, membri, primul subșef de Stat-Major general, secretar. În 1919, s-au 
adus unele modifi cări în structura Ministerului de Război, acesta având servicii și di-
recții, care se compuneau din secții și birouri, iar în vara aceluiași an au fost create 
Inspectorate de armată, servicii și direcții,15 prin care ministerul conduce și adminis-
trează Armata. În iulie 1919 au luat fi ință trei inspectorate de armată: Inspectoratul I
cu reședința la București ce cuprindea Corpurile 1,2 și 5 armată; Inspectoratul II la 
Iași, având Corpurile 3 și 4 armată; Inspectoratul III la Sibiu având Corpurile 6 și 7 
armată. Un alt moment important a fost înfi ințarea Comandamentului Trupelor de 
Comunicații, care depindea direct de Inspectoratul Tehnic al Geniului, ce cuprindea 

13 Ibidem, p. 64.
14 Gheorghe Tudor, Rădulescu Dan, op.cit., pp. 96-97.
15 Monitorul Oastei, nr. 26 din 26 iunie 1919.
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toate specialitățile tehnice, ce trebuiau să deservească Armata atât pe timp de pace, 
cât și pe timp de război, fi ind grupat pe specialități.16 În 1922 existau cinci inspectorate 
generale de armată, 10 inspectorate tehnice cu direcțiile de armă, 20 de comandamen-
te de divizii de infanterie, două comandamente de divizii de cavalerie, Comandantul 
trupelor de munte, 71 comandamente de brigăzi.17

Infanteria forma masa armatei, alcătuită din 80 de regimente, din care 16 cu efectiv 
întărit, fi ecare regiment având trei batalioane, a patru companii, din care una de mi-
traliere, o companie depozit și o companie de legături și specialități. Celelalte 64 de 
regimente erau compuse tot din trei batalioane, dar unul era de cadre, cu trei companii 
de pușcași cadre și o companie de mitralieră redusă. Existau trei grupuri de vânători 
de munte, un batalion de jandarmi pedeștrii, 69 de cercuri de recrutare, două școli mi-
litare pregătitoare de ofi țeri activi, trei școli militare pregătitoare de ofi țeri de rezervă 
de infanterie, două școli militare se subofi țeri de infanterie, trei școli de aplicație ale in-
fanteriei, de tragere, de specialități și Școala Superioară de ofi țeri, Centrul de instrucție 
al vânătorilor de munte.18

Cavaleria avea 12 regimente de roșiori (la diviziile 1 și 2 cavalerie), șapte regimente 
de călărași (la corpurile 1-7 armată), un regiment escortă regală, șapte divizioane de 
tren, două companii de cicliști (la diviziile 1 și 2 cavalerie), o școală militară de cava-
lerie, două școli de aplicație, una de tragere și specialități și una specială de cavalerie. 
Artileria a ajuns la 8 regimente de artilerie ușoară cu efectiv întărit, organizate pe trei 
divizioane, patru divizioane obuziere grele cu efectiv întărit, organizate pe două ba-
terii, 32 de regimente de artilerie ușoară fi ecare având trei divizioane, 16 divizioane 
grele, trei divizioane tunuri munte, un regiment obuziere munte, două divizioane ar-
tilerie călăreață, șapte regimente artilerie grea (la corpurile 1-7 armată), organizate pe 
trei divizioane, două regimente de mare putere a două divizioane, la eșalonul armată, 
două regimente de artilerie antiaeriană a trei divizioane, la armată. Mai erau, o școală 
militară de artilerie, școli de aplicație de artilerie, o școală pregătitoare de plutonieri, 
Școala specială de artilerie și un divizion de instrucție. Ceea ce s-a petrecut în pri-
mul război mondial a determinat extinderea trupelor de geniu la șapte regimente (câte 
unul pentru fi ecare corp de armată), un batalion geniu munte, două regimente căi fe-
rate, un regiment pontonieri, un regiment de specialități, o școală militară pregătitoare 
de geniu, școala de aplicație de geniu, un centru de instrucție și cinci depozite.19 

În anul 1922 Armata Română avea următoarele efective: peste 220.000 de soldați 
din care 14.779 ofi țeri, 6.433 salariați civili și 193.713 trupă. Pe arme: infanteria peste 
116.000, cavalerie peste 19.000, artilerie aproape 40.000, aeronautica peste 6.000, geniu 
aproape 16.000 de oameni. S-a încercat uniformizarea armamentului pe mari unități, 

16 Gheorghe Tudor, Rădulescu Dan, op.cit., p. 98.
17 40 de infanterie, 22 de artilerie, șase de cavalerie, unul de vânători de munte, unul de artile-

rie de munte, unul de căi ferate.
18 Ibidem, p. 99.
19 Ibidem, p. 100.
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dar era foarte greu, armata având o dotare care cuprindea puști franțuzești, austriece, 
germane, sau rusești, au fost sugestii pentru creșterea ponderii artileriei, în special a 
celei grele, înlocuirea coloanelor de muniții și cai cu coloane de autocamioane, dotarea 
bateriilor și divizioanelor cu material telefonic, sporirea rolului aviației, care în 1921 
era nesemnifi cativă având doar un regiment, artilerie antiaeriană.20

S-a luat în calcul dezvoltarea aviației militare care în 1923 cuprindea: 7 grupuri: 
2 grupuri de aviație de recunoaștere, un grup de aviație de vânătoare, 2 grupuri de 
aviație de bombardament, un grup de aerostație și un grup tehnic de exploatare; școli 
de instrucție; o escadrilă de hidroaviație; un Arsenal aeronautic; un deposit central 
de material, la care se adaugă și obiecte de infrastructură.21 În ceea ce privește asupra 
concepției și înzestrării, arma aviației a fost sub infl uență franceză, principala sarci-
nă a aviației era obținerea de informații în teritoriul inamic, iar mai apoi de a regla 
focul artileriei asupra unor obiective descoperite anterior. O parte a aeronauticii tre-
buia menținută sub diferite unități, iar o altă parte menținută la dispoziția Marelui 
Cartier General. În raport cu celelalte arme aviația nu are aceeași permanență pe câm-
pul de luptă. Regulamentul Marilor Unități adoptat în 1922 preciza că rolul aviației 
se va mări, pe măsură ce aptitudinile sale pentru informație și luptă, vor deveni tot 
mai operative. După război aeronautica și-a păstrat ca formă de organizare Direcția 
Superioară a Aeronauticii, în fruntea căreia se afl a generalul Consatntin Găvănescu, 
urmat la scurt timp de colonelul Gheorghe Rujinschi, iar ca Șef de Stat-Major, maiorul 
Haralambie Giossanu. La 18 octombrie 1920 aeronautica a fost înzestrată cu o Școală 
de Meseriași Militari, în București, iar ulterior se va muta la Mediaș, durata studiilor 
fi ind de șase ani. S-a dezvoltat și aviația civilă, iar în 1924 Inspectoratul General al 
Aeronauticii, Inspector general fi ind numit Prințul Carol. În același an școlile aerona-
utice au fost grupate în școli pregătitoare și special, elevii naviganți erau recrutați din 
cadrul școlilor civile și militare, selecționați prin concurs și examen medical22. Abia în 
anul 1927 se va trece la un program de înzestrare al Aeronauticii, necesarul ajungând 
la costuri uriașe, nereușind să fi e îndeplinit datorită unor factori frenatori.23 

La 23 iunie 1924 a fost votată legea nr. 2064, privind organizarea armatei care cu-
prindea: obligativitatea serviciului militar pentru toți cetățenii; puterea armată se com-
punea din: armata activă, cu cadre permanente, rezerva și milițiile; armata activă și 
rezerva ei formau la mobilizare rezerva de operații; milițiile trebuiau folosite înapoia 
armatei de operații; durata serviciului militar era de 29 de ani, de la 21 până la 50 de 
ani împliniți. Teritoriul României se împărțea, din punct de vedere al comandamen-
tului armatei, în șapte regiuni ce se stabileau prin decret, corespunzătoare corpurilor 

20 Ibidem, pp. 100-106.
21 Costin Scurtu, op.cit., p. 121; Nicolae Balotescu, Carmen Zgă vä rdici et al., Istoria aviației româ-

ne, Bucureș ti: Editura Ș tiinț ifi că  ș i Enciclopedică , 1984, p. 64.
22 Valeriu Avram, Paul Sandachi, Sorin Turturică, „Forțele aeriene”, în Enciclopedia armatei ro-

mâne, București: Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2009, pp. 306-307.
23 Ibidem. Vezi capitolul Aviația.
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de armată și conforme împărțirii administrative a țării; fi ecare regiune era împărțită în 
cercuri de recrutare, administrația armatei și pregătirea de război se făceau prin grija 
Ministerului de Război, apărarea țării se organiza de către Consiliul superior al apărării 
țării. Capul armatei era șeful statului, care în timp de război putea să delege comanda 
unui general, corpurile de armată se grupau în inspectorate generale de armată. Marina 
și aeronautica aveau și ele câte un inspector general, iar mobilizarea se făcea prin decret 
dat de șeful statului, sub rezerva ratifi cării lui de către corpurile legiuitoare.24

În data de 13 martie 1924 corpurile legiuitoare au votat legea nr. 999 a organizării 
Consiliului Superior al Apărării Țării (CSAT),25 care stabilea rolul, compunerea, moda-
litățile de lucru și organele prin care trebuia să funcționeze. Acesta avea în competența 
sa examinarea, coordonarea și soluționarea tuturor chestiunilor referitoare la apăra-
rea națională. Hotărârile acestei instituții erau obligatorii, iar în compunerea sa intrau: 
președintele Consiliului de Miniștri ca președinte, miniștri secretari de stat la prin-
cipalele departamente și Consiliul superior al oștirii cu vot consultative. La 18 iulie 
1924 a apărut regulamentul26 legii Consiliului Superior al Apărării Țării, care stabilea 
organizarea și funcționarea în detaliu.27

Potrivit actelor normative întrunirea Consiliului urma să se facă de două ori pe 
an, în lunile martie și septembrie, la convocarea președintelui. La întrunire putea să 
participe și suveranul, caz în care prelua președinția. Hotărârile emise erau obligatorii 
și erau confi rmate de guvern. CSAT a avut în subordine mai multe structuri. A fost 
înfi ințată o Delegație permanentă, compusă din reprezentanții tuturor ministerelor în 
CSAT, cu scopul de a satisfi ce nevoile armatei, a avut un aport scăzut fi ind convocată 
doar de patru ori. Cu rolul de a ajuta CSAT în activitatea sa a fost Comisia de Studii, 
condusă de Șeful Marelui Stat-Major, din care făceau parte câte un reprezentant al 
ministerelor implicate și persoane specializate din partea ministerului de resort. Din 
cadrul Comisie făceau parte următoarele secții: Conducerea războiului, Organizarea 
general a națiunii în caz de război, Transporturi și Comunicații, Aprovizionări fabrica-
țiuni, aeronautica. Fiecare dintre acestea avea un președinte și un raportor, iar studi-
ile făcute erau înaintate spre CSAT. Consiliul avea în subordine și un Secretariat, care 
răspundea în fața Marelui Stat-Major, centraliza problemele ce trebuiau dezbătute în 
Comisia de studii, notifi ca spre ministere deciziile Consiliului, redacta procesele-ver-
bale ale ședințelor, elabora sinteze, păstra arhiva. Din 1931 Secretariatul preia atribuți-
ile Delegației și ale Comisie din lipsă de activitate ale acestora.28

24 Monitorul Ofi cial, Partea I, nr. 134 din 24 iunie 1924, pp. 6769-6972.
25 Monitorul Ofi cial, nr. 57 din 14 martie 1924, p. 2882; vezi și Valeriu Șelescu, Consiliul Superior 

al apărării țării și situația lui juridică în sistemul constituțional actual, Tipografi a Școlilor militare 
ale aeronauticii, 1938, p. 7; Monitorul Oastei, anul LXIV, partea regulamentară, nr. 6 din 15 
martie 1924, p. 250.

26 Ibidem, nr. 203 din 17 septembrie 1924, p. 10426.
27 Mihai Cucu, „Acțiuni intreprinse pe linia dezvoltării armatei în anii 1924-1928”, în File din 

istoria poporului roman, Studii, vol. IV, București: Editura Militară, 1974, p. 110.
28 Oana Anca Otu, „Organismele de conducere ale țării și procesul de reformă a armatei româ-
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Pentru o mai bună organizare a Marelui Stat-Major, prin ordinul de zi nr. 15 din 
31 ianuarie 1925, secțiile au fost grupate în diviziuni astfel: Diviziunea I, cuprindea 
Secția 1 organizare și 2 mobilizare; Diviziunea a II-a, Secția 5 informații și contrain-
formații; Diviziunea a III-a, Secția 4 operații, 3 instrucție, 9 regulamente; Diviziunea 
a IV-a, Secția 6 transporturi, 7 etape și drumuri, 10 servicii și materiale; Secretariatul 
Consiliului Apărării Naționale depindea de Șeful Statului-Major general al armatei. 
Prin Decretul Regal nr. 4025 din 16 decembrie 1924, regiunile corpurilor de armată au 
fost grupate în inspectoratele generale nr. 1, 2 și 3, fi ecare cuprinzând comandamente-
le, corpurile de trupă și serviciile armatei din regiunile a două-trei corpuri de armată, 
iar unele includeau și școlile militare, precum și centrele de instrucție de toate catego-
riile, afară de Școala Superioară de Război, care era subordonată Marelui Stat-Major. 
Se exceptau de la subordonarea celor trei inspectorate toate comandamentele, unită-
țile și serviciile aeronauticii care depindeau de inspectoratul general al acestei arme. 
Reședințele inspectoratelor generale de armă au fost fi xate la București. La 30 noiem-
brie 1928 un nou decret al Regenței modifi ca regiunile inspectoratelor generale de ar-
mată și crea un al patrulea inspectorat general căruia îi subordona, pe lângă Corpul 
2 armată, aeronautica, Corpul jandarmilor, și stabilimentele tehnice. Toate trupele și 
serviciile de pe teritoriul corpurilor de armată respective erau subordonate inspecto-
rului general de armată corespunzător.29 După Primul Război Mondial s-a încercat să 
se pună bazele unei industrii de armament, care să producă material pentru infante-
rie, artilerie și chiar unele tipuri de avioane, însă Ministerul de Război era dependent, 
încă, de importurile de armament și muniție din străinătate, lucru care ducea la un 
efort bugetar considerabil care nu corespundea însă normelor cerute de specialiști. 
Armata Română a avut probabil printre cele mai mici bugete din Europa în acest sens, 
uneori fi ind chiar sistat datorită problemelor economice.30 Fondurile necesare apărării 
au fost asigurate prin: buget anual, fonduri extraordinare pentru nevoile de înzestrare 
și surse proprii. Parlamentul aproba bugetul anual de cheltuieli, acesta fi ind locul de 
unde veneau cele mai importante resurse și intra în vigoare la 1 aprilie în anul în curs. 
În perioada interbelică bugetul a avut o evoluție sinuoasă, mai ales după 1930.31

În ședința Consiliului Apărării Naționale din 1 iunie 1924 s-a discutat despre înfi in-
țarea secțiilor de fabricare a avioanelor, munițiilor și armelor în industria noastră me-
talurgică, precum și despre noile construcții de așezăminte militare, aeroporturi, arse-
nale, depozite de muniții și aprovizionare. La 24 februarie 1924 a apărut legea pentru 
constituirea unei societăți române pentru fabricarea de explozivi,32 care era obligată să 

ne”, în Reforma militară și societatea în România, de la Carol I la a doua confl agrație mondială, anul 
6, București: Editura Militară, 2008, pp. 185-187. 

29 Ibidem, pp. 113-114.
30 N. Alevra, Legile militare, București: Atelierele SOCEC & Co., 1928, pp. 9-10.
31 Mihail E. Ionescu, „Modernizare versus înarmare în România 1918-1939: schiță de eseu”, 

în Reforma militară și societatea în România, de la Carol I la a doua confl agrație mondială, anul 6, 
Editura Militară, 2008, pp. 146-147. 

32 Monitorul Ofi cial, nr. 41 din 24 februarie 1924, p. 1824.
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procure materiile prime și semifabricate din țară și să aibă procedeele de fabricație așa 
făcute, încât în cazul închiderii frontierelor să producă explozivi cu materiile prime 
din țară. În acest sens urmau să fi e construite uzine la Copșa Mică și Cugir, pentru 
fabricarea armamentului și munițiilor. În acest sens au fost făcute propuneri de către 
Henri Coandă, iar la 20 aprilie 1927, directorul superior al armamentului, generalul 
Alex Munteanu, a prezentat Ministrului de Război un amplu referat,33 în care erau pre-
văzute fabrici de obuze, proiectile, focoase, șrapnele, explozivi, mitraliere sau cartușe. 
Era nevoie de construirea unor noi depozite de muniții și de specialiști care să execute 
comenzile. La 25 iunie 1925 a fost constituit Comitetul Materialelor de Război34, având 
ca președinte pe șeful Marelui Stat-Major, având atribuții în: studierea din punct de 
vedere cantitativ, calitativ și tehnic, a înzestrării cu armament, muniții și materiale de 
tot felul necesar armatei în timp de război.35

Pentru înzestrarea Armatei cu escadrile și aeroporturi era nevoie de cheltuirea a 
câteva sute de milioane, iar presa vremii declara că trebuie făcute sacrifi cii pentru ae-
ronautică. Conducerea armatei a manifestat o atenție deosebită în direcția înzestră-
rii acestei arme cu produsele tehnicii celei mai avansate, dar și în direcția formării și 
instruirii personalului de specialitate, pentru folosirea noilor aparate. Inspectoratul 
general al aeronauticii se interesa de sosirea comenzilor din străinătate, repararea apa-
ratelor existente, dar și de instruirea personalului de specialitate. Directorul superior 
al aeronauticii, colonelul Constantin Fotescu, prezenta săptămânal note prin care in-
forma Inspectoratul asupra situației avioanelor comandate din Franța, care soseau cu 
mari întârzieri și a celor din Anglia, care nu le-a onorat, ministerul reziliind acest con-
tract. Numărul avioanelor comandate era mult mai mic decât cel scontat în planurile 
aviației. La 10 noiembrie 1925 a fost construită Societatea Anonimă Română pentru 
Fabricarea de Avioane și Motoare I.A.R., iar pe 1 octombrie 1927 a fost înfi ințată Școala 
de Perfecționare pentru piloții de avioane de război.36

La 1 noiembrie 1928 generalul C. Dumitrescu, directorul superior al aeronauticii, 
consemna situația recapitulativă a zestrei acestei arme: A). aviația: 395 de avioane, din 
care 257 de război (104 de informație, 145 de vânătoare și opt de bombardament), 115 
avioane de școală și antrenament și 23 de transport; B). Hidroaviația: 6 hidroavioa-
ne din care 4 de război și 2 de școală; C). Aerostația: 1 balon și 7 trăsuri macarale;
D). Apărarea antiaeriană: 96 de mitraliere antiaeriene, 78 de tunuri hipomobile semi-
fi xe, 8 tunuri C.F., 10 tunuri auto, 11 proiectoare, trei posturi de ascultare. La sfârșitul 
anului 1928 structura aeronauticii românești era următoarea: în frunte, ca organ supe-
rior de conducere era Inspectoratul General al Aeronauticii, subordonat Ministerului 
de Război. De Inspectorat depindeau: I). Aeronautica teritorială, care cuprindea: două 
regimente de apărare antiaeriană, trei escadrile de vânătoare; II). Aeronautica armate-

33 Costin Scurtu, op.cit., pp. 122-123.
34 Monitorul Oastei, nr. 10 din 27 iunie 1925, pp. 204-206.
35 Mihai Cucu, op.cit., pp. 115-116.
36 Ibidem, pp. 117-119.
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lor 1, 2, 3 cu: 31 escadrile de recunoaștere apropiată pentru divizii și corpuri de arma-
tă, 6 escadrile de recunoaștere depărtată pentru armate, două escadrile de hidroaviație 
pentru Diviziile de Mare și Dunăre, 9 escadrile de vânătoare – protecție, câte trei pen-
tru fi ecare armată, trei regimente de aerostație, câte unul de fi ecare armată repartizată 
pe companii, la divizii și corpuri de armată; III). Aeronautica Marelui Cartier General 
cu: două escadrile de recunoaștere strategică, 33 escadrile de vânătoare, 27 escadrile 
de bombardament.37 

În 1924 Armata noastră dispunea de un Regiment de Care de Luptă ceea ce era 
foarte puțin, pentru o viitoare confl agrație mondială. La 24 iulie 1924, o comisie a 
Direcției 11 tehnice, care a verifi cat starea carelor de luptă, a constatat că numai o mică 
parte dintre aceste mijloace se găseau în stare de funcționare, restul fi e trebuiau repa-
rate, fi e era nevoie să fi e clasate. În data de 8 iulie 1924, atașatul militar la Paris, colone-
lul Gheorghe Oprescu, comunica Marelui Stat-Major condițiile de cumpărare ale unor 
tancuri de proveniență franceză și costul acestora. Tancuri Renault Md 1917 și de la 
Citroen șenila Kegresse, cu care era posibil să se obțină viteza de 14 km pe oră. Prețul 
unui tanc era de 86.000 franci, revizuirea costa 20.000, adaptarea șenilei 70.000, în total 
176.000 franci. Prețul unui batalion de 66 tancuri revizuite, fără șenile, plus trăsurile 
era de aproximativ 8.500.000 franci, fără a mai pune la calcul transportul, iar durata 
de livrare era două luni. În 26 iulie 1924 comisia Direcției 11 a adresat Ministerului de 
Război și regimentului de care de luptă, un memoriu cu revizuirea și repararea tancu-
rilor în țară, arătând că suma ceruta de francezi, 20.000.000 era una foarte mare, iar cu 
acești bani puteau fi  reparate toate ale noastre și cumpărate altele noi.38

În 26 iulie 1924, comisia Direcției 11, a adresat Ministerului de Război și regimentu-
lui de care de luptă, un memoriu cu revizuirea și repararea tancurilor în țară, arătând 
că suma ceruta de francezi, 20.000.000 era una foarte mare, iar cu acești bani puteau fi  
reparate toate ale noastre și cumpărate altele noi. Într-un document elaborat de Marele 
Stat-Major în august 1914, se putea vedea că armata română poseda un batalion de 
care de luptă, absolut insufi ciente, trebuind cel puțin un batalion de fi ecare corp de ar-
mată, iar materialul existent avea nevoie de revizuire. Propunerea Marelui Stat Major 
era procurarea numai a unui batalion care de luptă, la cel ca cele din armata franceză, 
cărora să li se adapteze șenila.39

În toamna anului 1924 existau trei divizii de cavalerie și o brigadă independentă 
de călărași. Diviziile de cavalerie aveau în compunere câte două brigăzi de roșiori și 
o brigadă de călărași, brigăzile erau alcătuite din câte două regimente a câte două di-
vizioane, a două escadroane roșiori, respectiv călărași, iar ca mijloc de sprijin divizia 
dispunea de un divizion de artilerie călăreață. Brigada independentă de călărași era 
formată din trei regimente. Cele trei divizii de cavalerie au comandamentele dislocate: 

37 Ibidem, pp. 120-121; Valeriu Avram, Paul Sandachi, Sorin Turturică, op.cit., p. 308.
38 Mihai Cucu, op.cit., pp. 122-123.
39 Istoria armei tancuri din armata României, pp. 55-59.
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Divizia 1 de cavalerie la Arad, Divizia 2 la Bălți, Divizia 3 cavalerie și brigada 14 călă-
rași la București. Într-un proces-verbal din 19 decembrie 1924 se semnala necesitatea 
dotării diviziilor de cavalerie, la mobilizare, cu unități de autoblindate: fi ecare divizie 
cu câte un escadron de autoblindate, a trei plutoane, a trei piese. Prin ordinul circular 
nr. 990/1925 al Marelui Stat Major, s-a prevăzut funcționarea la centrul de instrucției al 
cavaleriei de auto și motomitraliere, de 30 de zile, dar care din lipsa funcționării echi-
pamentului și a mașinilor s-a renunțat la el.40

Armata română avea în compunere în 1924 și un corp de munte format din două 
divizii de vânători de munte41. La 16 noiembrie 1924, Marele Stat-Major, comunica 
Corpului de munte, corpurilor 5 și 7 armată, inspectoratelor tehnice de armă și ser-
viciilor centrale că dislocarea unităților celor două divizii va fi  următoarea: Divizia 
1 de vânători de munte la Sinaia, având: Brigada 1 vânători de munte cu batalio-
nul 1 la Sinaia; batalioanele 2 și 3 la Brașov, batalionul 4 la Predeal, batalionul 11 la 
Rădăuți și batalionul 12 la Suceava; Brigada 1 artilerie munte la Sinaia, cu divizionul 
6 la Rădăuți; Regimentul 1 obuziere munte la Curtea de Argeș, batalionul 1 pionieri 
munte la Brașov; Divizia 2 vânători de munte la Bistrița; batalionul 9 la Satu Mare și 
batalionul 10 la Sighet Maramureș, Brigada 2 artilerie munte la Bistrița, având: divizi-
onul 1 tunuri munte la Sebeșul Săsesc, divizionul 4 la Bistrița și divizionul 5 la Sighet 
Maramureș, Regimentul 2 obuziere munte la Gherla, Batalionul 2 pionieri munte la 
Miercurea Ciuc. Primele unități de vânători de munte au apărut în armata noastră în 
primul război mondial, în 1916, 12 batalioane, 6 divizioane tunuri munte, două regi-
mente de obuziere munte și două batalioane de pionieri de munte, erau o armă nouă și 
avuseseră un antrenament special.42

După legea din 1924 învățământul militar se desfășura în liceele militare de ofi țeri 
și subofi țeri activi și de rezervă, școli special, Școala Superioară de Război, o rețea de 
școli cu o durată mai scurtă pentru pregătirea de specialiști în centrele de instrucție ale 
armelor, trimiterea de ofi țeri români la studii în străinătate. Liceele militare erau în nu-
măr de șase, iar absolvenții lor erau obligați să urmeze școlile militare pentru a deveni 
ofi țeri. Din 1924 au fost înfi ințate alte școli militare, pentru armele tehnice precum ae-
ronautică, transmisiuni sau geniu. Prin Decretul Regal nr. 3761 din 10 noiembrie 1924, 
au luat fi ință următoarele școli: Școlile pregătitoare și speciale de ofi țeri ale aeronau-
ticii, cu reședința în București; Școlile de pilotaj și antrenament cu reședința la Tecuci; 
Centrul de instrucție al aeronauticii, cuprinzând o serie de școli de specialitate, cu re-
ședința la Mamaia și Băneasa; Grupul de exploatare (Băneasa) a trecut ca unitate de in-
strucție în compunerea Centrului de Instrucție al Aeronauticii; Școala de Meseriași de-
venea Școala Tehnică a Aeronauticii. La 30 ianuarie 1925 au fost înfi ințate următoarele 

40 Mihai Cucu, op.cit., pp. 124-125.
41 În compunerea fi ecărei divizii intrau: o brigadă de vânători de munte, compusă din trei gru-

puri, fi ecare a două batalioane; o brigadă artilerie de munte cu trei divizioane tunuri munte; 
un regiment obuziere munte și un batalion pionieri munte.

42 Ibidem, pp. 125-126.
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școli, pentru acoperirea nevoilor de încadrare a trupelor de transmisiuni: o școală de 
transmisiuni, la regimentul de transmisiuni cu scopul de a forma personalul unităților 
de telegrafi e și telefonie cu și fără fi e; o Școală de anteniști și semnalizatori la fi ecare 
corp de armată și Corpul vânătorilor de munte; pentru formarea personalului speci-
alist necesar încadrării posturilor de T.E.F. de la comandamente, regimul de transmi-
siuni trebuia să continue a instrui anual, din elementele ce i se repartizau la recrutare, 
cel puțin 25 de radiotelegrafi ști și 15 mecanici-electricieni, de fi ecare contingent.43

În scopul unifi cării organizării școlilor militare și centrelor de instrucție, printr-un 
Decret al Regenței din 29 august 1928 s-a hotărât următoarea grupare a școlilor militare: 
Școlile militare pregătitoare de ofi țeri activi și de rezervă erau trecute sub direcția și con-
ducerea inspectoratului învățământului în armată din Ministerul de Război din 1 sep-
tembrie 1928; școlile speciale ale armelor, centrele de instrucție și școlile de subofi țeri ac-
tivi și rezervă continuă să fi e sub conducerea inspectoratelor tehnice ale armelor respec-
tive; coordonarea învățământului între școlile pregătitoare, dependente de Inspectoratul 
învățământului în armată și între școlile speciale ale diferitelor arme dependente de 
inspectoratele tehnice de arme se va face de către Comitetul învățământului militar în 
armată, ce funcționează pe lângă Marele Stat Major, luându-se și avizul inspectorilor 
de arme și servicii; Inspectoratul Învățământului va fi  ajutat de Comitetul consultativ al 
învățământului militar. Pregătirea ofi țerilor de Stat-Major se realiza în cadrul Școlii su-
perioare de război care funcționa cu două secții: combatanți și intendență, având durata 
de doi ani. S-au făcut specializări prin frecventarea unor școli în străinătate, precum în 
domeniul aeronauticii în Franța și Canada, pentru marină în Franța și Italia, pentru edu-
cație fi zică în Belgia, pentru chimie, medicină, studii juridice în Franța.44

Constituția din 1923 va permite reprezentarea militarilor în Senat, în condițiile în 
care erau generali de armată pe timp de pace, cel puțin patru ani. Totuși legea elec-
torală din 27 martie 1926 menținea interdicțiile pentru militarii active, dar cu ocazia 
alegerilor vor fi  desemnate posturi de pază la locurile de vot și să contribuie cu tru-
pe la desfășurarea fără incidente a procesului electoral. Existau în 1933 în țară șapte 
Corpuri de armată, care trebuiau să supravegheze bunul mers al alegerilor, iar acestea 
trebuiau să raporteze ceea ce s-a întâmplat în cadrul alegerilor, ce anume au împiedi-
cat și ce alte activități au mai avut. În zona Craiovei o santinelă chiar a fost nevoită să 
tragă un foc de armă în aer, în timp ce în afara secției au avut loc alte incidente, în zona 
Bucureștiului la fel au fost unele excepții, precum suspiciunea unor santinele, crime 
politice sau insulte aduse santinelelor.45

La sfârșitul deceniului al treilea și începutul celui de-al patrulea se înmulțesc surse-
le literare dedicate Armatei, fi ind foarte multe dezbateri și confruntări teoretice legate 
de doctrina și strategia românească militară. Era la mare căutare punerea bazelor ști-

43 Ibidem, pp. 126-127.
44 Ibidem, p. 128.
45 Aurelian Chistol, „Însemnări privind rolul militarilor în alegerile din 1933”, Argesis – Studii 

și comunicări, seria Istorie, tom XII, 2003, pp. 332-340.
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inței și teoriei militare românești. Critica se abate tot mai tare asupra regulamentelor 
preluate în majoritate din armata franceză46, la fel ca și organizarea marilor unități și 
unităților militare. Erau cerute cu vehemență adoptarea de soluții care să corespundă 
nevoilor și posibilităților României. Este momentul în care încep să se pună bazele 
doctrine militare românești, ce va fi  însușită și de forurile de decizie politică și mili-
tară, o doctrină ce prevedea adoptarea defensive strategice mobile în toate ipotezele 
de război, ofensiva fi ind percepută ca formă de luptă la nivel tactic. Reorganizarea și 
modernizarea sistemului militar au generat preocupări continue din partea forurilor 
competente47 și responsabile. Comparativ cu soluțiile propuse, unele au fost de-a drep-
tul radicale, însă modifi cările legislative, chiar dacă au adus unele schimbări au avut 
un caracter moderat, uneori chiar limitat, unitățile și marile unități nefi ind foarte mult 
afectate de noile schimbări.48 

În lucrarea sa din 1928, generalul Nicolae Alevra concluzionează că Guvernul și 
Parlamentul ar trebuie să se preocupe mai mult de starea armatei noastre „Să nu se 
mulțumească cu fraze banale, ca acelea pe cari în fi ecare an la deschiderea Corpurilor 
Legiuitoare le găsim în Mesajul Regal: «Guvernul vă va prezinta legile menite să întă-
rească scumpa noastră armată», iar în realitate să treacă la sesiuni parlamentare între-
gi, fără ca nici o lege militară să fi e votată. Este destul să amintesc, că timp de 10 ani 
de la încheerea păcii, nu au fost prezentate parlamentului decât 3 legi organice, deși 
după cum am văzut armata are nevoe, ca toate legile după care se cârmuește, să fi e 
refăcute … În ceace privește parlamentul, datoria sa este nu numai de a lua drept bune 
cele ce i se prezintă de Ministrul de Război, închipuindu-și că a săvârșit un act de mare 
patriotism, dacă a votat fără discuțiune creditele sau legile militare”.49 Constituția din 
1923 este cea care stă la baza politicii militare românești, la structura de ansamblu a 
forțelor armate și la obligațiile militare ale tuturor cetățenilor, deși are neajunsurile 
sale în domeniul militar.50 Ea a fost completată cu legi, decrete, decizii ministeriale 

46 Ioan Cernăianu, Adaptarea doctrinei franceze în armata noastră față de mijloacele și de situația 
politico-militară, de condițiunile sociale și naționale, Lugoj: Tipografi a fi rmei Adolf Anspitz , 
1927; Idem, Elemente de tactică rațională. Defensiva în lumina noilor idei doctrinare românești, 
București, 1933; N. Alevra, Omogenitatea armatei, București: Institutul Grafi c „M. Saidman”, 
1936.

47 Idem, Legile militare, București: Atelierele SOCEC & Co., 1928, pp. 7-8. 
48 Ioan Talpeș, „Considerații asupra măsurilor inițiate de guvernele românești în vederea mo-

dernizării structurilor organizatorice și îmbunătățirii înzestrării militare a armatei (1929-
1933)”, în File din istoria poporului roman, Studii, vol. IV, București: Editura militară, 1974, pp. 
132-135. Probleme de doctrină militară au fost urmărite de autori precum: N. Alevra, în lu-
crările: Legile militare, București: Atelierele SOCEC & Co., 1928; Organizarea armatei – cuvân-
tare ținută în ședințele Senatului dela 3 și 11 aprilie, Monitorul Ofi cial și Imprimeriile Statului, 
Imprimeria Centrală, 1930; Noi concepțiuni în organizarea militară – conferință ținută la Fundația 
Carol I, M.O., București: Imprimeria Națională, 1934; Biurocrația în armată, București: SOCEC 
& Co., 1927; și Radu Dinulescu, Armata modernă. Concepțiuni modern în organizarea armatelor, 
Craiova, 1930.

49 N. Alevra, op.cit., pp. 45-46.
50 Ibidem, pp. 11-15.
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și regulamente în care se aduceau modifi cări sau organizări ale puterii militare, fi ind 
subliniat caracterul defensiv al Armatei Române. În 1930 și 1932, urmau să fi e date 
două legi de organizare a armatei, care au stabilit structura organismului militar, func-
țiile și responsabilitățile fi ecărui for și împărțirea teritoriului din punct de vedere al 
funcționalității sistemului de apărare. Se poate vedea o încercare de a aduce Armata la 
exigențele nivelului european și de a compensa rămânerile în urmă prin recurgerea la 
inovația de națiune armate.51

Printr-o comparație a celor trei legi de organizare a puterii armate din perioada 
interbelică, se poate observa că cea din 1930 nu a adus modifi cări importante față de 
cea din 1924, textul fi ind deseori identic. În schimb, legea din 1932, cea care va rămâne 
în vigoare până în 1939, extinde sfera organizării militare a țării, dezvoltând atât pre-
gătirea pe timp de pace, cât și pe cea a întreținerii armatei pe timp de război.52 Așadar, 
la nivel de concepție era legiferată națiunea armată, adică apărarea țării printr-un efort 
militar generalizat. De la legiferare la implementare era un drum sinuos și anevoios, 
ce presupunea asimilarea unor concepții și schimbarea unor vechi mentalități, precum 
și luarea punct cu punct a metodelor inovatoare de a duce un război, prin pregătirea 
populației, înarmare, amenajarea teritoriului sau altele. Într-o perioadă a criticilor și 
noutăților, este dată la 30 aprilie 1930 Lege relativă la organizarea Armatei,53 prin care 
se abroga Legea de organizare a Armatei din 23 iunie 1924. Noua lege din 1930 arată o 
mai amplă precizare a atribuțiilor la diverse nivele de comandament și în primul rând 
creșterea ponderii aeronauticii și marinei ca parte a forțelor armate, alături de Armata 
de Uscat. Apar o serie de prevederi și în cadrul organizatoric al unităților și marilor 
unități, stabilind structura acestora în funcție de categoriile de arme ce le intrau în 
compunere.54 

Conform noii organizări, elementele active ale Armatei sunt: armata activă, re-
zerva și milițiile. Armata se compunea din: Armata de Uscat, Aeronautica și Marina. 
Armata de Uscat cuprinde: comandamente, trupe, servicii, stabilimente, depozite, 
școli și centre de instrucție. Corpurile de trupă sunt formate din: corpuri de armată, 
divizii, brigade, unități și servicii ale armatei. Diviziile sunt formate din brigăzi, care 
pot fi  de infanterie, cavalerie, artilerie, geniu, iar acestea la rândul lor sunt formate din 
regimente. Regimentele sunt formate din batalioane, iar batalioanele din companii. 
Regimentele de cavalerie au în componență divizioane, acestea fi ind împărțite pe es-
cadroane. Regimentele de artilerie sunt formate din divizioane și unități, la rândul lor 
formate din baterii. Geniul este format din trupe de pionieri, pontonieri, transmisiuni, 

51 Mihail E. Ionescu, op.cit., p. 149. Alte lucrări care au evocat termenul de națiune armată sunt: 
Constantin Dragu, Armata democrației, Înfăptuirea „națiunii armate”. Problema reducerii servi-
ciului militar activ, București, 1925; Radu Dinulescu, Armata modernă. Concepțiuni modern în 
organizarea armatelor, Craiova, 1930; Ion Jitianu, Câteva cuvinte asupra dezarmărei, București, 
1923.

52 Mihail E. Ionescu, op.cit., pp. 149-150.
53 Monitorul Ofi cial, nr. 103 din 13 mai 1930, pp. 3430-3435.
54 Ioan Talpeș, op.cit., p. 136.
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căi ferate și transporturi automobile, organizate în batalioane și regimente. Grănicerii, 
jandarmii și pompierii militari sunt organizați prin legi speciale. Serviciile sunt împăr-
țite în următoarele unități: de armament și muniție; geniului, construcțiilor și dome-
niilor militare; intendenței și administrației; medical și farmaceutic; veterinar; justiției; 
Centrul militar chimic, pentru păstrarea materialelor; religios. Aeronautica cuprinde: 
comandamente, trupe, servicii, depozite, stabilimente și școli. Marina este formată 
la rândul ei din comandamente de divizii, Comandamentul naval de Mare, Corpuri, 
Servicii, depozite și stabilimente și școli.55

Legea relativă la modifi carea Legii de organizare a Armatei din 28 aprilie 193256, o 
înlocuiește pe cea din aprilie 1930, prin care creștea ponderea aeronauticii și a marinei, 
dar erau și o serie de prevederi referitoare la cadrul organizatoric al unităților și ma-
rilor unități, stabilind structura acestora în funcție de categoriile de arme. Noua lege 
prevedea următoarele schimbări: în cadrul armatei de uscat se acorda o pondere spo-
rită unităților de transmisiuni, pionieri, pontonieri, căi ferate și tracțiune automobilă; 
apare brigada de care formată din două – patru regimente; se preconiza înfi ințarea de 
regimente de apărare contra gazelor; introducerea de unități de armament motorizate 
în organica diviziilor de cavalerie; în compunerea aeronauticii militare intrau aviația 
civilă și Institutul meteorologic central. Subsecretariatul de stat al aerului, organism 
nou înfi ințat, făcea parte din Ministerul Apărării Naționale, având atribuții de organ 
central de conducere, organizare, îndrumare și administrație a tuturor mijloacelor ae-
riene naționale, de apărare contra aeronavelor și de protecție a navigației aeriene de pe 
teritoriul național. Comandamentul Aeronauticii devenea Comandamentul Forțelor 
Aeriene ce avea atribuții ca: organizarea, pregătirea, conducerea și administrarea for-
țelor aeriene militare. Acestui comandament îi erau subordonate: Comandamentul 
Aeronautic Teritorial, diviziile aeriene, Comandamentul Apărării contra aeronavelor. 
Organizarea diviziei aeriene pe brigăzi și regimente era schimbată astfel: comanda-
mentul diviziei, escadre aeronautice (fl otile de aviație, hidroaviație și aerostație), regi-
ment de apărare contra aeronavelor, escadre de aviație.57

Legea din 1932 cuprindea Armata de Uscat, Aeronautica, Marina și un element 
nou, Organizarea teritorială.58 Imobilismul manifestat față de organizarea marii unități 
de bază, divizia de infanterie, nu găsește o justifi care adecvată, iar într-un studiu la 
cererea Marelui Stat Major la 19 decembrie 1933 intitulat „Criterii de avut în vedere 
în organizarea marilor unități”, se aprecia că sistemul de organizare a marilor uni-
tăți românești era defi citar, trebuind găsite soluții noi, efi ciente pentru o mobilizare 
și concentrare rapidă a forțelor, o unitate de bază care să fi e mai ușoara decât divizia 
existentă. Considerând că modelul francez pe care l-am copiat nu mai era viabil, se 

55 Monitorul Ofi cial, nr. 103 din 13 mai 1930, pp. 3430-3434.
56 Monitorul Ofi cial, nr. 102 din 4 mai 1932.
57 Ioan Talpeș, op.cit., pp. 136-137.
58 Mihail E. Ionescu, op.cit., p. 150.
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propunea că o soluție bună ar fi  organizarea armatei pe brigăzi mixte sau divizii ușoa-
re a căror compunere să fi e: două regimente de infanterie (6 batalioane), 1 batalion de 
vânători, o companie mitraliere grele, 2 regimente de artilerie (3 divizioane tunuri, 2 
divizioane obuziere ușoare), 1 divizion artilerie antiaeriană, 1 escadron cavalerie, 1 
batalion pionieri, 1 companie transmisiuni, 1 companie poliție, servicii. Comparativ 
cu marea unitate existentă, brigade-mixtă, cele două menționate mai sus ar fi  fost mult 
mai mobile în a îndeplini misiuni de luptă independente. În contextul crizei economi-
ce din anii 1929-1933, din rațiuni economice, efectivele bugetare ale armatei de uscat 
au fost reduse, ajungând în 1932 la 107.200, cifră care se va menține cam la același nivel 
în următorii ani. Numărul recruților încorporați pentru satisfacerea stagiului militar se 
ridica abia la jumătate din valoarea contingentului, efectivele unei divizii de infanterie 
oscilând între 1.500-2.000 de oameni.59 În perioada anilor 1930-1933 armata română 
apărea ca o armată de cadre, deși nu întrunea caracteristicile acesteia, la încadrarea cu 
ofi țeri, maiștri, subofi țeri, era foarte ridicată (16.596 ofi țeri și 13.958 maiștri și subofi țeri 
și 4136 personal civil), iar înzestrarea trupelor era sub orice critică.60

În 1932 au fost adoptate „Legea pentru modifi carea organizării și funcționării 
Ministerului Apărării Naționale” și „Lege de modifi care a legii pentru modifi carea or-
ganizării și funcționării Ministerului Apărării Naționale”, dar nici una dintre cele două 
legi nu a modifi cat structura greoaie a comandamentelor și serviciilor. Ministerul de 
Război devine Ministerul Apărării Naționale. Șeful Marelui Stat-Major prezenta la în-
ceputul anului 1934 o imagine a structurilor militare arătând că, comandamentele s-au 
înmulțit și dezvoltat în dauna corpurilor de trupă, existau prea mulți inspectori teh-
nici, directori superiori sau inspectori de cercuri de recrutare, necontenit se înfi ințea-
ză comandamente, birocrație inutilă și costisitoare, corpurile de trupă sunt scheletice, 
astfel forța armatei devine o fi cțiune, iar ofi țerii neinstruiți deoarece nu au posibilitatea 
de a comanda.61

Ministerul Apărării Naționale conducea și administra întreaga Armată, atribu-
țiile fi ind exercitate prin intermediul Marelui Stat-Major, Consiliului Superior al 
Armatei, Subsecretariatului de Stat al Aerului (care înlocuia Inspectoratul General al 
Aeronauticii), Inspectoratul General al Marinei și inspectoratele generale de armată, 
care se transformau în comandamente de armată în campanie. A apărut, de asemenea, 
Inspectoratul General al Comandamentelor Teritoriale, subordonat direct Ministerului 
Apărării Naționale, cu avea atribuții legate de mobilizarea umane și material.62

Marele Stat-Major realiza organizarea, instrucția și întreaga pregătirea a Armatei, 
având în frunte un șef în gradul de general de divizie. Era compus din următoarele 
servicii: Serviciile de organizare și mobilizare; Birourile de informații și contrainforma-

59 Regimentele de infanterie avea în componență 300-400 oameni, iar cele de artilerie 200-300 
oameni.

60 Ioan Talpeș, op.cit., pp. 137-140.
61 Ibidem.
62 Mihail E. Ionescu, op.cit., p. 154.
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ții; Operații, servicii, instrucție și regulamente, transporturi; Adjutantura și Serviciul 
istoric. În subordinea Marelui Stat-Major se afl au: Secretariatul Consiliului Superior 
al Apărării Țării, Școala Superioară de Război, Institutul Geografi c Militar, Secția pre-
gătire militară în școlile Politehnice, Muzeul Militar, Divizionul trupei Marelui Stat-
Major. Pe timp de pace avea următoarele atribuții: coordonarea pregătirii de război a 
armatei de uscat, organizarea și mobilizarea armatei, mobilizarea teritoriului și națiu-
nii, pregătirea legilor de organizare a armatei, să pregătească planurile de război, să se 
pregătească cu informații despre armatele străine, să studieze transporturile militare, 
să îndrume instrucția în armată, să elaboreze regulamentele militare, să conducă și să 
coordoneze învățământul militar. În timp de război, Marele Stat-Major se transforma 
în Marele Cartier General al Armatei, iar Regele delega un general ca șef al acestu-
ia, generalul fi ind hotărât de Consiliul Superior al Apărării Țării. Șeful Marelui Stat-
Major răspundea de pregătirea de război a celor trei arme și de instrucția acestora. Ca 
obligații mai avea: mobilizarea armatei, organizarea transportului, concentrarea infor-
mațiilor despre armatele străine și întocmirea planurilor de război.63

În data de 27 aprilie 1933 a fost promulgată în Monitorul Ofi cial și „Legea asupra or-
ganizării națiunii și teritoriului pentru timp de război”64, fi ind prevăzută organizarea 
națiunii și a teritoriului pentru timpul de război, având ca scop utilizarea tuturor re-
surselor necesare pentru asigurarea apărării naționale. În anul următor, printr-un de-
cret a fost instituită pregătirea premilitară pentru tineri65 care urmărea „Învățarea sim-
țămintelor morale și naționale, cultivând spiritul de ordine și disciplina cetățenească, 
dezvoltarea aptitudinilor fi zice, dobândirea cunoștințelor militare elementare pentru a 
asimilare cât mai ușoară și mai rapidă a instrucției militare la chemarea sub drapel”. 
Pregătirea premilitară devenea astfel obligatorie pentru toți tinerii de 18-20 de ani, ce-
tățeni români. Erau prevăzute 40-50 de ședințe în fi ecare an, în zile de sărbătoare, la 
care se adăuga și o concentrare anuală de 4-7 zile.66 

Între 1920-1930 România a cheltuit cu achiziționarea de armament și muniție pen-
tru Armata de Uscat aproximativ 2.300 milioane lei, din care 100 milioane pentru ar-
mament nou, iar 2.200 pentru achitarea muniției; pentru înzestrarea aeronauticii a fost 
cheltuită suma de 1.200 milioane, totuși I.A.R. se afl a și în anul 1930 în faza de ame-
najare a spațiilor de producție și de achiziționare a utilajelor necesare, pentru găsirea 
unui prototip de avion de luptă. Pentru acoperirea necesităților considerate stringente 
în 1930 au fost semnate trei mari contracte de armament și muniție cu fi rme produ-
cătoare din străinătate: la 17 martie cu uzinele Skoda, 26 iunie cu Zbrojowka, ambele 
din Cehoslovacia, și la 17 iulie cu Uzina Schneider din Franța. Valoarea contractului 
semnat cu Skoda ajungea la 5.148.810.000 lei și cuprindea următoarele categorii de ar-
mament livrabile în cinci ani: 24 de baterii de tunuri de câmp calibrul 75 mm; 62 de 

63 Ibidem, pp. 155-156.
64 Monitorul Ofi cial, nr. 96 din 27 aprilie 1933, p. 2942.
65 Ibidem, nr. 107, din 11 mai 1934, pp. 2919-2922.
66 Mihail E. Ionescu, op.cit., p. 151.
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baterii de obuziere ușoare calibru 100 mm, 45 baterii obuziere grele calibru 150 mm și 
25 de baterii de tunuri antiaeriene calibru 75 mm. Firma Schneider, trebuia să livreze 
pentru suma de 1.741.507.000 lei, 45 baterii de tunuri cu țeavă lungă calibru 105 mm. 
Contractul de 11.103.000 dolari încheiat cu Zbrojowka, trebuia să aducă statului român 
25.270 de puști-mitralieră Praha Z.B. calibru 7,92 mm.67

Datorită crizei fi nanciare,68 în anul 1931 Ministerului Armatei i-a fost retribuită 
suma de 10.204.029.661 lei, dar nu a putut fi  acoperită nici măcar jumătate; din suma 
de 1 miliard cât s-a prevăzut pentru contractele de armament ale armatei de uscat 
s-au achitat doar 162,4 milioane, iar la aeronautică au mers 279,8 milioane, în loc de 
900.000.000 cât se înscrisese în buget, astfel ratele fi ind neachitate la termenele stabili-
te, fi rmele au refuzat să mai continue fabricarea armamentului comandat. Agravarea 
situației economice atrage nemulțumirile ofi țerilor a căror soldă nu este plătită la timp, 
starea de spirit a trupei se resimte, nu ajunge hrana, iar furnizorii neplătiți refuză să 
mai aducă hrană, negăsind nici ei credite pe piață. Situația economică a dus la reduce-
rea și mai drastică a bugetului pe anul 1932, când Armatei de Uscat i s-a alocat suma 
de 4.251.455.092 lei din bugetul cheltuielilor ordinare, cu aproape 2 miliarde mai puțin 
decât se alocase cu un an înainte, iar soldele au fost diminuate cu aproximativ 33%, 
alocația de hrană scăzând de la 17 lei la 12,5 lei pe zi. A fost votat și un buget extraordi-
nar care prevedea pentru armata de uscat 3.675.727.111 lei, mare parte din ei trebuind 
sa acopere nealocarea bugetelor pe ultimii doi ani; pentru achiziționare și întreținere 
de armament s-au cheltuit abia 21,1 milioane de lei. Un intendent general străin ve-
nit în România în cadrul comisiei de experți constată că reducerile bugetare pentru 
instrucție sunt de 60% și pentru echipament de 69%, pentru trageri nu sunt alocate 
decât trei cartușe, iar soldele sunt achitate cu întârziere, rezulta că pentru întreținerea 
Armatei România aloca cele mai mici fonduri dintre statele europene.69 

Conform rapoartelor făcute de Marele Stat-Major, România practic era incapabilă, 
din cauza lipsurilor materiale, să mobilizeze mai mult de 10 divizii echipate pentru 
război. La un necesar de puști-mitralieră de 43.361 dispuneam doar de 13.240 bucăți, 
iar la mitraliere în loc de 29.293 erau doar 13.587. Cu obuzierele puteau fi  dotate 10 
divizii, impunându-se achiziționarea a 206 tunuri cu țeavă lungă și a 168 de obuziere 
grele; la 24 februarie 1934 dispuneam de 72 tunuri antiaeriene din care 48 necesitau 
reparații, iar muniția antiaeriană se ridica la 9.000 de obuze; unitățile de aviație dis-
punea de 9 avioane de recunoaștere, 101 de observație, 35 de vânătoare, 42 de bom-
bardament și 16 hidroavioane, aeronautica fi ind mai mult o anexă decât o unitate de 
luptă. Situația marinei era la fel, navele de război nu erau utilizabile datorită uzurii 
sau pentru că nu dispuneau de echipamentul necesar. În anul 1934 prin decretul de 

67 Ioan Talpeș, op.cit., pp. 141-143.
68 Laurențiu Cristian Dumitru, „Selecția personalului și exigențele reformei militare (1919-

1939)”, în Reforma militară și societatea în România, de la Carol I la a doua confl agrație mondială, 
anul 6, București: Editura Militară, 2008, pp. 146-147.

69 Ioan Talpeș, op.cit., pp. 216-217. 
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lege nr. 3031 a fost constituit Fondul apărării naționale pentru fi nanțarea comenzilor 
de armament, totuși comenzi au început să fi e făcute abia din anul 1937.70

În 1932 România prezenta o armată de operațiuni care se ridica la un număr de 
32 divizii de infanterie, patru divizii și o brigadă independent de cavalerie, trupe de 
grăniceri, aviația și marina militară. Infanteria și-a tras partea leului cu un procent de 
45,6% din efective, artileria – 11,2%, geniu – 7%, jandarmerie 4,8%, cavalerie – 4,6%, 
aviație – 2%, grăniceri – 1,5%, marina – 1,3%. Serviciile și alte operațiuni contorizau 
22% din totalul Armatei. Existau lacune serioase în ceea ce privește dotarea cu arma-
ment automat, artilerie de calibru mare și mijlociu din organica unităților și marilor 
unități de infanterie. Lipsa mijloacelor motomecanizate au determinat menținerea ca-
valeriei ca o component de manevră a forțelor terestre. Organizarea Armatei era încă 
în curs de desfășurare, fi ind făcută pe etape.71 

Cei care urmau să facă parte din contingentele armatei, erau încorporați la data 
de 1 februarie a fi ecărui an, iar din 1932 la 1 noiembrie, proces organizat și condus de 
Marele Stat-Major, care stabilea efectivele ce urmau să fi e incorporate în fi ecare an, în 
funcție de nevoile și necesitățile fi ecărei unități, marilor unități, formațiunilor armatei, 
în limita bugetului disponibil. Selecția, recrutarea și încorporarea se făcea la corpurile 
teritoriale și în cadrul cercurilor de recrutare, prin intermediul birourilor de recrutare. 
Recrutarea se făcea din rândul celor apți pentru serviciul militar, iar ulterior tinerii 
erau mutați pe arme și servicii. Tinerii care nu îndeplineau condițiile de recrutare erau 
scutiți, amânați, dispensați sau din cauza bugetului redus al Armatei, urmau să fi e 
puși doi ani la dispoziția Ministerului Apărării Naționale.72

Începând cu anul 1934 a fost o încercare timidă de a reduce efectivele armatei, un 
număr de comandamente și de direcții a trecut în compunerea inspectoratelor generale 
ale armei respective, transformându-se în servicii, în urma cărora nu s-au înregistrat 
economii esențiale, fi ind reduse câteva sute de posturi de ofi țeri, subofi țeri și salariați. 
Au fost elaborate o serie de decrete ce vor aduce schimbări majore la nivel ministerial. 
Prin Decretul-lege nr. 266 din 14 noiembrie 1936 Subsecretariatul de Stat al Aerului și 
Inspectoratul General al Marinei s-au contopit, formând Ministerul Aerului și Marinei,73 
funcțional de la 13 februarie 1937 cu întreg aparatul administrativ și de comandament, 
reorganizate după cele de la Ministerul Apărării Naționale sau Marele Stat-Major74. Pe 
baza Înaltului decret nr. 2621 din 10 noiembrie 1936 a luat fi ință „Comitetul de coor-
donare al apărării țării”,75 care avea atribuția de a coordona pregătirea și organizarea 

70 Ibidem, pp. 148-150; Ilustrațiunea română, nr. 24, an XI, miercuri, 7 iunie 1939.
71 Laurențiu Cristian Dumitru, op.cit., pp. 216-217.
72 Ibidem, pp. 220-222.
73 Oana Anca Otu, op.cit., p. 188.
74 Mircea Tănase, „România în perioada premergătoare celui de-al Doilea Război Mondial – di-

fi cultăți politice și opțiuni militare”, Acta Moldavie Meridionalis, Anuarul Muzeului Județean 
„Ștefan cel Mare”, Vaslui, XXXII, vol. I, 2011, p. 408.

75 Codul general al României, vol. XXIV, partea a II-a, Coduri, legi și regulamente, cuprinzând 
prima parte a legislațiunii anului 1936, București: Imprimeria centrală, 1937, p. 710.
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forțelor armate ce depind de Ministerul Apărării Naționale și de Ministerul Aerului și 
Marinei. Acest comitet era alcătuit din președintele Consiliului de Miniștri – ca preșe-
dinte, miniștrii apărării naționale, aerului, marinei și șeful Marelui Stat Major, ca mem-
bri. Complexitatea problemelor a determinat conducerea Armatei să înfi ințeze la sfâr-
șitul anului 1938 prin Înalt Decret nr. 3559 din 15 octombrie 1938 Ministerul Înzestrării 
Armatei,76 trebuind să înzestreze cu armament, echipament și alte materiale, minister 
trecut sub competența Comitetului de coordonare al apărării țării.

Marele Stat-Major s-a reorganizat conform Decretului nr. 272/1934, intrat în vigoare 
la 15 februarie 1935, adoptând o formulă economicoasă, viabilă și reală. A fost restruc-
turat pe două diviziuni: prima, formată din secția 1 recrutare-organizare-mobilizare și 
secția a 4-a materiale-servicii; diviziunea a 2-a de bază, formată din secția a 2-a informa-
ții-contrainformații-cifru, secția a 3-a operații, secția a 5-a instrucția în armată și secția 
a 6-a transporturi-comunicații. În compunerea Statului-Major mai intrau secția adju-
tanturii, serviciul istoric, serviciul administrativ și secretariatul Consiliului Superior al 
Apărării țării, iar din 1937 a fost inclusă și Direcția Învățământului militar.77 

Inspectoratele de armată apar imediat după primul război mondial, iar prin legea 
reorganizării armate din 1932 trupele operative au fost subordonate celor trei inspecto-
rate generale de armată: Inspectoratul general de armată 1 – general Alexandru Gorski 
– avea corpurile 1,3,4,5 armată, Corpul vânătorilor de munte, diviziile 2 și 4 cavalerie 
și Regimentul care de luptă; Inspectoratului general de armată nr. 2 – Gheorghe Manu 
– i se subordonau corpurile 6 și 7, Corpul grănicerilor, Divizia 1 cavalerie și Depozitul 
de remontă; Inspectoratul General de Armată nr. 3 – generalul Ștefan Amza – avea 
în subordine Corpul 2 armată, Divizia de gardă, Divizia 3 cavalerie, trupele de geniu 
independente, Comisia de Fortifi cații, Direcția chimică, stabilimentele și depozitele ar-
tileriei; Inspectoratul General al Comandamentelor Teritoriale includea Inspectoratul 
General al Jandarmeriei, comandamentele teritoriale, Inspectoratul pregătirii premili-
tare, Institutul militar de educație fi zică, liceele militare și stabilimentele independente 
care nu aparțineau corpurilor de armată. Prin „Regulamentul inspectorilor de armată 
și Consiliul Superior al Armatei” reactualizat în 1936, inspectoratele de armată aveau 
atribuția să pregătească pentru război o zonă teritorială acordată la două-trei corpuri 
de armată, fapt ce presupunea nu numai conducerea efectivă a instruirii trupelor, ci și 
echiparea operativă a teritoriului.78

Datorită regulamentelor Armata Română trece printr-o reformare continuă, atât la 
nivelul comandamentelor operative, cât și la nivelul marilor unități sau unități din 

76 Ibidem, vol. XXIV, partea I, p. 987.
77 Teofi l Oroian, Gheorghe Nicolescu, Valeriu F. Dobrinescu, Alexandru Oșca, Andrei 

Nicolescu, op.cit., pp. 150-154.
78 Leonida Loghin, „Considerații cu privire la organizarea armatei române în perioada 1933-

1938”, în File din istoria poporului român, Studii, vol. IV, București: Editura Militară, 1974, pp. 
156-157; vezi și Monitorul Oastei, anul LXXXVI, Partea ofi cială, nr. 22 din 1 august 1936, pp. 
425-246.
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Armata de uscat, Aeronautică și Marină. Armata de Uscat, a avut toate tipurile de 
arme: infanterie, artilerie, cavaleria, tancuri, geniu și armele special. Era formată din 
comandamente, trupe operative, școli și servicii. Comandamentele se ocupau de con-
ducerea, pregătirea de luptă, administrația trupelor, justiție, disciplină și controlul 
marilor unități; au fost create inspectorate generale de armată, care în timp de război 
urmau să devină armate operative, comandamente de corpuri de armată, de divizii 
(infanterie, cavalerie) și de brigăzi (infanterie, cavalerie, de munte, artilerie, geniu). 
Fiecare mare unitate era alcătuită din elemente de conducere, de execuție și de întreți-
nere. Corpul de armată era format dintr-un comandament cu statul său-major, două-pa-
tru divizii, elemente neindivizionate și serviciile. Comandamentul corpului de armată 
răspundea de organizarea și mobilizarea pentru război a întregului teritoriu unde erau 
dislocate trupele sale, fi ind în legătură și cu organele administrative locale.79

Divizia de infanterie era compusă dintr-un comandament și stat-major, una-două bri-
găzi de infanterie a două trei-regimente, o brigadă de artilerie a două regimente, trupe 
neindivizionate și servicii. Divizia de munte era formată dintr-o brigadă de vânători 
de munte și o brigadă de artilerie de munte, avea efective mai reduse pentru capacita-
tea de manevră, mobilitate, independență în acțiunile din teren muntos, posibilitatea 
de rezistență pe direcții izolate. Divizia de cavalerie avea în compunerea sa două-trei 
brigăzi de cavalerie a două-trei regimente de roșiori sau călărași, un regiment de arti-
lerie călăreață, elemente neindivizionate și serviciile. Erau folosite în misiuni speciale, 
precum detașamente de recunoaștere, de legătură, de manevră, de urmărire, de sigu-
ranță a marșului. Brigăzile erau considerate tot unități mari, intrau în compunerea di-
viziilor sau funcționau ca mari unități independente la dispoziția Marelui Stat-Major. 
La 1 aprilie 1933 au luat fi ință Divizia de Gardă, cu sediul la București, iar la 22 noiem-
brie, același an, Divizia de grăniceri80, la puțină vreme desfi ințată, fi ind considerată un 
organism greoi. Ca urmare, în 1934, Corpul Grănicerilor81 a fost din nou organizat pe 
patru brigăzi a două regimente. În mediul istoriografi c al Armatei s-a vehiculat ideea 
diviziilor motomecanizate ca elemente de bază ale Armatei, însă cheltuielile ar fi  fost 
enorme, chiar și pentru alte state europene, totuși ideea începea să prindă un contur 
tot mai puternic în rândul doctrinarilor.82

În 1934 Marele Stat-Major a propus o variantă de organizare a diviziei care să 
includă în ea și elemente motomecanizate: grupul de recunoaștere; la primele două 
regimente se propunea introducerea a câte o companie de însoțire (două tunuri de 
75 mm, două aruncătoare de mine și două tunuri antitanc). Al treilea regiment să fi e 
format dintr-un batalion de asalt și unul din mitraliere: pe lângă cele două divizii de 
artilerie existente să se introducă un divizion de artilerie grea. În caz de război divizia 

79 Leonida Loghin, op.cit., pp. 158-159.
80 Sever Neagoe, Ilie Tender, Gheorghe Văduva, op.cit., pp. 249-253.
81 Ibidem, p. 252.
82 Leonida Loghin, op.cit., pp. 160-161; Nicolae Stoenescu, Divizia în luptă, vol. III: Lupta de întâl-

nire. Cazurile speciale, București, 1936, p. 507.
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urma să primească mijloace de întărire substanțiale precum mitraliere grele, tancuri, 
aruncătoare de mine, pionieri – această modifi care nu a fost acceptată de Consiliul 
Superior al Armatei. În 1935 au apărut idei noi pentru statuarea unui gen de divizie 
manevrieră și suplă dotată cu mijloace rapide de transport, motorizate, ușor de con-
dus la război, urmând să fi e alcătuită dintr-un grup de recunoaștere, trei regimente 
de infanterie a două-trei batalioane, un batalion de mitraliere și două regimente de 
artilerie, efectivele unei astfel de divizii ajungeau la 14.600 de oameni, fi ind aprobată 
în viitoarele structuri.83 

O nouă reorganizare a avut loc conform Înaltelor Decrete 1930 și 1931 din anul 
1936, când diviziile s-au organizat pe brigăzi (de infanterie și cavalerie), apreciind că 
această formă răspundea mai bine nevoilor tactice decât comandamentul infanteriei 
și artileriei, ce erau axate pe atribuții administrative. Corpurile de armată și-au creat 
una-trei brigăzi de acoperire, element structural nou în organizarea armatei, ale că-
ror unități erau dislocate în garnizoanele din apropierea frontierelor. Acestea aveau 
în subordine ca element de șoc, un regiment de grăniceri, un regiment de infanterie 
și unul de artilerie ca detașament de rezistență până la intervenția forțelor principale. 
Corpul vânătorilor de munte a suferit modifi cări, fi ind reorganizat pe trei brigăzi mix-
te de munte, Bistrița, Aiud și Sinaia, fi ecare avea în subordine două grupuri de vână-
tori de munte a câte două batalioane, un grup de artilerie de munte a trei divizioane și 
un batalion de pionieri de munte. S-au înfi ințat Grupul batalioanelor grănicerești, un 
grup de artilerie de munte, două regimente de grăniceri, două regimente de artilerie, 
un regiment de artilerie moto, un batalion de pionieri de munte, pentru nevoile opera-
tive, iar noua organizare urma să intre în vigoare la 1 aprilie 1937, dată la care Corpul 
vânătorilor de munte devine Comandamentul trupelor de munte.84

În urma modifi cărilor din 1932 în armată au existat patru divizii de cavalerie și o 
brigadă de cavalerie independentă, iar printr-un decret dat la 1 mai 1934 s-au adus 
unele modifi cări acestei arme, divizia fi ind organizată pe două trei brigăzi de cavalerie 
a trei regimente (de călărași și roșiori), sau numai dintr-un singur gen din arma cava-
leriei (brigăzi de roșiori sau de călărași), un batalion de infanterie ușoară și un divizion 
de artilerie călăreață. Înaltul Decret nr. 1931 din 1936 a adus modifi cări în structura 
cavaleriei care, în continuare a dispus de trei divizii, care trebuiau să fi e reorganizate 
pe trei brigăzi de cavalerie, o brigadă de infanterie ușoară și un divizion de artilerie 
călăreață. Această formulă greoaie și costisitoare pe patru brigăzi a fost modifi cată la 
9 februarie 1938, când Consiliul Superior al Armatei a rediscutat organizarea diviziei 
pe două brigăzi de cavalerie și un batalion de infanterie ușoară care îi asigura acestei 
arme suplețe, mobilitate și capacitate de manevră corespunzătoare. Prin legea din mai 
1932 artileria divizionară și de corp de armată aveau un total de 58 de regimente, până 
în perioada 1939 nu a suferit modifi cări substanțiale.85 

83 Ibidem, pp. 161-162.
84 Ibidem, pp. 163-164.
85 Ibidem, p. 165.
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În 1932 existau șapte regimente de pionieri, câte unul pentru fi ecare corp de ar-
mată, un regiment de pionieri de munte, unul de pontonieri, trei regimente de trans-
misiuni și două regimente de căi ferate, toate aceste unități făcând parte din arma 
geniului. În 21 martie 1934 a luat fi ință „Serviciul geniului” cu atribuții și sarcini de 
coordonare a instrucției genistice a trupelor. La 19 aprilie 1934 Marele Stat-Major a 
cerut înfi ințarea imediată a celui de-al treilea regiment de căi ferate, aprobat de altfel 
prin legea din 9 mai 1932, deoarece rețeaua de comunicații și mijloacele de trans-
port existente sunt cu totul insufi ciente războiului. Reorganizarea din 1936-1937 a 
adus modifi cări geniului prin defalcarea Regimentului de pionieri de munte în trei 
batalioane de pionieri de munte independente, câte unul pentru fi ecare brigadă, va-
riantă care se va permanentiza. În anii 1938-1939 intensifi carea lucrărilor la frontiera 
de vest a dus la înfi ințarea unor unități speciale de fortifi cații, la 1 septembrie 1938 
Marele Stat Major a dispus prin ordinul nr. 3275 din 13 septembrie 1938, înfi ințarea 
Regimentului 1 fortifi cații, cu sediul la Oradea. Cele șapte batalioane de transmisiuni 
din compunerea regimentelor de pionieri ale corpurilor de armată au fost grupate în 
două regimente de transmisiuni independente, înfi ințate în același an, ridicând nu-
mărul acestora la trei. Tot în același an s-a constituit primul batalion de transmisiuni 
de munte, subordonat Corpului vânătorilor de munte. În baza legii din 9 mai 1932 
a luat fi ință și prima brigadă de transmisiuni din armata română, alcătuită din cele 
trei regimente de transmisiuni, unitățile și trupele de transmisiuni au continuat să fi e 
integrate Inspectoratul general al geniului. Marele Stat-Major constata că în armata 
română arma chimică era ca și inexistentă, deși Legea din 1932 prevedea înfi ințarea a 
patru regimente de apărare contra gazelor, nu se constituise decât o singură compa-
nie și aceea prost dotată.86 

Pe baza legislației din anul 1932 organizarea, îndrumarea și administrarea tuturor 
mijloacelor aeriene87 pentru apărarea țării, protecția navigației aeriene și a mijloace-
lor terestre, cu care urma să coopereze, cădeau în sarcina Subsecretariatului de stat 
al aerului (S.S.A.) înfi ințat la 6 iunie 1932, comandament superior de conducere sub-
ordonat Ministerului Apărării Naționale88. S.S.A. și-a creat un Stat-Major, comanda-
mente de coordonare, unități operative și servicii, iar pentru rezolvarea obligațiilor 
ce intrau în competența sa, s-au înfi ințat și organizat următoarele comandamente: 
Comandamentul forțelor aeriene militare, două comandamente de divizii aeriene, un 
comandament aeronautic teritorial, patru comandamente de escadră aeronautică, un 
comandament de escadră aeronautică pentru marină, un comandament de escadră de 
aviație, un comandament al artileriei antiaeriene, un comandament al aerostației, un 
comandament al centrelor de instrucție și al școlilor militare. În vara anului 1932 aero-
nautica se compunea din: fl otila de vânătoare, o fl otilă de bombardament, trei fl otile 

86 Ibidem, pp. 166-167.
87 Leonida Loghin, op.cit., cap. „Aviația”. Pentru mai multe detalii despre organizarea aviației 

în perioada interbelică vezi capitolul „Aviația”.
88 Monitorul Ofi cial, Partea I, nr. 132 din 8 iunie 1932, p. 2910.
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mixte de aviație, o fl otilă de hidroaviație, o fl otilă de aerostație și două regimente de 
artilerie antiaeriană.89 

Reorganizarea Armatei din anul 1936 a dispus de organizarea a trei regiuni ae-
riene, prin transformarea în regiuni a celor două escadroane existente și înfi ințarea 
celei de-a treia regiuni aeriene, comandamentele regiunilor aeriene fi ind stabilite la 
București, Iași și Cluj. Difi cultățile fi nanciare nu au permis dezvoltarea aeronauticii, 
chiar dacă la 14 noiembrie 1936 a fost înfi ințat Ministerul Aerului și Marinei,90 care de 
fapt a început să funcționeze la 1 martie 1937. Totuși au loc puține îmbunătățiri, dar 
la 31 august 1938 aviația română dispunea de trei fl otile (vânătoare, bombardament și 
hidroaviație), patru grupuri de apărare contra aeronavelor, o bază aeriană, centre de 
instrucție, școli, depozite, servicii.91 

Marina militară,92 din păcate, nu a avut parte de prea multe resurse, achiziționare 
de nave fi ind una scumpă, navele moștenite după primul război mondial au fost repa-
rate și modernizate de mai multe ori. Marina militară era formată din comandamente, 
nave operative, școli și servicii. Conducerea centrală era efectuată de Comandamentul 
general al Marinei care avea în subordine comandamentele Diviziei de Mare, Diviziei 
de Dunăre, al forțelor navale la Mare, forțele navale la Dunăre și al școlilor de speciali-
tate. Forțelor navale maritime și forțelor navale fl uviale li se subordonau ierarhic, baza 
navală maritimă, baza navală fl uvială, apărarea fi xă maritimă, apărarea fi xă fl uvială, 
navele la Mare și navele la Dunăre, centrele de instrucție, școlile, serviciile.93

Constituția din 1923 preciza în articolul 106 că justiția militară trebuie organizată 
prin lege special. Abia în martie 1937 este votat și pus în aplicare în mai 1937, Codul de 
Justiție Militară. Prin lege apare un corp aparte de magistrați militari activi și de rezer-
vă, încadrați de o ierarhie proprie de la căpitan magistrate până la general de divizie 
magistrate. Aceștia depind numai de șefi i lor ierarhici din magistratura militară și de 
Ministerul Apărării Naționale. Aceștia sunt supuși regulilor de disciplină militară ge-
nerală. Pentru a putea intra în magistratura militară activă trebuia ca cel care dorește 
acest lucru să fi e căpitan active combatant și să fi i comandat efectiv 3 ani unitatea re-
spectivă gradului, să fi e licențiat sau doctor în drept, să fi i îndeplinit un stagiu militar 
de un an la un tribunal militar și să fi i reușit la examenul de capacitate prevăzut de 
lege. Instanțele penale militare au fost gândite atât pentru timp de pace, cât și pen-
tru timp de război. Pe timp de pace instanțele militare sunt: Comisiile de disciplină, 
Tribunalele militare, Curtea militară de Casare și Justiție. Pe timp de război instanțele 
militare sunt reprezentate de: Pretorii militari, Curțile Marțiale și Curtea Militară de 
Casare și Justiție.94

89 Ibidem, Partea I, nr. 106 din 9 mai 1932, p. 3086.
90 Monitorul Oastei, anul LXXVII, Partea ofi cială, nr. 1 din 1 aprilie 1937, p. 20.
91 Leonida Loghin, op.cit., pp. 167-168.
92 Ibidem. Pentru mai multe detalii despre Marina militară în perioada interbelică, vezi, capito-

lul „Marina Regală”.
93 Ibidem, pp. 169-170.
94 Gr. Costandache, N. Oprescu, Al. Costin, op.cit., pp. 712-715.
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Anul 1938 aduce încă două legi cu referire la Armată, dar care nu au apucat să fi e 
puse în practică din cauza timpului scurt avut la dispoziție. În martie 1938 aprobată 
Legea privind apărarea active și pasivă a teritoriului, iar în septembrie 1938 a fost dată 
Legea privind înrolarea femeilor în serviciul patriei în caz de război95. În anul 1939 a fost data 
o ultimă lege referitoare la apărare, înainte de începerea celei de-a doua mari confl a-
grații mondiale Legea pentru apărarea antiaeriană activă și pasivă a teritoriului.96 Apărarea 
pasivă consta din mai multe măsuri ce aveau rolul de a preveni populația despre un 
posibil atac aerian, limitarea efectelor bombardamentelor inamice și îngrijirea răniților 
sau victimelor gazate97. Sunt ultimele zvâcniri legislative înainte ca întreaga Europă 
să fi e surprinsă de un confl ict cum nu au mai fost văzute până la acea data. În anul de 
grație 1939 Armata Română dispunea de următoarele efective militare:98

Organizarea și legislația militară în al Doilea Război Mondial

La izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial, România, prin Regele Carol al 
II-lea adoptă soluția neutralității99, ca urmare a hotărârii luate în cadrul Consiliului 
de Coroană. Evenimentele ce au urmat nu ne-au fost deloc fatidice, astfel că după 
Dictatul de la Viena din 30 august 1940, partea de nord a Transilvaniei a trecut sub stă-
pânirea Ungariei horthiste, iar România acceptă garanțiile germano-italiene. Cedarea 
Basarabiei, Bucovinei de Nord și a Ținutului Herței către URSS, nordul Transilvaniei 
Ungariei și Cadrilaterul Bulgariei a făcut ca țara să piardă 100.913 km² și 6.777.000 lo-
cuitori, la care se adăugau pierderile materiale: muniție, armament, echipament, sub-
zistențe, infrastructură, pierderile demografi ce, distrugerea sistemului de mobilizare, 
afectarea stării morale, pierderile fi ind evaluate la suma de 7.258.725.747 lei.100 

Regele Carol al II-lea îl numește la 4 septembrie 1940 președinte al Consiliului de 
Miniștri pe generalul Ion Antonescu101, care îi urma proaspătului Ion Gigurtu. Pe data 
de 5 septembrie au fost dizolvate vechea Constituție și Corpurile Legiuitoare, prin de-
cretul nr. 3053/1940 Ion Antonescu a fost investit „cu depline puteri pentru conducerea 
Statului român”102, iar în ziua următoare regele Carol al II-lea abdica în favoarea fi ului 
său, Mihai, care își începe domnia reînnoind puterile lui Antonescu. Ion Antonescu a 
preluat și funcția de ministru la Departamentul Apărării Naționale, cu intenția măr-

95 Vasile Alexandrescu, Ion Ardeleanu, Ilie Ceaușescu, Ștefan Pascu, Mircea Mușat, Istoria mili-
tară a poporului român, vol. VI: Evoluția sistemului militar național în anii 1919-1944, București: 
Editura Militară, 1989 p. 243.

96 Monitorul Ofi cial, nr. 55 din 6 martie 1938, p. 1141.
97 Ibidem, pp. 1142-1147.
98 Arhivele Militare Române, fond Microfi lme, rola P, II, 1174 apud. Mihail E. Ionescu, op.

cit., pp. 152-153; Vasile Alexandrescu, Ion Ardeleanu, Ilie Ceaușescu, Ștefan Pascu, Mircea 
Mușat, op.cit., pp. 255-258.

99 N. Dașcovici, Războiul actual și neutralitatea României, Iași, 1940, p. 14.
100 Ion Giurcă, Mircea Dănut Chiriac, Istoria artei militare, București: Editura Academiei de 

Înalte Studii Militare, 1997, p. 42.
101 Monitorul Ofi cial, Partea I, nr. 205 din 5 septembrie 1940.
102 Monitorul Ofi cial, Partea I, nr. 206 din 6 septembrie 1940, p. 5114.
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7 Corpuri de armată

- 21 divizii infanterie
- 1 corp vânători (2 divizii)
- 1 divizie de gardă
- 4 divizii de cavalerie

Infanterie:
- 88 regimente de infanterie sau vânătoare
- 6 grupe de vânători de munte
- 4 batalioane de infanterie ușoară
- 4 regimente de care de asalt
- 24 de companii de mitraliere divizionare

Cavalerie:
- 24 regimente de cavalerie (husari-călărași)
- 1 regiment cavalerie escort regală
- 7 regimente de cavalerie de corp de armată
- 1 grupă de vânătoare hypo

Artilerie:
- 42 regimente artilerie (mixte)
- 2 regimente artilerie gardă
- 4 regimente artilerie călăreață
- 6 grupe artilerie de munte
- 2 regimente obuziere munte
- 7 regimente artilerie grea 
- 22 grupe artilerie grea

Trupe tehnice:
- 7 regimente pompieri
- 3 regimente căi ferate
- 3 regimente transmisiuni
- 1 regiment pontonieri
- 1 regiment automobile
- 1 regiment pionieri munte
- 1 batalion legături munte
- 6 batalioane geniu fortificații
- 4 regimente luptă contra gazelor

Marină

- 4 distrugătoare
- 3 torpiloare
- 1 navă aprovizionare
- 1 submarin
- 53 unități diverse (monitoare, canoniere)
- aviație de marina: 1 grupă aerostate și 26 avioane

Aviație

- 1 flotilă aviație de gardă
- 3 flotile aviație mixtă
- 1 flotilă aviație vânătoare
- 1 flotilă aviație bombardament
- 8 regimente contra-aeronave
- 1 flotilă hidroavioane mixtă
- 4 flotile aerostate

Efective 

- Ofițeri activi – 7.369 
- Subofițeri active – 18.645
- Trupă – 64.630
- Ofițeri de rezervă – 5.324
- Subofițeri de rezervă – 2.925
- Trupă – 278.695
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turisită de a aduce transformările pe care el le considera de rigoare în structura orga-
nizatorică a forțelor armate românești. Una din primele măsuri a fost înlăturarea din 
cadrele active a 11 generali acuzați că ar fi  comis „acte de incapacitate”, ajungându-se 
la pierderea granițelor.103

În viziunea lui Antonescu, conducerea superioară a Armatei trebuia să fi e cât mai 
centralizată, preconizându-se transformarea celor trei ministere Apărării Naționale, 
Aerului și Marinei și cel al Înzestrării Armatei în subsecretariate de stat subordonate 
nemijlocit Ministerului Apărării Naționale. După ce la 7 septembrie 1940 sunt numiți 
la cele trei ministere noi subsecretari de stat, prin decretul lege nr. 3115 din 12 septem-
brie 1940104 se hotărăște că până la apariția unei legi de reorganizare a Armatei, atri-
buțiile ce reveneau miniștrilor trec asupra subsecretarilor de stat de la departamentele 
respective. Cu prilejul constituirii noului Guvern la 14 septembrie 1940, cei trei subse-
cretari de stat sunt confi rmați în aceleași funcții,105 iar prin Decretul lege nr. 3488 din 16 
octombrie se desfi ințează Ministerului Aerului și Marinei și Ministerul Înzestrării106, a 
căror contribuții trec sub Ministerul Apărării Naționale. Conform Decretului din oc-
tombrie 1940 din fostul Minister al Aerului și al Marinei s-au creat două subsecretaria-
te de stat, astfel că în noua sa organizație Ministerului Apărării Naționale avea în sub-
ordine 4 subsecretariate: Subsecretariatul de stat al armatei de uscat, Subsecretariatul 
de stat al aerului, Subsecretariatul de stat al marinei și Subsecretariatul de stat al înzes-
trării și administrației armatei, ministerul fi ind condus de generalul de corp de armată 
adjutant Iosif Iacobici.107 Concepția de reorganizare a armatei, după preluarea puterii 
de către Ion Antonescu a avut la bază principiul „o armată mică, dar puternică cu o 
foarte bună încadrare, disciplină și instrucție, care să corespundă realităților românești 
și condițiunilor tehnice și moderne”.108

Într-o ședință a Ministerului Apărării Naționale din 25 septembrie 1940, s-a hotă-
rât ca Marele Stat Major să se ocupe de pregătirea operativă a Armatei pentru război, 
precum: organizarea, dotarea, mobilizarea, instrucția trupei și a cadrelor de coman-
dă, precum și de întocmirea planurilor de operații și comandament. S-au create două 
state-majore pentru aeronautică și marină, ambele subordonate șefului Marelui Stat-
Major, șefi i celor două fi ind subșefi  al Marelui Stat Major și răspundeau de pregătirea 
de luptă a trupelor armei, din care făceau parte. Venirea în țară, în cursul lunii octom-
brie 1940, a Misiunii Militare Germane, a determinat crearea în cadrul Marelui Stat 
Major a unei secții noi, Secția a 7-a.109

103 Dumitru Matei, „Principalele măsuri privind organizarea armatei române în perioada sep-
tembrie 1940–23 august 1944”, în File din istoria poporului român, Studii, vol. IV, București: 
Editura militară, 1974, pp. 251-253.

104 Monitorul Ofi cial, Partea I, nr. 213 din 13 septembrie 1940, p. 5378.
105 Ibidem, nr. 214 din 14 septembrie 1940. 
106 Ibidem, nr. 243 din 17 octombrie 1940.
107 Dumitru Matei, op.cit., pp. 253-254.
108 Ion Giurcă, Mircea Dănut Chiriac, op.cit., p. 43.
109 Ibidem, pp. 254-255.
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Armata de Uscat era formată din următoarele elemente: un comandament de grup 
de armate, care avea în subordinele sale armatele 3 și 4 dislocate în partea de est a țării; 
trei comandamente de armată (1, 3, 4) fi ecare din ele având în compunere un număr 
variabil de corpuri de armată organice sau constituite la mobilizare: Armata 1 cu cor-
purile 6, 7 și 11; Armata 3 cu corpurile de armată 4, 5 și 10; Corpul de munte; Corpul 
de cavalerie; Armata 4 cu corpurile de armată 1, 3 și 8; Comandamentul militar al 
capitalei, înfi ințat pe data de 19 septembrie 1939, având în subordine toate trupele din 
garnizoana București, precum și cele din comunele suburban ale capitalei. Mai existau 
comandamente de corp de armată sau echivalente subordonate din punct de vedere 
operativ Marelui Stat Major: corpul 2 armată, Corpul grănicerilor, Corpul jandarmilor, 
Comandamentul forțelor de apărare interioară a teritoriului, Comandamentul fortifi -
cat F.N.B. și Inspectoratul General al pregătirii premilitare. În compunerea corpurilor 
de armată se afl au următoarele mari unități operative: 29 de divizii de infanterie din 
care 18 organice și 11 formate la mobilizarea armatei, o divizie de gardă, patru divizii 
de cavalerie, o divizie rapidă (moto), patru brigăzi mixte de vânători de munte și două 
brigăzi fortifi cație, trupele de artilerie nu erau grupate în mari unități operative.110

S-a trecut la desfi ințări și restructurări de comandamente în scopul simplifi cării ac-
tului de conducere, astfel au fost desfi ințate comandamentul Grupului de armate nr. 
1, cele două armate 3 și 4, care îl compuneau, trecând în subordinea directă a Marelui 
Stat Major (19 septembrie 1940). La 25 septembrie 1940 a fost desfi ințat și comanda-
mentul Armatei 2, atribuțiile acestuia fi ind preluate de comandamentul Armatei 1 și 
Corpul 2 armată. Spre sfârșitul lunii octombrie 1940 a fost demobilizat și comanda-
mentul Armatei 3. În cadrul infanteriei s-a revenit la organizarea regimentului pe trei 
batalioane, deoarece soluția cu patru se dovedise inefi cientă, s-au desfi ințat comanda-
mentele brigăzilor de infanterie și artilerie. În noua structură organizatorică divizia de 
infanterie avea trei regimente, fi ecare cu trei batalioane, realizându-se și o reducere 
de efective. Reorganizări au avut loc și în cadrul cavaleriei, cu efective mai mici în 
oameni și cai, erau concepute să aibă putere de foc și capacitatea de luptă de care dis-
punea diviziile existente, fi ind create șase unități. În ceea ce privește tancurile, Brigada 
1 motomecanizată s-a transformat în Divizia motomecanizată (1941), apoi în Divizia 
1 blindată, având în compunere trei regimente. În cadrul trupelor de grăniceri au fost 
desfi ințate divizia, brigada și grupurile, creându-se șapte regimente de grăniceri-pază, 
care împreună cu un regiment de artilerie și un grup de nave grăniceri intrau în com-
punerea unui Corp de grăniceri. În data de 10 iunie 1941 a luat fi ință prima unitate de 
parașutiști de valoarea unei companii.111

La data de 27 octombrie 1940, în urma pierderilor teritoriale, situației Armatei era 
următoarea:112 

110 Dumitru Matei, op.cit., pp. 256-257.
111 Ion Giurcă, Mircea Dănut Chiriac, op.cit., pp. 45-46.
112 Dumitru Matei, op.cit., pp. 259-260.
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Armata 1

- Corpul 6 armată cu Divizia 20 infanterie, brigăzile 2 și 3 mixte munte, 
Brigada moto și cartierul Diviziei 16 infanterie

- Corpul 7 armată cu diviziile 1, 18 și 19, Brigada 1 cavalerie și cartierul 
Diviziei 27 infanterie

Armata 3

- Corpul 1 armată cu diviziile 2 și 11 infanterie și cartierele diviziilor 17, 
26, 30 și 31 infanterie

- Corpul 2 armată cu diviziile 4, 9 și 10 infanterie, Brigada 7 cavalerie, 
Brigada 2 mixtă gardă și cartierele Diviziei 32 infanterie și Brigăzii 23 
mixtă

Armata 4

- Corpul 3 armată cu diviziile 15 și 21 infanterie, Divizia 1 de gardă și 
cartierul Diviziei 33 infanterie

- Corpul 4 armată cu diviziile 7, 8 și 14 infanterie și cartierul Diviziei 34 
infanterie

- Corpul 5 armată cu diviziile 5,6 și 13 infanterie și cartierele diviziilor 
12,25 și 35 infanterie.

- Corpul de munte cu brigăzile 1 și 4 mixte munte
- Corpul de cavalerie cu brigăzile 2, 3 și 4 cavalerie
- Divizia 1 grăniceri
- Brigăzile 1 și 2 fortificații
- Cartierele corpurilor 10 și 11 armată

Comandamentul 
militar al Capitalei

- Divizia 3 infanterie
- Corpul grănicerilor (comandamentul)
- Corpul jandarmilor (comandamentul)
- Corpul pompierilor (comandamentul)
- Inspectoratul pregătirii premilitare

La sfârșitul anului 1940 au fost create centre de instrucție româno – germane, pe 
genuri de armă și specialități, scopul fi ind acela de a forma, după procedeele germane, 
instructori și comandanți de subîmpărțiri, subunități și unități până la batalion inclu-
siv. În urma măsurilor adoptate, începând cu toamna anului 1940, structura Armatei 
Române în 1941 era următoarea: 3 armate, 12 corpuri de armată, 7 corpuri teritoriale, 
18 divizii infanterie, 1 divizie grăniceri, 1 divizie blindată, 4 brigăzi vânători de mun-
te, 6 brigăzi cavalerie, 2 brigăzi fortifi cații, 3 brigăzi pionieri, 1 brigadă căi ferate, 1 
brigadă transmisiuni. Forța combativă, de care dispunea armata de uscat, era de: 191 
batalioane infanterie, 11 batalioane mitraliere, 4 batalioane tancuri, 197 baterii tunuri 
de câmp, 87 baterii obuziere câmp, 36 baterii obuziere grele, 44 baterii tunuri lungi, 65 
escadroane de cavalerie, 9 escadroane mitraliere, 25 batalioane pionieri, 4 escadroane 
de pionieri, 34 companii antitanc, 20 companii antiaeriene, 54 companii de armament 
greu. Efectivul sub arme era de 27.500 ofi țeri, 35.390 subofi țeri și 623.524 trupă.113

În urma instaurării stării de război dintre Germania și URSS, România ca aliat al 
Germaniei a mobilizat Armata care avea următoarea componență.114 

113 Ion Giurcă, Mircea Dănut Chiriac, op.cit., pp. 48-50.
114 Dumitru Matei, op.cit., pp. 263-264.
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Armata 3

- Corpul de munte cu brigăzile 4, 1 și 2 mixte munte și Divizia 7 in-
fanterie

- Corpul de cavalerie cu brigăzile 5 și 8 cavalerie și Divizia 6 infanterie
- Corpul 4 de armată cu diviziile 8 și 14 infanterie și Brigada 6 cavalerie
- Escadrila 4 recunoaștere
- Escadrila 115 legătură
- Escadrilele 19, 20 și 21 observare

Armata 4

- Corpul 3 armată cu diviziile 15 și 35 infanterie și Divizia de gardă
- Corpul 5 armată cu Divizia 21 infanterie și Divizia 1 grăniceri
- Corpul 11 armată cu brigăzile 1 și 2 fortificație
- Divizia 5 infanterie
- Escadrila 3 recunoaștere
- Escadrila 114 legătură
- Escadrilele 17 și 22 observare

Corpul 2 armată - Diviziile 9 și 10
- Brigada 7 cavalerie

La dispoziția Marelui 
Cartier General

- Diviziile 4, 13, 2 și 11 infanterie
- Divizia blindată
- Brigada 2 mixtă de gardă

Marile unități ale Armatei 3 urmau să lupte sub ordinele Armatei 11 germane, iar în 
plus Marele Stat Major a mai pus la dispoziția acesteia ca unități de întărire șase divi-
zioane de artilerie grea moto, două divizioane de artilerie divizionară, șapte baterii mi-
traliere divizionare, cinci companii antitanc, unități de pionieri, poduri, transmisiuni.115

La 10 decembrie 1941 apare decizia ministerială nr. 3000 pentru „Organizarea și 
funcționarea Ministerului Apărării Naționale”, care aduce puține lucruri noi, dar: 
Marele stat major general este scos din subordinele ministerului, Direcția recrutării și 
Serviciul Statistic care aparțineau ministerului trec în compunerea Marelui Stat Major 
General, Direcția Fortifi cațiilor se transformă într-un serviciu subordonat Direcției 
superioare și comandamentului Geniului care se compunea din: Direcția Pregătirii 
de Război, Direcția Geniului, Serviciul Fortifi cații, Secția Columbofi lă și Serviciul 
Administrativ. La începutul anului 1942 generalul Iosif Iacobici este demis din func-
ția de șef al Marelui Stat Major, iar în locul său este numit la 20 ianuarie generalul Ilie 
Ștefl ea.116

La 1 noiembrie 1941 mareșalul Ion Antonescu a hotărât reorganizarea de război a 
Armatei, iar o comisie formată din comandanții de divizii și corpuri de armată a plecat 
de la principiul că „Armata română nu va mai interveni în război un timp mai înde-
lungat și deci va avea tot timpul și liniștea necesară reorganizării și instruirii sale”. 
La divizia de infanterie s-au adăugat: comandamentele de infanterie și artilerie divi-
zionară, o baterie de tunuri anticar a 6 piese de 75 mm, o companie de recuperare și 
asanare, regimentului de infanterie i s-au adăugat o companie aruncătoare a 6 piese de 

115 Ibidem, p. 264.
116 Ion Giurcă, Mircea Dănut Chiriac, op.cit., pp. 54-55.
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120 mm, 6 tunuri anticar, 6 aruncătoare de 81, 4 mm, 11 aruncătoare de 60 mm; regi-
mentului de artilerie: o a treia baterie de obuziere și o pușcă mitralieră la fi ecare grup 
de comandă de la nivel regiment, divizion, baterie, iar brigada de vânători de munte 
s-a transformat în divizia de vânători de munte. Brigada de cavalerie s-a transformat 
în divizie de cavalerie: un escadron de aruncătoare de 120 mm, o companie de recu-
perare și asanare, un pluton de aruncătoare de 81,4 mm, divizionul a fost prevăzut 
cu un pluton mitraliere, la fi ecare escadron s-a adăugat plutonul cu 5 aruncătoare de 
60 mm, la regimentul artilerie călăreață s-a adăugat a treia baterie la fi ecare division. 
Divizia blindată a fost reorganizată în întregime, apare divizia de fortifi cații, corpul 
de armată a fost reorganizat în sensul extinderii acestuia și asupra Comandamentului 
Teritorial cu care s-a contopit, armata a rămas cu vechea organizare primind în plus 
un centru de instrucție armată, o companie pompieri și formațiuni de servicii din re-
zerva Marelui Cartier General, s-au reînfi ințat comandamentele de Etapă Armată, cu 
Sectoarele de Etape, precum și Grupurile Mobile de Etape, înfi ințarea Depozitului de 
Capturi al Armatei. Procesul de reorganizare al Armatei a fost ușurat de faptul că, 
la sfârșitul anului 1941, majoritatea unităților luptătoare și Marele Cartier General au 
fost aduse în țară, secțiile Marelui Cartier General s-au unit cu cele ale Marelui Stat 
Major, iar la începutul anului 1942 din totalul efectivelor de 464.961 în interior se gă-
seau 296.753, iar între Nistru și Bug un număr de 113.851 militari, iar ca trupe operati-
ve 54.357 militari.117

După 19 noiembrie 1942 celor două armate românești li se repartizaseră următoa-
rele forțe: armata 3 – patru corpuri de armată (1, 2, 4, 5) cu nouă divizii de infanterie 
(5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15) și două divizii de cavalerie (1 și 7); armata 4 – două corpuri 
de armată (6 și 7) cu cinci divizii de infanterie (1, 2, 4, 18 și 20) și două divizii de ca-
valerie (5 și 8). La 22 iunie 1942 a fost semnată o nouă lege asupra recrutării,118 prin 
care toți cetățenii români sunt datori să presteze serviciul militar, în afară de cazurile 
când acest lucru nu se poate din probleme fi zice ori de moralitate. Legiuitorul încear-
că atragerea unui număr cât mai mare de tineri pentru a satisface serviciul militar, 
au fost emise la 12 aprilie 1943 două Decrete-legi, 1011 prin care sublocotenenții și 
locotenenții trecuți în rezervă puteau cere reactivarea119, iar prin nr. 1013 militarilor 
condamnați pentru dezertare li se suspenda executarea pedepsei, de către Ministerul 
Apărării Naționale,120 cu condiția să fi e trimiși pe front, după ce în prealabil au fost 
trimiși într-un lagăr special de reeducare și corecție timp de două luni.121

La 19 ianuarie 1943 Marele Stat Major a transmis ordinul de aducere în țară, pen-
tru refacere, a trupelor române rămase intacte din armatele 3 și 4, principala pro-
blemă care se punea fi ind reorganizarea Armatei. Pierderile celor două Armate se 

117 Ibidem.
118 Monitorul Ofi cial, Partea I, nr. 157 din 9 iulie 1942.
119 Ibidem, nr. 87 din 13 aprilie 1943.
120 Ibidem, nr. 88 din 14 aprilie 1943.
121 Dumitru Matei, op.cit., pp. 266-267.
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ridicau la circa 130.000 de soldați, 3.700 ofi țeri și 3.500 subofi țeri, astfel că, văzând că 
Germania va pierde războiul, până la 17 aprilie 1943 au fost aduse în interior aproape 
toate marile unități ce făcuseră parte din armatele 3 și 4, iar în zona de operații se mai 
afl au doar 8 unități: 6 în Caucaz și două în Crimeea. Activitatea de reorganizare s-a 
desfășurat în două faze, până la 15 aprilie 1943 și până la 1 august 1943, la infanterie a 
fost sporirea armamentului anticar, ca număr și calibru, la fi ecare regiment de infan-
terie a fost înfi ințată câte o companie de aruncătoare de 120 mm, a fost dotat plutonul 
de infanterie cu o pușcă anticar de 14,4 mm rusă, la artilerie s-a trecut la înlocuirea 
tunului cu obuzierul.122 

La divizia de vânători de munte au crescut de la 4 la 5, sporirea pieselor anticar de 
20 la 53, fi ecare grup dispunea de câte 2 companii aruncătoare de 120 mm, a șase piese. 
La divizia de cavalerie numărul marilor unități a scăzut de la 6 la 3, iar diviziile 5 și 
8 cavalerie au fost transformate în divizii motomecanizate, fi ecare cu câte patru regi-
mente, s-a desfi ințat comandamentul diviziei 9 cavalerie, pentru creșterea puterii de 
foc s-au luat următoarele măsuri: sporirea armamentului anticar a 12 piese de 75 mm, 
plus 6 tunuri asalt, sporirea armamentului antiaerian, sporirea numărului de aruncă-
toare de 120 mm. A fost înfi ințat Comandamentul Trupelor Motomecanizate care se 
ocupa de: organizarea, dotarea și instruirea tuturor trupelor motomecanizate, forma-
rea personalului de specialitate, stabilirea unei doctrine, privind întrebuințarea trupe-
lor motomecanizate. Situația comandamentelor și a marilor unități era următoarea: 3 
comandamente de armată, Comandamentul Militar al Capitalei, 10 comandamente de 
corp de armată, 18 divizii de infanterie, 5 divizii de munte, 3 divizii cavalerie bază, o 
divizie blindată, 2 divizii motomecanizate. Au fost reorganizate și trupele de grăniceri 
prin sporirea numărului de regimente de la 8 la 10, batalioanele de grăniceri fi ind or-
ganizate similar batalioanelor de infanterie, având pe lângă companiile de frontieră, o 
companie de pușcași și o companie de armament greu în rezervă, în anumite regiuni 
erau ajutați de batalioane fi xe regionale, care erau organizate din ofi țeri și soldați ce 
locuiau în zonele de frontieră, efectivele de grăniceri ridicându-se la 1.200 ofi țeri, 3.314 
subofi țeri și 39.000 trupă.123

La 1 iulie 1943 apare cu Ordinul nr. 710 organizarea Armatei în timp de pace și care 
ar putea fi  prezentată astfel:124 

Armata de Uscat:
 − trei comandament de armată (1, 3, 4) 
 − Comandamentul Militar al Capitalei
 − Corpul de munte
 − Corpul de cavalerie
 − Corpul grănicerilor
 − Inspectoratul General al Jandarmeriei

122 Ion Giurcă, Mircea Dănut Chiriac, op.cit., pp. 56-58.
123 Ibidem, p. 60.
124 Dumitru Matei, op.cit., pp. 269-270.
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 − fi ecare dintre acestea avea în subordine un număr determinat de divizii, regimente, 
batalioane, grupuri

 − Școala de Război
 − 11 centre de instrucție
 − un număr hotărât de școli militare de ofi țeri și subofi țeri activi, precum și alte uni-
tăți de învățământ de toate gradele

 − jandarmi, pompieri militari și pregătirea premilitară 

Aeronautica:
 − Comandamentul Forțelor aeriene de Luptă
 − Comandamentul Artileriei Antiaeriene
 − Comandamentul Apărării pasive
 − Comandamentul Școalelor și Centrelor Aero
 − acestea conțin un număr defi nit de regiuni aeriene, brigăzi de artilerie antiaeriană, 
fl otile de aviație, regimente de transmisiuni aero, școli de ofi țeri și subofi țeri, centre 
de instrucție, alte depozite, stabilimente

Marina:
 − Comandamentul Marinei Regale
 − Comandamentul Forțelor Maritime
 − Comandamentul Forțelor Fluviale
 − Comandamentul Litoralului Maritim.

În subordinea acestor comandamente se afl ă un număr nedefi nit de grupări tactice 
navale și fl uviale, nave auxiliare și nave dezarmate, Regimentul de infanterie marină, 
Regimentul geniu marină, școli și centre de instrucție, servicii și depozite pentru de-
servirea unităților de instrucție și învățământ.125 

Ministerul Apărării Naționale stabilea noua ordine de bătaie a armatei când 
Ordinul 710 din 1 iulie 1943 a fost legiferat prin Legea nr. 720 privind Organizarea 
forțelor armate, publicată la 28 octombrie 1943, ținându-se seama de celelalte legi care 
au apărut de-a lungul timpului, precum și cea a războiului ce era în curs. Conform noii 
legi Ministerului Apărării Naționale i se schimbă numele în Ministerul de Război, în 
seama căruia revenea: pregătirea de război a trupelor, încadrarea, dotarea, întreține-
rea, disciplina și controlul în forțele armate; ministrul de război nu putea fi  decât un 
militar de carieră; planurile de război erau pregătite de Consiliul Superior al Apărării 
Naționale. Marele Stat-Major se subordonează Ministerul de Război. Sunt precizate 
modul de organizare și atribuțiile corpurilor de grăniceri, jandarmi și pompieri mili-
tari.126 

Legea făcea referire și la recrutarea în Armată: pasibili toți cetățenii români, cei 
între 17 și 20 de ani erau supuși pregătirii premilitare, durata globală a serviciului mi-

125 Ibidem, p. 270.
126 Ion Giurcă, Mircea Dănut Chiriac, op.cit., pp. 61-62.
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litar este de 30 de ani (6 în activitate, 15 ani în rezervă și 9 ani în miliții), toți cei care au 
făcut serviciul militar în activitate, rezervă sau miliții pot fi  pot fi  chemați oricând și pe 
orice durată sub arme. Legea menționată a dus și la desfi ințarea sau înfi ințarea, trans-
formarea sau schimbarea denumirii unor comandamente, mari unități, unități și alte 
formațiuni ale armatei precum: a fost desfi ințat comandamentul Diviziei 1 fortifi cații, 
iar unitățile ce le avea în subordine transferate unui comandament de divizie de infan-
terie și mai multor regimente de infanterie și artilerie; batalioanele 2, 3 și 4 grăniceri 
sau Centrul de instrucție al artileriei. Au fost înfi ințate: la Divizia 1 blindată coman-
damentele Brigăzii 1 vânători moto și al Brigăzii 1 care de luptă; regimentele 9 și 10 
grăniceri și comandamentul Brigăzii 5 grăniceri și Centrul de instrucție al grănicerilor; 
Divizioanele 52 și 57 artilerie grea la dispoziția Corpului de cavalerie; patru batalioane 
de instrucție și reparații auto fi ecare având comandamentul său; Detașamentul taberei 
Mihai Bravul-Vlașca; depozitele de creștere a cailor de la Mărculești-Sasca și Archiz-
Chilia. Divizia 18 infanterie s-a transformat în Divizia 18 munte, Batalionul 1 geniu 
moto a devenit Regimentul 8 pionieri moto, Batalionul 1 geniu fortifi cații a devenit 
Batalionul 1 transmisiuni moto, Batalionul 2 pionieri de munte a devenit Batalionul 2 
transmisiuni de munte.127

Pentru Armata Română perioada 23 august 1944 – 9 mai 1945 a reprezentat un 
moment de profunde transformări, o primă etapă în perioada 23 august 1944–
12 septembrie 1944, când măsurile și acțiunile de reorganizare au vizat în esență re-
facerea capacității de luptă a marilor unități retrase de pe frontul din Moldova în ve-
derea participării la luptele pentru eliberarea teritoriului național ocupat de sovietici. 
Reorganizarea în această etapă a avut trei activități importante: deplasarea resturilor 
marilor unități întoarse de pe front în zonele de concentrare ale unităților de recruți 
sau la părțile sedentare respective, contopirea resturilor marilor unități întoarse de pe 
front cu unitățile de recruți respective sau cu alte elemente, desconcentrarea unităților 
și formațiunilor operative care nu se mai puteau dota sau nu mai erau necesare arma-
telor de operațiuni. În baza acestor instrucțiuni divizia de infanterie era organizată 
astfel: 3 regimente de infanterie (fi ecare cu câte 2 batalioane), 2 regimente de artilerie 
(4-6 baterii a 3-4 piese fi ecare, elemente neîndivizionate, formațiuni de servicii. În faza 
a doua, prin Instrucțiunile speciale nr. 67000/29 septembrie 1944, erau prevăzute pen-
tru refacere, în vederea continuității războiului 2 comandamente de armată, 8 divizii 
de infanterie, 2 divizii de munte și 2 divizii de cavalerie.128

Potrivit prevederilor Convenției de Armistițiu s-a instalat la București o Comisie 
Aliată de Control (Sovietică), care ți-a asumat supervizarea tuturor actelor și măsurilor 
de guvernământ și administrație ale statului român, inclusiv a celor de ordin mili-
tar, în aceste condiții îi este impus să semneze șefului Marelui Stat Major, generalului 
adjutant Nicolae Rădescu, un protocol româno-sovietic privind aplicarea punctului 1 

127 Dumitru Matei, op.cit., pp. 271-272.
128 Ion Giurcă, Mircea Dănut Chiriac, op.cit., pp. 64-65.
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din Convenția de armistițiu, prin care României îi sunt impuse numărul de mari uni-
tăți ce puteau rămâne în fi ință în interiorul țării. În baza acestui protocol sunt elaborate 
Instrucțiunile speciale nr. 70200 din 1 noiembrie 1944, în care era precizată noua orga-
nizare a Armatei: mari unități operative, mari unități de interior (Ministerul de Război 
cu subsecretariatele, inspectoratele, direcțiile organice și elementele teritoriale respec-
tive, Marele Stat Major cu Comandamentul General al Teritoriului, Corpul 5 Armată, 
Corpul de Munte, comandamentele teritoriale ale corpurilor 2, 4, 6 și 7 armată, Divizia 
1 de gardă, diviziile 1 și 4 de munte, elemente teritoriale), trupe speciale de jandarmi, 
grăniceri și pompieri.129 

S-au efectuat importante schimbări la unitățile de interior, astfel pe 1 martie 1945, 
din cele 28 de școli militare, 17 au fost desfi ințate, rămânând 11 cu un efectiv de 5.000 
de elevi și 2.874 de cadre, s-au desfi ințat 10 centre de instrucție și 5 licee militare, ră-
mânând doar cel de la Mănăstirea Dealu Nicolae Filipescu, cu 63 de ofi țeri și 200 de 
elevi. Reorganizarea Armatei din interior se făcea pe baza trecerii la un sistem de mo-
bilizare teritorial, teritoriul țării era împărțit în 5 zone teritoriale, fi ind condus de un 
comandament teritorial: Comandamentul 2 teritorial la București, Comandamentul 4 
teritorial la Iași, Comandamentul 5 teritorial la Brașov, Comandamentul 6 teritorial la 
Cluj, Comandamentul 7 teritorial la Timișoara, iar la fi ecare nivel de județ funcționa 
un cerc teritorial. Încetarea războiului a determinat intrarea într-o nouă fază a evoluți-
ei organismului militar românesc care a cuprins desconcentrarea și trecerea la o nouă 
organizare și dislocare, în baza Instrucțiunilor speciale nr. 56500 din 24 iulie 1945: 
cadrul general a fost fi xat pentru Armata de Uscat la un număr de 14 mari unități. 
S-a hotărât să se mențină o armată operativă, separată de formațiunile de interior sau 
teritoriale, formată din: Armata 1, Armata a 4-a, Aeronautica, reorganizată pe două 
divizii, și Marina, care dispunea de două comandamente, precum Comandamentul 
Litoralului Maritim și Fluvial și Comandamentul Forțelor Fluviale.130 Armata Română 
a fost adaptată noilor necesități interne și internaționale. 

129 Ibidem, p. 67.
130 Ibidem, pp. 68-70.
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Organizarea Armatei Române după Marea Unire 

Rezumat: După 1918 în România Mare a început o amplă operă legislativă, inclusiv, în domeniul 
militar. Experiența războiului a arătat că trebuia regândită rapid organizarea militară românească. În acest 
sens, au sporit eforturile politice, economice și militare, pentru ridicarea capacității de apărare a țării. În 
iunie 1919 a fost înfi ințat Consiliul Superior al Armatei, care înlocuia Comitetul Inspectorilor Generali. În 
anul 1922 Armata Română avea următoarele efective: peste 220.000 de soldați, din care 14.779 ofi țeri, 
6.433 salariați civili și 193.713 trupă. Pe Arme, Infanteria dispunea de un efectiv de 116.000 militari, 
Cavaleria de 19.000, Artileria de 40.000, Aeronautica de 6.000, iar Geniul de 16.000. 

Constituția din 1923, a fost completată de legi, pentru organizarea puterii armate, în perioada inter-
belică. În 23 iunie 1924 a fost promulgată „Legea de organizare a Armatei”. Prin Decretul Regal nr. 4025 
din 16 decembrie 1924, regiunile Corpurilor de Armată au fost grupate în trei Inspectorate generale, 
fi ecare cuprinzând comandamentele, corpurile de trupă și serviciile Armatei din regiuni. În 30 aprilie 1930 
a fost promulgată „Legea nouă de organizare a Armatei”, modifi cată în 28 aprilie 1932, În 9 mai 1932 
s-a publicată „Legea relativă la stabilirea cadrelor și efectivelor Armatei”, iar în 27 aprilie 1933 „Legea 
asupra organizării națiunii și teritoriului pentru timp de război”. La sfârșitul deceniului al treilea s-au pus 
bazele unei doctrine militare românești, care ținea cont de capacitățile militare naționale.

Cuvinte cheie: Armata Română, perioada interbelică, legislație, instituții militare, doctrină militară.

The Organization of the Romanian Army after the Great Union

Abstract: After 1918, in Great Romania began a wide-ranging legislative work, including the mili-
tary fi eld. The experience of the war showed that the Romanian military organization had to be fast 
reconsidered. In this sense, political, economic and military efforts have increased, in order to rise the 
country’s defence capacity. In June 1919, the Supreme Council of the Army was established, replacing 
the Committee of General Inspectors. In 1922 the Romanian Army had the following personnel: over 
220,000 soldiers, of which 14,779 offi cers, 6,433 civilian employees and 193,713 troops. On Arms, the 
Infantry had a staff of 116,000 soldiers, 19,000 Cavalry, 40,000 Artillery, 6,000 Aeronautics, and 16,000 
engineering.

The 1923 Constitution was supplemented by laws to organize the armed power in the interwar 
period. On June 23, 1924, the “Army Organizing Act” was promulgated. By Royal Decree no. 4025 
of December 16, 1924, the Army Corps regions were grouped into three General Inspectorates, each 
including the Commands, the Corps, and the Army’s services in the regions. On April 30, 1930, the 
“New Army Organizing Act” was promulgated, amended on April 28, 1932. On May 9, 1932, the “Law 
on the Establishment of the Army’s Staff and Staff” was published, and on April 27, 1933, the “Law on 
the Organization of the Nation and Territory for Wartime”. At the end of the third decade, a Romanian 
military doctrine was founded, which took into account the national military capabilities.
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