TRUPELE DE PONTONIERI DIN ARMATA ROMÂNĂ
- 150 DE ANI DE EXISTENŢĂ (scurt istoric)
Istoria şi tradiţiile oricărei armate, incontestabil reprezintă rodul unui proces evolutiv
obiectiv, ale căror fundamente definitorii izvorăsc din tezaurul structurilor sale organizatorice, ale
armelor şi specialităţilor militare componente. „Armata ţării, care întruchipează întregul popor
român, aşa cum sublinia ilustrul general de geniu C.N. Hârjeu, trebuie să-şi cunoască trecutul
pentru a-şi face din el biblia credinţei şi călăuza datoriei“.
Raportându-ne la istoria şi tradiţiile Armei Geniu - componentă de bază a Armatei
României, la loc de cinste şi cu prestigiu de necontestat se situează specialitatea „pontonieri”,
înfiinţată în urmă cu 150 de ani, la 25.02.1866.
Din punct de vedere al obârşiei etimologice, noţiunea de pontonieri provine din latinescul
„pontus / ponti” a cărui semnificaţie, în accepţiunea generală, este înţeleasă ca „punte de
traversare / trecere” a obstacolelor din teren. Aceeaşi semnificație a fost însuşită şi de către alte state
de origine latină care, în limbajul de specialitate utilizează cuvinte asemănătoare cum ar fi: pont în
Franţa, puente în Spania, ponte în Italia şi Portugalia.
Acţiuni consacrate lucrărilor de traversare a diferitelor obstacole din teren sunt cunoscute
încă din antichitate, fiind determinate deopotrivă de către nevoile de natură economică, obştească şi
militară. În funcţie de natura obstacolelor, destinaţia, modalitatea construcţiei şi durata de utilizare,
mijloacele utilizate în scopul menţionat au fost denumite punţi de trecere (fixe sau articulate),
ambarcaţiuni (simple sau constituite în portiţe) şi poduri.
Din punct de vedere militar, denumirea de pontonieri a căpătat un înţeles mult mai concret,
începând cu secolul al XVII-lea, referindu-se cu precădere la tehnicile, procedeele şi mijloacele
traversării cursurilor de apă cu ajutorul ambarcaţiunilor şi platformelor demontabile realizate din
vase plutitoare (bărci, luntrii, dube, pontoane, barje, șlepuri, ceamuri, etc.).
Fără excepţie, în toate armatele, problematica trecerilor peste cursurile de apă a fost atribuită
Armei Geniu, fiind îndeplinită iniţial de către subunităţile de pionieri, iar ulterior, pe măsura
perfecţionării formelor şi procedeelor de luptă, a dezvoltării şi modernizării mijloacelor tehnice
utilizate şi mai ales a creşterii ritmului de ducere a acţiunilor militare, de către subunităţi
specializate pentru misiuni de acest gen.
Întrucât, în armatele țărilor menționate, în special cea franceză cu care armata română avea o
relație aparte de colaborare, cele mai eficiente mijloace utilizate în realizarea podurilor peste
cursurile de apă erau vasele plutitoare, denumite „pontoane”, militarilor care le manevrau li s-au
spus pontonieri iar subunităţilor din care acestea făceau parte, subunităţi de pontonieri.
1. Contextul apariţiei şi evoluţia inițială a Trupelor de Pontonieri în Armata Română
În Armata Română, structurile de pontonieri au fost instituţionalizate ca specialitate de bază
a Armei Geniu, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în contextul reformei Armatei Naţionale
creată în urma Unirii Principatelor Române de la 24 ianuarie 1859.
După actul istoric care a marcat Unirea Principatelor Române, ca urmare a necesităţilor
crescânde privind realizarea unei reţele de comunicaţii pentru asigurarea legăturilor în interiorul
tânărului stat şi a nevoilor de comerţ ale acestuia, la 31.05.1859, pe raportul Consiliului de Miniştri
nr. 1902, Domnitorul Alexandru Ioan Cuza „a încuviinţat” înfiinţarea şi întreţinerea din fonduri
publice a unui „Batalion de Geniu” la Iaşi. Sub comanda ing. Panait Donici – ministrul lucrărilor
publice, avansat la gradul de căpitan, batalionul a fost organizat astfel:
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Batalionul 1 Geniu
Cpt. Panait Donici
Compania 1 Lucrători
Cpt. Nicolae Chinezu*

Compania 2 Lucrători
Lt. Nicolae Niculcea

Compania 3 Lucrători
Slt. Dimitrie Gheorghiu

Compania 4 Lucrători
Cpt. Enachi Leca

Ateliere
Tehnice

Magazii
Materiale

* începând cu 09.11.1860 a fost numit comandant al batalionului

În perioada imediat următoare, prin osteneala cpt. Panait Donici, au fost generate unele
măsuri menite să asigure dezvoltarea firească a tânărului Corp de Geniu, astfel:
- s-a elaborat primul regulament privind organizarea, atribuţiile, selecţionarea cadrelor şi a
soldaţilor-lucrători pentru Batalionul de Geniu;
- la 14.09.1859, cu acordul domnitorului Alexandru Ioan Cuza a fost emisă “Ordonanţa
pentru admisii şi înaintări în corpul de geniu”, document de linie privind selecţia şi pregătirea
cadrelor de geniu;
- la începutul lunii noiembrie 1859, au fost emise “Înstrucţiunile pentru compatibilitatea
Corpului de Geniu“ prin care as-au statuat principiile de administrare a Batalionului de Geniu;
- la 03.11.1859, prin Înaltul Decret nr. 82 a fost aprobată “Broşura de Uniformităţi” prin
care se reglementa uniforma genistului, adaptată după modelul armatei franceze;
În contextul procesului de unificare şi modernizare a oştirilor române, prin deciziile
ministeriale semnificative s-au conferit Armei Geniu competențe tot mai importante, după cum
urmează:
- la 14.12.1859, cu prilejul organizării Statul Major General pe 4 secţii distincte, s-a
constituit în cadrul acestuia Secţia a III-a, formată din 3 ofiţeri de geniu (cpt. Carol Beghenau,
slt. Mihai Boteanu şi slt. Mihai Mărculescu) având ca atribuţii exclusive problematica lucrărilor
de fortificaţii, cazarmare şi publice;
- la 25.05.1860, s-a creat “Consiliul Tehnic de Geniu” care se ataşează Secţiei a III-a /
Statul Major General, consfinţindu-se astfel şi mai mult caracterul acesteia de “Secţie Geniu”;
- la 27.10.1860, prin Înaltul Decret nr.42, s-a înfiinţat în Muntenia, cel de-al doilea Batalion
de Geniu, identic cu cel din Moldova, sub comanda ctitorului acestuia, același ing. Panait Donici,
avansat la gradul de maior;
- în anul 1860 s-a creat, în cadrul Statului Major General Serviciul Geniu, ca organ
specializat de conducere a problematicii geniului la nivel central, sub comanda mr. Carol Beghenau.
- la începutul anului 1862, în baza Înaltului Decret nr. 41 din 30.12.1861, Batalionul 1
Geniu / Moldova a fost desfiinţat, iar Batalionul 2 Geniu / Muntenia devine Batalionul 1
Geniu.
Potrivit Legii pentru organizarea puterii armatei în România / 27.11.1864, „Geniu” era
prevăzut să cuprindă: Statul Major de Geniu, format din ofiţeri cu grade de la căpitan la colonel şi
trupele de geniu: un regiment cu 2 batalioane de geniu, cu câte 4 companii; Statul major de geniu sa constituit la 01.01.1865 sub comanda mr. Carol Beghenau având ca responsabilităţi de bază
conducerea activităţii de cazarmament, pregătirea genistică a trupelor, amenajarea taberelor de
instrucţie, participarea la întocmirea hărţilor cadastrale și asigurarea cu materiale de geniu, iar
Regimentul şi cel de-al 2-lea Batalion de Geniu, din motive bugetare, nu au luat fiinţă imediat;
După abdicarea „forţată” a Domnitorului A. I. Cuza, în baza Decretului Locotenenței
Domneşti nr. 259 / 25 februarie 1866, comanda Batalionului 1 Geniu a fost desfiinţată, iar din
efectivele trupei „s-au constituit 4 companii separate şi specializate”, din care 3 de săpători şi una
de pontonieri. Acestea au fost dislocate în garnizoane diferite şi trecute în coordonarea nemijlocită
a Statului Major de Geniu / Statul Major General, astfel:
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Statul Major de Geniu
Lt.col. Carol Beghenau
Compania 1 Săpători
Cpt. C-tin Cruţescu
(Târgovişte)

Compania 2 Săpători
Cpt. Alexandru Peiu

Compania 3 Săpători
Cpt. Ion Argetoianu

(Târgşor)

(Bucureşti)

Compania 4 Pontonieri**
Cpt. Anton Berindei
(Bucureşti)

* este posibil ca Batalionul 1 Geniu să fi fost desfiinţat, iar subunităţile sale dislocate în afara Bucureştiului, întrucât îi erau loiale
Domnitorului Cuza, evitându-se astfel eventualele intervenţii în sprijinul acestuia.
** apariția pontonierilor a reprezentat prima diviziune a Armei Geniu pe specialități militare.

Noua Companie Pontonieri s-a constituit în cazarma „Sfântu Gheorghe” din Bucureşti, sub
comanda Cpt. Anton Berindei şi avea în compunere 4 plutoane de pontonieri cu un efectiv total de
175 militari (5 ofiţeri, 170 trupă), 6 cai de călărie şi ½ complet de pod uşor, model 1866.
După urcarea pe Tronul Principatelor Române a Domnitorului Carol I, în baza Ordonanței
Domnești nr. 1912/1866, dorindu-se „a se da o organizare mai solidă Trupelor de Geniu”, începând
cu 01.01.1867 cele 4 companiile de geniu independente au fost întrunite în cazarma Sfântu
Gheorghe / Bucureşti „spre a forma din nou un Batalion de Geniu”.
Începând cu 05.01.1867, conform Înaltului Decret nr. 14, Compania Pontonieri a fost
trecută ca structură independentă la „Artilerie” şi mutată iniţial în cazarma „Cuza” iar apoi în
cazarma „Malmaison” (vis-a-vis de Spitalul Militar Naţional). La comanda companiei a fost numit
cpt. Nicolae Dabija, înlocuit provizoriu, la sfârşitul lunii mai 1868 de lt. Toma Filoti. Până în vara
anului 1868, Compania Pontonieri a rămas cu administraţie separată, subordonată Statului major al
Corpului de Artilerie care „avea drept de inspecţie asupra ei şi de a înainta gradele de sergenţi şi
brigadieri”.
După 01.08.1868, Compania Pontonieri pusă sub comanda cpt. Constantin Greceanu a fost
încorporată Regimentului 1 Artilerie (unic la acea vreme), iar la începutul lunii noiembrie, din
considerente operative, a fost dislocată în garnizoana Giurgiu, sub comanda cpt. Ion Carp.
Începând cu 01.01.1876, în baza Deciziilor Ministeriale nr. 19 şi 20 / 30.12.1875, Compania
Pontonieri „încetează a mai figura în evidenţele artileriei” fiind reîncorporată ca a 5-a companie la
Batalionul de Geniu. La comanda companiei este menţinut cpt. Ion Vasiliu (Năsturel) care a optat
pentru rămânerea sa în Geniu, iar ceilalţi ofiţeri preferând arma de origine, au fost vărsaţi
regimentului de artilerie şi înlocuiţi cu ofiţeri de geniu.
În perioada imediată înfiinţării sale, Compania Pontonieri a fost dotată cu mijloacele şi
materialele necesare îndeplinirii misiunii de bază - asigurarea trecerii cursurilor de apă şi a
obstacolelor, astfel:
- mijloace de treceri: complet de pod uşor, model 1866, destinat realizării podurilor de
circumstanţă pentru trecerea pe jos a infanteriei în coloană de 2-4 oameni şi a cavaleriei în coloane
de câte 2 conducători cu cai;
- trăsuri cu unelte de săpat (cazmale / hârleţe, târnăcoape,), trăsuri cu unelte de pod (topoare,
răngi, baroase, scoabe, pene metalice, frânghii, pripoane) şi trăsuri de subzistenţă şi bagaje (corturi,
bucătării mobile de campanie).
- armamentul individual (puşca Dreysse, cal.15,43 mm) şi instrumente topografice (busole,
goniometre, nivele d’Egault, mire, planşete), etc.
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Începând cu anul 1868, completul de pod uşor din lemn a fost înlocuit cu un complet de pod
de echipaj care putea fi întins peste cursurile de apă cu lăţimea de până la 250 m şi a cărui forţă de
suport permite trecerea celor mai grele mijloace de luptă din dotarea armatei, şi anume piesele de artilerie.
Intrarea acestui model de pod în dotarea pontonierilor rezolva în condiţii bune doar
problema trecerii cursurilor de apă mici şi mijlocii, cu lăţimea de până la 250 m. Ca atare, în anul
1876, specialiştii Arsenalului Armatei au proiectat un nou pod din vase, utilizabil la râurile cu
lăţimea mai mare de 250 m şi la fluviul Dunărea care, a intrat în dotarea trupelor la începutul
Războiului de Independenţă sub denumirea de pod din vase pentru fluvii model 1876, (120 de vase
din lemn, fără temelii şi căluşi).

10,6 m

Ponton pentru fluvii , model 1876
Având organizarea şi dotarea menţionată, în perioada 1866 - 1876, în afara activităţilor
curente de instruire, Compania Pontonieri a fost întrebuinţată în diverse şi complexe misiuni de
interes militar şi obştesc, cum ar fi:
- punerea în aplicare a măsurilor de reorganizare, resubordonare şi instalare succesivă în
locaţiile din garnizoanele Bucureşti (Cuza, Sf. Gheorghe, Gorgani - 1867) şi Giurgiu (1868);
- participarea la amenajarea Taberei de Instrucţie a Armatei, de la Furceni (lângă Tecuci, pe
Siret);
- realizarea unor lucrări de protecţie împotriva inundaţiilor pe râurile Dâmboviţa, Olt, Argeş,
Neajlov şi Ialomiţa;
- participarea la concentrările anuale de efective / taberele de instrucţie şi manevrele cu arme
combinate, organizate la nivelul armatei, în diferite zone ale ţării.
În contextul încordării situaţiei politico-militare din Balcani şi a iminenţei izbucnirii unui
nou conflict ruso-turc, în baza I.D.R nr. 787 / 06.04.1877, începând cu 07.04.1877 Batalionul 1
Geniu, a pus în aplicare măsurile de trecere a subunităţilor „pe picior de război”, completându-şi
necesarul de oameni - din rezerva geniului, conducătorii de trăsuri - din rezerva cavaleriei, iar
trăsurile de subzistenţă şi caii - pe cale de rechiziţiune. Drept urmare, la 12.04.1877, Compania 5
Pontonieri, cu întregul său parc de pod a fost adusă în cazarma batalionului de la Cotroceni, unde
timp de 8 zile s-a mobilizat (13 - 20.04), având la război următoarea compunere:

Plutonul 1 Pontonieri

Lt. Petre Oteteleșeanu
- - 83 pontonieri;
- - 42 conducători de trăsuri

Compania 5 Pontonieri *
Cpt. Ion Vasiliu
Parcul de Pontoane
Slt. Ion Cantacuzino

Plutonul 2 Pontonieri
Slt. Ion Basarabescu
- - 83 pontonieri;

- - 42 conducători de trăsuri

* 4 ofiţeri; 250 trupă; 171 cai; 1 complet pod de echipaj model 1873 cu 25 care cu vase şi luntrii, 2 care cu căluşi cap
pod, 4 care cu căluşi obişnuiţi, 2 care cu unelte de pod și unelte terasiere; 1 furgon subsitenţă/bagaje; 1 furgon forjă.

După încheierea mobilizării (20 aprilie 1877), Compania Pontonieri, a fost pusă la
dispoziția Secției Geniu / Marele Cartier General și a participat la războiul pentru cucerirea
independenței de stat, îndeplinind cu efectivele proprii sau în cooperare cu alte subunităţi de geniu,
infanterie şi artilerie, următoarele misiuni mai importante:
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a) până la trecerea Armatei Române la sud de Dunăre (august 1877):
- recunoaşterea trecerilor permanente peste râul Olt în amonte şi aval de Slatina (22 –
26.04.1877), a cursului superior al râului Jiu în jos de Craiova (16 - 22.06.1877) şi a fluviului
Dunărea în zonele Calafat, Bechet, Corabia şi Turnu Măgurele (22.04 - 02.08.1877);
- construcţia şi deservirea a două poduri militare din vase, peste râul Olt, în zona Comani
(09 - 15.08.1877) şi peste râul Jiu în raionul Gîngiova - Cumuleşti (20.06 - 26.09.1877);
- deschiderea unui punct de trecere pe ambarcaţiuni (vase simple pentru infanterie şi portiţe
pentru cavalerie şi artilerie) la marginea de est a portului Corabia şi asigurarea trecerii Diviziei 3
Infanterie la sud de Dunăre în scopul protejării construcţiei unui pod de vase şi deplasării ulterioare
a trupelor operaţionale (10 - 11.08.1877);
- construcţia primului punct de trecere pe portiţe şi pod din vase, peste fluviul Dunărea în
sectorul Siliştioara – Măgura (7 km est Corabia) având lungimea totală de 1036 m (14 19.08.1877) şi deservirea acestuia pe timpul trecerii „Armatei de Operaţii” spre raioanele de
acţiune din Bulgaria (20 - 22.08.1877);

b) după trecerea Armatei Operaţionale la sud de Dunăre:
- demontarea podului de vase din zona Siliştioara, în portițe şi deplasarea tuturor
materialelor de treceri în zona Turnu Măgurele (23 - 26.08.1877); construcţia şi deservirea unui
nou punct de trecere pe pod şi portiţe, peste Dunăre, în sectorul Turnu Măgurele - Nicopole,
necesar deschiderii unei direcţii de acces şi aprovizionare / evacuare pentru trupele române şi ruse
din Teatrul de Operaţii (26.08.1877-19.03.1878);
- construcţia unui pod de vase peste râul Olt (31.08.1877) şi a unui pod pe căluşi peste râul
Olteţ (09.09.1877), în zona Izlaz, pentru asigurarea legăturilor între Oltenia şi baza de operaţii a
armatei române;
- recunoaşterea cursului inferior al râului Osmol (Bulgaria) şi construcţia a 2 poduri pe
căluşi, la Muselim - Selo (37 m) şi Novadza (45 m) pentru asigurarea legăturilor între Nicopole şi
Plevna (06 - 10.09.1877);
- deschiderea unui punct de trecere pe portiţe şi vase între Schela Ciuperceni (Calafat) şi
Lom-Palanca, pentru nevoile de aprovizionare-evacuare ale trupelor de asediu din zona Vidin
(28.01 - 19.03.1878);
- asigurarea regrupării trupelor române la nord de Dunăre, în Oltenia şi Muntenia prin
punctele de trecere pe portițe din vase, din raioanele Calafat şi Turnu Măgurele (iunie 1878).
c) după încheierea operaţiilor pe teritoriul Bulgariei:
- asigurarea regrupării trupelor române la nord de Dunăre prin punctele de trecere pe portiţe
de la Turnu-Măgurele şi Calafat (Ciuperceni);
- participarea la înlăturarea efectelor inundaţiilor provocate de revărsarea Dunării şi a Jiului
în zona Bechet (lt. Petre Oteteleşeanu, cu un detaşament de 25 pontonieri);
- regruparea eşalonată a efectivelor şi materialelor în zona Piteşti (15 - 24.06.1878);
- aplicarea măsurilor de trecere „pe picior de pace” (începând cu 05.08.1878, la comanda
companiei fiind numit cpt. A. Piteşteanu) şi deplasarea în cursul lunii septembrie în cazarma
Batalionului de Geniu / Cotroceni.
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2. Evoluţia Trupelor de Pontonieri în perioada 1878 - 1914
Recunoaşterea internaţională a independenţei de stat a României, în cadrul Congresului de la
Berlin, în luna iulie 1878 şi progresul economic din perioada ce a urmat, au generat o multitudine
de măsuri diplomatice şi politico - militare menite să asigure întărirea urgentă a capacităţii de
apărare a ţării şi a potenţialului combativ al armatei care, realmente au vizat: mărirea substanţială a
resurselor bugetare alocate pentru apărare; sporirea efectivelor şi modernizarea continuă a forţelor
armate din punct de vedere al structurilor organizatorice, înzestrării, instruirii şi întrebuinţării
acestora; dezvoltarea infrastructurilor de comunicații și a sistemului fortificare a teritoriului ţării,
îndeosebi a capitalei.
În contextul menționat, avându-se în vedere totodată, concluziile şi învăţămintele rezultate
din acţiunile desfăşurate în timpul Războiului de Independenţă, Armei Geniu a parcurs un amplu
proces de reorganizare, dezvoltare şi modernizare, impus de necesitatea satisfacerii încă din timp de
pace a nevoilor operative ale marilor unități și comandamentelor aflate în continuă creștere, cu
efecte directe și a Trupelor de Pontonieri, după cum urmează:
- la 01.10.1878, în cazarma Cotroceni, sub comanda mr. Nicolae Donici, a fost reconstituit
Batalionul Geniu în forma de dinaintea războiului (4 Companii Săpători-Minari şi Telegrafie,
Companie Pontonieri, Pluton Afară din Rânduri);
- începând cu 15.10.1878, Compania 5 Pontonieri, sub comanda cpt. Alexandru
Piteşteanu, a fost dislocată în cazarma „Carantina”/ Brăila pentru „ a da concursul trupelor care
urmau să fie dislocate în Dobrogea spre a-şi constitui garnizoanele la Constanţa, Ostrov, Măcin şi
Tulcea” dar şi pentru „a-şi întreține și dezvolta instrucţia de specialitate” la un curs de apă adecvat
(Î.D. nr. 2253 / 05.10.1878);
- începând cu 16.10.1880, întrucât Batalionul de Geniu existent devenise insuficient în
raport cu trebuinţele armatei şi dezvoltarea celorlalte elemente ale puterii armate, a fost înfiinţat,
tot în cazarma Cotroceni din Bucureşti, al 2-lea Batalion de Geniu (Î.D. 2550 / 31.10.1880), cu
structură similară celui existent.
- doi ani mai târziu, la 01.04.1882, cele 2 batalioane de geniu au fost integrate în cadrul
primului Regiment de Geniu (I.D. nr. 960 / 08.04.1882; 60 ofiţeri; 1270 trupă), cu reşedinţa în
cazarma Cotroceni, sub comanda col. Constantin Poenaru; Companiile 5 Pontonieri ale celor două
batalioane de geniu şi-au menţinut organizarea structurală şi garnizoanele de dislocare (Brăila,
respectiv Giurgiu);
- începând cu 01.04.1884, în baza Legii cu privire la organizarea comandamentelor
armatei, potrivit căreia teritoriul ţării era împărţit în 4 regiuni distincte, fiecare acoperită din punct
de vedere militar de către un corp de armată, Regimentul 1 Geniu a fost reorganizat pe 4
batalioane (Î.D.R nr.1070 / 27.03.1884), fiecare având în compunere 3 companii de săpători-minari
şi o companie de pontonieri, numerotate în ordinea crescătoare de la 1 la 16; corespunzător acestei
organizări, Companiile 4 şi 8 Pontonieri / Batalioanele 1 şi 4 Geniu, comandate de cpt. Gheorghe
Tetrat şi probabil cpt. Dumitru Teodoru, au rămas la Giurgiu, iar Companiile 12 şi 16 Pontonieri /
Batalioanele 2 şi 3 Geniu, comandate de cpt. Procopie Ionescu şi probabil cpt. Alexandru Popovici
la Brăila;
- la 06.06.1886, în baza Ordonanţei Ministeriale nr. 4607, în scopul
centralizării conducerii şi desfăşurării unitare a instrucţiei de specialitate, cele 4
companii de pontonieri ale Regimentului 1 Geniu, au fost întrunite în garnizoana
Brăila, sub comanda mr. Petre Oteteleşeanu, în cadrul primului Batalion de
Pontonieri (nr.5, înregimentat).
Întrucât de-a lungul celor aproape 50 de ani de existență Arma Geniu se dezvoltase
îndeosebi cantitativ, iar forma de organizare şi instruire devenise complicată şi greu de
condus, la 01.04.1908, conform I.D.R. nr. 985 / 31.03, emis în baza Legii de organizare a puterii
armate / 29.03.1908, Arma Geniu a fost restructurată în 2 ramuri:
- pionieri: câte un Batalion Pionieri pentru fiecare Corp de Armată şi Cetatea Bucureşti, în
garnizoanele de reşedinţă ale acestora;
- geniu: compus din:
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- trupele de comunicaţii: un Batalion Pontonieri, un Batalion Căi Ferate, câte o
Companie de Telegrafie alipită la fiecare Batalion Pionieri şi Secţiuni de Aerostaţii, Proiectoare,
Porumbei Călători şi Automobile ataşate la Batalionul Căi Ferate;
- serviciul geniu: ofiţerii de geniu întrebuinţaţi la nivelul ministerului, al
comandamentelor regionale şi al regiunilor fortificate.
Potrivit acestor reglementării şi al Dispoziţiei Ministeriale nr. 90 / 31.03.1908, începând cu
01.04.1908, Regimentele 1 şi 2 Geniu au fost desfiinţate, iar din efectivele acestora s-au constituit
4 Batalioane de Pionieri (la Craiova pentru Corpul 1 Armată, la Bucureşti pentru Corpul 2 Armată,
la Focşani pentru Corpul 3 Armată şi la Iaşi pentru Corpul 4 Armată), fiecare având în compunere
câte 3 Companii Pionieri dotate cu material de săpători-minari şi echipaje de poduri pentru râuri
și 1 Companie Telegrafie;
În baza aceloraşi ordine, Batalionul de Pontonieri a devenit unitate independentă în
subordinea comandamentului Regiunii Întărită Focşani - Nămoloasa - Galaţi, având următoarea
organizare:
Batalion Pontonieri
Lt.col. Tiberiu Robescu
Ajutor administrativ

Companie
Pontonieri
Companie
Pontonieri
Companie
CompaniePontonieri
Pontonieri

Pluton Afară Rânduri

Parc Pod model 1893

Pluton Pontonieri
Companie
Pontonieri
Companie
CompaniePontonieri
Pontonieri

Ateliere; Trăsuri

La mobilizare, Batalionul de Pontonieri avea sarcina să-şi completeze resursele umane şi
tehnico-materiale potrivit nevoilor de război şi de a concentra şi operaţionaliza şi un Batalion
Pontonieri Fluvii pentru care era asigurat încă din timp de pace un parc de pod cu pontoane pentru
fluvii. La rândul lor Batalioanele de Pionieri aveau sarcina de a constitui, din echipajele de poduri
ușoare existente în cadrul companiilor de pionieri, câte o Companie Poduri Râuri.
Dezvoltarea structurală impetuoasă a trupelor de geniu şi în cadrul acestora a celor de
pontonieri a impus totodată și măsuri ferme pentru îmbunătăţirea dotării cu mijloacele şi
materialele specifice, necesare îndeplinirii misiunilor de bază, după cum urmează:
- înlocuirea trăsurilor şi materialelor intrate în dotarea pontonierilor în anul 1873,
considerate a fi uzate fizic şi moral cu altele de tip nou, model 1884;
- modificarea, în baza Directivei Ministeriale nr. 145 / 17.07.1886, a compunerii parcurilor
de pod, formei trăsurilor şi nomenclatorului materialelor de pontonieri, astfel încât fiecare companie
era înzestrată cu 1 parc de pod, model 1886 construit la Arsenalul Flotilei din Galaţi, compus din 10
căluşi, 16 vase din lemn, 2 luntrii (pentru manevră şi recunoaşteri), material de suprastructură şi
accesorii; 32 de trăsuri (10 pentru căluşi, 16 pentru vase, 2 pentru luntrii, şi câte una pentru parcul
de unelte, forjă şi rezervă) şi 1 furgon pentru subzistenţă;
- proiectarea de către specialiştii din Regimentul 2 Geniu a unui nou parc de pod, (întrucât
parcul de pod model 1886 din vase de lemn se dovedise a fi instabil pe apă şi greu de manevrat),
experimentarea acestuia începând cu anul 1888 şi intrarea eşalonată în dotarea companiilor, sub
denumirea de „Complet pod de râuri, model 1893” alcătuit din 2 echipaje divizionare, fiecare cu 10
vase şi 4 căluşi din care se puteau întinde aproximativ 85 m pod pentru coloane şi trăsuri de toate
armele mai puţin cele de artilerie şi o rezervă de 4 vase şi 2 căluşi.
Întrucât materialul de pod pentru fluviu care servise în 1877 era insuficient şi într-o stare de
uzură avansată, iar podurile de râu model 1893 erau prea fragile pentru a fi întrebuinţate şi pe
Dunăre, începând cu anul 1910, un colectiv de ofiţeri pontonieri au început studiul şi proiectarea
unui pod din pontoane metalice adecvat pentru fluvii. Noul parc de pod a fost construit la diferite
ateliere din ţară şi a intrat în dotarea pontonierilor cu prilejul mobilizării armatei române din 1913,
sub denumirea de „ parc de pod pentru fluvii de 12 t, model 1912”.
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Ponton pentru fluvii model 1893

Ponton pentru fluvii, model 1912

În perioada ce a urmat războiului de independenţă, corespunzător evoluţiei lor structurale,
Trupele de Pontonieri şi-au probat cu cinste măiestria specializării pentru care au fost înfiinţate cu
prilejul unor activităţi şi misiuni deosebit de importante, cum ar fi:
- asigurarea asistenţei tehnice a trupelor de cavalerie şi roşiori pe timpul executării
instrucţiei la cursurile de apă (înotul şi traversarea râurilor), în raioanele Paşcani şi Cosmeşti / Siret
şi Cilieni şi Stoeneşti / Olt;
- participarea la executarea lucrărilor de întărire / Frontul de Apărare Galaţi (1-2 companii
pontonieri, prin rotaţie, în perioada 1888 – 1892);
- instruirea practică de specialitate, a contingentelor de rezervişti pontonieri, concentrate
periodic în taberele organizate la râul Siret (începând cu anul 1891);
- organizarea şi desfăşurarea instrucţiei în cadrul „Şcolii de poduri şi navigaţie” (anual în
perioada iunie – august, începând cu 1888, la Serdaru sau Barboşi / Siret);

- sprijinirea autorităţilor teritoriale şi a unor structuri / eşaloane militare pentru rezolvarea
unor situaţii generate de calamităţile naturale sau realizarea unor lucrări de cazarmare în
garnizoanele de dislocare permanente;
- îndeplinirea oportună a misiunilor specifice primite (poduri de vase sau pe căluşi), în
cadrul manevrelor regale anuale de toamnă, organizate la nivelul armatei;
- asigurarea trecerii în deplină siguranţă a Armatei Române peste fluviul Dunărea în
Bulgaria, cu prilejul campaniei din 1913 (al doilea război balcanic), prin puncte de trecere deschise
astfel:
- 2 puncte pe mijloace mobile (pontoane, portiţe, nave) care au funcţionat temporar în
zonele Bechet și Turnu Măgurele;
- 2 puncte pe pod din vase fluviale, la Siliştioara / Corabia (1350 m; 29.06 - 30.07.1913) şi
la sud Zimnicea (1050 m; 06 - 15.08. 1913) și 1 punct pe pod improvizat, din vase fluviale
neuniforme, existente pe Dunăre, la Tr. Măgurele, pentru aprovizionarea / evacuarea trupelor
combatante (725m; Cp.2, 3 Po.Fl.; 14.06 - 13.08.1913);
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3. Trupele de Pontonieri în contextul Războiului pentru Reîntregirea Neamului
La începutul anului 1914 Trupele de Pontonieri constituite conform Legii privind
organizarea puterii armate din 1908, cu unele modificări aduse în 1910 şi 1913, erau reprezentate
de un Batalion de Pontonieri independent în compunerea Trupelor de Comunicaţii, având în dotare
4 echipaje (parcuri) de pod pentru râuri, model 1893 (câte unul pentru fiecare companie de
pontonieri) şi un parc de pod din vase pentru fluvii (1500 m) destinat batalionului ce urma să fie
înfiinţat la mobilizare.
În perioada de neutralitate (1914-1916), potrivit măsurilor de pregătire a
armatei pentru război, la nivelul Trupelor de Pontonieri s-au produs unele schimbări
structurale menite să sporească forţa combativă a acestora. Astfel, în baza I.D. nr.
1542 / 07.04.1916, Batalionul Pontonieri s-a transformat în Regiment Pontonieri,
având la pace: un stat major, un Batalion Poduri Fluvii, un Batalion Poduri Râuri, o
Companie A.R. şi o Companie Depozit (22 ofiţeri, 27 subofiţeri, 1 civil, 518 trupă;
11 cai; 438 trăsuri, 792 m pod de râuri model 1893 şi 1500 m pod de fluvii, model
1912).
În baza planurilor de mobilizare în vigoare la începutul anului 1916, Trupele de Geniu
existente la pace aveau sarcina să completeze cu efective şi materiale, potrivit nevoilor de război,
următoarele structuri de pontonieri:
•
Regimentul de Pontonieri:
- 1 Batalionul Pontonieri Fluvii cu 5 companii pontonieri fluvii, fiecare cu 5 ofiţeri, 24
subofiţeri, 575 trupă, 300 m pod din vase pentru fluvii, model 1912 (12 t);
- 1 Batalion Pontonieri Râuri cu 4 companii poduri râuri, fiecare cu 6 ofiţeri, 19 subofiţeri,
489 trupă, 198 m
pod din vase pentru râuri, model 1893 (6 t) şi 1 companie poduri semigrea cu
4 ofiţeri, 12 subofiţeri, 300 trupă, 128 m pod din vase pentru râuri, model Birago 1886 (6 t).
•
Batalioanele Pionieri / Corpurile 1-5 Armată: câte 1 Companie Poduri Uşoare cu
5 ofiţeri, 18 subofiţeri, 441 trupă, 66 m echipaj de pod din vase pentru râuri, model 1893 (6 t).
În urma mobilizării generale din august 1916, structurile de pontonieri au fost repartizate
astfel: comanda Regimentului de Pontonieri, Batalionul 1 Pontonieri Râuri (- Cp.2, 3, 4 Po. R.) şi
Batalionul 2 Pontonieri Fluvii la dispoziţia Serviciul Geniu / Marele Cartier General; Compania 2
Poduri Râuri la Armata 2, Compania 3 Poduri Râuri la Armata 1, Compania 4 Poduri Râuri la
Armata de Nord, iar Companiile Poduri Uşoare / Batalioanele de Pionieri la Corpurile 1-5 Armată.
La începutul anului 1917, ca urmare a situaţiei dificile cu care se încheia campania din
1916, soldată cu retragerea generală în Moldova şi stabilizarea frontului în Poarta Focşanilor și
avându-se în vedere potenţialul economic, resursele umane, materiale şi financiare limitate de care
ţara dispunea în acel moment, Armata Română, potrivit Ordinului Marelui Cartier General nr. 1062
/ 27.12.1916 a fost restructurată şi reorganizată astfel: Armata I cu Corpul 1 Armată (Diviziile 2, 4
şi 11 Infanterie), Corpul 3 Armată (Diviziile 5, 13 şi 14 Infanterie), Corpul 5 Armată (Diviziile 9,
10 şi 15 Infanterie) şi Divizia 2 Cavalerie; Armata a II-a cu Corpul 2 Armată (Diviziile 1, 3 şi 12
Infanterie), Corpul 4 Armată (Diviziile 6, 7 şi 8 Infanterie) şi Divizia 1 Cavalerie.
În contextul noii reorganizări, potrivit Ordinului M.C.G. nr. 1734/07.02.1917, Companiile
Poduri Uşoare / fostele Batalioane 1-5 Pionieri s-au divizat în câte 3 Secţii Poduri Uşoare fiecare,
iar Regimentul de Pontonieri continua să-şi păstreze vechea organizare (1 Batalion Poduri Râuri şi
1 Batalion Pontonieri Fluvii, fiecare cu câte 5 companii). Acestea urmau să-şi completeze
efectivul de oameni, cai, trăsuri şi materialele specifice, la locurile în care se găseau, prin grija
Părţilor Sedentare, astfel încât să pună la dispoziția eşaloanele menționate structurile necesare
asigurării trecerilor peste cursurile de apă, astfel: câte o Secţie Poduri Uşoare, pentru fiecare din
cele 15 Divizii de Infanterie, câte un Batalion Pontonieri Râuri cu 2-3 companii, pentru cele 2
Armate, și un Batalion Pontonieri Fluvii cu 5 companii, pentru Marele Cartier General.
Încheierea ostilităţilor ca urmare a acceptării de către România a ultimatumului Puterilor
Centrale şi semnarea la 24 aprilie 1918 a Tratatului de Pace de la Bucureşti, a atras după sine
demobilizarea armatei şi trecerea acesteia pe picior de pace, cu efective reduse. Potrivit
Instrucţiunilor M.C.G. nr. 2620 / 01.05.1918, Regimentul Pontonieri şi Companiile Poduri Uşoare /
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Corpurile de Armată, concomitent cu menţinerea unor treceri importante peste râurile Siret şi Prut,
până la 01 iunie au revenit la organizarea de pace din anul 1916.
Succesele importante obţinute de Puterile Aliate în toamna anului 1918, pe frontul
occidental şi sudic în urma căreia Puterile Centrale au solicitat armistiţiu, coroborate cu avântul fără
precedent al mişcării de emancipare naţională în spaţiul central şi sud-est european au creat condiţii
favorabile şi pentru România de a-şi redobândi teritoriile aflate sub ocupaţia străină. În aceste
condiții, începând cu 27 octombrie 1918, în baza I.D. nr. 3179, Armata Română desfăşoară o nouă
mobilizare şi este angajată în acţiuni militare pentru eliberarea Transilvaniei, izgonirea trupelor
austro-ungare de pe teritoriul naţional şi nimicirea rezistenţei maghiare până la est de Tisa.
Regimentul Pontonieri concomitent cu îndeplinirea unor misiuni specifice şi-a mobilizat şi
operaţionalizat eşalonat, la reşedinţa din oraşul Reni, subunităţile, după cum urmează:
- în urgenţa I, timp de 10 zile, cele 4 companii de pontonieri existente la pace, utilizând
resursele umane şi materiale provenite din Moldova şi Basarabia;
- în urgenţa II, până în primăvara anului 1919, celelalte subunităţi prevăzute la război
(probabil încă 6 companii de pontonieri din care 4 pentru râuri şi 2 pentru fluvii), pe măsura sosirii
resurselor din provinciile aflate vremelnic sub ocupaţia germano - bulgară (Oltenia, Muntenia şi
Dobrogea).
La încheierea campaniei din 1919, Regimentul Pontonieri şi Secţiile Poduri Uşoare /
Batalioanele de Pionieri ale Diviziilor de Infanterie au fost din nou demobilizate, în limitele
efectivelor prevăzute în statele de organizare de pace.
În condiţiile menţionate, Potrivit Planului de Campanie al Armatei Române, în perioada
1916 - 1919 Trupelor de Pontonieri fost angajate nemijlocit cu misiuni specifice în toate luptele şi
bătăliile desfăşurate în scopul eliberării teritoriilor locuite de români, reîntregirii ţării şi salvgardării
statului naţional unitar român, astfel :
- în cadrul campaniei din anul 1916:
- în operaţia ofensivă pentru eliberarea Transilvaniei (14.08 - 13.09);
- în acţiunile de luptă de pe frontiera de sud a ţării (15.08 - 30.09);
- în operaţia de apărare de pe frontul din Transilvania (13 - 30.09);
- în acţiunile de apărare de pe văile Jiului (10 - 29.10.1916), Oltului, Cernei (16.09 23.11), Argeşului, Neajlovului şi a Bucureştiului (13 - 20.11);
- în operaţiile de apărare din sudul Dunării şi Dobrogei (01.10 - 11.11);
- pe timpul retragerii generale din Muntenia şi organizării defensivei din Moldova
(21.11 1916 - Iulie 1917);
- în cadrul campaniei din anul 1917: în bătăliilor la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz (19.07 29.08);
- în cadrul campaniei din anii 1918-1919: în acţiunile din Transilvania şi Ungaria pentru
salvgardarea statului naţional unitar român (decembrie 1918 - decembrie 1919).
Pe parcursul acestor etape, în raport cu dinamica şi evoluţia acţiunilor desfăşurate de forţele
luptătoare, unităţile şi subunităţile de pontonieri, au îndeplinit o gamă variată de misiuni, dintre cele
identificate mai importante fiind:
a) în timpul Campaniei din anul 1916:
- deschiderea şi deservirea succesivă a peste 40 de treceri pe ambarcaţiuni şi poduri din vase
sau improvizate, peste râurile Jiu, Olt, Argeş, Glavacioc, Dâmbovnic, Neajlov, Cricov, Ialomiţa,
Buzău şi Dunărea interioară;
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- organizarea a peste 8 poziţii de rezistenţă pentru forţele de la contact, la intrarea în defileul
Oltului şi al Jiului, pe cursul mijlociu al acestora şi în principalele trecători din Carpaţii Orientali şi
de Curbură;
- ocuparea unei poziţii de apărare şi interzicerea
pătrunderii inamicului pe valea Oltului, în zona Boiţa;
- participarea la forţarea şi asigurarea trecerii Dunării de
către forţele aparţinând Armatei a 3-a în cadrul operaţiei
„Manevra de la Flămânda”(organizarea şi deservirea a 4 plaje
de forţare pe ambarcaţiuni mixte în perioada 12 -18. 09.1916;
întinderea şi deservirea unui pod din vase cu lungimea de 1050m
în perioada 18-21.09.1916);
- sprijinirea subunităţilor de căi ferate pentru devierea unei linii şi repararea a 2 poduri
feroviare în sectorul Ghimeş - Ciceu precum şi pentru repararea unei porţiuni de cale ferată îngustă
între Oneşti - Caşin;
- asigurarea serviciului de avanposturi pentru paza Cartierului (P.C.) D.13 I. pe valea
Oltului, în zona Proieni;
- deschiderea a 8 căi de acces (poteci) pentru oameni, cai samarizaţi şi piese de artilerie, în
zone muntoase;
- amenajarea sau consolidarea a 17 podeţe / punţi şi a unor porţiuni de drum necesare
executării manevrelor şi aprovizionării trupelor luptătoare;
- întinderea şi deservirea a 16 poduri din vase peste râurile Siret, Prut şi braţul Chilia pe
timpul retragerii generale a întregii armate şi stabilizarea frontului în Moldova;
c) în timpul campaniei din anul 1917:
- continuarea asigurării pe perioade diferite a trecerilor pe poduri din vase peste Siret, Prut şi
braţul Chilia;
- construirea / repararea a 5 poduri rutiere din lemn şi amenajarea / repararea a 4 porţiuni de
drum / şosea.
- deschiderea a încă 17 puncte de trecere pe pod din vase peste Siret, Prut şi Dunărea
interioară; înlocuirea ulterioară a podurilor din vase cu poduri improvizate;

e) în timpul campaniei din anii 1918 - 1919;
- asigurarea comunicaţiilor, pe poduri din vase, între Moldova şi Basarabia (cel puţin 5
puncte de trecere peste râul Prut, deschise la Marea Suliţa, Rădăuţi, Ştefăneşti, Bivolari, Scopoşeni
şi Fălciu) precum şi între Basarabia, Dobrogea şi Muntenia (2 puncte de trecere peste Dunărea
interioară, în zona Feteşti şi Chilia Veche);
- sprijinirea forţării râului Tisa de către trupele române angajate în acţiunile din Ungaria;
- întinderea şi deservirea a 6 poduri din vase peste râul Tisa în folosul trupelor române
staţionate în Ungaria şi pe timpul retragerii generale a acestora în ţară.
4. Dezvoltarea și modernizarea Trupelor de Pontonieri în perioada interbelică (1920 - 1940)
Pe măsura încheierii ultimelor misiuni în cadrul campaniei din anii 1918 - 1919, asemenea
tuturor structurilor din compunerea Armei Geniu, subunitățile Regimentului de Pontonieri s-au
regrupat în cazarma din Brăila şi eşalonat au fost „trecute pe picior de pace” (Î.D.R. nr. 897 /18.03,
Instrucţiunile M.St.M. nr.1138 / 20.03.1920). Deși, potrivit Deciziei Ministeriale nr.512/1919
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regimentul era prevăzut la pace cu un Batalion Pontonieri Fluvii şi 2 Batalioane Poduri Râuri,
practic din lipsă de resurse umane şi tehnico - materiale a rămas cu vechea organizare (1 Batalion
Pontonieri Fluvii şi 1 Batalion Poduri Râuri). Secţiile Poduri Uşoare din compunerea de război a
Batalioanelor de Geniu divizionare s-au întors în garnizoanele de reşedinţă, funcţionând în
continuare numai cu efectivele prevăzute în „tabela de pace”.
Începând cu 14.05.1922, Batalioane de Pionieri ale celor 21 divizii au fost reunite în cadrul
a 7 Regimente de Pionieri (câte unul pentru fiecare corp de armată), fiecare având în compunere,
potrivit organizării de pace, câte o Companie de Poduri Uşoare, constituită din fostele Secţii de
Poduri Uşoare.
În anul 1924, Companiile Poduri Uşoare / Regimentele de Pionieri, împreună cu Companiile
de Tracţiune Automobilă, înfiinţate în cadrul acestora cu un an în urmă, au fost reunite în cadrul
unui Batalion de Comunicaţii, însă în primăvara anului 1925, Companiile Poduri Uşoare /
Batalionul de Comunicaţii au fost vărsate la Regimentul de Pontonieri din Brăila, prilej cu care s-a
înfiinţat în sfârşit cel de-al 2-lea Batalion Poduri Râuri. În aceste condiţii regimentul a fost
reorganizat astfel:
În contextul noii concepţii de reorganizare teritorială a Forţelor Armate, la 01.04.1922,
Batalioanele de Pionieri divizionare au fost întrunite în cadrul a 7 Regimente de Pionieri, purtând
numărul de ordine al corpurilor de armată (Î.D.R. nr 2255 / 14.05.1922), astfel:
- Regimentul 1 Pionieri, din Batalioanele 1, 2 şi 11 Pionieri / diviziile Corpului 1 Armată, la
Craiova;
- Regimentul 2 Pionieri, din Batalioanele 3, 4 şi 12 Pionieri / diviziile Corpului 2 Armată, la
Bucureşti;
- Regimentul 3 Pionieri, din Batalioanele 5, 6 şi 13 Pionieri / diviziile Corpului 3 Armată, la
Focşani;
- Regimentul 4 Pionieri, din Batalioanele 7, 8 şi 14 Pionieri / diviziile Corpului 4 Armată, la
Cernăuţi;
- Regimentul 5 Pionieri, din Batalioanele 9, 10 şi 15 Pionieri / diviziile Corpului 5 Armată,
la Medgidia;
- Regimentul 6 Pionieri, din Batalioanele 16, 17 şi 20 Pionieri / diviziile Corpului 6 Armată,
la Oradea;
- Regimentul 7 Pionieri, din Batalioanele 18, 19 şi 21 Pionieri / diviziile Corpului 7 Armată,
la Alba Iulia;
Potrivit organizării de pace, fiecare regiment avea în compunere câte o Companie Poduri
Uşoare constituită prin reunirea Secţiilor Poduri Uşoare aparţinând fostelor Batalioane de Pionieri
divizionare.
La 01.04.1924, Regimentul Pontonieri Brăila a ieşit din compunerea Brigăzii Căi Ferate şi
Pontonieri intrând alături de Regimentul de Tracțiune Automobilă în compunerea Brigăzii 2
Specialități, iar în perioada 01- 10.04.1925 ca urmare a preluării tuturor Companiilor Poduri
Uşoare din Regimentele 1-7 Pionieri (Ord. M.St.M. nr. 352, 764 si 1370 / 17.03.1925), și-a
constituit și cel de-al 2-lea Batalion Poduri Râuri.
Începând cu 11.05.1932, în scopul rezolvării nevoilor operative ale armatei privind
asigurarea în timp de pace şi la război a trecerilor peste cursurile de apă, pe întreg teritoriul ţării, dar
şi a celor economico-sociale ale administraţiei publice zonale, Batalionul II Poduri Râuri cu 4
Companii Poduri Râuri, sub comanda mr. Emanoil Lang a fost dislocat în garnizoana Bacău
(14 ofiţeri, 12 subofiţeri, 276 trupă, 2 parcuri de pod tip Birago - captură austriacă și 2 parcuri de
pod din pontoane româneşti model 1893).
Din rațiuni politico-militare de interes național, începând cu 15.03.1937 Batalionul III
Poduri Râuri a fost dislocat în garnizoana Alba Iulia, dată de la care celor două batalioane li s-a
schimbat numerotarea între ele.
Începând cu data de 01.04.1939, ca urmare a desfiinţării Brigăzii 2 Specialităţi, Regimentul
Pontonieri a fost trecut în subordinea Brigăzii Căi Ferate, aceasta fiind reorganizată sub denumirea
de Brigada Comunicaţii (Ord. M.St.M. nr. 11500 / 31.03.1939); ulterior, la 01.06.1939, Brigada
Comunicaţii a fost transformată din nou în Brigadă Căi Ferate (Ord. M.St.M. nr. 900 / 1939), iar
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Regimentul Pontonieri a fost trecut în subordinea Brigăzii 1 Pionieri Bucureşti-Otopeni (înfiinţată
în baza Î.D.R. nr. 2755 / 01.02.1931, în urma reunirii Regimentului 1 Pionieri Craiova şi
Regimentului 2 Pionieri Bucureşti - Otopeni). La acest moment Regimentul de Pontonieri era
comandat de col. Oprișan Costea şi avea un efectiv total de 2360 oameni (50 ofiţeri, 50 subofiţeri, 8
maiştri, 317 sergenţi, 337 caporali şi 1598 soldaţi).
Potrivit „Legii relative cu privire la stabilirea cadrelor şi efectivelor armatei” pentru anul
1940, Trupele de Pontonieri urmau să fie organizate în cadrul unui „Grup de Pontonieri
(comandament similar unui regiment) cu 3 batalioane de pontonieri dislocate în garnizoanele
Slatina, Bacău şi Alba Iulia, însă din motive neidentificate (probabil ca urmare a evenimentelor
politico-militare care au schimbat semnificativ configurația granițelor țării), acest lucru nu s-a mai
realizat.
În baza aceleaşi legi, începând cu 01.04.1940 Batalionul Pontonieri Fluvii / Regimentul de
Pontonieri, a intrat în subordinea Regimentului de Geniu Marină (Î.D.R. nr. 634 / 23.03.1940),
având următoarea încadrare: comandant de batalion - mr. Mihail Ștefănescu, comandanți de
companii - cpt. Angelo De Mayo, lt. Virgil Sasu, cpt. Virgil Ionescu și lt. Hariton Țintea. Întrucât
decizia iniţială se dovedise a fi inutilă, la 10.12.1940, batalionul a fost resubordonat Regimentului
de Pontonieri (Ord. M.St.M. nr. 6350 / 1940).
În afara transformărilor structural organizatorice de pace, în perioada dintre cele două
războaie mondiale, Trupelor de Pontonieri le-a fost diversificată şi compunerea de război, avânduse în vedere experienţa dobândită în campaniile anilor 1916 - 1919, nevoile reale ale armatei şi
posibilităţile de înzestrare a acestora cu mijloace şi materiale de treceri. Potrivit documentele de
mobilizare în vigoare, în perioada interbelică, la nivelul Trupelor de Pontonieri au fost prevăzute
mai multe tipuri de structuri, și anume: Companie Pod Râuri model austriac (1935), Companie Pod
Greu Râuri (1925; 1935), Companie Pod Greu Râuri model rusesc, Companie Poduri Râuri cu
grinzi metalice şi tracţiune hipomobilă (1935), Companie Pod Râuri cu grinzi metalice și tracţiune
mecanizată (1935), Companie Poduri cu suprastructură metalică şi tracţiune mecanizată de 8 tone
(1940), Companie Poduri cu suprastructură metalică şi tracţiune mecanizată de 16 tone (1940);
Batalion Pod Greu de Fluvii, Batalion Pod Greu de Râuri, Batalion Pod Şlepuri (1932).,
Potrivit cadrului de război, începând cu anul 1939 sarcinile de mobilizare ale Armei Geniu
pe linie de pontonieri prevăzute în ordinea de bătaie a armatei române au fost operaționalizate
eșalonat şi au acţionat ulterior, în folosul marilor unităţi, ca unităţi corp aparte - companii de poduri
(pontonieri) râuri, batalioane de poduri râuri şi poduri fluvii, cu denumiri (numerotări) care s-au
păstrat până la încheierea războiului, astfel:
- P.S. a Regimentului de Pontonieri şi a Batalioanelor II şi II Poduri Râuri;
- Companiile 1, 6, 7, 18 şi 19 Poduri Râuri, mobilizate de Batalionul II Poduri Râuri Alba Iulia;
- Companiile 4, 10, 11 şi 15 Poduri Râuri, mobilizate de Batalionul III Poduri Râuri Bacău;
- Companiile 3, 12, 21 şi 22 Poduri Râuri, Batalioanele 1 şi 2 Pontonieri Fluvii, mobilizate
de Regimentul de Pontonieri Brăila.
După Războiul de Reîntregire a Neamului, Trupele de Pontonieri aveau în exploatare
parcuri de pod incomplete şi în mare parte deteriorate (poduri pentru fluvii model1912) sau uzate
(poduri pentru râuri model 1893).
Tendinţa înzestrării armatei cu tehnică militară de mare tonaj impunea cu stringenţa dotarea
pontonierilor cu materiale capabile să asigure trecerea în siguranţă a trupelor peste orice curs de
apă. Acest lucru a fost posibil după anul 1930 când economia ţării a început să se redreseze iar
resursele bugetare alocate apărării au permis achiziţionarea din alte ţări sau producerea în ţară, a
unor parcuri de pod moderne şi mijloace adecvate manevrării lor pe apă şi uscat.
Astfel, în anul 1932, Regimentul de Pontonieri a primit cu titlu de experimentare un parc de
pod uşor pentru râuri, de provenienţă poloneză. Întrucât rezultatele experimentării nu au fost
corespunzătoare, în cadrul Regimentului de Pontonieri s-a creat un colectiv de specialişti, sub
conducerea Cpt. ing. Vasile Cazaciuc, pentru proiectarea unui alt pod de echipaj. Utilizând vasele
metalice de tip Birago / modelul austriac 1918, aflate în dotarea subunităţilor de pontonieri,
specialiştii brăileni au conceput o suprastructură formată din grinzi metalice şi podină de lemn,
reuşind astfel să realizeze un pod cu forţa de suport de 8-16 t care a intrat în dotarea trupelor la
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sfârşitul anului 1936, sub denumirea de „pod de echipaj pentru râuri cu suprastructură metalică,
model M.A.N. ”.

Până la sfârşitul anului 1940, Regimentul de Pontonieri a primit materialele necesare dotării
cu noul tip de pod, a 8 din cele 13 companii de poduri râuri prevăzute la mobilizare. Celelalte 5
companii poduri râuri au rămas în continuare dotate cu material de pod model 1893 (1 Cp. /
P.S.R.Po.; 1 Cp. B. II Pod R.) şi cu material de pod austriac model 1918, provenit din capturi (2 Cp.
/ B. II Pod. R. şi 1 Cp. / B. III Pod R.).
Întrucât elementele noului pod, datorită greutăţii foarte mari, nu mai puteau fi transportate
pe trăsuri cu tracţiune animală, începând cu anul 1939 o parte din subunităţile de poduri râuri au
început să fie dotate cu autocamioane cu remorci Skoda şi A.D.G.R. (Austria Daimler
Gelendewagen Rumanien), fabricate în Austria.
În ce priveşte dotarea subunităţilor de pontonieri fluvii s-a apreciat că podul model 1912,
având forţa de suport de 12 t, poate satisface în condiţii bune nevoile operative ale armatei în
condiţiile unui război al momentului. În afara materialului de pod existent la serviciu, până la
sfârşitul anului 1940 Regimentul de Pontonieri a primit un parc nou de pod pentru fluvii (1200 m)
destinat dotării celui de-al 2-lea batalion prevăzut la mobilizare.
În primii ani după încheierea Războiului pentru Întregire, Arma Geniu a fost implicată în
totalitatea ei în îndeplinirea uneia dintre cele mai importante misiuni - participarea la refacerea
urgentă şi punere în stare de utilizare a reţelelor de comunicaţii de pe întreg teritoriul ţării, afectate
de efectele acțiunilor militare sau ale unor calamităţi naturale.
În cadrul acestei misiuni, subunităţile de pontonieri, poduri uşoare şi la nevoie cele de
pionieri au asigurat trecerile peste cursurile de apă în zonele în care acestea au fost distruse sau nu
existau, dar erau necesare pentru realizarea legăturii cu provinciile recent revenite la Regatul
României. Din documentele studiate, în perioada interbelică au fost identificate (incomplet) peste
40 puncte de trecere pe portiţe şi pod amenajate şi deservite de subunităţile de pontonieri peste
Dunărea interioară şi principalele râuri de pe teritoriul României Mari.
În afara misiunilor menţionate, în perioada 1920 - 1938 subunităţile de pontonieri şi poduri
uşoare, au acţionat după caz, şi pentru:
- sprijinirea autorităţilor locale şi a populaţiei civile pentru strângerea recoltelor agricole şi
înlăturarea efectelor inundaţiilor anuale produse de fluviul Dunărea şi râurile interioare;
- sprijinirea forţelor militare angajate în realizarea sistemelor de fortificaţii permanente /
sistemul defensiv de apărare a ţării din Basarabia, Moldova, Dobrogea şi Transilvania.
În perioada 1938 - 1940, în contextul pericolului unei agresiuni asupra României, din vest
(Ungaria), sud (Bulgaria) şi Est (Uniunea Sovietică), Trupele de Pontonieri au acţionat cu fermitate
pentru punerea în aplicare a măsurilor de întărirea a capacităţii lor combative, mai importante fiind:
- intensificarea instrucţiei de treceri în zonele de dislocare şi completarea stocurilor pentru
nevoile de război;
- concentrarea pentru instrucţie a oamenilor de la vatră, în perioada iulie - septembrie a
anilor 1938 şi 1939;
- mobilizarea parţială a sarcinilor de război ale Batalioanelor II şi III Poduri Râuri Alba
Iulia, respectiv Bacău, destinate marilor unităţi luptătoare din zona de Operaţii de Vest, în toamna
anului 1938;
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- mobilizarea totală sau parţială a tuturor sarcinilor Regimentului de Pontonieri şi
concentrarea succesivă a acestora în Zona de Operaţii de Vest (august 1939) şi cea de Est
(septembrie 1939);
După cedarea Transilvaniei ca urmare a odiosului Dictat de la Viena (30 august 1940),
majoritatea structurilor de pontonieri râuri au fost concentrate în Moldova, fiind întrebuinţate pentru
asigurarea unor treceri peste Siret iar cele de fluvii au rămas în aşteptare în zona Brăila.
5. Trupele de Pontonieri în perioada celui de-al doilea război mondial
La începutul anului 1941, la nivelul Armei Geniu, Trupele de Pontonieri erau reprezentate
de către Regimentul de Pontonieri Brăila, în compunere căruia funcționa 1 Batalion Poduri Fluvii la
Brăila, cu 4 Companii Poduri Fluvii şi 2 Batalioane Poduri Râuri dislocate la Bacău şi Alba Iulia,
fiecare având în compunere câte 4 Companii Poduri Râuri.
În contextul multiplelor transformări ale Armei Geniu, generate de extinderea pericolului
războiului în Europa şi iminenta angajare a ţării în conflict, până în vara anului 1941, pot fi
evidențiate următoarele aspecte semnificative cu privire la evoluția Trupele de Pontonieri:
- începând cu 01.04.1941, Batalioanele II şi III Poduri Râuri din compunerea
Regimentului Pontonieri Brăila, dislocate în garnizoanele Bacău, respectiv Alba Iulia, au devenit
unităţi corp aparte și au fost trecute în subordinea Brigăzii 1 Pionieri-Otopeni (Ord. M.Ap.N. nr.
70161 / 19.03.1941; Ord. M.C.G. nr. 123771 / 1941); resursele umane, materiale și tehnice s-au
asigurat progresiv de către Regimentul de Pontonieri, iar în realitate cele 2 batalioane au început să
funcționeze ca unități independente după 10.01.1942 (Ord. Direcției Superioare și Comandament al
Geniului nr. 6359 / 27.12.1940 și 70441/1941), având următoarea organizare de pace:
Ajutor Administrativ

Birou Mobilizare

Birou Instrucție

Companie Poduri

Batalion
Poduri Râuri *
Șefi Servicii**

Companie Instrucție

Adjutant batalion
Ofițer Contabil

Secție Auto**

Medic batalion

Companie Depozit

* Sarcinile de mobilizare au fost coordonate nemijlocit de către Regimentul de Pontonieri Brăila, până la sfârșitul
lunii Ianuarie 1942;
** Servicii: Cazarmare, Armătură, Îmbrăcăminte, Materiale Geniu, Medical, Veterinar, Casierie, Grădină de furaje.

- la 01.05.1941, în cadrul Diviziei Blindate Bucureşti a fost înfiinţat Batalionul Pionieri
Moto, (D.L. nr. 3052 / 05.09.1940 și Ord. M.St.M. nr. 3072 / 07.09.1940) cu reşedinţa la Piteşti,
având în compunere și o Secție Mijloace Poduri Grele (metalice), comandată de cpt. Ștefan
Busuioc;
Corespunzător evoluţiei situaţiei politico-militare din Europa, al intereselor urmărite şi
obligaţiilor asumate de ţara noastră, începând cu 22 iunie 1941, Armata Română a fost angajate în
acţiunile operativ - strategice pe parcursul a două campanii distincte: campania antisovietică şi
campania antihitleristă.
Conform măsurilor de pregătire a armatei pentru război, în perioada 01-07.06.1941,
structurile de geniu existente la pace au constituit, dotat cu materiale şi operaţionalizat acţional
pentru război, la date și pentru perioade diferite de timp, un număr însemnat de unități de
pontonieri şi au asigurat instruirea efectivelor necesare completării celor aflate pe front, după cum
urmează:
•
Regimentul de Pontonieri din Brăila: 2 Batalioane Poduri Fluvii, fiecare cu câte 4
Companii Poduri Fluvii; 2 Batalioane Poduri Șlepuri, fiecare cu câte 2 Companii Construcții Poduri
și 4 Companii Poduri Râuri (nr. 3, 12, 21 și 22); Partea Sedentară cu 3 Companii de Instrucţie
(pentru podul de fluvii model 1912; podul uşor de râuri, model 1893/1918; podul greu metalic,
model M.A.N.) şi 1 Companie Depozit;
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•
Batalionul II Poduri Râuri din Alba Iulia: 5 Companii Poduri Râuri (nr. 6, 7, 18 și
19) și Partea Sedentară cu 1 Companie Instrucţie Recruți x 3 plutoane (pentru podurile uşoare de
râuri, modele 1893 și 1918; podul greu metalic, model M.A.N.) şi 1 Companie Depozit;
•
Batalionul III Poduri Râuri din Bacău: 4 Companii Poduri Râuri (nr. 4, 10, 11 și
15) și Partea Sedentară cu 1 Companie Instrucţie Recruți x 3 plutoane (pentru podurile uşoare de
râuri, modelele 1893 și 1918; podul greu metalic model M.A.N.) şi 1 Companie Depozit;
•
Batalionul Pionieri Moto din Piteşti: 1 Companie Poduri Râuri Metalice (nr. 101) și
1 Pluton de Instrucţie la Partea Sedentară (pentru podul greu metalic model M.A.N.).
•
Regimentele de Pionieri, la fiecare Batalion Pionieri, câte un Pluton Poduri pentru
nevoile proprii;
Experienţa de război acumulată şi învăţămintele rezultate în urma acţiunilor desfăşurate în
prima parte a campaniei antisovietice au impus, începând cu anul 1942, alte schimbări în
organizarea şi întrebuinţarea Trupelor de Pontonieri după cum urmează:
- la 01.01.1942, ca urmare a ieșirii definitive a Batalioanelor II și III Poduri Râuri / Alba
Iulia și Bacău din subordinea Regimentului de Pontonieri, în cadrul acestuia s-a constituit
Batalionul IV Poduri Râuri având în compunere Companiile 11, 21, 22 Poduri Râuri Metalice şi o
Secția Auto;
- în perioada 27.04 - 15.10.1942, pe măsura încheierii misiunilor la care au fost angajate,
Companiile 1, 3, 4 şi 6 Poduri Râuri (dotate cu material de pod uşor model 1893 sau 1918 şi
mijloace de transport cu tracţiune animală), au fost transformate în câte 3 Secţii Ambarcaţiuni,
pentru asigurării trecerilor pe vase izolate, portiţe sau poduri din pontoane uşoare de tonaj mic / 3-7
tone (Ord. M.St.M. nr. 82129 / 27.04 și 100864 / 01.10.1942);
- pentru realizarea operativă a manevrei materialului de pod al tuturor companiilor, în
special al celui cu suprastructură metalică, în perioada 01.04 - 01.07.1942, din mijloacele auto aflate
în dotarea Companiilor 10, 12, 15, 101 Poduri Râuri şi Secțiilor Auto / Batalioanele III Poduri
Râuri Bacău și IV Poduri Râuri Brăila s-au constituit 2 Coloane Autotransport Pontonieri
independente, sub comanda Cpt. Traian Marinescu, respectiv cpt. Simion Bărbulescu, fiecare cu
câte 3 Secții Transport x 2 grupe și 1 Pluton Mitraliere x 3 grupe;
- începând cu 05.12.1943 Compania 101 Poduri Râuri / Regimentul 8 Pionieri Moto, dotată
cu material de pod metalic și mijloace de transport auto, a fost vărsată la Batalionul IV Poduri Râuri
/ Regimentul de Pontonieri Brăila (Ord. M.St.M. nr. 68287 / 05.12);
- pe măsura apropierii frontului de graniţa de est al României, în perioada 03.04 25.06.1944, Batalionul III Poduri Râuri a fost dislocat în raionul Slătioara (jud. Olt), iar Regimentul
Pontonieri Brăila în raionul Modelu-Tonea, lângă Călăraşi (Ord. M.St.M. nr. 50220 / 01.04);
În urma punerii în aplicare a măsurilor generale de restructurare a armatei şi reducerea
efectivelor potrivit clauzelor impuse prin Convenția de Armistițiu, în perioada octombrie 1944 decembrie 1945, Trupele de Pontonieri, asemenea întregii arme geniu, au fost supuse unor noi
transformări structurale concretizate în:
- reducerea numărului sarcinilor de mobilizare şi a efectivelor planificate pentru pace şi
război;
- reorganizarea Părţii Sedentare a celor 3 unităţi de pontonieri în limitele unor efective
reduse;
- desfiinţarea la 21.05.1945 a Batalionului III Poduri Râuri aflat în garnizoana de
evacuare de la Slătioara, mai puţin Coloana 2 Auto Transport care a fost transferată la Batalionul II
Poduri Râuri Alba Iulia; schimbarea denumirii Batalionului II Poduri Râuri începând cu 28.08.1945
în Batalionul II Pontonieri Râuri;
- transformarea Regimentului de Pontonieri, începând cu 01.01.1946, în Batalion
Pontonieri Fluvii (Ord. M.St.M. nr. 6131 / 31.12.1945)
În cadrul campaniei antisovietice, Trupele de Pontonieri au fost angajate pe parcursul a
mai multe perioade de timp cu misiuni de asigurare genistică în diferite momente ale acţiunilor
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desfăşurate de marile unităţi şi unităţile din compunerea Armatelor 1, 3 și 4, Corpului 2 Armată,
Corpurilor de Cavalerie, Corpului de Munte (române) şi Armatei 11 (germană) pentru:
eliberarea Basarabiei şi nordului Bucovinei (02 - 27.07.1941);
continuarea ofensivei la est de Nistru (17.07 - 09.08.1941);
cucerirea Crimeii şi a litoralului de nord al Mării Azov (04.10.1941 - 04.07.1942);
dezvoltarea acţiunilor ofensive spre Stalingrad şi Caucaz (12.05 - 18.11.1942);
oprirea contraofensivei armatei sovietice în Cotul Donului şi în Stepa Calmucă
(19.11.1942 - 02.02.1943);
asigurarea retragerii din Caucaz şi Crimeea ( 04.04 - 15.10.1943);
apărarea Basarabiei şi a Moldovei (02.04 - 20.08.1944).
Corespunzător acestor etape, în urma studierii jurnalelor de luptă care au mai putut fi
păstrate şi al unor materiale documentare legate nemijlocit de această campanie, au fost identificate
numai o parte din misiunile concrete îndeplinite de Trupele de Pontonieri, după cum urmează:
- participarea cu ambarcaţiuni şi echipaje de pontonieri la forţarea Prutului, Dunării şi
Nistrului în timpul acţiunilor pentru eliberarea Basarabiei şi a nordului Bucovinei; deschiderea
ulterioară a 12 puncte de trecere pe poduri improvizate și din pontoane;

Puncte de trecere peste râul Prut și Nistru la Ostrița, Sculeni și Fălciu
- amenajarea şi deservirea a peste 110 puncte de trecere pe pod, ambarcaţiuni sau gheaţă
peste principalele cursuri de apa de pe direcțiile de acţiune ale trupelor române şi germane (Prut, Dunăre,
Nistru, Bug, Nipru, Don);

Poduri peste râurile Nistru, Nipru şi Don de la Tighina, Berislav și Zimlinskaya
- construcţia, consolidarea / repararea a peste 14 poduri din lemn cu o lungime totală de
aproximativ 750m;
- amenajarea sau refacerea unor porţiuni de drum însumând peste 11 km;
- participarea la realizarea unor lucrări de fortificaţii şi baraje, deminarea zonelor sovietice
fortificate,
demontarea unor cazemate şi amenajarea unui adăpost subteran;
- asigurarea transportului de materiale şi muniţii în folosul forţelor luptătoare;
- distrugerea podurilor sau mijloacelor de trecere proprii aflate în pericolul capturării de
către inamic;
- sprijinirea populaţiei civile pentru strângerea recoltelor sau înlăturarea efectelor unor
calamităţi naturale,etc.
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Dezvoltarea cu succes de către Armata Sovietică a operaţiei ofensive Iaşi-Chişinău,
coroborată cu declanşarea la 23 august 1944 a insurecţiei naţionale armate şi asumarea anticipată de
către România a unor prevederi ale Convenţiei de Armistiţiu au marcat încetarea acţiunilor militare
contra U.R.S.S. şi întoarcerea armelor împotriva trupelor germano-hortiste. Ca urmare a situaţiei
create, scopul şi obiectivele politico-militare ale României s-au schimbat fundamental, armata fiind
angajată cu prioritate în acţiuni care au vizat:
- dezarmarea şi blocarea trupelor germano-hortiste concomitent cu întărirea apărării
frontierelor şi acoperirea concentrării forţelor disponibile pentru acţiunile ulterioare (24.08 11.09.1944);
- declanşarea ofensivei pentru eliberarea Transilvaniei (24.08 - 25.10.1944);
- participarea alături de Armata Sovietică la eliberarea Ungariei (06.11 - 07.12.1944),
Cehoslovaciei (12.12.1944 - 03.05.1945) şi înfrângerea Germaniei.
Pentru campania antihitleristă au fost mobilizate şi întrebuinţate independent sau în
cooperare cu alte următoarele structuri de pontonieri:
- Companiile 12 şi 18 Poduri Râuri, Coloana 1 Auto Transport Pontonieri, Secţiile 6, 7, 8
Treceri Ambarcaţiuni - în acţiunile militare desfăşurate de Armata 4 în Transilvania,
Ungaria şi Cehoslovacia;
- Companiile 19 şi 21 Poduri Râuri, Coloana Auto 2 Transport Pontonieri în acţiunile militare
desfăşurate de Armata 1 în Ungaria şi Cehoslovacia;
- Regimentul de Pontonieri şi Companiile 18 şi 21 Poduri Râuri în sprijinul Brigăzii 5
Pontonieri Sovietică în timpul acţiunilor desfăşurate în Romania şi Ungaria, până la sfârşitul
războiului.
Pe măsura completării resurselor prevăzute la război, Trupele de Pontonieri menționate, au
fost angajate cu misiuni specifice până la încheierea războiului, în compunerea armatelor de operaţii
române, a comandamentelor naţionale din interiorul ţării sau a unor comandamente sovietice, la
toate etapele campaniei antihitleriste astfel:
•
pe teritoriul României:
- în acţiunile pentru ieşirea de sub autoritatea forţelor germane, dezarmarea si blocarea
acestora (24 - 31 august 1944);
- în operaţia de întărirea apărării frontierelor şi acoperirea concentrării forţelor pentru
acţiunile ulterioare (24 august - 11 septembrie 1944);
- în operaţia ofensivă pentru eliberarea Transilvaniei (06 septembrie -24 octombrie 1944);
- în acţiunile de înlăturare a efectelor războiului (septembrie 1944 - decembrie 1945);
•
pe teritoriul Ungariei:
- în operaţia Debrecen şi acţiunile pentru trecerea râului Tisa (06 - 28 noiembrie 1944);
- în operaţia Budapesta şi eliberarea părţii de nord a Ungariei(29 noiembrie - 17 decembrie 1944);
•
pe teritoriul Cehoslovaciei:
- în acţiunile ofensive de la frontiera ungaro-cehoslovacă (12 decembrie - 28 ianuarie 1945);
- în operaţia ofensivă din munţii Javorina (21 ianuarie - 20 februarie1945);
- în operaţiile Roznava şi Zvolen, Banca-Bystrica (12 ianuarie - 20 martie 1945);
- în luptele de pe râul Hron până la Morava (01 martie - 03 mai 1945);
- în operaţia ofensivă din Munţii Tatra, Carpaţii Albi şi în lungul Moravei (martie - mai 1945).
Corespunzător acestor etape, trupele de geniu au îndeplinit în condiţii deosebit de grele
misiuni complexe şi diversificate, utilizând mijloace materiale din dotare sau improvizate, astfel:
- în perioada de ieşire de sub autoritatea forţelor germane, dezarmarea și blocarea
acestora:
- asigurarea trecerii trupelor române peste Prut, Siret şi Dunăre pe timpul retragerii din
Basarabia şi Moldova şi concentrării acestora în vederea acţiunilor ulterioare în Transilvania (15
puncte de trecere);
- interceptarea unor comunicații importante, oprirea, dezarmarea forțată și capturarea unor
coloane sau convoaie de nave germane, aflate în deplasare spre capitală sau punctele favorabile de
ieșire din țară, în zona Hârşova (Batalionul 2 Pontonieri Fluvii);
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- blocarea cu baraje explozive și neexplozive a unor comunicații și lucrări de artă rutiere și
feroviare în scopul interzicerii utilizării acestora de către trupele germane în zona Slatina
(Batalionul III Poduri Râuri);
- dezarmarea subunităţilor de pază şi luarea în primire a depozitului de muniţii germane din
localitatea Ştefan cel Mare-Călăraşi (Compania 4 / Batalionul 1 Pontonieri Fluvii);
- participarea la capturarea unor convoaie germane cu peste 500-1200 militari și o mare
cantitate de mijloace de luptă, fluviale, armament și muniții pe Dunăre în sectorul Călăraşi-Chiciu
(Batalionul 1 Pontonieri Fluvii);
- deschiderea și menținerea în funcțiune a unor puncte de trecere pe ambarcațiuni sau poduri
din pontoane peste râurile interioare.
- în folosul armatelor de operaţii române (Armata 1 şi Armata 4), în timpul operațiilor
pentru eliberarea Transilvaniei, în Ungaria și Cehoslovacia: sprijinirea forţelor luptătoare
pentru forţarea şi trecerea cursurilor de apă de pe direcţiile de acţiune:
- pe teritoriul naţional, în Transilvania - 29 puncte de trecere pe portiţe, poduri din pontoane
sau improvizate, peste 7 cursuri de apă (Mureş,Târnave, Someş, Arieş, Agriş, Niraj, Borşa);

Puncte de trecere peste râurile, Mureș și Someș
- pe teritoriul Ungariei - 23 puncte de trecere pe portiţe, poduri din pontoane sau improvizate
peste 4 cursuri de apă (Tisa, Bodrog, Sajo, Hernad);

Podurile peste râul Tisa la Tisalok, Sajo şi Tokay
- pe teritoriul Cehoslovaciei - 16 puncte de trecere pe portiţe şi poduri din pontoane, peste 4
cursuri de apă (Hron, Vah, Nitra, Morava).

Puncte de trecere pe portițe și pod din pontoane peste râurile Hron, Nitra și Morava
- în folosul unor comandamente sovietice (Frontul 2 şi 3 Ucrainean):
- participarea în compunerea Brigăzii 5 Pontonieri Sovietică la asigurarea trecerii forţelor
Armatei Sovietice peste Dunăre în sectoarele: Gheced, Feteşti, Vadu Oii, Olteniţa, Călăraşi, Calafat,
Budapesta şi Baja şi a râului Tisa în sectoarele Ercsi, Solţ, Csepel şi Dunapentele (18 poduri
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improvizate din lemn de dimensiuni mici şi mijlocii, pentru sarcini de 25-60 tf; 15 poduri din
pontoane, cu lungimea totală de 6.650 m, peste fl. Dunăre).

Podurile peste râul Tisa la Ercsi, Dunapentele şi Solţ
6. Evoluția postbelică a Trupelor de Pontonieri (1946 - 1989)
În urma aplicării prevederilor Convenţiei de Armistiţiu şi ale Tratatului de Pace privind
limitarea efectelor şi trecerii armatei la starea de pace, la începutul anului 1946, Trupele de
Pontonieri au fost reduse la două unităţi de nivel batalion - unul dislocat în garnizoana Brăila,
dotat cu mijloace de trecere pentru fluvii model 1912 (12 t), iar celălalt în garnizoana Alba-Iulia,
dotat cu mijloace de trecere peste râuri, model M.A.N. (8-16 t).
În evoluţia lor postbelică, pe fondul măsurilor de democratizare şi reformare a organismului
militar, al deselor reorganizări generale a Forțelor Armate și modificării succesive a cadrului de
pace al acestora, Trupele de Pontonieri, asemenea tuturor componentelor Armei Geniu, au parcurs
una dintre cele mai ample și complexe perioade de transformare şi modernizare structural organizatorică, caracterizată prin multiple înființări, desființări sau reînființări de unități și
subunități, concomitent cu schimbarea frecventă a eșaloanelor de subordonare, a garnizoanelor de
dislocare la pace, a denumirilor și numerotărilor acestora, astfel:
- începând cu 01.01.1946, Regimentul de Pontonieri Brăila, ale cărui ultime subunități au
sosit de pe front în cursul zilei de 31.12.1945, a fost transformat în Batalion Pontonieri Fluvii
(Ord. M.St.M. nr. 6161 / 31.12.1945), având structura organizatorică similară cu a Batalionului
Poduri Râuri Alba Iulia;
- începând cu 01.07.1949, a fost înființat al doilea Batalionul Pontonieri Fluvii, sub
comanda lt.col. Marin Dumitrescu, prin dedublarea Batalionului Pontonieri Fluvii Brăila, în aceeași
garnizoană; din acel moment, celor 2 batalioane li s-au atribuit denumirea de Batalionul 1
Pontonieri Fluvii, respectiv Batalionul 2 Pontonieri Fluvii, iar Batalionul Poduri Râuri din Alba
Iulia a fost transformat în Regimentul 3 Pontonieri Râuri (Ord. M.St.M. nr. 46037 / 24.06.1949 și
46408 / 30.06.1949);
- în perioada 01.10 - 30.11.1949, potrivit nevoilor operative ale armatei, Batalionul 2
Pontonieri Fluvii a intrat în compunerea Regiunii 2 Militară Bucureşti fiind dislocat din garnizoana
Brăila în garnizoana Feteşti (Ord. M.St.M. nr. 47632 / 30.09.1949);
- începând cu 01.10.1951, în cadrul fiecărei divizii a fost înfiinţat câte un Batalion de
Geniu, având în compunere şi o Companie de Pontonieri, iar Batalioanele 1 și 2 Pontonieri Fluvii
(Brăila şi Feteşti) au fost transformate în Regimentul 1 Pontonieri, respectiv Regimentul 2
Pontonieri (Ord. M.F.A. nr. 00311796/18.08.1951);
- începând cu 01.12.1951, Regimentul 3 Pontonieri Râuri Alba-Iulia s-a transformat în
Regimentul 270 Pontonieri (Ord. M.St.M. nr. 0025006/30.11.1951), iar la data de 01.07.1952 și
celorlalte 2 regimente de pontonieri li s-a schimbat numerotarea, astfel: Regimentul 1 Pontonieri
Brăila în Regimentul 118 Pontonieri, iar Regimentul 2 Pontonieri Feteşti în Regimentul 216 Pontonieri;
- începând cu 01.06.1953 regimentele de pontonieri au fost trecute din subordinea
Geniului Armatei în subordinea Regiunilor Militare (Ordinul M.St.M. nr. 005310 / 13.05.1953),
astfel: Regimentul 118 Pontonieri Brăila la Regiunea Militară 1 Iaşi; Regimentul 216 Pontonieri
Feteşti la Regiunea Militară 2 Bucureşti; Regimentul 270 Pontonieri Alba-Iulia la Regiunea Militară
3 Cluj;
20

- în perioada 01.08 - 30.10.1955, Regimentul 216 Pontonieri a fost mutat din garnizoana
Feteşti în garnizoana Turnu Măgurele (Ordinului M.St.M. nr. 004364 / 20.07.1955), concomitent
cu reorganizarea acestuia potrivit unor necesităţi operative, iar începând cu 01.07.1958 i s-a
schimbat numerotarea în Regimentul 2 Pontonieri şi atribuit denumirea onorifică ,,Eftimie
Croitoru” (Decret M.A.N. nr. 289 / 26.06.1958);
- în perioada 01.06 - 01.08.1958, Regimentul 270 Pontonieri Alba Iulia a fost desfiinţat
(nejustificat), iar resursele sale umane şi materiale au fost vărsate la celelalte unităţi de geniu (Ord.
M.St.M. nr. C.L.0056 / 28.05.1958);
- începând cu anul 1960, în structura organizatorică de pace a unităţilor de pontonieri,
au fost incluse noi tipuri de subunităţi de bază, de nivel companii, specializate în realizarea
trecerilor peste cursurile de apă cu autoamfibii sau construcţia podurilor joase pe suporţi ficşi
(Companii Treceri Desant, Companii Construcţii Poduri);
- la 01.07.1961, a fost înfiinţat Batalionul 136 Pontonieri în garnizoana Alba Iulia, sub
comanda mr. Alexandru Ionescu, pentru Armata a 3-a Cluj (D.M. nr. C.L. 0020/14.04 și Ord.
M.St.M. nr. 00986 /16.06.1961) cu efective şi mijloace de trecere model P.R.57 provenite din
Regimentele 2 şi 118 Pontonieri;
- începând cu 01.10.1966, în cadrul Regimentului 2 Pontonieri s-a constituit Batalionul
Mijloace Fluviale și Construcții Poduri, având în compunere prima Companie Treceri Fluviale
(Grupă Comandă, Remorcher Fluvial, Pluton Ceamuri, Pluton Șlepuri și Pluton Șalupe) și o
Companie Construcții Poduri (Pluton Construcții Poduri, Pluton Mijloace Construcții Poduri,
Pluton Aprovizionare şi Prelucrare Lemn);
- la 15.10.1966, a fost înființat Batalionul 204 Pontonieri, în garnizoana Giurgiu, cu
efective şi mijloace de treceri model P.R.- 60 asigurate de Regimentul 72 Pontonieri, în subordinea
Armatei 2 București (Ord. M.F.A. transmis de Armata 2, cu nr. R.L. 001406/15.10.1966);
- începând 01.03.1974, Regimentului 118 Pontonieri Brăila i s-a schimbat numerotarea
în Regimentul 72 Pontonieri şi i s-a atribuit denumirea onorifică ,,Matei Basarab” (Hotărârea
M.A.N. nr. 28 / 02.10.1974,
- începând cu 01.04.1975, Batalionul Mijloace Fluviale și Construcții Poduri / Regimentul 2
Pontonieri, a fost reorganizat sub denumirea de Batalion Treceri Fluviale, iar începând cu
01.10.1979 de Batalion Nave Treceri Fluviale având în compunere o Companie Ceamuri, o
Companie Şlepuri, o navă-cazarmă şi un remorcher fluvial de 500 CP.;
Corespunzător concepţiei doctrinare referitoare la apărarea ţării, concomitent cu schimbările
structural-acţionale la pace, Trupele de Pontonieri au parcurs şi dese modificări privind organizarea
pentru război. În baza planurilor operative în vigoare, în situaţii de criză majoră, acestea îşi
completau resursele umane şi tehnico-materiale până la necesarul de război şi înfiinţau, după caz,
noi structuri de treceri de valoare companie, batalion, regiment şi brigadă, pentru unităţile şi marile
unităţi operativ-strategice sau pentru Rezerva General Strategică.
La încheierea celui de-al doilea război mondial, Trupele de Pontonieri aveau în dotare
parcuri de pod pentru fluvii de 12 t, model 1912 ( Batalionul Pontonieri Fluvii Brăila ) şi pentru
râuri de 8-16 t, model M.A.N. (Batalionul Poduri Râuri Alba Iulia), cu un grad ridicat de uzură, ca
urmare a întrebuinţării excesive pe timpul celor două campanii de război, necorespunzătoare
cerinţelor operaţionale impuse de fenomenul militar modern.
În condiţiile încheierii războiului cu un potenţial economic precar şi al obligativităţii
suportării de către ţara noastră a unor datorii împovărătoare către Uniunea Sovietică, modernizarea
materialelor de treceri s-a realizat pe parcursul mai multor etape, astfel:
- între anii 1964 - 1950, etapa concentrării tuturor parcurilor de pod de fluvii la batalionul
din Brăila şi de râuri la batalionul din Alba Iulia; selectarea şi repararea mijloacelor cu grad redus
de uzură şi utilizarea în continuare a acestora la instrucţie şi în misiuni;
- între anii 1951 - 1960, etapa introducerii în înzestrare a unor tipuri de parcuri de pod de
provenienţă Sovietică (poduri vechi, model D.L.P. şi T.M.P., pe care pontonierii români le
cunoşteau din timpul acţiunilor îndeplinite în comun cu pontonierii sovietici în campania
antihitleristă);
- după anul 1961 - etapa dotării cu parcuri de pod competitive, proiectate de specialişti
români şi realizate în exclusivitate în ţară.
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Raportându-ne la aceste etape, pot fi evidenţiate următoarele momente semnificate cu
impact asupra dotării Trupelor de Pontonieri:
- introducerea în înzestrarea Companiilor de Pontonieri din compunerea Batalioanelor de
Pionieri / Geniu ale diviziilor de infanterie / tancuri, în baza Ordinului Marelui Stat Major, nr.1356 /
10.11.1952, a parcului uşor de pod pe pontoane – D.L.P.; materialul parcului putea fi utilizat ca
ambarcaţiuni pentru infanterie pe timpul forţării cursurilor de apă sau pentru trecerea tehnicii de
luptă pe portiţe sau poduri cu forţa de suport de până la 30 t.
- înlocuirea treptată a parcului de pod pe pontoane pentru fluvii model 1912 existent în
dotarea R.2 şi R.72 Po. cu „parcul greu de pod pe pontoane T.M.P.” din elementele căruia se
puteau realiza portiţe de transport şi poduri plutitoare cu sarcini de până la 70 t;
- îmbunătăţirea caracteristicilor constructive şi de exploatare a vechiului parc de pod
pentru râuri de 8-16 t, model M.A.N. şi realizarea unui pod plutitor de 40 t, cunoscut sub denumirea
de „K35”, care nu a dat rezultatele scontate (era foarte greoi; montarea/demontarea acestuia
presupunea efective mari şi timp îndelungat);
- modificarea elementelor de bază ale podului metalic pentru râuri, model M.A.N.,
(reducerea greutăţii suprastructurii şi rigidizarea grinzilor de rezistenţă cu ajutorul unor „cleşti”) şi
realizarea unui parc nou denumit parcul de pod „M” (litera M provenind probabil de la autorul
modificărilor menționate, lt.col.ing. Mihuţ Metodie), destinat să intre în dotarea „Batalioanelor de
drumuri”.
- înlocuirea suprastructurii parcului de pod K-35 cu cea a parcului T.M.P., rezultând un
hibrid cunoscut sub denumirea de pod din pontoane pentru fluvii „T.M.P.R.”; până la sfârşitul
anului 1965 s-au construit 3 parcuri de pod de acest tip cu care au fost dotate batalioanele
Regimentului 2 Pontonieri Turnu Măgurele.

Pontoane tip D.L.P., T.M.P. ȘI T.P.R.
Începând cu anul 1951 s-au conturat tot mai clar şi au devenit realitate aspiraţiile
pontonierilor privind uşurarea muncii lor istovitoare, concretizate în apariţia unor noi tipuri de
poduri plutitoare, de tip modular(bandă), realizate în totalitate după ideile originale ale unuia dintre
cei mai buni cunoscători ai tainelor trecerilor peste cursurile de apă - lt.col. de geniu Constantin
Savu (viitor general) din Centrul de Instrucţie al Geniului Râmnicu Vâlcea. Caracteristică
principală a podurilor de acest gen a reprezentat-o încorporarea grinzilor de rezistenţă şi a
elementelor de podină în structura pontoanelor şi a suporţilor de mal , acestea fiind în fapt porţiuni
complete de pod care puteau fi cuplate între ele printr-un sistem special cu buloane.
Într-o perioadă relativ scurtă de timp, grupul de cercetători condus de colonelul Constantin
Savu, având la bază studii laborioase, au dat roade, concretizându-se în:
- proiectarea în perioada anilor 1952-1955 a primului parc de pod românesc, cu
performanţe tehnico-tactice superioare celor existente la acea vreme, denumit parc de pod
românesc P.R.-57. din elementele acestuia putându-se realiza portiţe pentru sarcini până la 20 t şi
poduri din pontoane simple, alternate sau duble cu forţa de suport de 20, 35 şi respectiv 60 t;
- îmbunătăţirea caracteristicilor constructive ale pontoanelor P.R.-57 (creşterea forţei de
suport a pontoanelor, micşorarea lățimii acestora de la 2,40 la 2,30 m, mărirea căii de rulare de la
2,35 la 3,80 m, şi realizarea unui sistemului de cuplare prin buloane cu cremalieră); după
experimentare şi omologare, începând cu anul 1961 nou tip de pod a intrat în producţia de serie unui
denumirea de parc de pod din pontoane P.R.-60, fiind apreciat ca unul din cele mai bune tipuri de
pod plutitor existente pe plan mondial, fiind folosit pentru întinderea podurilor şi montarea
portiţelor, cu forţa de suport până la 60 t;
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- perfecţionarea caracteristicilor tehnico-tactice ale podului P.R.-60, având drept scop
mărirea capacităţii şi a ritmului de trecere, în special la cursurile de apă mari şi care au vizat:
reducerea greutăţii pontoanelor pe metru liniar, creşterea forţei de suport prin mărirea lungimii
acestora de la 6 la 7 m şi a suporţilor de mal de la 4 la 6 m, mărirea căilor de rulare prin includerea
podinei în ponton şi transformarea acesteia în cale continuă; prototipul noului parc de pod, a intrat
în producție de serie începând cu anul 1971 sub denumirea de „parc de pod din pontoane P.R.-71”,
fiind repartizat regimentelor şi brigăzilor de pontonieri, din elementele sale putându-se realiza
poduri cu 1-3 căi de circulaţie şi forţa totală de suport până la 80 t sau portiţe cu forţa de suport până la 150 t.
- realizarea proiectelor pentru alte mijloace de treceri, cum ar fi: podul submersibil,
pontonul pliabil cu înălţime mică, pontonul ambarcader-debarcader rabatabil (secţionat pe
diagonală), şi pontonul ambarcader-debarcader cu rampe mobile; o parte dintre acestea au fost
realizate în miniatură, la scară redusă sau normală şi experimentate, fără a fi omologate şi fabricate.
Concomitent cu modernizarea parcurilor de pod din pontoane, specialiştilor militari de
geniu au realizat şi mijloacele auxiliare de bază, cum ar fi:
- autospeciale pentru transportul pontoanelor / suporţilor de mal şi darea / scoaterea
acestora la / de la apă;
- şalupe de tracţiune pentru manipularea materialului de pod aflat la apă (S.T.90, 140, 180);
- automacarale pentru manevrarea materialului de pod de pe uscat (A.M. 5t., A.M. 12 t.).

Pontoane de producţie românească dispuse pe autospeciale de transport
Intrarea în dotarea Trupelor de Pontonieri a podurilor
menţionate nu ar fi fost posibile fără implicarea nemijlocită a
generalului Vasile Şlicariu - comandantul Trupelor de Geniu, care
a dat curs tuturor proiectelor colectivului de lucru condus de col.
Constantin Savu, asumându-şi de fiecare dată responsabilitatea
pentru finalizarea cu succes a acestora.
Începând cu anul 1960, odată cu înfiinţarea subunităţilor de
treceri desant, nave fluviale şi construcţii poduri joase, zestrea
mijloacelor de treceri s-a îmbunătăţit, ca urmare a dotării acestora cu mijloace specifice, cum ar fi:
bărci de asalt din lemn sau pneumatice pentru 5-10 persoane; autoamfibii de cercetare rapide
(M.A.V.) şi pentru desant (pe şenile-K.61 sau pneuri-B.A.V.); nave fluviale tractate (şlepuri grele
de 1000t, ceamuri uşoare de 240t) şi autopropulsate ( remorchere fluviale de 150/500 CP; şalupe de
tracţiune de mare putere, ceamuri de 240t şi bacuri de 300t; nave fluviale auxiliare - cazarmă
plutitoare, tancuri pentru carburanţi, pontoane de acostare); complet de batere piloţi pe 4
autocamioane - C.B.P. 4; complet de pod jos metalic - P.J.M. 72 (120 m), etc.

Remorcher 500 CP

Ceam autopropulsat 240t.

Bac autopropulsat 300t.

Cazarmă plutitoare

Mijloace pentru treceri fluviale

În anii de după cel de-al doilea război mondial, corespunzător evoluţiei structural organizatorice şi al dotării tehnico - materiale, Trupele de Pontonieri au desfăşurat o gamă variată
de activităţi care în principal au vizat realizarea capacităţii combative necesare îndeplinirii
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misiunilor specifice pe timp de pace şi în caz de război, semnificative din punct de vedere al
pregătirii militare de specialitate fiind următoarele genuri de activităţi:
- scoaterea trupelor în poligoane şi în tabere la cursurile de apă din zona de responsabilitate,
pe durate variabile (2 săptămâni - 4 luni) în vederea desfăşurării instrucţiei de specialitate şi
realizării coeziunii pentru luptă a subunităţilor de nivel grupă, pluton, companie, batalion şi al
unităţii în ansamblul său;
- experimentarea în poligoanele de instrucţie proprii a noilor tipuri de poduri pe pontoane,
înainte de intrarea acestora în dotarea trupelor;

- antrenarea anuală a cadrelor din comandament şi a comandanţilor de subunităţi în
planificarea şi conducerea acţiunilor de luptă în cadrul unor aplicaţii pe hartă, cu cadre şi
transmisiuni în teren, de mobilizare sau cu trupe, organizate de eşalonul superior;
- participarea la aplicaţiile de cooperare organizate la nivelul Armatei României în
colaborare cu parteneri din armatele statelor membre ale Tratatului de la Varşovia, prilej cu care
Trupele de Pontonieri erau angajate în asigurarea unor treceri peste fluviul Dunărea şi braţele
acestuia;
- participarea cu efective şi tehnică, la activităţi constructive, pe şantierele economiei
naţionale (Combinatul Chimic Turnu Măgurele - Regimentul 2 Pontonieri; Combinatul de Hârtie
Chiscani - Regimentul 72 Pontonieri; Drumul Transfăgărăşan, Canalele navigabile Dunărene - toate
unităţile de pontonieri, etc.);
- participarea la aplicaţiile operativ - strategice de cooperare cu statele membre ale
Tratatului de la Varşovia;
- participarea la aplicaţiile demonstrative cu forţarea Dunării organizate pe armată, în
prezenţa conducerii superioare de partid şi de stat (Regimentul 2 Pontonieri şi Regimentul 72
Pontonieri în anii 1978 în zona Brăila - Galaţi şi în anul 1988 în zona Feteşti - Burdujani), etc.

În afara activităţilor legate nemijlocit de pregătirea militară de specialitate, în perioada
postbelică, Trupele de Pontonieri au fost angajate şi la alte activităţi cu caracter obștesc cum ar fi:
- participarea la acţiuni de prevenire şi înlăturare a efectelor unor calamităţi naturale:
- distrugerea gheţii şi a zăpoarelor pe Dunăre şi râurile interioare, salvarea populaţiei
sinistrate din zonele inundate şi a bunurilor materiale ale acestora, realizarea unor lucrări de îndiguire
– aproape în fiecare iarnă şi primăvară; toate subunităţile / unităţile de pontonieri;
- înlăturarea efectelor provocate de cutremurul din 04.03.1977 în oraşul Zimnicea (Regimentul
2 Pontonieri Turnu Măgurele) şi Bucureşti (Batalionul 35 Geniu Bucureşti; în perioada 05-30.03.1977);
- sprijinirea întreprinderilor agricole de stat la strângerea recoltelor de toamna (anual, toate
structurile de pontonieri);
- realizarea unor treceri temporare, pe poduri din pontoane sau pe suporţi ficşi, în folosul unor
autorităţi locale sau al diferitelor ministere, în scopuri economice, etc.
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Poduri peste Dunăre întinse de Regimentele 2 și 72 Pontonieri:
Porțile de Fier (1964) și Giurgeni (1969).
În contextul activităţilor menţionate, Trupele de Pontonieri au dovedit de fiecare dată un
înalt nivel de instruire, organizând şi deservind în condiţii de deplină siguranţă peste 420 puncte de
trecere pe portiţe, poduri din pontoane sau pe suporţi ficşi, peste Dunăre, braţele acesteia şi râurile
interioare.
7. Restructurarea și reorganizarea Trupelor de Pontonieri în perioada
postdecembristă (1990 - 2016)
Schimbarea radicală a regimului politic din România după actul revoluţionar din decembrie
1989 a generat un nou și amplu proces de transformare și democratizare a societăţii româneşti cu
efecte şi consecinţe deosebite asupra strategiei de apărare a ţării în baza căreia au fost redefinite
rolul, locul şi misiunilor Armatei în cadrul Sistemului Naţional de Apărare.
Trupele de Pontonieri, asemenea tuturor structurilor de geniu, au evoluat potrivit
demersurilor impuse de noua strategie de apărare a statului român, parcurgând în principal
următoarele etape:
•
etapa tranziției și pregătirii reformei militare (1990-1993), caracterizată prin:
- depolitizarea structurilor centrale de conducere, a comandamentelor teritoriale și a marilor
unități, unități și formațiuni din compunerea acestora;
- ajustarea structurală rapidă și schimbarea majorităţii comenzilor;
- încetarea angajării structurilor militare la activităţi în economia naţională;
- transformarea comandamentelor de armă în structuri de tip inspectorat general;
- crearea cadrului legislativ și normativ necesar reformării instituției militare.
•
etapa reformei inițiale a organismului militar (1993-1996), caracterizată prin:
- constituirea unei noi structuri de forţe, prin renunţarea la eşaloanele divizie şi regiment,
desființarea Armatei 3 Craiova și reorganizarea Armatelor 1 București, 2 Buzău și 4 Cluj, pe
Corpuri de Armată, Brigăzi și Batalioane independente;
- operaţionalizarea progresivă a structurilor de tip nou realizate, concomitent cu realizarea
structurilor luptătoare pe criterii de eficiență acțională;
- declanşarea Programului de Aderare la Parteneriatul pentru Pace, ca primă etapă a
procesului de integrare în N.A.T.O.;
- reformarea sistemului de învăţământ militar.
•
etapa realizării progresive a capacității operaționale a comandamentelor de
nivel operativ și tactic (1996 - 2000), caracterizată prin:
- asumarea obiectivelor prioritare de interoperabilitate utilizate în sistemul N.A.T.O. şi
crearea condiţiilor organizatorice şi tehnico - materiale pentru implementarea eşalonată a acestora;
- crearea şi operaţionalizarea unităţilor din compunerea Forţei de Reacţie Rapidă a României
(printre care şi un batalion de geniu) pentru participarea la misiuni de menţinere a păcii (PfP),
conduse de N.A.T.O.;
- reducerea efectivelor armatei, comasarea şi restructurarea marilor unităţi şi unităţi existente
la pace şi menținerea unui raport optim cu structurile prevăzute a funcționa la război;
- transformarea comandamentului Armatei 2 Buzău în Comandamentul 2 Operațional;
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- reorganizarea în sistem modular a tuturor comandamentelor de nivel operativ și tactic
concomitent cu însușirea și implementarea progresivă în cadrul acestora a procedurilor de lucru
specifice doctrinei N.A.T.O.;
- desființarea comandamentelor de armă și resubordonarea marilor unități și unități din
compunerea acestora, comandamentelor nou înființate;
•
etapa reorganizării și restructurării fundamentale a Armatei României (20002003), caracterizată prin:
- redimensionarea armatei în raport cu resursele bugetare anuale alocate pentru apărare şi
alinierea structural - operațională a marilor unități și unități la structurile similare din armatele
statelor membre N.A.T.O.;
- transformarea Armatei 1 București și a Armatei 4 Cluj Napoca în Corpuri de Armată
Teritoriale organizate pe brigăzi;
- corelarea structurilor de pace cu cele necesare pentru situații de criză și război;
- instituirea unui nou sistem de selecție, formare, dezvoltare profesională și utilizare a
personalului militar;
- începerea procesului de standardizare a instrucţiei şi elaborare a actelor normative
specifice fiecărei arme.
•
etapa continuării procesului de restructurare și modernizare a Armatei
României după aderarea României la N.A.T.O. (2004-2014), caracterizată prin:
- adaptarea statelor de organizare la structura de forţe a armatei redimensionată după
aderarea României la NATO;
- reducerea efectivelor şi realizarea unei noi structuri de forţe (Forţa Obiectiv 2007) aptă să
asigure apărarea ţării şi să contribuie la apărarea colectivă, operaţiile de răspuns la crize şi
securitatea regională şi euroatlantică;
- transformarea Comandamentului 2 Operațional și a Corpurilor 1 și 4 Armată Teritoriale, în
Divizii de Infanterie și reorganizarea teritorială a acestora;
- îmbunătățirea cadrului normativ de profesionalizare a armatei;
- modernizarea înzestrării pe baza unor programe de achiziţii pe termen scurt, mediu şi lung.
Corespunzător acestor etape, potrivit ,,Planurilor Cadru anuale cu privire la desființarea,
transformarea, reorganizarea, resubordonarea, redislocarea și înființarea unor comandamente,
mari unități și unități din compunerea de pace a Armatei României”, începând cu anul 1990,
Arma Geniu în ansamblul său a pus în aplicare, progresiv, mai multe programe radicale de
transformare structural - acţională, finalizate pentru Trupele de Pontonieri astfel:
•
în perioada 1990 - 1993:
- desfiinţarea aparatului de partid atât la nivelul organelor de conducere, cât şi al trupelor;
- reducerea stagiului militar de la 16 la 12 luni şi renunţarea definitivă la servituţile privind
participarea cu efective la activități în economia naţională;
- diminuarea progresivă a resursele umane, financiare şi tehnico - materiale alocate
unităţilor;
•
în perioada 1993 - 1996:
- desfiinţarea Batalioanelor 204 Pontonieri şi 340 Geniu Giurgiu concomitent cu trecerea
celorlalte Batalioane de Geniu în subordinea Corpurilor de Armată, nou înfiinţate, ca urmare a
restructurării şi reorganizării Armatelor de Arme Întrunite (Hotărârea C.S.A.T. nr. 00493 /
05.10.1993);
- ieşirea la 01.08.1995, a Batalionul Treceri Nave Fluviale din compunerea Regimentului
2 Pontonieri şi trecerea acestuia în subordinea Statului Major al Trupelor de Uscat, ca unitate
independentă (Ordinul M.Ap.N. nr. O.G.20 / 06.06.1995);
- constituirea Batalionului 96 Geniu „Joseph Kruzel”, prima unitate destinată să participe
la misiunea de implementare a păcii în Bosnia-Herţegovina, având în compunere şi un Pluton Mixt
de Poduri dotat cu pontoane şi pod jos metalic (Hotărârile Parlamentului României nr. 25 şi 45 /
01.03.1996);
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•
în perioada 1997 - 2002:
- transformarea tuturor Batalioane de Geniu în Companii de Geniu, pentru marile unităţi
de nivel brigadă, acestea având în compunerea lor și un Pluton de Treceri;
- restructurarea şi transformarea Batalionul 136 Pontonieri Alba Iulia, începând cu
01.06.1998, în Centrul 136 Instrucţie Mobilizare (Pontonieri).
- dislocarea, în perioada 03.09-05.10.2001, a Batalionul Treceri Nave Fluviale în
garnizoana Brăila şi trecerea acestuia în subordinea Corpului 10 Armată Teritorial Iaşi (Ord.
S/S.M.G.41 din 22.06.2001);
- înfiinţarea la 01.02.2002, în garnizoana Satu Mare, a unui „modul naţional” dotat cu
mijloace de treceri mixte (P.R.-71 şi P.J.M.-72), ca parte integrantă a Batalionului Multinaţional de
Geniu „Tisa” destinat pentru intervenţii în situaţii de urgenţe civile în bazinul hidrografic al râului
Tisa şi al afluenţilor acestuia, pe teritoriul României, Ungariei, Slovaciei şi Ucrainei;
- desfiinţarea în perioada 01.06 - 01.10.2002 a Regimentelor 1 Geniu Râmnicu Vâlcea, 3
Geniu Buzău, 52 Geniu Alba Iulia, 54 Geniu Deva, concomitent cu transformarea Regimentului
72 Pontonieri Brăila în Batalionul 72 Treceri, în subordinea Brigăzii 10 Geniu ,,Dunărea de Jos”
Brăila, având în compunere o Companie Stat Major, o Companie Pontonieri, o Companie
Poduri, o Companie Treceri Desant și o Companie Logistică; reorganizarea Centrului 136
Instrucţie Mobilizare sub denumirea de Batalionul 136 Treceri și trecerea ,,Modulului Național”
în compunerea Batalionul 52 Geniu Satu Mare, rezultat prin transformarea Regimentului 52
Geniu Alba Iulia, ambele în subordinea Brigăzii 4 Geniu Teritorială Deva (Ord. M.Ap.N. nr.
M.S.45 / 23.02.2002 şi Dispoziţia St.M.G. nr. S. / B5 / 2168 10.05.2002);
•
în perioada 2003 - 2010:
- diminuarea continuă a efectivelor şi desfiinţarea începând cu 01.07.2003 a Regimentului
2 Pontonieri „Eftimie Croitoru” / Turnu Măgurele.
- reorganizarea Batalionului 72 Treceri Brăila sub denumirea de Batalionul 72 Poduri
având în compunere o Companie Stat Major - Deservire, două Companii Poduri Plutitoare și o
Companie Poduri Fixe;
- înfiinţare la 01.09.2004 a unei Companii Treceri Desant în cadrul Batalionului Nave
Treceri Fluviale Brăila, (Ord. S.M.F.T. nr. B/S 989 din 07.07.2004) care, începând cu 01.07.2008 a
intrat în compunerea Batalionului 72 Geniu;;
- reorganizarea în perioada 01.06 - 01.07.2008 a tuturor unităţilor de geniu, inclusiv a celor
de pontonieri / treceri, sub denumirea de Batalioane de Geniu, în acord cu structură de forţe a
Armatei României după aderarea la NATO; potrivit noilor state de organizare, în structura acestora
au fost incluse diferite subunităţi destinate asigurării trecerilor peste cursurile de apă şi obstacole.
După revoluţia din decembrie 1989, unităţile şi subunităţile de pontonieri au continuat să
desfăşoare o gamă variată de activităţi, mai importante fiind următoarele:
- aplicarea măsurilor de restructurare, reorganizare şi redislocare conform planurilor operative
aprobate de C.S.A.T. şi prevederilor Ordinelor ministrului apărării naţionale.
- desfăşurarea instrucţiei potrivit noilor regulamente de luptă în vederea realizării treptate a
interoperabilităţii acţionale cu structurile similare din armatele statelor N.A.T.O.;
- pregătirea şi participarea cu efective de voluntari la misiuni de menţinere a păcii şi umanitare
în diferite Teatre de Operaţii, în cadrul unor forţe multinaţionale, sub egida O.N.U., N.A.T.O.,
O.S.C.E.;
- participarea la aplicaţii de comandament organizate şi conduse de Statul Major al Forţelor
Terestre, Comandamentul 2 Operaţional, comandamentele de corp de armată / armată: Bicaz 2002
şi 2004, SIRIU 2003, DEMEX 2005, ROUEX 2006 şi 2009 etc.
- participarea la diverse activităţi de parteneriat, bilaterale şi multinaţionale:
- antrenamente anuale ale „modulelor naţionale de geniu” / Batalionul Multinaţional de
Geniu „Tisa” având ca tematică intervenţia în situaţii de urgenţe civile în bazinul râului Tisa.
- exerciţiul româno-bulgar „Joint Efort's Blue Danube” (intervenţie în situaţii de urgenţă
civilă în zona Turnu Măgurele - Nicopole), în perioada 23-29.09.2000 (Regimentul 2 Pontonieri şi
Batalionul Nave Treceri Fluviale);
27

- exerciţiul „NATO – LG 9” (sprijin genistic pe câmpul de luptă) în zona Brăila, în luna
septembrie 2003 (Regimentul 72 Pontonieri şi Batalionul Nave Treceri Fluviale), precum şi
reprezentanţi din 24 ţări membre NATO şi partenere;
- exerciţiul Blonde Avalanche (asistenţă umanitară pentru populaţia afectată de inundaţii în
câmpia Tisei) la care au participat modulele naţionale ale „Batalionului Multinaţional de Geniu
Tisa”(2008, Batalionul 52 Geniu Satu Mare);
- exerciţiul IEL-MILU (sprijin general de geniu în cadrul unei operaţii multinaționale
umanitare şi de reconstrucţie într-o arie afectată de calamităţi naturale) la care au participat
subunități din Batalionului 136 Geniu „Apulum” și peste 70 de militari din Bulgaria, Croaţia şi
Georgia, 19-23 noiembrie 2012 Alba Iulia.

Aspecte din timpul exerciţiilor „NATO-LG 9” 2003,
Blonde Avalanche” 2008 și ,,IEL-MILU 2012”.
Aprecieri generale
În structura Armatei Române modernă, creată în contextul reformelor generate de actul
Unirii din 1859, Arma Geniu a apărut ca un corp tehnic, organizat şi echipat milităreşte şi cu o
dotare iniţială modestă (unelte manuale) destinat „spre a satisface deopotrivă unele trebuinţe
obşteşti şi ostăşeşti”. Caracterul de armă tehnică s-a dovedit, ulterior, factorul determinant şi mediul
adecvat pentru apariţia şi dezvoltarea în cadrul „geniului” a mai multor specialităţi militare, printre
acestea şi de mare importanţă fiind cea de pontonieri.
Prima Companie Pontonieri, înfiinţată la 25.02.1866, a început să descifreze tainele
specializării pentru care a fost creată în condiţii grele, determinate de dotarea necorespunzătoare şi
încadrarea cu personal insuficient, fără pregătire de specialitate. Ulterior, pe fondul sprijinului
nemijlocit al organelor militare superioare de conducere, Compania Pontonieri a reuşit să-şi
selecţioneze un corp de cadre cu înaltă calificare profesională, să-şi îmbunătăţească continuu
dotarea cu mijloace şi materiale de treceri, să-şi perfecţioneze tehnicile şi procedeele de lucru la
apă şi să dobândească un nivel bun al pregătirii de specialitate.
În contextul marilor transformări politico - militare ce au caracterizat sistemul naţional de
apărare începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în raport cu structura de forţe şi nevoile
operaționale ale armatei, pe parcursul celor 150 ani de atestare oficială, Trupele de Pontonieri au
parcurs multiple şi semnificative etape de dezvoltare şi modernizare, crescând progresiv atât
cantitativ cât şi calitativ, astfel:
- organizatoric, de la o companie existentă la începutul războiului de independenţă, la un
batalion - unitate corp aparte la începutul războiului pentru reîntregirea neamului, un regiment la
începutul celui de-al doilea război mondial, 36 companii pontonieri, construcţii poduri şi treceri
desant, 2 batalioane şi 2 regimente de pontonieri, la sfârşitul epocii socialiste;
- acţional, adaptându-şi permanent tehnicile şi procedeele de lucru la cerinţele de moment
ale câmpului de luptă concomitent cu aşezarea pregătirii de specialitate pe baza instrucţiunilor şi
metodicilor proprii;
- tehnico-material, de la parcurile de pod din lemn, destinate asigurării trecerii pe jos a
infanteriei in coloană de 2-4 oameni şi a cavaleriei în coloană de câte 2 conducători de cai, la
parcurile de pod greu metalice cu forţa de suport de 8-16 tone transportate pe atelaje cu tracțiune
animală şi deservite manual de către un număr foarte mare de militari, până la cele moderne, de tip
bandă, capabile şa asigure trecerea tuturor categoriilor de tehnică militară, pe portiţe cu forţa de
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suport până la 150 t sau poduri cu 1-3 căi de rulare şi forţa de suport până la 80t., transportate cu
mijloace auto şi manevrate cu uşurinţă de către un număr redus de militari.
Conflictele militare la care armata româna a participat începând cu epoca modernă
(menţionate anterior), au reprezentat şi pentru Trupele de Pontonieri, ca de-altfel pentru toţi geniştii
români, prilejul de a-şi dovedi pe deplin utilitatea şi a-şi proba realmente potenţialul combativ
pentru îndeplinirea misiunilor încredinţate, în raport cu structura organizatorică, nivelul de
încadrare cu efective, dotarea cu mijloace şi materiale de treceri, posibilităţile de manevră a
acestora, condiţiile geo-climatice, etc. Jurnalele de Operaţii ale unităţilor de pontonieri,
consemnează multiple misiuni, pe cât de complexe, pe atât de diversificate, cu un grad sporit de
dificultate şi risc, pentru îndeplinirea cărora acestea au fost nevoite să execute multiple manevre, pe
spaţii deosebit de mari, ziua şi noaptea, uneori în condiţii vitrege de climă şi stare a vremii sau sub
loviturile aeriene ale inamicului, unele fără precedent în istoria armatei române, toate reprezentând
momente semnificative de jertfa și glorie.
Perioada de după 1989, prin conţinutul transformărilor ce-i sunt caracteristice, reprezintă o
etapă aparte a istoriei Armei Geniu. Este etapa în care potenţialul combativ al acesteia şi al
specialităţilor componente s-a diminuat treptat prin scoaterea din compunerea sa a organelor de
conducere nemijlocită de la toate nivelurile ierarhice, desfiinţarea celei mai mari părţi din unităţile
şi marile unităţi existente la începutul anului 1990 şi restructurarea radicală a celor menţinute,
corespunzător structurii de forţe a Armatei României după aderarea la NATO.
Transformarea organizaţională şi acţională a Trupelor de Pontonieri s-a realizat progresiv, în
contextul reformei generale a armatei, proces ireversibil determinat deopotrivă de schimbarea
mediului de securitate european şi respectarea angajamentelor asumate de statul român prin
aderarea la spaţiul euro - atlantic.
În urma reorganizărilor şi restructurărilor parcurse după anul 2004, şi la nivelul unităţilor de
pontonieri s-au creat structuri modulare apte să îndeplinească, independent sau în cooperare cu alte
forţe similare, întreaga gamă de misiuni specifice, potrivit procedurilor de operare NATO.
În misiunile internaţionale la care au participat, personalul din unităţile de pontonieri şi-a
dovedit capacitatea de a se adapta cu uşurinţă la cerinţele şi procedurile lucrului de stat major şi de
acţiune (luptă) specifice operaţiilor multinaţionale, iar prestaţiile acestuia în teatrele de operaţii nu
au fost cu nimic mai prejos decât ale partenerilor străini.
Concluzie generală: Se poate afirma fără putinţă de tăgadă că de-a lungul istoriei lor,
de 150 ani, Trupele de Pontonieri au evoluat, s-au dezvoltat şi modernizat în concordanţă cu
transformările impuse organismului militar de către mediul social - politic, confirmându-şi în
permanenţă statutul ce o defineşte ca specialitate de bază a Armei Geniu, cu o excelentă vocaţie
constructivă şi tehnico-inginerească, „folositoare în timp de pace şi indispensabilă în timp de
război”.
Colonel (r) Marian GARGAZ
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