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Sărbătorim în f iecare an, la 19 septembrie, 
Ziua Artileriei şi Rachetelor Antiaeriene, o 
armă de bază în arhitectura de astăzi a 
Forţelor Aeriene Române. 

Se cuvine, la ceas aniversar, să rememorăm 
semnificaţia istorică a acestei zile. În urmă cu 
95 de ani, în aprigele încleştări ale Primului 
Război Mondial, pe timpul executării manevrei 
de la Flămânda, de către Armata a 3-a, militarii 
români doborau primul avion inamic, cu o 
baterie de ar tilerie înzestrată cu tunuri 
antiaeriene calibru 75 mm Deport. 

Era actul de naştere al unei arme de elită, 
care avea să dea Patriei profesionişti de 
excepţie, angajaţi întotdeauna în prima linie 
în luptele pentru apărarea fruntariilor aeriene 
ale ţării. Faptele lor de eroism au fost înscrise 
cu respect în cartea de onoare a istoriei 
neamului, iar spiritul lor de sacrif iciu a 
inspirat generaţii întregi de rachetişti şi 
artilerişti antiaerieni, care îşi găsesc şi astăzi 
înalte repere morale în moştenirea valoroasă 
lăsată de înaintaşi.

Arma artilerie şi rachete antiaeriene se 
prezintă, la 95 de ani de existenţă, ca o 
structură dinamică a Forţelor Aeriene Române, 
atât prin puterea combativă a unităţilor, cât 
şi prin viteza de reacţie şi dinamica de acţiune 
a forţelor, cu o organizare şi funcţio nalitate 
bine definite, ale cărei misiuni se integrează 
eficient, cu cele ale aviaţiei, radiolocaţiei şi ale 
celorlalte genuri de armă, în acţiunile de 
apărare a spaţiului aerian românesc.   

R acheti ştii şi ar tileri ştii antiaerieni 
acţionează, de asemenea, cu aceeaşi anvergură 
şi determinare, şi în cadrul Forţelor Terestre 

M E S A J U L
MINISTRULUI APĂRĂRII NAŢIONALE, DOMNUL GABRIEL OPREA, 

CU PRILEJUL SĂRBĂTORIRII  A 95  DE ANI DE LA ÎNFIINŢAREA ARMEI ARTILERIE ŞI RACHETE ANTIAERIENE

- 19 SEPTEMBRIE  2011 - 
şi Forţelor Navale, unde îşi îndeplinesc cu 
rezultate meritorii importantele misiuni 
încredinţate.

Dragi camarazi,
Sunteţi o echipă puter nică , aptă să 

îndeplinească condi ţiile şi exigenţele impuse 
de misiunea de mare răspundere care vă este 
încredin ţată, aceea de veghe perma nentă la 
graniţe le aeriene ale României. Stau mărturie 
rezultatele deosebite obţinute în timpul 
evaluărilor, exerciţiilor şi aplicaţiilor naţionale 
şi multinaţionale la care aţi participat.

Vă mulţumesc pentru dăruire şi iniţiativă, 
pentru pasiunea, curajul şi pro fesionalismul 
dovedite prin modul exemplar în care vă 
onoraţi misiunea de luptători în prima linie, 
veghind permanent, alături de camarazii 
dumneavoastră din Forţele Aeriene şi din 
celelalte categorii de forţe ale armatei, la 
independenţa, suvera nitatea şi integritatea 
terito rială ale României.

Am convingerea că vă veţi consacra şi în 
continuare întreaga dumnea voastră capacitate 
şi inteligenţă perfecţionării permanente a 
de prinderilor de luptă şi a stilului de conducere, 
în scopul gestionării cu competenţă, rigoare 
şi ef icienţă maximă a tuturor situaţiilor în 
care va trebui să acţionaţi.

Această aniversare îmi oferă plăcutul prilej 
să adresez tuturor arti le riştilor şi rachetiştilor 
antiaerieni ai Armatei României, activi, în 
rezervă sau în retragere, cele mai calde urări 
de sănătate, putere de muncă, fericire, 
prosperitate şi noi împliniri în plan familial 
şi profesional!

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Actualitatea: lansarea unei rachete 

sol-aer în cadrul tragerilor de luptă, în 

poligonul Capu Midia
Primul aeroplan german doborât de artileria 

antiaeriană română la 19 septembrie 1916, 

cu un tun Deport Baterie de artilerie antiaeriană română în 

luptă cu aviaţia inamică pe frontul de 

răsărit
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Se împl inesc 95 de ani de l a pr im a vi c tor i a ant i ae r i an ă ,  m ate r i a l i zat ă în doborârea unui 
avion in amic ,  care a av ut loc pe t impul luptelor de l a Fl ăm ân d a ,  l a  d at a de 19 se pte m brie 
1916. 

Împrejur ăr i l e  i s tor i ce au impu s ca ,  l a  sc ur t  t imp de l a înf i inţ are ,  os t a ş i i  aces tei  ar me 
să f i e  anga jaţ i  în luptele  pe care ţ ara ş i  oş t irea sa mult  înce rcat ă au fos t  ne voi t e  să l e  ducă 
în ani i  g rei  a i  P r imului  R ă zboi  Mon di a l .

În ope raţ i i l e  de m are amploare des f ă ş urate pe nt r u apărarea ş i  e l i be rarea t e r i tor iu lu i 
n aţ ion al în cele dou ă ră zboaie mondi a le ,  bravi i  ar t i l e r i ş t i  ant i ae r ie ni ,  a se me nea cam ara zi lor 
lor din cel e l a l t e  ar me,  au săvâr ş i t ,  în conf r unt area c u cel e  m ai pute r nice avi aţ i i  a l e  lumi i , 
l ege nd are fapte de e roi s m, e xec ut ând nume roa se mi siuni ,  pr in care ş i-au a du s o impor t ant ă 
cont r i buţ i e  l a  obţ ine rea unor s t r ă lu ci t e  vi c tor i i ,  care au int rat  de-a pur ur i  în c ronica de 
aur a g lor i e i  rom âne.

Tra di ţ i a de muncă ş i  je r t f ă a com bat anţ i lor de pe f ront a fos t  cont inu at ă ş i  îm bogăţ i t ă 
de ar t i l e r i ş t i i  ş i  rache t i ş t i i  ant i ae r i e ni  în ani i  ce  au ur m at celor dou ă r ă zboi ae mon di a le .

Ca ar m ă ,  ar t i l e r i a ş i  r a che tel e  ant i a e r i e ne re prez int ă produ s ul  u l t imulu i  secol  ş i ,  ca 
ur m are ,  i s tor i a sa ,  în care c uvânt u l  de ordine a fos t  „me nţ ine rea l in i ş t i i  a e r i e ne a ţ ăr i i” 
prezint ă ,  s u b di fe r i t e  for me,  e voluţ i a de an sam blu a ar tei  mi l i t are ş i  t ehnici i ,  con se mn at ă 
în acea pe r ioa d ă pe pl an n aţ ion a l  ş i  inte r n aţ ion a l .

Cronica e voluţ i ei  ar mei ,  de l a înf i inţ are ş i  pân ă în preze nt ,  e s te presărat ă c u nume roa se 
f apt e  d e e ro i s m ,  d e f apt e  d e ar m e a l e  ar t i l e r i e  ş i  r a ch e t e lor  ant i a e r i e n e ,  c are  au ş t iu s ă 
t ran s for me mi s iunea de apărare ant i ae r i an ă a obiec t ivelor înt r - o d ator i e  s fânt ă ş i  nobi l ă .

Domni lor ge ne ra l i ,  doamnelor ş i  domni lor o f i ţ e r i ,  m ai ş t r i  mi l i t ar i  ş i  s u bof i ţ e r i ,  sold aţ i 
ş i  g ra d aţ i  volunt ar i  ş i  sa l ar i a ţ i  c i vi l i , 

Vă s i t u aţ i  în e şa lonul de f r unte a l  s t r ă ju i tor i lor ce r u lu i  se nin a l  pat r i e i .
S u c c e s e l e  d obâ n d i t e  d e  du mn e a voa s t r ă  î n  a c t i v i t a t e a  d e  z i  c u  z i  s u nt  c u  a t â t  m a i 

impor t ante c u cât e l e  au fos t  obţ inute în condiţ i i  au s te re pe nt r u înt reaga ar m at ă .  Pa siunea , 
dragos tea ne ş t irbi t ă pe nt r u ar m ă , voinţ a ş i  de vot ame nt ul  ce au că l ău zi t  d intot deaun a pe 
ce i  c e  s e  m â n dre s c  c ă  s u nt  a r t i l e r i ş t i  ş i  r a ch e t i ş t i  a nt i a e r i e n i ,  vă  on ore a z ă ,  i a r  pe nt r u 
f r umoa sele ca l i t ă ţ i  de lupt ător i ,  vă a s ig ur de toat ă s t im a ş i  con si de raţ i a mea ş i  a conduce r i i 
St at u lu i  M a jor Ge ne ra l .

A c um, l a cea s anive r sar,  vă doresc să ave ţ i  ş i  în cont inu are con ş t i inţ a d ator i e i  împl init e 
fa ţ ă de ţ ar ă ş i  ar m at ă ş i  să f i ţ i  l a  în ă l ţ imea i lu ş t r i lor în a int a ş i  a i  aces tei  ar me de e l i t ă a 
oş t ir i i  rom âne.

A c ţ i o n a ţ i  c u  pe r s e ve re nţ ă  ş i  f e r mi t a t e  pe nt r u c re ş t e re a  c a pa c i t ă ţ i i  o pe r a ţ i o n a l e  a 
u ni t ă ţ i l or  d in c a re  f a ce ţ i  pa r t e ,  pe nt r u e xec ut a re a int eg r a l ă  ş i  c u r a n d a m e nt  m a xim a 
in s t r uc ţ i e i !

Od at ă c u fe l i c i t ăr i l e  că lduroa se pe care vi  l e  a dresez c u oca zi a împl inir i i  a  95 de ani  de 
l a înf i inţ area unit ăţ i lor a căror t radiţ ie le continu aţ i ,  vă urez s ucces în înde plinirea sarcini lor 
ce vă re vin ,  săn ăt ate ş i  pros pe r i t ate dumneavoa s t r ă ş i  fami l i i lor dumneavoa s t r ă .

S MG 72/05 .08 .201 1

Apariţia, în anul 1916, în structura armatei 
române a primelor entităţi specializate în “lupta 
contra aeronavelor” a însemnat, în mod firesc, 

întemeierea unui nou gen de armă de sine stătătoare, cu 
rol, misiuni şi structuri specifice. Acest moment a fost 
concretizat la 15 august 1916, prin înfiinţarea Corpului 
Apărării Antiaeriene. Destinaţia unităţii înfiinţate la acea 
dată era apărarea antiaeriană a Bucureştilor.

Dezvoltarea ulterioară a genului de armă a fost 
incontestabil legată de folosirea în luptă a mijloacelor de 
atac din aer şi, implicit,  de nevoia apărării împotriva 
acestora. Astfel se explică ascensiunea rapidă a artileriei 
antiaeriene, materializătă în întărirea cu mijloace noi a 
Corpului Apărării Antiaeriene, stabilirea obiectivelor 
militare şi civile care să fie apărate, repartizarea 
mijloacelor în funcţie de importanţa 
strategică a “punctelor sensibile”, cum 
erau denumite atunci centrele populate, 
fabricile, podurile.

Evoluţia armei artilerie şi rachete 
antiaeriene în România, în cei 95 
de ani de la înfiinţare, reprezintă o 
pagină de onoare în istoria 
poporului român. Vor rămâne 
adânc încrustate în Cartea istoriei 
naţionale eroicele lupte angajate de 
artileria antiaeriană, alături de 
întrega armată română, în anii 
Marelui Război de Reîntregire 
Naţională, în Capitală şi în împrejurimile 
ei, pe Valea Prahovei şi în Moldova. Nu 
vom uita niciodată galeria oamenilor iluştri 
care au îmbogăţit teoria şi arta militară 
românească, între care un loc de cinste îl ocupă 
generalii Ion Bungescu, Ştefan Burileanu şi Gabriel Negrei, 
de ale căror nume se leagă apariţia primelor tunuri 
antiaeriene şi a primului aparat de conducere a focului în 
România.

Marea conflagraţie mondială dintre anii 1939–1945 
a determinat mutaţii profunde în domeniul organizării, 
înzestrării şi întrebuinţării în luptă a artileriei antiaeriene, 
determinate de evoluţia şi rolul din ce în ce mai importante 
ale mijloacelor aeriene ale adversarului în realizarea 
scopurilor războiului. Astfel,  în acea perioadă, paleta de 

General-locotenent dr. 
Ştefan DĂNILĂ, 
şeful Statului Major General

Artileria şi Rachetele Antiaeriene 
          – 95 de ani de la înfiinţare

ORDINUL
şefului Statului Major General, 

cu prilejul aniversării a 95 de ani de la înfiinţarea 
armei Artilerie şi Rachete Antiaeriene
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mijloace tehnice de luptă s-a îmbogăţit considerabil, 
unităţile de artilerie antiaeriană fiind înzestrate cu tunuri 
de calibru mijlociu şi mic, precum şi cu mitraliere 
antiaeriene performante, toate produse de firme de mare 
prestigiu (Vickers, Skoda, Rheinmetal şi altele) ori fabricate 
în România sub licenţă. Faptele de arme ale artileriştilor 
antiaerieni în timpul celui de-al doilea război mondial au 
reprezentat o pagină remarcabilă în cartea marilor tradiţii 
de luptă ale neamului românesc.

În perioada postbelică a continuat procesul de 
modelare a concepţiei privind apărarea antiaeriană, 
ţinându-se cont de mutaţiile survenite în teoria şi practica 
confruntării aerian-antiaerian. Anul 1949 s-a trecut la o 

nouă organizare a apărării antiaeriene, s-au format 
noi unităţi de gen şi a crescut numărul 

obiectivelor apărate antiaerian. Anul 1959 
marchează o cotitură fundamentală în 

teoria şi organizarea apărării antiaeriene 
în România, o dată cu înfiinţarea 
primei unităţi de rachete antiaeriene 
– complexele DVINA . În perioada 
ce a urmat, o dată cu sporirea 
numărului unităţilor de rachete 
antiaeriene, au avut loc profunde 
transformări organizatorice, au fost 
regândite principiile de întrebuinţare 
în luptă a marilor unităţi şi a 

unităţilor, s-a reanalizat modalitatea 
de conducere a acţiunilor de luptă în 

mod centralizat şi independent, în 
strânsă cooperare cu aviaţia şi cu 

radiolocaţia.
După aprecierile specialiştilor militari, chiar 

în contextul geopolitic fundamental modificat al 
noului mileniu, este de aşteptat ca principiile apărării 
antiaeriene să rămână, în parte, aceleaşi, păstrându-şi 
valabilitatea din ultimele decenii. Apărarea antiaeriană va 
continua să constituie o parte componentă a ripostei 
armate, a războiului de apărare a ţării şi a menţinerii 
suveranităţii asupra spaţiului aerian naţional. 

Este cert că rolul artileriei şi rachetelor antiaeriene va 
creşte, iar prin reorganizările aflate în curs de desfăşurare 
se va asigura modernizarea acestui gen de armă, cu o 
bogată şi îndelungată tradiţie în armata noastră.

Ar tileria antiaeriană şi-a gă sit conf ir marea ca ar mă activă o dată cu sunetul goar nei ce 
vestea intrarea României în prima conf lag raţie mondială , respectiv la 15 aug ust 1916, când a 
luat f i inţă prima unitate de gen denumită Cor pul Apărării Antiaeriene. 

Dublul e veniment, Ordinul de înf iinţare a Cor pului Apărării Antiaeriene şi prima acţiune 
antiaeriană – în noaptea de 15 spre 16 aug ust 1916 – a fost ur mat, la scur tă vreme, în data de 
19 septembrie, pe timpul mane vrelor de la Flămânda, de cel dintâi succes al recent înf iinţatei 
ar me, prin doborârea primului avion inamic. Acest e veniment a constituit , în fapt, cer tif icatul 
de naştere al ar mei Ar tilerie şi R achete Antiaeriene.

În cei 95 de ani de existenţă , ar tileria antiaeriană a parcurs dr umul plin de t r udă, de la 
improvizaţie tehnică la complexitate, de la tun, secţie şi baterie la unitate şi mare unitate, de la 
stimulul de voinţă individuală la for ţa colectivă generată de poziţia ar ti leri ş ti lor antiaerieni 
faţă de respectarea supremului legământ ostă şesc “Ser vim Patria”.

Începând din anul 1959, onorantului legământ i s-au adăugat şi racheti ştii antiaerieni . Acest 
fapt nu con st it uie doar o f ig ură de s t i l ,  o conjunc t ură e moţion al ă ,  ci ,  în pr imul rând, o 
inconf undabilă expresie a de votamentului şi sacrif iciului de sine ce poate f i reconstituită din 
documentele de arhivă , o imagine întâlnită de-a lung ul timpului tipărită pe fe ţele asudate ale 
celor care, în arşiţa câmpului , în br uma dealurilor şi pe albul munţilor, precum şi în poligoane, 
s-au instr uit şi au vegheat pentr u a asig ura lini ştea ţării .

Istoria dez voltării ar mei de-a lung ul timpului , plecând de la adaptarea ar tileriei de cetate 
pentr u trageri contra aeronavelor şi ajungând la sisteme complexe de rachete sol-aer consemnează  
pagini de vitejie şi eroism la capitolul fapte de ar me, dovedite de ar tileri ştii antiaerieni în anii 
exi stenţei acestei ar me, fapte ce le conferă acestora dreptul legitim de a f i înscri şi în galeria 
i lustră a eroilor neamului şi ai oştirii sale.

Ar ti le r ia şi R achetele Antiaeriene se prezint ă a st ă zi ca un subsi s tem c u organi zare şi 
f uncţionalitate specif ice în cadr ul Stat ului Major al For ţelor Aeriene, ac ţiunile lor de luptă 
integ rându-se ar monios în operaţii le de apărare a spaţiului aerian al României . Împreună cu 
aviaţia şi radiolocaţia , ar ma Ar tilerie şi R achete Antiaeriene reprezintă o componentă de bază 
a For ţelor Aeriene, cu rol şi misiuni specif ice şi complexe în apărarea obiectivelor, t r upelor şi 
populaţiei împotriva cercetării şi lovirii din aer.

Domnilor generali , of iţeri , maiştri militari , subof iţeri , soldaţi şi gradaţi voluntari , studenţi , 
ele vi şi personal contractual civil ,

Momentul aniversar de astă zi îmi oferă plăcuta ocazie de a t ransmite tuturor ar tileri ştilor  
şi racheti ştilor antiaerieni sincere felicitări pentr u munca desf ă şurată , alături de urarea de noi 
şi însemnate succese în activitatea viitoare.

Consacraţi-vă întreaga energie, pricepere şi putere de muncă pentr u per fecţionarea pregătirii 
dumneavoastră şi f iţi gata oricând să îndepliniţi misiunea sacră de apărare a Patriei .

Depă şiţi obstacolele pe care le ridică viaţa, păstraţi-vă credinţa şi speranţa că veţi f i printre 
primii , că veţi bir ui mereu!

Dovediţi tenacitate, hotărâre şi profesionali sm în tot ceea ce întreprindeţi!
Vă doresc multă sănătate şi fericire, dumneavoastră şi familii lor dumneavoastră!

G e n e r a l - m a i o r  d r .
 C â r N u  F ă n i c ă ,

 ş e f u l  S t a t u l u i  M a j o r 
a l  F o r ţ e l o r  A e r i e n e

Artileria şi Rachetele Antiaeriene 
          – 95 de ani de la înfiinţare

M E S A J U L
şefului Statului Major al Forţelor Aeriene, 

cu prilejul aniversării a 95 de ani de la înfiinţarea 
armei Artilerie şi Rachete Antiaeriene
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20 iulie – Ziua Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene

Personalităţi civile şi militare prezente la festivitatea de la 
Monumentul Eroilor Aerului

P i aţa  î n  c a r e  s t r ăj u i e ş t e 
Monumentul eroilor aerului din Bucureşti 
s-a dovedit neîncăpătoare în dimineaţa 

zilei de 20 iulie. în prezenţa ministrului apărării 
naţionale, înalţ i demnitari reprezentând 
instituţiile legislative şi executive ale statului, 
ataşaţii militari acreditaţi în românia, generali 
şi ofiţeri superiori, activi şi în rezervă din toate 
categoriile de forţe ale armatei, foşti comandanţi 
ai aviaţiei militare şi şefi ai aviaţiei civile, veterani 
de război, cadre militare din Forţele aeriene şi 
personal din instituţiile şi întreprinderile aviaţiei 
civile, precum şi un numeros public, au asistat 
la ceremonialul militar şi religios susţinut cu 
prilejul sărbătoririi Zilei aviaţiei române şi 
înmânării Drapelului de luptă statului Major al 
Forţelor aeriene. un moment unic în evoluţia 

unei categorii de forţe, o imagine pentru istorie 
întărită de mesajul transmis personalului 
categoriei noastre de forţe de către ministrul 
apărării naţionale, domnul Gabriel Oprea şi 
de jurământul şefului statului Major al Forţelor 
aeriene, generalul-maior dr. CÂrNU Fănică.

ceremonialul din Piaţa aviatorilor a continuat 
cu momentul depunerii de coroane de flori şi s-a 
încheiat cu salutul acordat din aer de formaţii de 
aeronave de tipul MiG-21 Lancer, iar-99 şOiM, 
c-27j spartan, iar-330 aparţinând Forţelor 
aeriene române şi Mi-17/Mi-8, ec-135 aparţinând 
Ministerului administraţiei şi internelor, spre 
admiraţia celor prezenţi la sărbătoarea de suflet 
a aviatorilor români.

De remarcat faptul că anul acesta, evenimentul 
a fost marcat printr-o serie de activităţi care au 

avut loc în ţară şi în principalele garnizoane ale 
Forţelor aeriene din teritoriu, şi s-a bucurat de o 
atenţie deosebită din partea tuturor celor care au 
o strânsă legătură cu aeronautica română, având 
în vedere contextul aniversării a 60 de ani de 
aviaţie reactivă de luptă în românia. 

astfel, personalul din aceste unităţi a organizat 
Ziua Porţilor Deschise, oferind tuturor iubitorilor 
aviaţiei ocazia să-i urmărească la lucru pe aşii 
manşei militare şi nu numai. Zboruri executate 
cu avioane şi elicoptere militare, lansări de 
paraşutişti, demonstraţii de zbor cu aeromodele 
şi expoziţii statice au alimentat fascinaţia zborului 
pentru cei prezenţi la evenimentele organizate.

au fost susţinute simpozioane şi expuneri 
tematice sau lansări de carte având ca temă aviaţia 
română apărute în ultima perioadă.

Stabilită a se sărbători la data de 20 iulie, o dată cu praznicul 
Sfântului Mare Prooroc Ilie Tesviteanul, Ziua Aviaţiei Române şi 
a Forţelor Aeriene a devenit un reper spiritual şi cultural, un motiv 
de bucurie, dar şi de mândrie pentru toţi cei care, cu credinţă şi 
devotament, slujesc aripile patriei.

Din acest an, data de 20 iulie 2011 va rămâne în calendarul 
aeronauticii române şi drept ziua înmânării Drapelului de luptă 
Statului Major al Forţelor Aeriene de către ministrul apărării 
naţionale, domnul Gabriel Oprea.Introducerea Drapelului de luptă în formaţie

Onorul acordat din aer eroilor aeronauticii române

Printre invitaţii la festivitate au fost şi şefi ai Forţelor Aeriene 
din zona de responsabilitate Izmir



 | 7 CER SENIN  Nr. 4 (117)  2011
w w w . r o a f . r o

ANIVERSARE

Este o zi importantă pentru militarii din Forţele Aeriene Române, în primul rând pentru că astăzi, 
când îl prăznuim pe Sfântul Mare Mucenic Ilie Tesviteanul, sărbătorim în mod tradiţional Aviaţia 
Română, dar şi pentru că Statului Major al Forţelor Aeriene i se înmânează Drapelul de Luptă - simbol 
al gloriei şi onoarei militare.

Drapelul naţional a fost, este şi va fi pretutindeni semnul sfânt al românismului şi al României, 
însemnele sale fiind inscripţionate pe tehnica de luptă şi purtate cu onoare şi mândrie, pe uniforme, 
de toţi militarii Armatei României.

Prin excepţionalul exemplu de dăruire, profesionalism şi curaj dovedite în teatrele de operaţii şi 
în celelalte misiuni internaţionale, militarii români l-au făcut cunoscut şi apreciat în întreaga lume. 

România îşi onorează cu consecvenţă angajamentele asumate în plan internaţional, alăturându-se 
eforturilor de menţinere a păcii, în operaţiunile de sprijin, de stabilizare şi reconstrucţie în zonele de 
conflict şi, mai ales, s-a angajat cu hotărâre în lupta împotriva terorismului internaţional. 

Aviatorii militari români au fost parte integrantă a acestor eforturi, asigurând fie legătura aeriană 
pentru camarazii din celelalte categorii de forţe cu teatrele de operaţii din Irak, Afganistan sau Balcanii 
de Vest, fie asumându-şi direct misiuni sub egida Alianţei Nord-Atlantice: misiuni cum au fost cele de 
Poliţie Aeriană în Ţările Baltice, conducerea operaţională a Aeroportului Internaţional din Kabul - 
asumată, iată, pentru a doua oară de România ori participarea în Bosnia-Herţegovina la Operaţiunea 
ALTHEA, condusă de Uniunea Europeană - unde Forţele Aeriene Române au asigurat două detaşamente 
de elicoptere Puma-Socat. 

Nu în ultimul rând, reamintesc cu satisfacţie şi mândrie premiera absolută înregistrată de Forţele 
Aeriene ale Armatei României la începutul acestui an, când au operaţionalizat cu succes podul aerian 
către Libia. 

Aţi desfăşurat atunci impecabil prima operaţiune de evacuare aeriană a unor cetăţeni aflaţi în 
pericol într-o ţară străină, după cel de-al Doilea Război Mondial, prin care au fost evacuate cu succes 
317 persoane - 231 de români şi 86 de cetăţeni străini.

Aşa cum Armata a fost întotdeauna alături de popor, în misiunile umanitare şi de intervenţie 
desfăşurate pe teritoriul naţional, echipaje de avitori militari şi-au îndeplinit pe timpul acestei misiuni 
cu devotament, credinţă şi onoare datoria faţă de patrie şi faţă de cetăţenii români. 

Dincolo de rigorile vieţii de militar, a fost încă un exemplu de solidaritate, curaj şi modestie dovedit 
prin fapte, nu prin vorbe frumoase. Sunt încrezător că şi în continuare, sub culorile Drapelului de luptă, 
dumneavoastră, personalul Forţelor Aeriene Române, veţi fi mereu la înălţime şi vă veţi sluji ţara cu 
dăruirea şi curajul moştenite de la înaintaşii noştri.

Dragi camarazi din Forţele Aeriene, 
La ceas aniversar, este datoria noastră să cinstim eroismul tuturor acelora care, de-a lungul 

timpului, pe câmpurile de bătălie sau, în ultimii ani, în misiuni executate în teatrele de operaţii ori pe 
teritoriul naţional, au căzut la datorie. 

Camarazii noştri, între care şi mulţi aviatori militari, s-au înălţat, prin jertfa lor, în Pantheonul 
bravilor eroi ai Armatei României care au pus mai presus decât orice apărarea valorilor şi idealurilor 
noastre naţionale, eroi pe care noi şi copiii noştri, tot Neamul românesc, trebuie să-i cinstim întotdeauna 
cu deosebit respect şi preţuire.

Lecţia supremă pe care ne-o lasă eroii noştri este aceea că toţi cei care şi-au asumat până la 
capăt destinul de a sluji cu onoare şi cu devotament ţara trebuie să se dedice cu toată fiinţa împlinirii 
acestui ţel şi, în calitate de cetăţean şi de ministru al apărării naţionale, îmi exprim întreaga recunoştinţă 
şi întregul respect faţă de camarazii noştri căzuţi la datorie şi faţă de toţi cei care sunt gata să apere, 
cu preţul vieţii, valorile în care cred românii. 

Vă asigur că vom ocroti întotdeauna familiile tuturor eroilor care au căzut la datorie în teatrele 
de operaţii sau în misiuni în ţară. 

Ministerul Apărării Naţionale, toţi militarii vor fi întotdeauna, trup şi suflet, alături de familiile 
eroilor noştri, de copiii lor, şi îi considerăm, prin tot ceea ce gândim şi prin tot ceea ce facem, ca fiind 
parte a marii familii a Armatei României. 

Şi o dovadă a acestor sentimente este faptul că ceremonia de astăzi o desfăşurăm într-un loc 
atât de important pentru noi toţi - Monumentul Eroilor Aerului, închinat actelor de eroism ale aviatorilor 
români.

În încheiere, vreau să vă asigur că echipa în fruntea căreia mă aflu la conducerea Ministerului 
Apărării Naţionale are voinţa, determinarea şi mijloacele de acţiune care să asigure Forţelor Aeriene 
Române dezvoltarea pe baze moderne, în acord cu realităţile vremurilor în care trăim. 

În dotarea Forţelor Aeriene au intrat primele aeronave de transport scurt-mediu curier de tipul 
C-27 J SPARTAN şi vă asigur că nu ne vom opri aici, iar structurile acestei categorii de forţe vor fi 
înzestrate cu mijloace şi echipamente performante, care să fie în măsură să răspundă eficient provocărilor 
generate de riscurile şi ameninţările actuale la adresa securităţii naţionale şi globale.

De Ziua Forţelor Aeriene, când Armata Română vă sărbătoreşte cu mândrie, vă doresc multă 
sănătate şi bucurii, putere de muncă în nobila dumneavoastră misiune de a servi patria sub 
Tricolor!

Un gând bun transmit familiilor şi tuturor celor dragi dumneavoastră,  cărora le mulţumesc 
pentru efortul şi înţelegerea de care dau dovadă şi îi asigur de tot sprijinul meu.

Vă felicit călduros cu ocazia sărbătoririi Zilei Forţelor Aeriene şi a primirii Drapelului de Luptă şi 
vă urez mult succes în activitate!

DISCURSUL 
ministrului apărării naţionale, domnul Gabriel OPREA, 

la ceremonia organizată cu prilejul aniversării 
Zilei Forţelor Aeriene şi primirii Drapelului de luptă 

de către Statul Major al Forţelor Aeriene
Piaţa Aviatorilor, 20 iulie 2011

Momentul înmânării de către ministrul apărării naţionale a 
Drapelului de luptă al Statului Major al Forţelor Aeriene

Depunerea unei coroane de flori la Monumentul Eroilor Aerului de către 
ministrul apărării naţionale şi reprezentanţi ai Statului Major General

Ministrul apărării naţionale, domnul Gabriel OPrEA,
 alături de invitaţii la festivităţi

20 iulie – Ziua Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene
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Demonstraţii aviatice în 
premieră, acrobaţii aeriene de 
excepţie şi  o combinaţie 
uimitoare de talent, curaj şi 
profesionalism au putut fi urmă-
rite sâmbătă, 16 iulie 2011, pe 
Aeroportul Internaţional Henri 
Coandă Bucureşti, la mitingul 
aerian OTOPENI AIR SHOW, 
într-un spectacol de anvergură.

Aflat la cea de-a treia ediţie, 
Otopeni Air Show a oferit publi-
cului ocazia de a-i cunoaşte şi 
admira pe cei mai buni profesi-
onişti ai manşei din aviaţia 
militară, civilă şi sportivă din 
România.

Gheorghe StAncu, Emil 
tEcucEAnu, Ion StăIculEScu, 
Relu ScRIPcARIu, noris nIcA, 
nicolae cR Eţu, crist ian 
POEnARu, Adriean GEAnă, 
Emil OltEAnu, Mihail BulFAn, 
ciprian tIMOFtE sunt unii 
dintre cei mai experimentaţi şi 
competitivi piloţi ai Forţelor 
Aeriene Române. Cu mii de ore 
trecute în carnetul de zbor, cu 
experienţe trăite la intensităţi 
maxime, aceştia reprezintă o 
parte a protagoniştilor celor mai 
spectaculoase demonstraţii care 

Cei mai talentaţi piloţi români 
au făcut demonstraţii de zbor 

la cel mai important miting 
aerian al anului

au avut avea loc pe cerul de 
deasupra Aeroportului Henri 
Coandă, în cadrul mitingului 
Otopeni Air Show 2011.

Forţele Aeriene au partici-
pat cu aeronave de t ipul: 
MiG-21 lanceR , An-26, c 27J 
Spartan, IAR-99 ŞOIM , IAR-
330 Puma MEDEVAc, IAR-330 
SOcAt.

Cu mii de ore de zbor la activ 
şi un palmares impresionant în 
privinţa exerciţiilor militare şi a 
spectacolelor aviatice la care a 
participat în ţară şi în străinătate, 

căpitan-comandorul Gheorghe 
Stancu a fost cel care a despicat 
cerul pe 16 iulie la bordul unui 
MiG-21 LanceR. “Această profesie 

Maior Mircea BArAC

MiG-21 Lancer “APEX 01” Cdor. Valentin Tănasă - Fl. 95 Aer. 
- “Flare, flare, flare!”

Alex TrANDAFIr, Adrian SuLTĂNOIu

Cpt. cdor. Ionel MACOVEI - un 
controlor aerian de excepţie

în suita manifestărilor dedicate aniversării zilei aviaţiei române şi a 
Forţelor aeriene, în perioada 15.07 – 22.07.2011, Muzeul naţional al aviaţiei 
române a expus la cercul Militar naţional o galerie de fotografii având ca 
temă “60 de ani de aviaţie reactivă de luptă în România”.

La vernisajul expoziţiei a participat şeful statului Major al Forţelor aeriene, 
generalul maior dr. CÂrNU Fănică, moment propice pentru  acordarea de 
diplome şi medalii unor personalităţi militare şi civile implicate în fenomenul 
aeronautic din românia.

expoziţia a scos la lumină o scurtă incursiune în istoria aviaţiei reactive 
române, cuprinzând, în măsura în care au permis mărturiile epocii, dar şi 
spaţiul expoziţional, exponate de referinţă din evoluţia categoriei noastre de 
forţe armate.

Desigur că un asemenea demers nu a avut darul  să releve, în întregul ei, 
istoria aviaţiei reactive de luptă din românia. ar fi fost, practic, imposibil. 
atât datorită complexităţii perioadei istorice abordate, cât şi duratei la care 
se referă. Şase decenii de căutări şi de eforturi, de mari realizări, în plan 
naţional, dar şi universal.

cu toate acestea, expoziţia poate fi considerată un punct de plecare, un 
început al unor noi şi mai ample demersuri în planul redescoperirii valorilor 
naţionale pe tărâmul atât de fascinant al cuceririi spaţiului aerian.

De remarcat şi efortul preşedintei fundaţiei erou aviator alexandru 
şerbănescu, doamna eleonora arbăNaş care, prin intermediul fundaţiei 
pe care o conduce se implică activ în toate activităţile dedicate promovării 
imaginii şi istoriei aeronauticii române. iar la acest eveniment, prin intermediul 
fundaţiei menţionate, au putut fi expuse o serie de picturi extrem de interesante 
ale unor tineri pasionaţi de aviaţie.

Expoziţie de fotografie la Cercul Militar Naţional

60 de ani de aviaţie 
reactivă în România

Şeful Statului 
Major al 
Forţelor Aeriene 
înmânează 
Emblema de 
Onoare a 
Forţelor 
Aeriene 
cosmonautului 
Dorin-Dumitru 
PruNArIu

Întâlnire a 
şefului SMFA cu 
generalul (r) Ion 

DOBrAN şi 
membri ai 

Fundaţiei “Erou 
căpitan aviator 

Alexandru 
Şerbănescu“

Expoziţia a reprezentat un veritabil maraton documentaristic 
şi a oferit publicului aspecte inedite din aviaţia militară 

De la stânga la 
dreapta: Cdor. Alex 
Trandafir 
(coordonat or), Gl. fl. 
aer. dr. Alexandru 
Găluşcă 
(comandant ul 
detaşament ului 
Forţelor Aeriene), 
dl. Cătălin Predoiu 
(director 
operaţiona l AIHCB), 
Cdor. Florin 
Căpitanu, Cdor. 
Dan Vîrdol 
(Siguranţa 
Aeronautic ă)
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cere dedicare totală şi trebuie să 
pui mult suflet atunci când o 
practici. Este singurul lucru de care 
nu m-am plictisit niciodată”, ne-a 

mărturisit căpitan-comandorul 
Gheorghe Stancu.

Publicul prezent la Otopeni 
Air Show a fost martorul unor 

demonstraţii de viteză, precizie 
şi coordonare pe care piloţii 
militari le-au prezentat în aer. 
Aeronavele militare pe care le-au 
pilotat nu doar au făcut paradă 

pe cer, dar au prezentat şi scena-
riul unor exerciţii care pot fi baza 

unor intervenţii reale, pentru 
care se antrenează zi de zi. E 
lesne de înţeles, dat fiind că 
aceşti virtuozi ai aerului urcă de 
fiecare dată la bord cu intenţia 
de a obţine performanţe care să 
le întreacă pe precedentele. 

Pilotul 
catapultat işi 

semnalizea ză 
poziţia cu fum, 

la sosirea 
detaşamentului 

CSAr

Elicopterul 
IAr-330 SOCAT în 
timpul misiunii 
CSAr

“Performanţă într-un zbor contro-
lat 100%”, ne-a destăinuit 
comandorul Adriean Geană 
primele sale gânduri atunci când 

urcă la bord. Chiar şi aşa, toţi au 
emoţii la fiecare decolare. “La 
experienţa pe care o am în aviaţie, 
emoţiile s-au schimbat un pic faţă 

de începuturi. Dar în aviaţie, ele 
sunt permanente”, ne-a explicat 
locotenent-comandorul  Emil 
tecuceanu, unul dintre piloţii 
care în primăvara acestui an a 

participat la acţiunea de evacuare 
a cetăţenilor români şi străini de 

pe teritoriul unei Libii nesigure.
Forţele Aeriene au prezentat 

două demonstraţii de acţiune 
tactică, în prima dintre ele, 
publicul având ocazia să observe 
tacticile, tehnicile şi procedurile 
de căutare-salvare prin luptă a 

echipajelor care sunt doborâte 
în spatele liniei de contact, pe 
timpul ducerii acţiunilor de 
luptă.

În cea de a doua acţiune 
tactică, publicului i-au fost pre-
zentate tacticile, tehnicile şi 
procedurile de intervenţie 
împotriva unei aeronave detur-
nate, care utilizează neautorizat 

spaţiul aerian naţional, şi este 
forţată să aterizeze pe un aero-
drom de intervenţie. Acţiunea a 
fost prezentată în comun cu forţe 

aparţinând MAI şi SRI.
Invitata specială a ediţiei din 

acest an a fost Svetlana 
Kapanina din Rusia, multiplă 

Elicopterul MEDEVAC în cautarea pilotului catapultat

campioană mondială, conside-
rată cea mai bună femeie-pilot 
d e  a c r o b a ţ i e  d i n  t o a t e 
timpurile.

Publicul, mulţumit de evolu-
ţiile piloţilor, nu s-a lăsat înfrânt 
de cele peste 35 de grade nici 
după ultima aterizare, dorind 
astfel a răsplăti efortul unor piloţi 
de excepţie cu ropote de aplauze 

la festivitatea de premiere. 
Iar concluzia este că piloţii 

sunt oameni care îşi consideră 
meseria periculoasă, dar nu cu 

mult mai periculoasă decât altele. 
Chiar dacă, uneori, experienţele 
trăite ating cotele maxime ale 
emoţiilor. 

Aeronavele 
MiG-21 Lancer 

însoţesc 
aeronava C-27J 

SPArTAN în 
timpul 

exerciţiului de 
Poliţie Aeriană 

(foto: Eugen 
MIHAI/

Observatorul 
Militar)

Evacuarea pasagerilo r şi a teroriştil or la finalul demonstraţiei 
tactice de Poliţie Aeriană

Festivitat ea de decernare a diplomelor pentru detaşament ul 
Forţelor Aeriene

IAr-99 ŞOIM în timpul exerciţiului de căutare-salvare
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cÂMPIA tuRZII
“Aripi argintii pentru cerul întotdeauna 

senin al româniei, cu tot respectul pe care 
au datoria să îl poarte aviatorii semenilor 
lor” este mesajul pe care de acum înainte, 
trecătorii îl pot citi pe monumentul inaugurat 
pe data de 20 iulie, de Ziua Aviaţiei Române 
şi a Forţelor Aeriene, la intrarea în câmpia 
turzii dinspre Târgu-Mureş, în dreptul 
localităţii Luna, acolo unde îşi are sediul 
Flotila 71 Aeriană. Un avion MiG-21 ce poartă 
cocarda tricoloră reprezintă omagiul adus 
de către Consiliul Local Câmpia Turzii în 
parteneriat cu Flotila 71 Aeriană şi Club 

Rotary Turda şi transmite mesajul “Glorie şi 
recunoştinţa escadrilei din ceruri”, în semn 
de preţuire şi aducere aminte pentru piloţii 
militari decolaţi pentru eternitate de pe 
aerodromul de la Luna.

O zi specială pentru sutele de vizitatori ai 
flotilei aeriene cu ocazia Zilei Porţilor Deschise, 
marcată printre altele de posibilitatea de a 
vedea “pe viu”, pe lângă deja familiarele MiG-21 
LanceR şi IAR-330, celebrul vânător de tancuri 
A-10, prezent la Câmpia Turzii pentru exerciţiul 

“Dacian Thunder-2011” ce se afla în desfăşurare. 
O zi de zbor normală pentru piloţii militari 
români şi americani, marcată însă şi de evoluţia 
paraşutiştilor sportivi.

Referindu-se la semnificaţia zilei de 20 
iulie, comandantul Flotilei 71 Aeriană, gene-
ralul de flotila aeriană laurian AnAStASOV 
a spus: “Românii sunt mândri de tradiţia lor 

aeronautică. Istoria aviaţiei române este istoria 
onoarei, a sacrificiului. Aviaţia militară a parti-
cipat la marile bătălii ale românilor din secolul 
trecut în strânsă colaborare cu celelalte structuri 
ale armatei române”.

”Vânătorul de 
tancuri” A-10, un 

element inedit si o 
apariţie neaşteptată 

pentru vizitatorii 
Flotilei 71 Aeriană

Avionul-monument 
ce străjuieşte spre 
aducere aminte 
drumul către locul de 
unde au plecat spre 
escadrila din ceruri 
colegii şi prietenii 
aviatorilor de la 
Câmpia Turzii 

Prilejul mult aşteptat de către fotografii şi pasionaţii de aviaţie prezenţi pe aerodrum: 
decolarea aeronavelor A-10 Thunderbolt 

BaCĂu
Sâmbătă 2 iulie 2011, Flotila 95 aerienă 

Bacău ”Căpitan aviator alexandru Șerbănescu” 
a  organizat “Ziua porților Deschise”, care a 

culminat cu un spectacol aerian în care au evoluat 
atât aeronave din dotarea  Flotilei 95 Aeriene, dar 
şi aeronave civile aparținând unor firme sau 

persoane particulare. Activitatea a debutat cu 
ceremonialul militar şi religios. 

Startul activităților de zbor a fost dat de ate-
rizarea la punct fix a unui paraşutist sportiv.

Spre încântarea 
copiilor şi nu numai, 
şi anul acesta a fost 

prezent MiG-ul 21 
Lancer, avionul 

modernizat în 
cadrul Aerostar 

Bacău 

Decolare în forţaj total a Mig-ului 21 Lancer
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Trei  avioane MiG-21 lancer a şi B au 
efectuat două treceri la verticală cu eşalonări 
diferite, după care  au rupt formația şi au venit la 
aterizare.

O formație compusă din două elicoptere 
iar-330 SOCaT a evoluat în două momente din 
spectacolul aerian. 

Dintre aeronavele uşoare şi ultrauşoare pre-
zente au evoluat individual sau în formații un 
girocopter  Magni Gyro M-24 Orion înmatriculat 
în Italia, un avion Aerospool WT9 Dynamic, 
CTSW, CTLS, Apollo Fox, Revenge M10, Aerostar 
Festival şi un Cessna 207.

În încheierea demonstrațiilor de zbor au 

evoluat paraşutiştii sportivi, iar dintr-un  avion 
ultrauşor s-au aruncat flori deasupra publicului.

La sol a existat şi o expoziție statică cu aeronave 

şi tehnică din dotarea Bazei Aeriene Bacău, 
completată cu aeronave civile.

A consemnat în scris şi în imagini,
ing. Dănuţ VLAD

Două elicoptere 
IAr-330 SOCAT au 
evoluat în zbor în 
diferite momente ale 
zilei; acest tip de 
elicopter a putut fi 
admirat şi în expoziţia 
statică

Decolare în forţaj total a Mig-ului 21 Lancer

BucuREŞtI
Flotila 90 Transport Aerian a fost, ca de obicei, gazdă primitoare pentru vizitatori cu ocazia 

Zilei Porţilor Deschise, organizată în prima zi nelucrătoare de după  aniversarea Zilei Aviaţiei 
şi a Forţelor Aeriene; numeroşi vizitatori au putut sta aproape de aeronavele şi tehnica din 
dotarea Flotilei, au fost organizate zboruri de agrement pentru membrii familiilor cadrelor 
militare, s-a permis accesul la bordul aeronavelor, de un real succes bucurându-se aeronava 
C-27J SPARTAN, nu de mult timp intrată in dotarea Forţelor Aeriene Române.

A consemnat Adrian SULTĂNOIU

Maistrul militar 
George “Joe” 
ŞANDru, proaspăt 
întors dintr-o 
misiune “Cer 
Deschis“ împreună 
cu nepoata sa, 
Georgiana-Daniela, 
aratându-i 
aeronavele cu care 
unchiul a zburat şi 
mai zboară încă

Toţi copiii s-au bucurat în preajma 
păsărilor din dural

“Ce dacă e cald, tati vrea să se uite la 
avioane, dar las’ că mă fac eu mare...“

O altă atracţie a expoziţiei statice, avionul de cercetare şi aerofotogrammetrie AN-30
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Imnul naţional al României a răsunat la 
KAIA în data de 20 iulie a.c., cu ocazia sărbă-
torii Zilei Aviaţiei Române. Detaşamentul 
românesc dislocat pe aeroportul Internaţional 
Kabul în vederea conducerii operaţiilor aeriene, 
asigurării securităţii  şi suportului logistic a 

marcat evenimentul conform tradiţiilor şi 
culturii organizaţionale a categoriei noastre 
de forţe.

Astfel, după intonarea imnului naţional 
s-a dat citire mesajelor ministrului apărării 
naţionale, şefului Statului Major General şi 
şefului Statului Major 
al Forţelor Aeriene. 
Totodată, cu această 
ocazie, un număr de 12 
militari ai detaşamen-
tului au fost decoraţi cu 
Emblema de Onoare a 
Forţelor Aeriene.

Punctul culminant 
al activităţii l-a consti-
tuit dezvelirea unui 
ansamblu monumental 
dest inat a rămâne 
mărturie eforturilor 
depuse de personalul 
detaşametelor KAIA româneşti care au deţinut, 
deţin sau urmează să deţină comanda 
Aeroportului Internaţional Kabul.

Istoricul ansamblului monumental datează 
încă din anul 2006 şi constă în reproducerea a 
două lucrări ale sculptorului român Constantin 
Brâncuşi, intrate în patrimoniul universal al 
lucrărilor de artă, respectiv: Masa Tăcerii şi 
Coloana Infinitului. Coloana infinitului fusese 
ridicată în urmă cu cinci ani de detaşamentul 
românesc KAIA LEAD NATION 2006, însă 
am descoperit-o mutată într-un loc izolat, 

impropriu pentru un monument şi într-o stare 
depreciată. Prin contribuţia personalului 
militar şi civil român care îşi desfăşoară în 
prezent activitatea la KAIA, acest monument 
a fost mutat într-un loc central în jurul căruia 
s-a construit Masa Tăcerii. Un inginer de 

construcţii afgan şi un inginer proiectant 
olandez au lucrat la realizarea acestui proiect 
timp de două luni şi jumătate. Pe frontispiciul 
ansamblului monumental au fost gravate citate 
în trei limbi – română, engleză şi dari, iar bustul 
inegalabilului sculptor stă de strajă acum 

monumentului.
S p i r i t u a l i t a t e a 

poporului român este, 
iată, prezentă şi pe 
tărâm afgan, contribu-
ind astfel la promovarea 
imaginii ţării noastre în 
lume prin intermediul 
culturii.

Z i u a  F o r ţ e l o r 
Aeriene Române a 
constituit, de asemenea, 
un bun prilej de a fi 
prezentat istor icu l 
categoriei noastre de 

forţe celorlalte detaşamente prezente în misiune 
pe aeroportul din capitala greu încercatului 
Afganistan.

O festivitate, o aniversare departe de ţară 
şi de cei dragi, dar o sărbătoare care a avut 
darul de a crea o punte de legătură între 
România şi reprezentanţii tuturor naţiunilor 
aflate în tranzit sau în misiune la KAIA. Un 
rol de ambasadori culturali ai României care 
vine să înobileze astfel activitatea desfăşurată 
în mod excepţional de detaşamentul Forţelor 
Aeriene Române din Afganistan.

unui număr de 12 
militari ai 

detaşamentului 
KAIA le-a fost 

acordată Emblema 
de Onoare a 

Forţelor Aeriene

Brâncuşi, imagine a spiritualităţii 
româneşti la KAIA

În perioada 16-24.07.2011 echipa 
de pentatlon aeronautic a Forţelor 
Aeriene a participat, în cadrul dele-
gaţiei Armatei Române, la Jocurile 
Mond ia le  Mi l ita re de Va ră a le 
Consiliului Internaţional al Sportului 
Militar (C.I.S.M.) ‚ ţinute anul acesta 
la Rio de Janeiro (BRAZILIA).

Jocurile Mondiale au constituit 
un eveniment de excepţie, la care au 
par t icipat aproximativ 7.000 de 
sportivi (mulţi dintre ei medaliaţi 
olimpici, mondiali sau continentali) 
şi oficiali din peste 100 de ţări, din 
cele 133 afiliate la organizaţie.

În cadrul Jocurilor, sportivii din 
For ţele Aer iene au par t icipat la 
Campionatul Mondial Militar de 
Pentatlon Aeronautic, competiţie 
deosebit de complexă şi atractivă, 
ale cărei probe constau în tir, nataţie 
cu obstacole, spadă, traseu aplicativ 
de baschet şi supravieţuire (orientare 
şi pista cu obstacole).

Şi în acest an, la această compe-
tiţie specifică aviaţiei au participat 
sportivi din ţări cu tradiţie în această 
d isc ipl ină,  precum F I N L A N DA 
(câştigătoarea ultimelor trei ediţii), 
BR A Z IL I A ,  T U RCI A ,  SU EDI A , 
NORVEGIA, etc.

Deşi concurenţa a fost acerbă, 
sportivii noştri au reuşit rezultate 
notabile, câştigând în probele indi-
viduale locul I la orientare (lt. Pupăză 
Ion) şi pista cu obstacole (m.m.IV 
Tiutiu Cătălin-Nicolae). 

Echipa Forţelor Aeriene Române 
a fost compusă din:

– căpitan de echipă: lt.col. 
Scurtu Ilie (U.M. 01835);

– antrenor: plt.adj. Albu Mihai 
(U.M. 01835),

– sportivi: lt. Pupăză Ion (U.M. 
01993),  m.m.I V Tiut iu Cătă l in-
Nicolae (U.M. 01812), m.m.IV Jipa 
Dragoş-Alexandru (U.M. 02208) şi 
cap. Bădicel Daniel (U.M. 01858).

For] e l e  A er i e n E 
 \ n  compe t i ] i i  s port i v e 

I N T ERN A ] ION A L E

Locotenent-colonel 
Ilie SCurTu

Antrenorii şi sportivii din echipa 
Statului Major al Forţelor Aeriene

Colonel Mărgărit PuFLEA

Ansamblul monumental 
format din Masa Tăcerii 
şi Coloana Infinitului 
amenajat la KAIA.
Pe 20 iulie aici s-au citit 
Ordinul ministrului 
apărării naţionale şi 
mesajul şefului Statului 
Major al Forţelor 
Aeriene privind 
sărbătorirea Zilei 
Aviaţiei române şi a 
Forţelor Aeriene
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“Este oraaaaaa... 
Pavilionul, geacul şi marele pavoaz, sus!!!”
Comanda care în sunet de siflee, în fiecare an la 

mijloc de secelar şi de Praznicul Adormirii Maicii Domnului, 
răsună pe faleza Cazinoului din Constanţa, acolo unde, 
marinarii de multe ori neştiuţi sau nevăzuţi, sărbătoresc 
cu eleganţa, nobleţea şi sobrietatea date de o veche 
tradiţie, Ziua Marinei Române. 

Anul acesta, pentru militarii din Forţele Navale, 
evenimentul a avut o semnificaţie aparte: Drapelul de 
luptă al Statului Major al Forţelor Navale a fost înmânat 

de către ministrul apărării naţionale, domnul Gabriel 
OPREA, şefului SMFN, viceamiralul dr. Aurel POPA. La 
festivitate, printre invitaţi s-au aflat, deasemenea, şeful 
Statului Major General, generalul-locotenent dr. 
Ştefan Dănilă şi şeful Statului Major al Forţelor Aeriene, 
generalul-maior dr. CÂRnU Fănică.

Nave militare maritime şi fluviale (ce pot opera şi în zona 
lagunară a Mării Negre) sau ale Ministerului Administraţiei şi 
Internelor se află în larg, la ancoră sau în marş, vegheate 
maiestuos de nava Şcoală “Mircea”, bricul ce parcă acum, 
într-o eră a tehnologiei, a informaţiei şi a vitezei, trăieşte o a 
doua tinereţe, amintind cu fiecare velă sau parâmă atât despre 
complexitatea cât şi despre poezia meseriei de om al mării.

De la această sărbătoare de suflet pentru toţi militarii, 
nu au lipsit nici anul acesta, în contextul redefinirii continue 
a războiului în cazul conflictelor asimetrice, piloţii militari din 
Forţele Aeriene.

După momentul festiv al prezentării drapelului naţional 
de către un elicopter iAR-330 nAVAl, aparţinând Grupului 
de elicoptere al Forţelor Navale, o adevărată canonadă 
marchează inceputul exerciţiului mixt (aerian, naval si 

terestru) ce avea să urmeze: navele din larg resping, cu 
armamentul de la bord, un atac aerian efectuat de aviaţia 

“ostilă”, reprezentată de către o celulă de iAR-99 ŞOiM de 
la Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Aeriene şi o formaţie de 
MiG-21 lanceR de la Flotila 86 Aeriană.

O grupă militară, condusă de şeful doctrinei şi instrucţiei 

din SMFA, generalul de flotilă aeriană dr. Alexandru-
Petru GălUŞCă, ce a avut în compunere pe  comandorul 
Alexandru TRAnDAFiR (locţiitor), comandorul Adrian 
DiACOnU (conducător de zbor) şi căpitan-comandorul 
ionel MACOVEi  (controlor de trafic aerian) avea să aibă 
răspunderea a tot ceea ce a însemnat operaţiune aeriană, fie 

ea dusă fiind de către aeronave ale Forţelor Aeriene sau de 
către aeronave ale Forţelor Navale, militarii oferind în acelaşi 
timp şi sprijin aviaţiei sportive ce a evoluat la finalul 
manifestărilor.  Operaţiunile au fost complexe - o complexitate 
dată atât de timpul extrem de scurt, scurs între momentele 
exerciţiului desfăşurat, cât şi de numărul aeronavelor implicate 
într-un spaţiu aerian destul de restrâns: aprovizionare la 
verticală desfăşurată pe fregata Mărăşeşti sau apuntarea pe 
fregata Regele Ferdinand aflată în marş, acţiuni desfăşurate 
de către piloţii-marinari.

Două elicoptere ce purtau cu eleganţă pe fuzelaj ciulinul 
ce le defineşte apartenenţa la Flotila 86 Aeriană, aparţinând 

escadrilei de elicoptere dislocată pe aerodromul Mihail 
Kogălniceanu, de data aceasta reprezentând forţele “aliate”, 
au fost implicate în “ostilităţile” desfăşurate pe mare: dintr-un 
elicopter au fost lansaţi la apă în salt liber scafandrii EOD iar 
din cel de-al doilea, au fost coborâţi în rapel alţi scafandri 
implicaţi în respingerea unui atac terorist îndreptat împotriva 
grupului de nave.

La finalul exerciţiului, un elicopter de la Forţele Navale 
a efectuat extragerea scafandrilor ce îşi terminaseră misi-
unea, lăsând atât asistenta de pe faleză cât şi turiştii aflaţi 
pe plaja Modern, cu respiraţia tăiată dar şi cu sentimentul 
de satisfacţie că ceea ce au văzut nu este doar apanajul 
producţiilor cinematografice.

Avioanele şi elicopterele au plecat acasă la ele, fie în 
mijlocul Bărăganului încins de soare sau bătut de vânt, pentru 
a fi pregătite pentru principala lor misiune, aceea de asigurare 
a Serviciului de Luptă Poliţie Aeriană, fie acolo, aproape de 
dealurile unde se vesteşte o toamna ruginie şi bogată, unde 
noi generaţii de piloţi vor învăţa a deveni luptători aerieni, fie 
la malul mării unde, oamenii de la manşă sunt pregătiţi în 
fiece clipă să vină în ajutorul semenilor ce le-ar cere ajutorul 
în situaţii de urgenţă.

Rămân în urmă cu mersul lor maiestuos, domol dar ferm, 
navele militare. Cu sărbatoarea în sufletele marinarilor şi cu 
marele pavoaz arborat până la apusul soarelui, însoţite fiind 
de veşnic tânărul Mircea şi de gândul abia şoptit al celui care 
a consemnat, atât în scris cât şi în imagini: CER SENIN, bun 
cart înainte şi vânt din pupa, camarazi!!! 

Ministrul apărării naţionale înmânează 
Drapelul de luptă şefului SMFN

Desant în rapel al scafandrilor pentru 
respingerea unui atac asupra grupului de nave

În albastru, echipa 
“mini Air Ops“ de la 

sărbătoarea 
Marinei române

Lansare de 
paraşutişti de la 

bordul 
elicopterului; 

echipajului nu îi 
sunt necunoscute 

operaţiunile 
efectuate deasupra 

mării

Adrian SuLTĂNOIu
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“Mission First, 
Safety always”

Aeroportul International Kabul 
reprezintă o provocare pentru operaţiile 
aeriene atât datorită amplasamentului, 
cât şi condiţiilor meteo întâlnite aici. În 
primul rând este situat la o altitudine de 
1800 de metri, fiind înconjurat de munţi 
cu elevaţii ce depăşesc 3000 de metri. Prin 
urmare, orice aterizare sau decolare 
necesită concentrare maximă pentru 
echipaje şi, nu în ultimul rând, o pregătire 
specială. Pentru o mai bună înţelegere 
adăugăm faptul că poziţ ionarea 
aeroportului, coroborată cu temperaturile 
ridicate din timpul zilei (în prezent se 
înregistrează maxime de 350C) determină 
o scădere dramatică a performanţelor 
aeronavelor datorită diminuării puterii 
disponibile a motoarelor. 

Când vorbim despre decolare, un calcul 
riguros al greutăţii maxime ce poate fi 
luată la bord trebuie realizat luând în 
considerare elevaţia, temperatura aerului 
la momentul respectiv, componenta 
vântului şi, nu în ultimul rând, ruta ce 
determină cantitatea de combustibil 
necesară. Toate aceste calcule specifice 

fiecărui tip de aeronavă determină trecerea 
sau nu peste crestele munţilor ce înconjoară 
Kabulul şi, în final, o misiune reuşită sau 
... o catastrofă aeriană. Aterizarea pe Kabul 
prezintă, de asemenea, aspecte foarte 
dificile. Traiectoria ce trebuie urmată pe 
timp de noapte sau în condiţii meteo ce 
reduc vizibilitatea sub un kilometru este 
trasată radio-electronic de mijloace de 
radionavigaţie şi orice abatere de la traiect 
se poate finaliza prin lovirea versanţilor 
muntoşi. Un alt aspect caracteristic 
aeroportului Kabul este poziţionarea pistei 
pe directia 1100-2900 dată de caracteristicile 
reliefului şi nu de direcţia predominantă 
a vântului. Astfel, vântul ce suflă adesea 

un material realizat de echipa „Air Ops” a Forţelor Aeriene Române, dislocată la Kabul

Operaţiile aeriene de la KAIA sunt exprimate, de regulă, prin statistici cu multe cifre, 
grafice, fotografii, toate acestea oferind imaginea de ansamblu a rezultatelor obţinute 
pe o perioadă determinată de timp. reprezintă, de fapt, munca unei echipe închegate, 
care-şi desfăşoară activitatea în cadrul a şase departamente - centrul de operaţii, turnul 
de control, siguranţa aeronautică, meteo, pompieri şi terminalul de pasageri şi cargo. 

cu 20-25 m/s şi este predominant 
perpendicular pe direcţia pistei adaugă 
un efort suplimentar în fazele de decolare 
şi aterizare. Adesea acest vânt antrenează 
praf şi nisip, fapt ce reduce vizibilitatea şi 
îngreunează operaţiile aeriene.

Am făcut această scurtă introducere 
în atmosfera aeroportului Kabul doar 
pentru a oferi o mai bună viziune asupra 
problemelor şi riscurilor la adresa 
siguranţei aeronautice. Iar la toate aceste 
aspecte trebuie să adăugăm traficul 
aglomerat, diversitatea tipurilor de 
aeronave care operează plecând de la 
avioane clasice, elicoptere şi finalizând 
cu avioane strategice de transport de tipul 
C-17, AN-124, B-747. Totul se combină 
într-un mediu de activitate internaţional 
cu diferenţe de cultură organizaţională, 
fără a mai socoti diferenţele în ceea ce 
priveşte cultura siguranţei aeronautice. 
Cert este că încet dar sigur, de când 
România a devenit Lead Nation se poate 
vorbi de o creştere a securităţii aeronautice 
pe acest aeroport. În Biroul de management 
al siguranţei aeronautice funcţionează un 
amalgam de naţionalităţi constituit din 
doi portughezi, un grec, doi bulgari, un 
belgian şi, nu în ultimul rând, un român 
care încearcă să le canalizeze eforturile 

şi să gestioneze problemele de securitate 
aeriană care apar pe aeroport şi care ... 
nu sunt puţine. Orientăm activitatea 
noastră spre prevenţie, însă de multe ori 
este foarte dificil, deoarece echipajele nu 
pot fi direct influenţate şi ne bazăm adesea 
doar pe o coordonare indirectă şi pe o 
comunicare a tuturor problemelor întâlnite 
c onduc ător i lor  c ompa n i i lor  sau 
operatorilor. Eforturile noastre au arătat 
rezultate în sensul diminuării numărului 
de incidente, în condiţiile în care pe 
timpul verii traficul se intensifică şi 
numărul total de mişcări se află într-o 
creştere continuă. Sperăm să menţinem 
acest trend descendent! 

“Good morning, 
this is KAIA Eagle 

Ops”
Cei care nu au ajuns să vadă cu 

proprii ochi KAIA sau Kabul Afganistan 
Internaţional Airport, ar putea spune 
că numai aeroport nu poate avea o ţară 
ca Afganistanul, unde de mai bine de 
30 de ani este război. Şi asta dacă nu 
luăm în considerare şi restul imaginii 
acestei ţări, unde pare că s-a inventat 
sărăcia, unde analfabetismul tinde către 
90% şi negativismul ar putea continua 
cu o listă mai mult sau mai puţin 
nedreaptă. Nu este simplu să vorbeşti 
despre aeroportul Kabul, aeroport unde 
aterizează şi decolează zilnic peste 300 
de avioane, cu unele excepţii când în 
anumite intervale orare, din cauza 

temperaturilor ridicate sau a capriciilor 
vremii (nu ale meteorologilor, ei sunt 
cu noi!), numărul de operări scade 
vertiginos.  Dacă mai adăugăm cele 
peste 50.000 de tone de materiale 
încărcate sau descărcate într-o singură 
lună şi numărul de mii de pasageri, 
probabil că am reuşi să vă captăm 
atenţia.

Dar ca să se ajungă la astfel de cifre 
este nevoie de multă muncă, concentrare, 
f lexibilitate, determinare şi, mai ales, 
spirit de echipă. Nu neapărat în cadrul 
Grupului de Operaţii Aeriene, ci în 
cadrul extins al coaliţiei în care ne 
desfăşurăm activ itatea. Căutăm şi 
oferim soluţii într-un timp cât se poate 
de  sc u r t .  Avem cre at iv it ate a  ş i 
f lexibilitatea de partea noastră! „La Air 
Ops NU există nu ştiu sau cred că!”, 
spune lt.cdor. Mihai Tănasă. Sună 
interesant, nu-i aşa? Vă putem confirma 
că este cu adevărat „interesant”, însă 
din aceeaşi perspect ivă şi foar te 
provocator. 

Pentru că tot am pomenit un nume 
al echipei ar trebui, firesc să îi amintim 
pe toţi, într-o ordine deloc întâmplatoare: 
cdor. Toader Vasile, cpt.cdor. Dobre 
Dănuţ, cpt.cdor. Oprea Cristian, cpt. 
Văcaru Cristian, cpt. Udrescu Gabriel, 
lt. Ionel Adrian, plt.maj. Lăpugeanu 

Membri ai echipei 
“Air Ops“a Forţelor 
Aeriene române

Comandorul Vasile TOADEr, 
şeful echipei Air Ops
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Anca, plt. Nedelcu Valentin, sg.maj. 
Harcea Adriana, sg.maj. Nica Cristina. 
Să nu vă închipuiţi că ne asumăm 
întregul succes (asta da modestie!) mai 
sunt ... şi alţii: lt. Litterbachova Linda, 
plt.maj. Ali Sakinci, plt. Servet Bayram, 
o listă lungă de specialişti Flight Safety, 
Handling, Follow Me şi, nu în ultimul 
rând, o echipă la Meteo. Poate părea 
surprinzător, însă am reuşit să ne 
integrăm rapid. Integrarea s-a dovedit 
„încăpătoare”, reuşind să creăm o 
echipă în jurul nostru. Ne completăm, 
ne sprijinim, ne învăţăm reciproc 
pentru că nimeni nu este perfect. Se 
pot comite greşeli însă aici intervine 
e c h ip a ,  î n  c ad r u l  c ă r e i a ,  pr i n 
comunicare, experienţa se generalizează 
către tot personalul, greutăţile sunt 
depăşite în acelaşi timp în care echipa 
se consolidează. Există şi tensiuni, 
contradicţii (care generează progresul!) 
generate de responsabilitatea misiunii, 
normale de alt fel, ţ inând cont de 

motivul, locaţia şi condiţiile în care ne 
desfăşurăm activitatea.

Procesarea cererilor (PPR - Prior 
Per mission Request),  elaborarea 
Pla nu lu i  de  pa rc a re ,  pregăt i re a 
şedinţelor de informare şi planificare, 
coordonarea zborurilor, evidenţa şi 
mânuirea tuturor documentelor sunt 
secvenţe ale muncii de zi cu zi. Mai 
mult decât atât, pregătim şi coordonăm 
zilnic mişcarea unor oficialităţi de 
ranguri şi nationalităţi diferite fără a 
crea incidente internaţ ionale sau 
aeronautice. Profesionişti – ni se spune 
deja de acum, la jumătatea misiunii.

Dacă zbor ur i le s-ar desf ăşura 
conform planificării, totul ar fi uşor şi 
simplu, dar suntem într-un teatru de 
operaţ i i  complex,  cu ameninţăr i 
multiple, cu reguli speciale care trebuie 
aplicate rapid. „Nici un plan nu rezistă 

primei zile de război”, spunea un strateg 
militar. Este destul de dificil. După 
eforturile făcute pentru planificarea 

continuă a zborurilor (parking, cross-
ser vic ing,  handling,  PA X, V V IP 
procedures), atunci când apar zboruri 

neprogramate – pop-up f lights –planul 
de parcare trebuie practic reconstruit. 
Pare incredibil, dar există astfel de 

„planif icatori independenţi” într-o 
coaliţie de o asemenea anvergură. „The 
best solution is yours” - dovedeşte 

d e s c e n t r a l i z a r e a  e x e c u ţ i e i  ş i 
f lexibilitatea ambelor părţi. 

O altă preocupare o reprezintă 

ana l iza şi  s inteza evenimentelor 
petrecute în anii anteriori comparată 
cu evenimentele curente. Căutarea şi 
compararea statisticilor anterioare 
reprezintă o modalitate sigură de a găsi 
cele mai bune soluţii pentru viitor. Pe 
baza analizelor detaliate şi a proiectelor 
anterioare a fost creat şi propus spre 
aprobare un plan de tranziţie a funcţiilor 
de  ba z ă  a le  aer op or t u lu i  c ăt r e 
autorităţ i le afgane care cuprinde: 
controlul traficului aerian, siguranţa 
aeronautică, serviciul meteorologic, 
pompieri şi intervenţie, mentenanţa 
sistemelor de navigaţie şi comunicaţie. 
Este adevărat că drumul de la hârtie la 
realitate este lung şi anevoios, motiv 
pentru care am căutat să prevedem şi 
să înlăturăm obstacolele încă de pe 
acum. Pregătirea resursei umane , 
actualizarea şi revizuirea documentelor 
în conformitate cu prevederile ICAO 
( O r g a n i z a ţ i a  A v i a ţ i e i  C i v i l e 

Internaţionale), toate în contextul 
îmbunătăţ ir i i  relaţ i i lor,  la  toate 
nivelurile, cu partenerul afgan. 

Încheiem prin a declara că echipa 
„Air Ops” a Forţelor Aeriene Române, 
dislocată la Kabul, îşi îndeplineşte 
misiunea pentru care s-a pregătită, face 
o impresie bună şi insuf lă încredere 
unor oameni care sunt în măsură să 
accepte provocarea. Suntem optimişti, 
există încredere în noi iar experienţa 
de până acum ne lasă să sperăm, de ce 
nu, la titlul de OUTSTANDING.

La Mulţi Ani Forţelor Aeriene 
Române de pe meleaguri afgane 
şi un CER SENIN! 

La Air Ops Nu 
există “nu ştiu“ sau 
“cred că“, principiul 

după care militarii 
români işi 

desfăşoară 
activitatea 

cotidiană

un aerodrom dificil, 
pe care operează 
zilnic peste 300 de 
aeronave, o 
multitudine de 
probleme ce stau in 
faţa echipei Air Ops

Peste 50000 de tone de materiale încărcate sau descărcate într-o singură lună, la care 
se adaugă miile de pasageri, cifre care întregesc tabloul despre complexitatea misiunii

Plutonier-major 
Anca LĂPuGEANu 
în timpul turei
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CeremONialUl a debUtat milităreşte, 
prin introducerea Drapelului de luptă în 
formaţie. ritualul a continuat, sub privirile 

asistenţei şi dincolo de emoţiile celor direct 
implicaţi, cu oficierea serviciului religios şi cu 
transmiterea mesajului ministrului apărării 
naţionale, domnul Gabriel Oprea, de către şeful 
statului Major al Forţelor aeriene, general-maior 
dr. Cârnu Fănică.

în cuvântul său, comandantul academiei, 
comandorul dr. Gabriel-Florin MOiSeSCu 
a mulţumit părinţilor pentru susţinere, corpului 
didactic pentru dăruire şi tinerilor ofiţeri pentru 
implicarea de care au dat dovadă în procesul de 
învăţământ, amintindu-le faptul că “ceea ce este 
mai greu abia acum începe. Tainele armei şi ale 
specialităţilor pe care aţi început să le descifraţi 
în academie le veţi aprofunda în viitorul apropiat 
în şcolile de aplicaţie. Răspunderile primei funcţii 
se vor accentua pe parcursul evoluţiei dumnea
voastră în carieră şi vor deveni responsabilităţi”.

Punctul culminant l-a constituit, evident, 
momentul înmânării treselor de sublocotenent. 
La acest moment, şeful promoţiei a fost recom-
pensat de către şeful statului Major al Forţelor 
aeriene cu emblema de Merit Ştiinţă Militară 
clasa a iii-a şi cu un sejur pe litoral, alături de 
alte premii constând în cărţi şi bani.

„Nu suntem oamenii vorbelor, ci ai faptelor”, 
şi-a început discursul şefa promoţiei, subloco-
tenent Silvia Butnaru.

„În ultimii trei ani sau purtat războaie, au 
izbucnit noi conflicte, sau schimbat percepţii 
asupra a tot ceea ce ne înconjoară. În acest răstimp 
neam schimbat şi noi, cei care în 2008, la depu
nerea jurământului militar ascultam cu încredere 
cuvintele de bun venit. În spatele acestei festivităţi 
se află munca, învăţătura şi dăruirea unor profesori 
dedicaţi meseriei de dascăl. Experienţele pe care 
leam trăit împreună ne vor ajuta să facem faţă 
cu succes provocărilor viitoare. Acum a venit 
momentul să demonstrăm că tot ce am acumulat 
pe parcursul studiilor vom putea valorifica în 
activitatea practică. 

Vom demonstra, în timp, că promoţia Dimitrie 
Cantemir este una de excepţie”, a promis sublo-
cotenent Butnaru.

Festivitatea s-a încheiat odată cu oficierea 
ser v ic iu lu i  re l ig ios ş i  c u acord a rea ,  de 
întregul personal a l academiei, onorului 
invitaţi lor în pas de def i lare, acompaniaţi 

Promoţia „Dimitrie Cantemir”, 
gata de luptă!

Dimineaţa zilei de 30 iulie a.c. a găsit platoul Academiei Forţelor Aeriene primenit în 
straie de sărbătoare. Tehnica de aviaţie şi de artilerie şi rachete antiaeriene folosită drept 
material de studiu în timpul cursurilor ref lectă acum razele soarelui în semn de bun venit 
pentru invitaţii – părinţi, fraţi, surori, iubiţi – celor care urmau să primească, în scurt timp, 
gradul de sublocotenent, echivalentul primului pas realizat în cariera armelor.

Promoţia “Dimitrie Cantemir” a Academiei Forţelor Aeriene “Henri Coandă” a numărat 
anul acesta 52 de absolvenţi ce urmează să îşi desfăşoare activitatea în următoarele specializări: 
aviaţie nenaviganţi, artilerie şi rachete sol-aer pentru Forţele Aeriene şi artilerie şi rachete 
antiaeriene pentru Forţele Terestre.

Maior Mircea BArAC

f i ind de sa lutu l d in aer ofer it de pi loţ i i 
aeroclubului de la Ghimbav.

O demonstraţie cu cel mai modern tun antia-
erian din dotarea Forţelor terestre, o demonstraţie 
de virtuozitate privind mânuirea armamentului 
individual de infanterie şi un recital al fanfarei 
militare au încântat asistenţa, întregind specta-
colul şi frumuseţea unei zile memorabile pentru 
tinerii absolvenţi.

realizarea fotografiilor de grup a tras, în final, 
cortina peste cei trei ani de studiu. emoţiile şi 
momentele dificile ale acestor ani au fost şterse 
cu buretele. Vor fi păstrate, însă, în amintirea 
fiecăruia, realizările, succesele, bucuriile şi 
împlinirile acestei perioade.

Sublocotenentul Eduard cIuDAtu, şef 
de promoţie la specialitatea militară 

artilerie şi rachete antiaerene este 
pasionat de reţele de calculatoare. În 
planurile sale de viitor se regăseşte o 

funcţie de lector în Academie, în 
domeniul informaticii. Îi dorim, şi pe 

această cale, mult succes!

Generalul-maior dr. CârNu Fănică o 
felicită pe şefa de promoţie de la 

Academia Forţelor Aeriene
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M E S A J U L 
MiniSTrului apĂrĂrii naţiOnale 

GaBriel Oprea
CU PRILEJUL FESTIVITĂŢILOR DE ABSOLVIRE A INSTITUŢIILOR 

MILITARE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI DE ACORDARE A PRIMULUI GRAD 
DE OFIŢER / MAISTRU MILITAR / SUBOFIŢER  ABSOLVENŢILOR 

PROMOŢIEI  2011 „DIMITRIE CANTEMIR” 

 Este o mare bucurie şi o onoare deosebită pentru mine să mă adresez tinerilor elevi şi 
studenţi militari şi dascălilor lor, astăzi, cu ocazia  ceremoniilor de absolvire a studiilor.

Promoţia acestui an poartă numele diplomatului, filosofului, omului de ştiinţă şi vizi-
onarului Dimitrie Cantemir. Personalitatea marcantă a acestui mare român, de al cărui 
renume vă legaţi astăzi, vă va veghea şi inspira cariera şi va constitui, peste ani, un motiv 
de a vă întâlni cu mândrie la reuniunile tradiţionale ale absolvenţilor, când vă doresc să 
purtaţi în tolba vieţii cât mai multe realizări profesionale şi personale.

Instituţiile de învăţământ militar reprezintă o elită în paleta instituţiilor de învăţământ 
din ţara noastră şi, de-a lungul timpului, au format şi perfecţionat generaţii întregi de 
ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri, sub îndrumarea unor profesori şi instructori de mare 
valoare.

  Rolul important pe care Armata României l-a încredinţat dascălilor, acela de a modela 
personalităţi, de a cultiva la elevii, studenţii şi cursanţii militari spiritul de răspundere 
pentru propria pregătire, s-a materializat prin folosirea cu încredere, discernământ şi 
responsabilitate a arsenalului pedagogiei moderne. 

Cadrelor didactice le adresez înalta mea consideraţie pentru întreaga activitate didactico-
ştiinţifică depusă, datorită cărora avem acum absolvenţi cu personalităţi puternice, pre-
gătiţi  pentru noi abordări privind competitivitatea în activităţile şi acţiunile militare. 

Rodul muncii dumneavoastră se îmbogăţeşte în fiecare an cu generaţii de cadre militare 
foarte bine pregătite, o resursă umană deosebit de preţioasă, care reprezintă cu demnitate 
şi profesionalism Armata României, atât în ţară, cât şi în misiunile încredinţate peste 
hotare. 

Dragi absolvenţi, 
Instituţiile militare pe care le absolviţi astăzi se bucură de un înalt prestigiu nu doar în 

Armată, ci şi în afara ei. Iar aceasta este o confirmare a faptului că societatea românească 
are, în continuare, în instituţiile de învăţământ militar un fundament solid, clădit pe valori 
cum sunt onoarea, disciplina, datoria, respectul faţă de semeni şi dragostea de ţară.

Ziua de astăzi reprezintă încununarea activităţii asidue depuse de dumneavoastră în 
sălile de clasă şi de specialitate, în laboratoare, poligoane de trageri, pe câmpul de instrucţie 
şi în cadrul exerciţiilor tactice sub îndrumarea exigentă a unui corp didactic militar şi civil, 
cu valenţe deosebite şi disponibilităţi remarcabile. Rezultatele obţinute la examenele de 
absolvire, în majoritatea lor bune şi foarte bune, reflectă seriozitatea şi maturitatea pe 
care le-aţi dovedit în pregătire. 

Dumneavoastră reprezentaţi o nouă generaţie, aceea a României membră a Alianţei 
Nord-Atlantice şi a Uniunii Europene, şi veţi fi, totodată, ambasadorii Armatei României în 
teatrele de operaţii militare multinaţionale, unde trebuie să vă manifestaţi cât mai profesionist 
prezenţa pentru a răspunde adecvat provocărilor din actualul mediu de securitate.

Acest lucru vă obligă ca, şi după părăsirea amfiteatrelor sau a sălilor de curs, să munciţi 
cu pasiune pentru a pune în practică tot ce aţi învăţat, în funcţiile pe care veţi fi încadraţi, 
în misiunile deosebit de importante ce vă vor fi încredinţate.

Aţi format până acum o echipă, o familie. Aţi legat prietenii care vor dura toată viaţa. 
Lăsaţi în urmă, cu nostalgie, plutonul sau grupa de studenţi, pe care le veţi întâlni de acum 
doar în amintiri şi, aşa cum spuneam, la reuniunile prin care veţi marca în viitor această 
frumoasă zi. Viaţa vă va cere de acum să formaţi sau să vă integraţi în alte echipe. Una 
dintre cele mai valoroase lecţii pe care le-aţi învăţat în şcoală este chiar aceasta: nimic nu 
se poate obţine fără muncă asiduă şi fără lucrul în echipă. Veţi verifica aceasta pe terenurile 
şi în poligoanele de instrucţie şi, mai ales, pe câmpurile de luptă din teatrele de operaţii. 
Veţi învăţa că, atunci când performanţa şi chiar viaţa fiecăruia dintre dumneavoastră 
depinde de camaradul de alături şi că el, la rândul său, se bazează total pe dumneavoastră, 
coeziunea echipei devine unul dintre criteriile de bază în obţinerea succesului. 

Sunt încrezător că inteligenţa, dinamismul şi creativitatea dumneavoastră vă vor asigura 
puterea să depăşiţi greutăţile inerente oricărui început de carieră. Veţi avea tot sprijinul 
conducerii ministerului pentru a vă afirma profesional şi a performa în specialităţile pentru 
care aţi optat.

Vă felicit, dragi absolvenţi, pentru rezultatele obţinute ca studenţi, elevi sau cursanţi 
şi vă doresc o carieră încununată de succes!

Adresez, de asemenea, felicitări profesorilor, instructorilor şi tuturor celor care au meritul 
de a fi proiectat traiectoria dumneavoastră profesională de ofiţeri, maiştri militari sau 
subofiţeri ai Armatei României! 

Aduc mulţumiri familiilor dumneavoastră care v-au sprijinit şi v-au fost permanent 
alături!

Mult succes în carieră!
aşa să ne ajute Dumnezeu!

Pe sublocotenent 
Bianca andreea eniCĂ 
am întâlnit-o în urmă cu 

trei ani în poligonul de 
tragere, pregătindu-se 

pentru depunerea 
jurământului militar. În 

ciuda ţinutei militare vizibil 
incomode, bobocul de 

atunci ne declara cu 
zâmbetul pe buze şi cu un 
optimism molipsitor: “Am 
renunţat la Facultatea de 

Medicină şi la cea de 
Psihologie, facultăţi unde 
fusesem admisă datorită 

rezultatelor obţinute la 
faza naţională a 

olimpiadei de biologie, 
pentru cariera militară. 
Am venit aici pentru a 
învăţa.” Şi s-a ţinut de 

cuvînt, absolvind prima la 
specialitatea militară 

artilerie şi rachete sol-aer.
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S P E c I A l I tăţ I l E  M I l I tA R E  a l e 
absolvenţilor Şcolii de Maiştri Militari 
şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene au fost 

Armament şi Muniţii, Rachete şi Sisteme 
de Lansare, Aeronave şi Motoare de Aviaţie, 
Radioelectronică de Bord de Aviaţie, 
Rachete ş i  Ar t i ler ie  Antiaer iană şi 
Radiolocaţie. Absolvenţii cursului de bază 
sunt de la arma Aviaţie Naviganţi şi au 

Locotenent Laura COZLOVPe 29 iulie a.c., la Şcoala de Maiştri 
Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene  
„Traian Vuia” şi la Şcoala de Aplicaţie pentru 
Forţele Aeriene „Aurel Vlaicu” de la Boboc 
sa sărbătorit, întro festivitate comună, 
înălţarea în gradul de maistru militar clasa 
a Va sau sergent, a maiştrilor militari sau 
a subofiţerilor pe filieră indirectă, respectiv 
terminarea cursului de bază petru ofiţeri. 
Tot în cadrul acestei ceremonii tinerii 
absolvenţi au fost numiţi în funcţii la unităţile 
militare din ţară unde au fost repartizaţi. 
Ceremonia de absolvire a promoţiei „Dimitrie 
Cantemir” a fost onorată de prezenţa 
generalului de f lotilă aeriană  dr. Alexandru
Petru GĂLUŞCĂ. Acesta  ia felicitat pe 
tinerii militari şi a participat la punerea pe 
umeri a gradelor dobândite. Festivitatea a 
fost găzduită de comandanţii celor două 
instituţii şi anume comandorul Nicolae 
GR IGOR IE şi comandorul Constantin 
STANCIU. La eveniment au mai participat 
familiile şi invitaţii absolvenţilor, precum şi 
cadre militare active şi în rezervă.

Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Forţele Aeriene

Promoţia “Dimitrie Cantemir“ intră în rânduri

primit în cursul acestei festivităţi şi 
brevetele de piloţi pe următoarele aeronave: 
IAR-99, IAR-330 PUMA şi IAR-316 B.

 Şeful promoţiei „Dimitrie Cantemir” a 
fost declarat maistrul militar clasa a V-a 
Ion Valentin luJERDEAn de la arma 
Aviaţie, specializarea Aeronave şi Motoare 
de Aviaţie. Sublocotenent claudia VOIcu 
a fost declarată şef de promoţie al cursului 

de bază. Şefii de promoţie pe arme şi 
specialităţi au fost recompensaţi cu premii 
şi diplome din partea Şefului Statului Major 
al Forţelor Aeriene, care au fost înmânate 
de generalul de flotilă aeriană dr. 
Alexandru-Petru GăluŞcă. Pe lângă 
aceste premii, şefului de promoţie al anului 
2011 i s-a oferit, tot de către şeful Statului 
Major al Forţelor Aeriene, Emblema de 
Merit Ştiinţă Militară clasa a III-a şi un sejur 
de 7 zile la mare, iar din partea fundaţiei 

„General Ştefan Guşă”  acesta a primit o 
diplomă de excelenţă şi premiul „General 
Ştefan Guşă”, constând într-o carte şi suma 
de 1000 de lei. 

Festivitatea s-a încheiat cu mai multe 
demonstraţii .  Acestea au constat în 
mânuirea armamentului de către elevi de 
anul întâi ai şcolii, prezentarea unui mic 
spectacol de arte marţiale cu şi fără armă, 
un mini miting aviatic realizat de membrii 
Clubului de Aeromodele al Şcolii de Maiştri 
Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene care 
au pilotat de pe aerodrom micile lor 
aeromodele şi de alte evoluţii ale avioanelor 
de şcoală IaK-52 şi IAR-316 B Alouette.

Şefii de promoţie pe arme şi specialităţi

Promoţia de piloţi militari de la Şcoala de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene
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17 august 2011. Zi de gală la statul Major al 
Forţelor aeriene. La invitaţia şefului instituţiei, 
generalul-maior Cârnu Fănică, a fost prezent 
generalul (r) ioan DiCeZare, pentru a fi 
omagiat şi sărbătorit, la împlinirea a 95 de ani, 
vârstă care a cunoscut aproape 75 de ani dedicaţi 
aviaţiei şi zborului. La eveniment au mai participat 
generalul de brigadă Haralambie Oprea, 
şeful resurselor la sMFa, piloţi activi de la Flotilele 
subordonate comandamentului şi membrii ai Ligii 
aeronautice române.

„Este un moment unic, un prilej minunat 
pentru noi să captăm o clipă din viaţa unui 
adevărat aviator, să ne putem îmbogăţi expe-
rienţa de viaţă şi de armă cu fapte şi întâmplări 
incredibile pentru timpurile prezente, dar şi să 
prezentăm maeştrilor noştri drumul bun pe 
care se află aviaţia militară românească. Îi urăm 
pilotului Dicezare viaţă lungă, să poată sur-
prinde viitoarele transformări din viaţa Statului 
Major al Forţelor Aeriene”, a fost urarea genera-
lului maior cÂrnu Fănică.

La rândul său, vizibil emoţionat, cu o mimică 
atinsă de anii trecuţi sub greutăţi şi bucurii multiple, 

dar cu o constanţă a memoriei şi memoriilor 
uimitoare, generalul ioan Dicezare a ţinut să 
mulţumească pentru invitaţie, pentru faptul că cei 
ca el nu au fost uitaţi, deşi nu mai sunt în prim-
planul activităţilor. „Vreau, acum, doar să mă 
gândesc la toţi prietenii mei, cei alături de care 

Generalul de flotilă aeriană dr. Alexandru-
Petru GĂLuŞCĂ decorează absolvenţii

Şeful de promoţie de la Şcoala de Maiştri 
Militari şi Subofiţeri

Abslolventele Şcolii de Maiştri Militari şi 
Subofiţeri de la Boboc

Defilarea absolvenţilor Şcolii de Maiştri 
Militari şi Subofiţeri pentru Forţele Aeriene 

Invitaţii urmăresc demonstraţile  ce au 
avut loc pe aerodromul Boboc

am pornit la un drum anevoios şi care acum 
mă privesc şi mă aşteaptă să mi le alătur, să 
mai povestim puţin. Aceasta este aviaţia. Este 
cea mai grea armă, pentru că toţi ceilalţi simt 
sprijinul pământului sub tălpi. Dar şi cea mai 
frumoasă... Singur, acolo sus, sau cu prietenii 
alături în imensitatea cerului, e cea mai fru-
moasă emoţie. Vă doresc, celor tineri, să treceţi 
prin aceleaşi emoţii ca şi mine şi să aveţi aceeaşi 
consideraţie pentru camarazii voştri”, a fost 
cuvântul aviatorului.

evenimentul a cuprins şi un schimb de cadouri 
onorifice, moment în care generalul Dicezare a 
primit un tablou cu o lucrare originală a pilotului-
pictor ion ţarălungă. Pentru memoria sa şi a 
activităţii sale, sărbătoritul a oferit o lucrare cu 
autograf privind activitatea Grupului 7 Vânătoare 
şi promisiunea că, împreună cu profesorul Sorin 
TurTuriCĂ, de la Muzeul naţional de aviaţie, 
până la sfârşitul anului, va mai apărea o lucrare 
dedicată zborului şi aviaţiei interbelice.

   „Vânătorul” ioan Dicezare s-a născut pe 12 
august 1916 în capitală, deţine peste 40 de victorii 
aeriene, o prăbuşire din care a scăpat cu viaţă şi 

multe clipe intense, la propriu, de mărturie vie a 
ceea ce înseamnă aviaţie şi zbor. a fost decorat cu 
Ordinul “Mihai Viteazul” clasa a iii-a şi “Virtutea 
aeronautică cu două spade, dar şi cu medalia 
germană “crucea de Fier” clasa i. în prezent este 
preşedintele Ligii aeriene române.

95 de ani de m~rturie aviatic~
“Hai fetiţo!”

(cuvinte scrise pe carlinga avionului BF-109E)

Plutonier adjutant Sorin SĂFTOIu

Piloţii din Forţele 
Aeriene au făcut o 

primire călduroasă 
veteranului-cavaler

Fotografie de grup cu invitaţii la manifestare

Exerciţiu “Drill Team“ executat de elevii 
din anul întâi
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“Focuri de artificii” 
la gura tunului

Piloţii aeronavelor a-10 ne-au povestit că au 
sărbătorit Ziua naţională a americii executând 
misiuni de trageri reale cu tunul calibru 30 mm 
din dotarea avioanelor, în poligonul de la Bogata, 
aflat în apropiere de câmpia turzii. Piloţii ameri-
cani s-au antrenat cu cei din Forţele aeriane 
române realizând misiuni de sprijin aerian apropiat, 
misiuni de căutare-salvare a piloţilor catapultaţi 
şi misiuni de luptă aeriană.

locotenent-colonelul Josh ruDDell, 
pilot de a-10, a mai participat la acest exerciţiu în 
românia şi în anul 2009. „În România avem parte 
de un spaţiu aerian foarte vast pentru a ne 
desfăşura exerciţiul. De aceea această zonă a 
Europei este un loc foarte bun de antrenament 
pentru noi şi ne pare rău că timpul este limitat 
şi nu ne putem antrena mai mult. Spaţiul aerian 
de aici ne permite să fim mai flexibili. De ase-
menea, poligonul de trageri este foarte apropiat 
de bază aşa că nu trebuie să consumăm prea 
mult comustibil pentru a ne deplasa. Am mai 
executat astfel de misiuni în Italia, vom pleca 
şi în Anglia să ne antrenăm, mai defăşurăm 
astfel de exerciţii în Coreea de Sud şi Germania, 
însă România reprezintă un loc foarte bun de 
antrenament pentru misiunile care urmează să 
le realizăm în teatrele de operaţii”, a precizat 
acesta. 

un alt pilot de a-10, căpitanul Holy 
SCHMiDT, ne-a împărtăşit şi el impresiile legate 
de şederea acestuia şi a colegilor lui în românia: 

„Escadrila noastră este bucuroasă că se află aici, 
avem ocazia să ne antrenăm într-un spaţiu 
aerian de care nu dispunem în Germania. Este 
prima dată când mă aflu într-o misiune de 
antrenament în România. Nu avem de multe 
ori posibilitatea să interacţionăm cu alţi piloţi. 
Este foarte important ca naţiunile dintr-o alianţă 
să interacţioneze, pentru a ne înţelege reciproc 
şi pentru a învăţa unii de la alţii. Ne bucurăm 
că putem să executăm acest antrenament alături 
de un aliat. Facem parte din culturi diferite, 
avem stiluri de viaţă diferite şi metode diferite 
de antrenament. Toate aceste lucruri puse cap 
la cap au dus la un rezultat pozitiv. M-am mai 
antrenat alături de partenerii germani, dar în 
afară de aceştia până acum, nu am mai inter-
acţionat cu altcineva. Am lucrat şi cu britanicii, 

dacian tHunder 2011

dar din punct de vedere al barierei lingvistice a 
fost ceva diferit. Nu am întâlnit nici un fel de 
problemă în acest sens. Noi ne antrenăm şi 
comunicăm în felul nostru, voi românii vă 
antrenaţi şi comunicaţi în felul vostru. Însă 
comunicarea este dificilă dacă nu se foloseşte 
limba engleză în mod curent în fiecare zi. Cred 
că ar trebui să întrebaţi personalul român dacă 
s-a descurcat în acest sens. Personal am înţeles 
tot ce s-a discutat prin sistemele radio. Şi cred 
că şi ei au înţeles pentru că exerciţiul a repre-
zentat un succes. Însă cred că în timp şi cu 
exerciţiu veţi deveni şi mai buni la capitolul 
pronunţare”. 

Despre pregătirea piloţilor şi antrenamentul 
executat în românia, locotenent-colonelul josh 
ruDDeLL ne-a explicat că pentru un pilot sunt 
necesare între 100 şi 200 de ore pe an pentru a-şi 
menţine antrenamentul. „Încercăm să avem între 
7 şi 9 ieşiri pe lună pentru a ne menţine price-
perea. Vremea în Germania de multe ori este 
foarte rea şi câteodată nu poţi zbura. Românii 
au făcut o treabă foarte bună în munca depusă 
alături de noi. Nu este specializarea noastră să 
realizăm misiuni cu MiG-urile 21 şi de aceea a 
fost o provocare pentru noi. MiG-urile 21 sunt 
mici în comparaţie cu A-10 şi foarte greu de 
observat în timpul misiunilor”. De asemenea, 
căpitanul Holy scHMiDt ne-a relatat că „Fiecare 

pilot de A-10 a executat în această misiune 
aproximativ 20-25 de ore de zbor. Chiar dacă 
A-10 este o aeronavă care poate să opereze în 
toate condiţiile meteo, nu ne asumăm niciodată 

riscuri inutile. Ne bucurăm că aici, în România, 
nu am avut prea multe misiuni anulate din 
cauza vremii”. Dintre toate exerciţiile realizate 
acesta a fost impresionat de lupta aeriană împotriva 
aeronavelor MiG-21: „atacul aer-aer împotriva 
MiG-urilor 21 executat de A-10 Thunder Bolt 2, 
care este un avion de atac pentru sprijin apropiat 
aer-sol, mi s-a părut nemaipomenit”.

şi piloţii români au fost încântaţi de executarea 
misiunii alături de aliaţii americani. „Ne face 
plăcere să participăm la astfel de misiuni de 
antrenament. Această experienţă ne confirmă 
faptul că tot timpul mai avem câte ceva de 
învăţat, mai ales de la partenerii americani. În 
anumite aspecte aceştia lucrează puţin diferit 
faţă de noi. Am apreciat la modul acestora de 
organizare şi biroul de INTEL care se află în 
dotarea escadrielei lor, care pune la dispoziţie 
toate informaţiile legate de potenţialele ame-
ninţări terestre, aeriene etc. Biroul  există în 
fiecare escadrilă de avioane pe care o au. Funcţia 
îndeplinită de ofiţerul care lucrează în acest 
birou nu este ocupată de un pilot. Ofiţerul de 
INTEL este şcolarizat pe latura de informaţii, 
iar piloţii îşi desfăşoară misiunile în baza a ceea 
ce le pune la dispoziţie INTEL-ul. De asemenea, 
planificarea zborurilor acestora se face cu 
ajutorul unor programe specializate şi mai puţin 
pe hârtie. Am încercat să învăţăm de la ei tot 
ce se poate, pentru a adapta şi la noi anumite 
aspecte legate de desfăşurarea întrunită a 
misiunilor. Personal, am fost tot timpul adeptul 
lucrului în comun. Misiunea s-a desfăşurat timp 
de două săptămâni, timp în care s-a zburat zi 
de zi, mai puţin sâmbătă şi duminică. Am 
desfăşurat misiuni aer-aer şi aer-sol. La MiG-21, 
într-o singură ieşire au fost implicaţi câte patru 
piloţi, însă de fiecare dată au fost alţii. La 
misiune au participat în zbor toţi piloţii esca-
drilei, mai puţin cei mai tineri dintre aceştia”, 
ne-a precizat căpitanul Mihai MOraru, pilot 
de MiG-21 Lancer.

Despre planificarea şi organizarea exerciţiului 
ne-a vorbit căpitan-comandorul Marin 
MiTriCĂ, directorul exerciţiului: „Am colaborat 
cu partenerii americani la elaborarea exerci-
ţiului care iniţial trebuia să aibă loc în luna mai. 
Documetaţia pentru acest exerciţiu a fost gata 
din luna aprilie. Piloţii de A-10 sunt specialişti 
în misiuni de sprijin aerian apropiat şi misiuni 
de atacuri coordonate. În acest exerciţiu s-au 
executat multe misiuni de luptă aeriană. Pe 
parteneri îi interesează genul acesta de misiuni 
din perspectiva defensivă. Chiar dacă destinaţia 

aeronavei A-10 este de atac la sol, s-au realizat 
cu aceasta şi misiuni aer-aer împotriva avioa-
nelor MiG-21 şi, de asemenea, trageri reale cu 
aceste două tipuri de avioane de luptă”.

Locotenent Laura COZLOV

În perioada 1-23 iulie a.c., la Flotila 71 Aeriană Câmpia Turzii s-a desfăşurat exerciţiul româno-american 
de zbor în comun “DACIAN THUNDER 2011”.   Aeronavele implicate în acest exerciţiu au fost IAR-330 SOCAT,  
MiG-21 LANCER aparţinând Forţelor Aeriene Române şi aeronavele A-10 Thunder Bolt 2 de la Escadrila 81, 
Grupul 52 al Forţelor Aeriene ale Statelor Unite din Europa dislocate în Spangdahlem, Germania.

Exerciţiul a avut ca obiectiv asigurarea unui mediu real în scopul pregătirii în comun a piloţilor, a 
personalului tehnic, a controlorilor de trafic aerian şi a ofiţerilor de stat major. Scenariul exerciţiului a 
inclus misiuni de dislocare a forţelor şi misiuni aeriene ofensive şi defensive specifice operaţiilor desfăşurate 
pe timp de pace şi de conflict.

Participanţii la exerciţiu
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Misiuni de căutare 
salvare

în cadrul misiunilor de căutare-salvare 
(combat search and rescue), aeronavele a-10 au 
asigurat escorta elicopterelor iar-330 sOcat care 
au avut sarcina de a transporta piloţii americani 
aflaţi într-un mediu ostil în urma unei simulări 
de catapultare. Mulţi dintre piloţi, atât americani 
cât şi români, au obţinut în acest exerciţiu calificări 
în ceea ce priveşte executarea acestor misiuni 
specifice. De aceea exerciţiul a fost benefic pentru 
ambele părţi. 

Misiunile de combat search and rescue s-au 
executat toate în zonă de munte, în condiţii meteo 
bune şi grele. acţiunile desfăşurate în acest scop 
au fost foarte ample. Mai întâi s-a pregătit culoarul 
pentru escortă, prin combaterea ameninţărilor 
reprezentate de avioanele inamice şi pregătirea 
spaţiului pentru elicopterele care s-au dus să 

recupereze piloţii catapiltaţi din teritoriul inamic. 
avioanele de escortă reprezentate de a-10 au creat 
o breşă, un culoar pentru elicopterele care au fost 
dirijate la o altitudine cât mai mică. cooperarea 
s-a realizat la un nivel ridicat al standardelor 
natO. 

„A fost prima dată când am realizat misiuni 
Combat Search and Rescue cu partenerii 
americani. Este o premieră pentru escadrila de 
elicoptere de la Câmpia Turzii. A fost un 
exerciţiu de recuperare foarte complicat, în 
condiţiile în care piloţilor li s-au luat toate 
mijloacele de semnalizare, aceştia trebuind să 
găsească metode de a se face văzuţi şi de a crea 
un mediu propice de recuperare pentru elicoptere, 
mai ales în zona de munte. Am fost pe rând 
piloţi comandanţi la elicoptere. Misiunea s-a 
executat timp de 7 zile cu 3 elicoptere IAR-330 
SOCAT şi 4 avioane A-10. Misiunile cu elicop-
terele au durat aproximativ 2 ore în fiecare zi. 
Doi piloţi de la Statul Major al Forţelor Aeriene 
(SMFA) au  mai executat acest gen de misiuni. 
Este vorba de comandorul dr. Stanciu VASILE, 
comandantul detasamentului de 3 elicoptere 
cu rol CSAR şi de locotenent-comandorul Ion 
MISCHIE. Aceştia au executat aceste misiuni 
în prima săptămână a exerciţiului şi ne-au 
pregătit teoretic si practic. În urma exerciţiului 
Dacian Thunder au fost confirmaţi pentru astfel 
de misiuni trei instructori de la Flotila 71 şi 
anume căpitan-comandorul Laurenţiu GABOR, 
căpitan-comandorul Gavriluţă MALOŞ şi 
locotenent-comandor Ovidiu Iurian. La exer-
ciţiu au participat toţi piloţii escadrilei, în afara 
de trei, cei mai tineri dintre ei, care tocmai au 
terminat trecerea pe elicopter”, a precizat 
căpitan-comandorul laurenţiu GaBOr, pilot 
de iar-330 sOcat.

C ă p i t a n u l  a l i n 
CiOBa a subliniat că 

„Aliaţii şi-au calificat şi ei 
foar te mulţi oameni . 
Aceştia urmează să plece 
în Afganistan. Misiunea a 
fost diferită faţă de una de 
t ran s por t  ob i şnuită . 
Exerciţiul a crescut în 
dificultate pe măsură ce s-a 
desfăşurat, cu f iecare 
misiune executată, scena-
riul a devenit din ce în ce 
mai complicat. În concluzie, 
exerciţiul a fost benefic 
pentru ambele părţi. Am 
observat că STANAG-ul lor 
este actualizat permanent, iar lucrul acesta se 
datorează şi faptului că deţin o logistică de 
invidiat. Ar trebui să mai facem astfel de 
exerciţii cu ei ”.

Activitatea din turn
controlorii de trafic aerian au avut de executat 

misiunea de a dirija piloţii aflaţi în zbor. în ceea 
ce priveşte activitatea acestora căpitanul Matt 
OrlOSKY, pilot de a-10, este de părere că „au 
executat foarte bine misiunea de control al 
spaţiului aerian, engleza lor este foarte bună şi 
au nişte proceduri foarte bine puse la punct, în 
conformitate cu standardele NATO”.

O altă subunitate care funcţionează în turnul 
de control este centrul de informare aeronautică. 
acesta este singurul centru funcţional din sMFa. 
în acest centru operează locotenentul răzvan 
Florin leuCea, operatorul civil iulia SuCiu  
şi locotenent-comandorul Cristian peTre, 
care este şi şeful biroului. Pe timpul exerciţiului, 
aici au fost afişate disponibilitatea aeronavelor şi 
situaţia meteo. „Piloţii vin la noi şi depun planul 
de zbor. Tot aici se afişează informaţii legate de 
zbor, situaţia meteo, ce aeronave s-au mai 
introdus la zbor şi care s-au scos. Centrul se 

ocupă de transmiterea cererilor de zbor, a 
planurilor de zbor şi a informaţiilor aeronautice 
folositoare piloţilor, printre care şi informaţii 
legate de aeroporturile din România militare 
şi civile”, ne-a povestit despre activitatea acestui 
birou locotenentul Leucea. 

Deşi activitatea în turn este întotdeauna 
aceeaşi şi personalul execută aceeaşi misiune 
urmând aceleaşi proceduri, situaţia aeriană este 
mereu în continuă schimbare, astfel încât în fiecare 
zi se întâmplă ceva nou. Maistrul militar clasa 
a iV-a Corina DOBOȘ ne-a spus că „nici o zi 
nu se compară cu alta. Tot timpul apar diverse 
situaţii pentru că piloţii nu au acelaşi plan de 
zbor. Se întâmplă câteodată, cum a fost şi cazul 
acestei misiuni, ca piloţii să decoleaze pe rând 
şi să vină la aterizare toţi deodată. Trebuie să 
fii pregătit pentru orice fel de situaţie, inclusiv 
situaţiile de urgenţă şi cazurile speciale”.

„Pentru că MiG-ul 21 este un avion de 
vânătoare militar, diferenţa executării contro-
lului aerian constă în complexitate, în coordo-
narea aeronavelor la un alt nivel, mai ales 
datorită acestei misiuni şi pentru că zborul se 
desfăşoară în mai multe zone, atât la nivelul 
aerodromului cât şi în poligonul de trageri de 
la Bogata”, este un alt aspect pe care l-a pus în 
evidenţă plutonierul andreea ipaTe, unul 
dintre controlorii de serviciu prezenţi în turn. 
controlorii de trafic americani au fost şi ei prezenţi 
pentru a colabora cu controlorii de trafic români 

în caz că ar fi apărut 
anumite bariere lingvis-
tice în ceea ce priveşte 
dirijarea piloţi lor de 
a-10.

O altă categorie de 
personal din escadrila de 
a-10 a fost reprezentată 
de tehnicienii acestor 
aeronave. aceştia ne-au 
făcut o demonstraţie în 
opera rea sistemelor 
pentru pregătirea aerona-
vei de luptă. Fiecare 
aeronavă în parte are câte 
un responsabil pentru 

fiecare sistem din compunerea acesteia. echipajul 
care dă pilotului aeronava în primire este compus 
din oameni care asigură mentenanţa, care verifică 
sistemele de lansare ale rachetelor, sistemele de 
ghidare, mecanici de bord, electricieni şi tehnicieni 
responsabili cu avionica. 

exerciţiul “Dacian tHunDer 2011” a 
implicat foarte multe resurse,  categorii de personal 
şi misiuni întrunite executate. ambele naţiuni 
participante au avut multe de învăţat una de la 
cealaltă şi fiecare speră la cât mai multe colaborări 
similare la câmpia turzii. 

Grup de tehnici ce deservesc avionul A-10 Thunderbolt

Pregătirea avionului pentru misiune 

Cooperarea între controlorii de trafic aerian, un alt obiectiv 
indeplinit
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exerciţiul Blue sky 2011 s-a desfăşurat în 
perioada 28 iulie – 12 august pe aerodromul Boboc, 

în baza unui scenariu fictiv şi a fost destinat 
antrenării personalului în planificarea, pregătirea 
şi executarea în comun a misiunilor de transport 
aerian, desantare de materiale şi navigaţie terestră 
în zone nefamiliare, în vederea creşterii nivelului 
de operabilitate în domeniul operaţiilor aeriene.

La exerciţiu au participat cinci aeronave de 

transport de tipul c-130 Hercules aparţinând 
Forţelor aeriene israeliene, iar Forţele aeriene 
române au asigurat sprijin logistic şi monitorizarea 
zborurilor de la sol.

Comandorul Cornel ţuGMeanu, 
directorul exerciţiului, ne-a declarat că “obiectivele 
Forţelor Aeriene Române au constat în: – schimb 
de experienţă privind planificarea şi aplicarea 

procedurilor de operare utilizate în executarea 
misiunilor specifice şi aeronavelor C-130; – 
schimb de experienţă în executarea aterizărilor/
decolărilor pe piste de beton/naturale şi a 
delestărilor de materiale sau containere în zone 

stabilite, pe timp de zi şi de noapte, sub dirijarea 
controlorilor aerieni în poziţii înaintate (Forward 
Air Controler); – schimb de experienţă cu per-
sonalul echipelor de navigaţie terestră (Ground 
Navigation Squad - GNS) în executarea misiu-
nilor de navigaţie terestră într-o zonă montană 
nefamiliară. 

Toate obiectivele au fost îndeplinite conform 
planificării”, a concluzionat comandorul 
ţugmeanu.

De partea cealaltă, Forţele aeriene israeliene 
au avut următoarele obiective: – antrenarea pentru 
executarea zborului la mică, medie şi mare înălţime 
în zona montană; – antrenarea pentru executarea 
aterizărilor/decolărilor pe piste scurte şi naturale; 
– antrenarea pentru executarea delestărilor de 
materiale în zone stabilite, sub dirijarea controlo-
rilor aerieni în poziţii înaintate; – antrenarea 

Maior Mircea BArAC

În ultimii ani, Forţele Aeriene române şi Forţele Aeriene Israeliene au planificat şi 
executat o serie de exerciţii tactice de antrenament în comun, sub denumirea generică 
de BLuE SKY.  Schimbul de informaţii necesar desfăşurării misiunilor aeriene, executarea 
în comun a acestor misiuni şi stabilirea unui nivel ridicat de interoperabilitate între cele 
două părţi impllicate reprezintă scopul exerciţiilor desfăşurate în comun.

pentru executarea aterizărilor şi decolărilor pe 
timp de zi şi de noapte, pe piste de beton sau 
naturale şi antrenarea pentru executarea unor 
misiuni în comun cu echipele Gns – Ground 
navigation squad.

“A fost o experienţă interesantă şi un 
antrenament extrem de util datorită, în special, 
reliefului extrem de variat al României. 
Condiţiile de antrenament pe care le-am întâlnit 
aici sunt greu de găsit în altă parte, iar sprijinul 
partenerilor români a fost unul generos, per-
miţându-ne astfel să ne îndeplinim obiectivele 
stabilite pentru acest exerciţiu”, ne-a declarat 
locotenent-colonelul Yinon, comandantul 
detaşamentului isrelian.

La DVDay – ul organizat în data de 8 august 
au participat şeful instrucţiei şi Docrinei din 
statul Major al Forţelor aeriene, generalul de 
flotilă aerienă dr. alexandru Găluşcă, generalul 
de brigadă Hagi topolansky şi generalul de 
brigadă eden atiass. cu această ocazie, generalul 
Găluşcă a declarat, referindu-se la tragicul 
accident care a marcat exerciţiul desfăşurat în 
comun anul trecut:

“Anul trecut, piloţii israelieni şi români sau 
pregătit împreună şi sau jertfit împreună. Acest 
lucru a făcut ca relaţiile dintre noi să fie şi mai 
apropiate, dovedind că suntem împreună la bine, 
dar mai ales la greu.

Este de apreciat efortul comun şi colabo
rarea foarte bună dintre forţele aparţinând 
celor două state, angajate în activitatea de 
investigare tehnică a cauzelor care au favorizat 
producerea accidentului.

Regretabilul accident de anul trecut a evidenţiat 
faptul că suntem două popoare puternice, care au 
tăria de a merge mai departe şi de a continua şi 
dezvolta relaţiile dintre forţele aeriene aparţinând 
statelor noastre”.

în acelaşi context, generalul topolansky a 
remarcat că tragedia de anul trecut a avut darul 
ca, dincolo de a fi considerată o lecţie învăţată, să 
consolideze la un cu totul alt nivel perceptiv relaţia 
de colaborare dintre militarii celor două naţiuni, 
specificând că memoria celor jertfiţi va fi cinstită 
aşa cum se cuvine pentru totdeauna. “Căpitanul 
Dragnea este considerat ca făcând parte din 
marea familie a Forţelor Aeriene Israeliene”, a 
subliniat generalul topolansky. 

Distinşilor vizitatori 
le-a fost prezentată, 
în cadrul unei 
expoziţii statice, 
tehnica de aviaţie 
din dotarea Şcolii 
de Aplicaţie a 
Forţelor Aeriene 

În cadrul unei 
ceremonii, a fost 

facut un schimb de 
însemne oficiale 

între reprezentanţii 
celor două ţări, 

generalul de 
brigadă Hagi 

Topolansky şi 
general de flotilă 

aeriană dr. 
Alexandru-Petru 

Găluşcă

Dialog româno-israelian la capătul 
pistei

Ofiţeri români implicaţi în planificarea, 
coordonarea şi conducerea exerciţiului
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Moment comemorativ
La Băneşti, locul unde la 13 septembrie 

1913, aripile temerarului inginer român se 
frângeau în încercarea lui eroică de a trece 
Carpaţii, la monumentul din comună s-au 
adunat o parte din cei care şi-au legat destinele 
de aripile româneşti.

Lipsită de ritualul ceremonialurilor fastu-
oase, dar organizată din inimă şi din pasiunea 
pe care numai zborul o poate imprima, activi-
tatea a suplinit simplitatea prin spiritul de 
iniţiativă al celor prezenţi. Astfel, fie că au fost 
reprezentanţi ai administraţiei locale, ai Statului 
Major al Forţelor Aeriene, ai Asociaţiei Române 
pentru Propaganda şi Istoria Aeronauticii sau 
ai altor instituţii, toţi cei care au vorbit au avut 
discursuri simple, dar pline de substanţă. 
Cuvinte sincere, spuse din suflet, aşa cum 
merită eroii aerului. Prezent la ceremonie, 
generalul de flotilă aeriană dr. alexandru 
petru GĂluȘCĂ a dat citire mesajului şefului 
Statului Major al Forţelor Aeriene.

Au fost depuse apoi coroane de flori. Copiii 
din Băneşti au venit şi ei la monument cu câte 
o floare. Paraşutiştii braşoveni au oferit un 
spectacol cu tema “cum să sfidezi gravitaţia”, 
aşa cum numai ei ştiu să o facă. Activitatea s-a 
încheiat cu salutul din zbor prezentat de două 
formaţii de avioane IAK-52 aparţinând Şcolii 
de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene şi 
Aeroclubului României.

Miting de aviaţiune
Surprizele însă nu s-au terminat aici. La 

puţin timp după încheierea festivităţii comemo-
rative de la monumentul închinat memoriei lui 
Aurel Vlaicu, publicul iubitor de aviaţie a putut 
admira primul miting aviatic organizat pe 

Sărbătoare la Băneşti
Maior Mircea BArAC

Depunere de coroane de flori de monumentul 
ridicat în memoria lui Aurel Vlaicu

Evoluţie 
spectaculoasă la 
joasă înălţime a 
Iacărilor 
Acrobaţi (foto: 
Aurelian GALICE)

Final incendiar al “Mitingului de Aviaţiune“ oferit de aviaţia sportivă (foto: Aurelian 
GALICE)

„Comemorarea de azi ne readuce în inimi şi conştiinţe, tuturor celor care aparţinem Forţelor Aeriene 
Române, tuturor românilor, strălucita personalitate a legendarului nostru înaintaş – AUREL VLAICU. 
El este şi va rămâne fala şi gloria noastră eterne, piscul inventivităţii şi geniului creator al poporului 
român.

“Se uită bărbaţi politici – scria Nicolae Iorga după tragicul accident din septembrie 1913 –, se uită 
scriitori de renume. Pe el, însă, nu-l vom uita”.

În fiecare zburător militar va trăi de-a pururi amintirea  celui care a brăzdat prima dată cerul românesc 
cu o aeronavă militară, întrucât acel avion, “Vlaicu nr. 1 – model 1910”, a fost un aparat de zbor militar, 
construit în Arsenalul Armatei, cheltuielile impuse de îndrăzneaţa întreprindere fiind suportate de 
Ministerul de Război. Iar cel aflat la comenzi, cucerind văzduhul, a fost de-al nostru, de-al oştirii, primul 
pilot al Armatei Române.

Viaţa şi opera lui Aurel Vlaicu vor rămâne pentru generaţiile viitoare un imbold, un ideal de atins 
în slujba patriei, binelui şi progresului naţiunii române, ale omenirii.

Să ne plecăm cu adânc respect în faţa Monumentului marelui dispărut şi să ne întărim cugetele cu 
pilda lui nemuritoare!

Dumnezeu să-l ocrotească de-a pururi, în escadrilă din ceruri, pe aviatorul Aurel Vlaicu!”

SâMbăTă, 6 AUgUST A.C., într-o frumoasă şi senină zi de vară ca şi sufletele oamenilor 
înfrăţiţi cu cerul, la iniţiativa Asociaţiei Române pentru Propaganda şi Istoria 
Aeronauticii a fost comemorat Aurel Vlaicu, vulturul Carpaţilor. Comemorarea a coincis, 

anul acesta, cu un miting aviatic denumit “Mitingul de Aviaţiune”, organizat pentru prima 
dată pe câmpul de zbor de la Băneşti de către Iacării Acrobaţi.

aerodromul de la Băneşti, unde participanţii au 
efectuat evoluţii senzaţionale şi chiar explozive! 
Iacarii Acrobaţi, Conair, Jurgis Kairys, TNT 
Brothers, balon cu aer cald, Hawks of România 
sunt doar o parte din participanţii care au ţinut 
spectatorii cu ochii spre cer timp de şase ore.

Deşi acest miting de aviaţiune a avut loc la 
un timp relativ scurt după Otopeni Air Show 
2011, curioşii au venit cu miile, iar organizatorii 
au avut grijă ca aceştia să aibă ce povesti acasă, 
a doua zi. 

Profitând de condiţii meteo favorabile, 
Iacării Acrobaţi, la bordul aeronavelor YAK-
52TW, au deschis mitingul cu un prim zbor, la 
ora 15:00 şi tot ei l-au închis, în jurul orei 21:00, 
cu un zbor exploziv, la propriu.

Cea mai atractivă evoluţie a fost cea a 
campionului mondial la acrobaţie, lituanianul 
Jurgis Kairys, la bordul unei aeronave SU-26. O 
altă surpriză a fost şi un zbor al lituanianului 
împreună cu formaţia Iacărilor Acrobaţi, însă 
nici faimoşii Hawks of Romania (cu avioane 
Extra 300) nu s-au lăsat mai prejos.

Un alt element vizual frumos a fost şi evoluţia 
paraşutiştilor Skydiving Tuzla, ai Aeroclubului 
României, care şi-au dovedit măiestria şi expe-
rienţă, executând câteva manevre destul de 
dificile în aer.

Din mesajul şefului Statului Major al Forţelor Aeriene, 
general-maior dr. CârNu Fănică
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În cadrul conferinţei s-au prezentat şi 
analizat aspectele curente şi de perspec-
tivă, relevante pentru comandamentul 
Aerian de la Izmir, privind structura de 
comandă a nAtO, responsabilităţile în 
cadrul operaţiei unified Protector precum 
şi soluţiile posibile pentru implementarea 
eficientă a deciziilor politico-militare 
adoptate la nivelul Alianţei nord-
Atlantice.

Noua structură de 
comandă NATO şi 

structura 
Comandamentului 

Aerian
Agenda reuniunii a cuprins o prezentare privind noua 

structură de comandă şi structura de forţe a NATO, aprobate 
în urma întâlnirii miniştrilor apărării din ţările membre 
NATO din luna iunie 2011. De asemenea, au fost supuse 
atenţiei participanţilor pentru informare planul de 
implementare a noii structuri de forţe a NATO, evidenţi-
indu-se  termenele de elaborare a documentelor pe baza 
cărora se va realiza tranziţia la noua structură, precum şi 
etapele de parcurs pentru transformarea entităţilor. 

Pe timpul discuţiilor, participanţii la conferinţă au 
subliniat faptul că tranziţia la o nouă structură de comandă 
şi de forţe a NATO trebuie să se realizeze coordonat la toate 
nivelurile, strategic, operaţional şi tactic, pentru a permite 
preluarea/predarea responsabilităţilor fără a fi afectată 
capacitatea acţională a sistemului de apărare aeriană 
integrată a NATO (NATINADS).

 Se consideră că o atenţie aparte trebuie acordată, în 
cadrul etapei de tranziţie, Centrelor Multinaţionale de 
Operaţii Aeriene (CAOC), elemente de bază din cadrul 
NATINADS, care vor continua să îndeplinească, în această  
perioadă, funcţiile şi rolurile atribuite iniţial, concomitent 
cu transferarea funcţiunilor către noile entităţi. 

S-a subliniat, de asemenea, de către comandantul 
Comandamentului Aerian NATO de la Izmir că naţiunile vor 
continua să joace un rol important în această perioadă de 
tranziţie, fiind solicitate să încadreze posturile repartizate 
în conformitate cu memorandumurile de înţelegere, atât 
în cadrul entităţilor care se vor desfiinţa, cât şi în cele noi. 
Modul concret de realizarea tranziţiei de la cinci CAOC-uri 
la două CAOC şi un Centru de Coordonare şi  Control Aerian 
Dislocabil (DACCC), se va stabili de către comandanţii 
Comandamentului Aerian Izmir, respectiv Ramstein.

În ceea ce priveşte noua structură aeriană de comandă 
şi control, participanţii au fost de acord că aceasta înglo-
bează experienţa acumulată în operaţiile aeriene executate 
şi aflate în curs de desfăşurare, este flexibilă şi benefică, 
capabilă să răspundă în timp oportun şi eficient provocărilor 
actuale, prin introducerea unui element de noutate – 
nucleul de bază pentru formarea Comandamentului 
Componentei Aeriene Întrunite (Joint Force Air Component 
Command – JFACC). 

Conferinţa Comandanţilor de Forţe Aeriene 
din Zona de Responsabilitate 

a Comandamentului Aerian de la Izmir
În perioada 19.07 – 22.07.2011, Forţele Aeriene Române au găzduit conferinţa 

comandanţilor de forţe aeriene din zona de responsabilitate a Comandamentului Aerian 
de la Izmir – Air Izmir Commanders Conference 2011. La activitate au participat 20 de 
delegaţii, conduse de comandantul Comandamentului Aerian de la Izmir, general-locotenent 
Ralph J. Jodice II. Delegaţia română a fost condusă de şeful Statului Major al Forţelor 
Aeriene, genral-maior dr. Cârnu Fănică.

În cadrul prezentărilor şi discuţiilor a fost evidenţiat 
rolul hotărâtor pe care JFACC îl are în desfăşurarea unei 
operaţii NATO şi importanţa ce trebuie acordată de naţiuni 
în stabilirea, pregătirea şi atribuirea acestuia în cadrul 
Structurii de Forţe NATO (NATO Force Structure - NFS). Până 
în prezent, numai patru naţiuni (SUA, Marea Britanie, 
Germania şi Franţa) beneficiază de atribuirea de către NATO 
a acestei capabilităţi pentru conducerea operaţiilor aeriene 
pe timpul operaţiilor desfăşurate de Forţa de Răspuns NATO 
(NATO Response Force - NRF). 

Urmare a experienţei acumulate în operaţiile aeriene 
curente, comandantul Comandamentului Aerian NATO de 
la Izmir (Com AC Izmir) a accentuat eficienţa colocării JFAC 
cu Centrul de Operaţii Aeriene (Air Operations Centre – AOC),  
această combinaţie furnizând o mai bună imagine a situaţiei 
aeriene, precum şi posibilitatea luării deciziilor oportune.

Operaţia Unified 
Protector 

Toţi participanţii au evidenţiat experienţa asimilată 
de către personalul participant în desfăşurarea operaţiunilor 
aeriene, în special la nivelul piloţilor tineri care au executat 
mult mai multe ore de zbor decât în mediul naţional. 

Referitor la acest subiect, comandantul AC Izmir a 
menţionat faptul că în condiţiile actuale nici o naţiune nu 
mai poate conduce operaţii aeriene de sine stătător şi, drept 
urmare, este necesar să se acorde o importanţă maximă 
selectării capabilităţilor naţionale care, la nevoie,  pot fi 
solicitate pentru utilizare în folosul Alianţei. 

Comandantul AC Izmir a subliniat, de asemenea, rolul 

definitoriu pe care îl au mijloacele aeriene de valoare 
deosebită (High Value Assets - HVA), precum avioanele 
pentru realimentare în aer şi cele destinate achiziţionării  
informaţiilor din câmpul de luptă inamic. Aceste HVA sunt 

limitate, numai două naţiuni, SUA şi Anglia,  putând oferi 
aceste capabilităţi. 

Totodată, comandantul AC Izmir a reamintit poziţia 
Secretarului General NATO Anders Fogh Rasmussen cu privire 
la operaţia Unified Protector- operaţia va fi susţi-
nută atât timp cât este nevoie, până la 
încheierea ei cu succes.   

Iniţiativa de cooperare 
privind spaţiul aerian – CAI 

Această iniţiativă reprezintă un important pas în 
relaţiile dintre NATO şi Rusia, la data de 11 iunie 2002 fiind 
stabilit la nivelul ambasadorilor Grupul de lucru CAI.

Scopul iniţiativei este de a dezvolta relaţii noi de 
colaborare între ţările membre NATO şi Rusia în ceea ce 
priveşte supravegherea spaţiului aerian şi coordonarea 
traficului aerian, în vederea îmbunătăţirii capabilităţilor 
colective de acţiune în cazul unei situaţii RENEGADE.

Obiectivele au vizat dezvoltarea şi implementarea 
unei capabilităţi comune NATO/ Rusia de interoperabilitate 
în domeniul managementului traficului aerian pentru a 
asigura schimbul reciproc de date privind traficul aerian, 
precum implementarea unui concept operaţional CAI, 
incluzând instruire şi exerciţii pentru exersarea procedurilor 
de coordonare RENEGADE. 

Implicaţiile conferinţei 
din perpectiva Forţelor 

Aeriene Române
În cadrul conferinţei partea română a prezentat o 

informare privind sistemul de planif icare, misiunile 
Forţelor Aeriene în timp de pace, criză şi la război, 
structura de forţe, capabilităţile actuale şi cele aflate 
în curs de realizare. De asemenea, partea română a 
evidenţiat faptul că prin efortul propriu şi pe baza 
sprijinului acordat de către eşaloanele superioare a 
reuşit să se integreze cu succes în structura NATINADS 
şi să îşi aducă aportul, încă de la aderarea la NATO, la 
apărarea aeriană a spaţiului aerian comun, prin execu-
tarea serviciului de luptă Poliţie Aeriană. Totodată, prin 
realizarea capabilităţilor în conformitate cu cerinţele 
Obiectivelor Forţei, în cadrul procesului de planificare 
al NATO, Forţele Aeriene au fost în măsură să participe 

cu entităţi constituite la diferite operaţii conduse de 
NATO sau UE, în Balcanii de vest şi Afganistan, precum 
şi pentru asigurarea soluţiei interimare privind sevciul 
de Poliţie Aeriană în Ţările Baltice. 

Colonel Vasile CĂLOIu
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EVALUARE NATO A CRC BALOTEŞTI ŞI A RADARULUI FPS-117 CRAIOVA

cadrul general
Evaluarea a fost executată în conformitate cu preve-

derile dispoziţiilor NATO, fiind condusă de către şeful echipei 
de evaluare TACEVAL, colonelul Ali Yaşar OZGAn, locţiitorul 
şefului Diviziei TACEVAl/CC-Air izmir.

Echipa NATO a fost formată din 85 membri (59 străini 
şi 26 români). Dintre aceştia, 52 au fost evaluatori calificaţi 
nATO TACEVAl (6 din Forţele Aeriene Române), la care 
s-au adăugat 16 evaluatori în curs de pregătire (6 din Forţele 
Aeriene Române), 3 observatori români şi 14 care au 
îndeplinit diverse funcţii în cadrul celulei de răspuns 
TACEVAl-TCC.

În sprijinul evaluării s-a desfăşurat exerciţiul aerian 
real „Operation Discrete Jury 2011”, activitate foarte 
complexă, cu durata de 4 zile, timp în care s-au executat 
numeroase acţiuni de luptă aeriană, în spaţiul aerian alocat 
acestor misiuni. La exerciţiu au participat aeronave de luptă 
de la Flotilele 71, 86 şi 95 Aeriene, precum şi de la Şcoala 
de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene. 

Din punct de vedere naţional, activitatea de coordonare 
între echipa de evaluare, unitatea evaluată şi structura 
naţională de conducere a exerciţiului „Operation Discreet 
Jury 2011” s-a realizat de Reprezentantul naţional (NATREP) 
şi de directorul exerciţiului „Operation Discreet Jury 2011”. 
Cei doi coordonatori naţionali au avut rolul de a urmări, în 
paralel cu echipa TACEVAl, ca activitatea să se desfăşoare 
conform reglementărilor naţionale şi să asigure interfaţa 
cu organele naţionale pentru executarea activităţilor reale 
de zbor şi sprijin a evaluării.

Rigoarea evaluatorilor 
versus profesionalismul 

evaluaţilor
Aspectele privind securitatea au fost testate inclusiv 

prin folosirea de falşi protestanţi şi simularea atacului cu 
diverse categorii de armament, iar cele referitoare la 
logistică au fost testate prin verificarea posibilităţilor de 
asigurare a nevoilor de transport şi de asigurare a combus-
tibililor, muniţiei şi materialelor necesare pentru îndeplinirea 

de misiuni din întreg spectrul celor care revin AOC. Capacitatea 
de asigurare a nevoilor de mentenanţă pentru echipamentul 
dispus în poziţia de dislocare permanentă a AOC, dar şi celor 
dispuse la distanţă, a fost testată foarte riguros.

Evaluatorii au testat capacitatea AOC de a-şi îndeplini 
misiunile care îi revin pe timp de pace, criză şi la război, inclusiv 
prin redislocarea timp de o săptămână a unui detaşament pe 
poziţia CRC de rezervă.

Personalul CRC Baloteşti şi al radarului FPS-117 aparţi-
nând Companiei 102 Radiolocaţie a făcut dovada cunoştinţelor 
tactice specifice, a rezolvat corect majoritatea incidentelor 
create de echipa de evaluare şi a efectuat în condiţii de 
siguranţă, controlul şi dirijarea aeronavelor în spaţiul aerian 
naţional, real şi simulat, în condiţii de pace, criză şi conflict, 
în conformitate cu standardele Alianţei şi rezervările/limitările 
declarate.

A fost un spectru complet de evaluare care a cuprins 
tentative de intruziune în interiorul cazărmii, simulări de 
atacuri cu arme convenţionale şi de distrugere în masă,  acţiuni 
de interzicere a accesului la diferite resurse (apă, carburanţi 
lubrifianţi, alimente).Au fost simulate efecte ale acestor atacuri 
asupra personalului AOC, fapt care a necesitat intervenţia 
după proceduri standard a echipelor de stingere a incendiilor, 
medicală şi de intervenţie. Pe lângă toate acestea, personalul 
AOC precum şi cel adus pentru întărire  a fost verificat şi evaluat 
prin teste teoretice şi practice.

concluzii optimiste
Personalul care încadrează în prezent AOC este majoritar 

tânăr şi, desigur, mai are de parcurs etape importante de 
pregătire în devenirea sa . Relevantă din acest punct de vedere 
este concluzia cu care se încheie raportul întocmit de echipa 
de evaluare: „S-a observat la începutul evaluării că unitatea a 
fost bine pregatită, iar întreg personalul a fost nerabdător să 
sprijine evaluarea şi să îşi îndeplinească responsabilităţile în cel 
mai bun mod posibil. Nivelul de entuziasm al Unităţii a fost 
perceput favorabil la nivelul echipei de evaluare”.

Activitatea şi-a atins scopul propus, desfăşurându-se 
conform mandatului aprobat. Structurile evaluate au demon-
strat că îşi pot îndeplini misiunile în conformitate cu standardele 
NATO, iar rezultatele obţinute permit declararea afirmării de 

către NATO a CRC Baloteşti, în conformitate cu cerinţele 
Planului de Accedere şi integrare al JFC napoli.

Un aspect important al activităţii l-a constituit con-
tribuţia Forţelor Aeriene Române cu specialişti (evaluatori 
calificaţi NATO şi în curs de pregătire), în cadrul echipei 
TACEVAL, această participare reprezentând o recunoaştere 
a integrităţii şi profesionalismului evaluatorilor români. 
Totodată, evaluatorii români în curs de pregătire au 
beneficiat de experienţa evaluatorilor certificaţi NATO, 
având posibilitatea să lucreze efectiv alături de aceştia şi 
să observe atât modul de acţiune pe timpul evaluării, cât 
şi metodologia de redactare a raportului de evaluare.

Totodată, participarea a favorizat schimbul de opinii 
între militarii români şi evaluatorii aparţinând celorlalte 
naţiuni prezente la evaluare, în legătură cu modul de 
aplicare a instrumentelor de evaluare NATO în diferite 

situaţii, atât în cadrul evaluărilor organizate de NATO, cât 
şi al celor naţionale. De asemenea, ofiţerii/subofiţerii din 
Forţele Aeriene îşi continuă pregătirea de specialitate prin 
menţinerea contactului permanent cu preocupările actuale 

şi de perspectivă ale ţărilor aliate în domeniul evaluării 
tactice a forţelor aeriene şi îşi actualizarea cunoştinţelor 
cu ultimele concepte, doctrine şi standarde în domeniu. 

Evenimentele TACEVAL se succed la intervale cuprinse 
între trei si cinci ani. Potrivit concepţiei SHAPE de derulare 
a programului TACEVAL, următoarea evaluare a AOC va fi 
una de tip FORCEVAL şi se va desfăşura, funcţie şi de dis-
ponibilitatea Forţelor Aeriene Române, cel mai probabil în 
perioada 2014-2016. Conştientă de importanta activităţii, 
comanda AOC a demarat deja măsurile necesare pentru ca 
pregătirea pentru etapa următoare a procesului de evaluare 
să înceapă înca din toamna acestui an. 

În perioada 19-26 iunie 2011 s-a desfăşurat exerciţiul Operation Discreet Jury 2011, în 
cadrul căruia o echipă de evaluare a Comandamentului Componentei Aeriene de la Izmir 
a executat evaluarea STARTASSESS a Centrului de Raportare şi Control (CRC) din cadrul 
Centrului pentru Operaţii Aeriene -AOC Baloteşti şi a radarului FPS-117 de la Compania 
102 Radiolocaţie Craiova. 

Activitatea, deosebit de complexă şi importantă pentru Forţele Aeriene, a vizat evaluarea 
în domeniile Operaţii, Logistică şi Protecţia Forţei marcând accederea în programul de 
evaluare tactică (TACEVAL) al SHAPE. şi afirmarea CRC Baloteşti în cadrul NATINADS, 
ca parte a planului de integrare a României în structurile euroatlantice. 

Comandor Adrian CODI

Militarul rănit primeşte  primul ajutor 
pâna la sosirea echipei medicale 

Incidentele NBC, o ameninţare din ce în 
ce mai pregnanta în contextul actual
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Energia eoliană ...
Energia eoliană este o formă de energie 

regenerabilă cu un potenţial departe de a fi 
pus în valoare aşa cum ar trebui. În contextul 
actual, caracterizat de creşterea alarmantă a 
poluării cauzate de producerea energiei prin 
arderea combustibililor fosili, devine din ce 
în ce mai importantă reducerea dependenţei 
de aceşti combustibili.

Energia eoliană s-a dovedit deja o soluţie 
foarte bună la problema energetică globală. 
Utilizarea resurselor regenerabile se adresează 
nu numai producerii de energie, dar prin 

modul particular de generare reformulează 
şi modelul de dezvoltare, prin descentralizarea 
resurselor.

La sfârşitul anului 2010, la nivel mondial 
capacitatea cumulată a generatoarelor eoliene 
era de circa 194 TW, toate turbinele de pe 
glob putând genera 430 Terawaţi oră/an, 
echivalentul a 2,5 % din consumul mondial 
de energie.

Principalele avantaje sunt reprezentate 
de emisia zero de substanţe poluante şi gaze 
cu efect de seră, costurile reduse pe unitatea 
de energie produsă dar şi de scoatere din 
funcţiune şi nu în ultimul rând neproducerea 
de deşeuri.

La nivelul ţării noastre studii aprofundate 
au scos în evidenţă imensul potenţial eolian 
terestru pe care îl posedăm şi care poate fi 
pus în valoare. Dobrogea este considerată de 
experţii europeni în energie alternativă ca 
fiind regiunea cu cel mai mare potenţial eolian 
din sud-estul Europei, evaluat la 14.000 MW. 
Conform Hărţii eoliene a României pe lângă 
zona Dobrogei, litoralul Mării negre şi 
Delta Dunării sunt evaluate ca fiind zone ce 
pot fi utilizate şi exploatate energetic în mod 
rentabil. Aflat în una din zonele cu cel mai 
ridicat potenţial eolian din Europa, România 

Mediul şi radiolocaţia

Locotenent-colonel Nicu DIACONESCu
Maior Pătru rârJOL

În perioada  08-12.08.2011, în raionul localităţii SăCELE, judeţul Constanţa, Centrul 
1 Supraveghere Aeriană a organizat şi desfăşurat exerciţiul „gREEN ENERgY 2011”. 

Cu scopul declarat de a evalua impactul real al parcurilor eoliene asupra posibilităţilor 
tehnico-tactice ale radarelor, exerciţiul a urmărit, printre altele, şi antrenarea perso-
nalului  pentru desfăşurarea în deplină siguranţă a activităţilor de trecere a tehnicii 
în poziţie de marş şi de luptă şi pentru executarea marşului pe roţi, aplicarea procedurilor 
de descoperire, urmărire, identificare a ţintelor aeriene şi transmiterea datelor radar 
în sistem neautomatizat.

este capabilă să valorifice o cantitate suficientă 
de energie eoliană astfel încât să îndeplinească 
obiectivul de a produce 24% din energie din 
surse regenerabile până în anul 2020.

... şi implicaţiile asupra 
sistemului de 

supraveghere aeriană
Pentru realizarea parcurilor de turbine 

eoliene firmele dezvoltatoare sunt obligate 
conform legii să obţină diferite avize dintre 
care unul obligatoriu este cel din partea 
Ministerului Apărării Naţionale.

Necesitatea acestuia este determinată de 
impactul pe care aceste parcuri îl pot avea 
asupra îndeplinirii misiunilor de către unităţile 
militare şi în special de impactul asupra 
activităţilor care se desfăşoară la nivelul 
Forţelor Aeriene.

Dezvoltarea explozivă a proiectelor pri-
vind energia verde este mult mai vizibilă 

începând din 2011, când firme specializate 
identifică zone favorabile implementării 
proiectelor în condiţiile în care se solicită 
avizarea la distanţe mici (3-15 km) faţă de 
poziţiile pe care sunt amplasate radarele 
militare.

Necesitatea abordării unitare a impactului 
dezvoltării parcurilor eoliene în apropierea 
unităţilor subordonate SMFA a impus elabo-
rarea, în anul 2010, a unui studiu privind 
impactul dezvoltării parcurilor eoliene asupra 
detecţiei ţintelor aeriene de către radarele 
din cadrul sistemului de supraveghere aeriană. 
Obiectivul acestui studiu este acela de a oferi 
un ghid de referinţă concis şi transparent, în 
principal pentru SMFA dar şi pentru dezvol-
tatorii de parcuri eoliene, atunci când se 
evaluează impactul turbinelor eoliene asupra 
sistemelor de supraveghere aeriană.

Având în vedere cercetările în domeniu 
disponibile la acest moment, specialiştii sunt 
relativ unanimi în opinia că pentru a putea 
face o evaluare a impactului centralelor 

eoliene asupra radarelor trebuie definite cel 
puţin patru zone corespunzătoare diferitelor 
niveluri de expertizare tehnică.

Aceste zone sunt:
Pentru radarul primar:

– zona de protecţie este cuprinsă între 0-5 
Km faţă de locul de dispunere al radarului;

– zonă de evaluare detaliată este cuprinsă 
între 5-15 Km;

– zona de evaluare simplă este cuprinsă 

între 15 km şi distanţa orizontului radio;
– zonă situată în afara orizontului radio 

care nu necesită evaluare.
Pentru radarul secundar:

– zona de protecţie este cuprinsă între 
0-5 km;

– z o n a  d e  e v a l u a r e  d e t a l i a t ă  î n t r e 
5 -16  k m ;

Parcul eolian din zona Săcele

radar GapFiller, 
”gata pentru luptă”

Noua cazarmă a 
radiolocatoriştilor 

pe timpul 
exerciţiului



 | 27 CER SENIN  Nr. 4 (117)  2011
w w w . r o a f . r o

INSTRUC}IE

– zona dispusă în afara orizontului radio 
care nu necesită evaluare.

Din evaluările tehnice executate pentru 
zonele de mai sus s-a concluzionat că apariţia 
ţintelor false pe radarul primar se datorează 
suprafeţei de reflexie mari şi a componentelor 
mobile ale turbinelor. Totodată, numărul mare 
al acestor turbine şi recepţia semnalelor 
provenite de la ţinte reale dar reflectate de 
turbină sau de reflexii de la turbină eoliană 
care ajung apoi să se reflecte da la aeronave, 
depăşeşte capacitatea de procesare a rada-
rului, cu implicaţii directe asupra capacităţii 
operaţionale.

Evaluarea practică
Cu scopul declarat de a evalua impactul 

real al parcurilor eoliene asupra posibilităţilor 
tehnico-tactice ale radarelor, exerciţiul GrEEN 
ENErGY 2011 a urmărit, printre altele, şi 
antrenarea personalului pentru desfăşurarea 
în deplină siguranţă a activităţilor de trecere 

a tehnicii în poziţie de marş şi de luptă şi 
pentru executarea marşului pe roţi, aplicarea 
procedurilor de descoperire, urmărire, iden-
tificare a tintelor aeriene şi transmiterea 
datelor radar în sistem neautomatizat.

Principalele obiective urmărite în cadrul 
acestui exerciţiu au fost:

– determinarea probabil i tăţ i i  de 
descoperire a ţ intelor aeriene care 
evoluează în regiunea acoperită din 
spatele centralelor/parcurilor de centrale 
eoliene (şi în spaţiul de deasupra şi din 
jurul turbinelor acestora), atunci când 
aceasta se află la o distanţă cuprinsă în 
intervalul de 5 – 15 km faţă de un radar;

– evaluarea impactului suprafeţei 
efective de reflexie a turbinelor centralelor 
eoliene, combinată cu schimbarea de 
frecvenţă Doppler produsă de rotirea 
palelor acestora, asupra capacităţii unui 
radar de a diferenţia reflexiile de pe turbi-
nele eoliene de o aeronavă.

La acest exerciţiu, dislocate pe poziţii 
aflate în apropierea localităţii Săcele, pe două 
locaţii alese lângă un parc eolian de mari 
dimensiuni, au participat formaţiuni de 
operare şi mentenanţă, sprijin logistic, pro-
tecţia forţei şi radarul tPS-79R iar de pe 
poziţiile de bază au participat şi radarele 
FPS-117, P-37 şi PRV -13.

Deplasarea forţelor şi mijloacelor s-a 
executat conform planificării exerciţiului, 
sub coordonarea statului major al centrului 
1 Supraveghere Aeriană aflat permanent 
în legătură cu comandanţii eşaloanelor 
implicate.

Deşi nu mai este o noutate pentru 
forţele aeriene, întrebuinţarea radarului 
Gap Filler tPS-79R în acest exerciţiu a 
constituit o provocare pentru echipaj de a 
demonstra abilităţile necesare pentru a 

utiliza la întreaga sa capacitate un radar de 
concepţie nouă care a intrat de curând în 
dotarea armatei noastre.

Exerciţiul s-a desfăşurat în două etape: 
radarul TPS-79R fiind dispus succesiv la o 
distanţă de 12 kilometri şi respectiv 16 kilo-
metri de parcul eolian. De pe ambele poziţii 
s-a executat supravegherea spaţiului aerian 

utilizând atât zborurile de oportunitate, cât 
şi zboruri militare special planificate. Astfel, 

în prima zi s-a executat deplasarea eşalonului 
pe prima poziţie, desfăşurarea, punerea în 

funcţiune a radarului şi organizarea logistică 
aferentă necesară personalului. A doua zi au 
avut loc zborurile cu aeronave IAR 99 

aparţinând SAFA, precum şi cu elicoptere ale 
Flotilei 86 Aeriene pe traiecte şi înălţimi 
dinainte stabilite.

Pe durata zborurilor, echipe de specialişti 
special  destinate de la centrul 1 
Supraveghere Aeriană au fost prezente la 
locul de dispunere al radarului, pe poziţiile 
de bază ale radarelor participante din locaţiile 
de bază, în Postul de Fuziune Senzori de 
bază dar şi în centrul de Raportare şi control 
din AOc, toate aceste echipe având rolul de 
a coopera în vederea atingerii obiectivelor 
exerciţiului şi colectării informaţiilor necesare 
întocmirii concluziilor.

După această etapă, eşalonul din locaţia 
Săcele s-a deplasat pe poziţia 2 aflată la 16 
kilometri de parcul eolian după care în cea 
de-a patra zi a exerciţiului au fost executate 
zborurile cu aeronavele militare anterior 
menţionate pe traiecte similare celor din 
etapa anterioară.

concluzii
La finalul exerciţiului, comandantul 

Centrului 1 Supraveghere Aeriană, locotenent 
colonelul ing. dr. Gheorghe MAxIM a 
apreciat că exerciţiul a fost un succes şi că 
obiectivele propuse au fost atinse.

În urma interpretării datelor obţinute se 
poate afirma că impactul suprafeţei efective 
de reflexie a turbinelor centralelor eoliene, 
combinată cu schimbarea de frecvenţă 
Doppler produsă de rotirea palelor acestora, 
asupra radarelor de tipul TPS-79R şi P-37 este 
semnificativ afectând grav capacitatea 
radarelor de a diferenţia reflexiile de pe 
turbinele eoliene de o aeronavă.

Succesul exerciţiului nu ar f i  fost 
posibil fără dăruirea şi profesionalismul 
de care au dat dovadă toţi participanţii, 
precum şi fără colaborarea deosebită 

dintre echipele de specialişti af late în 
teren, echipajele aeronavelor şi personalul 
din PFS şi CRC/AOC.

M.m. Ardeleanu la efectuarea reglajelor 
şi a primelor verificări pe noua poziţie

Aspect de la 
instalarea pe poziţie 
a radarului TPS-79r

Imagini 
de pe indicatorul 
radarului cu 
influenţele 
parcului eolian

Militarii 
perticipanţi la 
exerciţiu 
raportează: 

“misiune 
îndeplinită!”
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ARTILERIE {I RACHETE A.A. – REMEMBER

Generalul de brigadă Ion Bungescu

S-a născut la 16 martie 1898, în satul Retevoieşti, judeţul 
Muscel (azi, Argeş), unde a urmat cursurile şcolii primare. După 
terminarea gimnaziului „Dinicu Golescu” din Câmpulung 
Muscel, în anul 1913, reuşeşte pe primul loc la concursul de 
admitere susţinut la Liceul Militar de la Mănăstirea Dealu din 
Târgovişte. 

În perioada 1916-1917, a urmat cursurile Şcolii Militare 
de Artilerie, Geniu şi Marină pe care o termină cu rezultate 
foarte bune. La 1 iunie 1917 a fost avansat sublocotenent şi 
trimis pe frontul din Moldova, în cadrul Regimentului 15 
Obuziere. În timpul luptelor care au urmat, tânărul ofiţer a 
dobândit o importantă experienă de război, cunoscând, atât 
focul armamentului terestru executat de inamic, cât şi loviturile 

aeriene ale acestuia asupra trupelor proprii. Înzestrat cu o fire 
analitică şi cu o minte iscusită, ofiţerul a înţeles că procentajul 
scăzut de doborâre a aeronavelor vrăjmaşe se explică prin lipsa 
de sincronizare a tragerilor executate cu tunurile antiaeriene, 
lipsă ce determina o mare împrăştiere a proiectilelor în jurul 
ţintei şi o explozie a acestora în timpi diferiţi. 

După încheierea războiului a solicitat trecerea din 
arma artilerie terestră în artileria antiaeriană. A urmat 
un curs de specializare în Franţa (1925) şi, revenit în 
ţară, a fost avansat, la excepţional, la gradul de căpitan. 
În 1926 a devenit comandantul primei baterii de tunuri 
antiaeriene sistem “Skoda” de 76,2 mm. În paralel a 
depus o muncă asiduă, reuşind să construiască o primă 
variantă a aparatului central de conducere a focului, 
aparat menit a rezolva problema sincronizării în timp şi 
spaţiu a traiectoriilor proiectilelor trase de toate gurile 
de foc cuplate la aparat. 

Pentru meritele sale excepţionale, căpitanul Ion Bungescu 
a fost admis în Şcoala de Război din Bucureşti şi apoi în pre-
stigioasa instituţie de învăţământ militar din Franţa – Şcoala 
Superioară de Război Saint-Cyr, pe care a absolvit-o în anul 
1933 cu rezultate deosebite. Potrivit uzanţelor timpului, în 
anii 1933-1934, ofiţerul avea să execute un an stagiu la 
Regimentul 401 Apărare Contra Aeronavelor, perioadă în care 
a audiat şi cursurile de istorie la Universitatea Sorbona. 

În 1934 a fost avansat la gradul de maior. În anul următor 
a prezentat noul model de aparat denumit „Aparatul central 
simplificat – sistem mr. Bungescu”, însoţit de lucrarea 
„Memoriu asupra Aparatului central de preparaţie şi 
conducere a tragerilor antiaeriene”, lucrare premiată de 

Academia Română. Pentru aceeaşi realizare, ofiţerul a fost 
decorat cu „Meritul cultural pentru ştinţă”, clasa a II-a.  

Invenţia sa a fost apeciată şi pe plan internaţional, dovadă 
fiind înaltul ordin „Coroana Iugoslaviei”, clasa a IV-a, pe care 
Ion Bungescu l-a primit în 1935.

Inventatorul militar român avea să-şi continue cercetările 

şi, după numai trei ani, avea să prezinte „Aparatul central de 
tragere – md. Ion Bungescu – 1938”, invenţie recunoscută 
de Ministerul Industriei şi Construcţiilor prin brevetul nr. 
3.199/1938.

Presa internă şi internaţională a consemnat această 
invenţie drept un eveniment important. Licenţa aparatului a 
fost solicitată de mai multe uzine de armament din Germania, 
în schimbul unui avans minim de 5.000.000 lei. Maiorul 
Bungescu a preferat însă să transfere întreaga documentaţie 
specialiştilor din uzinele Reşiţa, care au valorificat-o şi au trecut 
la fabricarea în serie a aparatelor fără ca ofiţerul, în calitate de 

autor, să primească vreo compensaţie. Cu acest model de aparat 
au fost echipate bateriile de artilerie antiaeriană româneşti 
din compunerea armatei române în cel de-Al Doilea Război 
Mondial.

Concomitent cu aceste preocupări tehnice, maiorul 
Bungescu a desfăşurat şi o prodigioasă activitate didactică. 
Astfel, între anii 1936 şi 1938, a fost cadru didactic la Şcoala 
Superioară de Război. De asemenea, a propus şi a obţinut 
înfiinţarea, la 1 aprilie 1938, a Centrului de Instrucţie pentru 
Apărarea Contra Aeronavelor, iar la 10 decembrie 1939, a Şcolii 
Militare de Ofiţeri pentru Artileria Antiaeriană, fiind numit 
comandantul acestora. Până în 1944, cât a rămas la comanda 
acestor instituţii, a contribuit la pregătirea unor promoţii de 
specialişti competenţi şi buni conducători, care s-au distins pe 

câmpurile de bătaie ale celui de Al Doilea Război Mondial. 
La 8 iunie 1944, locotenent-colonelul Ion Bungescu a 

plecat pe front unde a deţinut funcţia de Şef de Stat Major al 
unor mari unităţi până la sfârşitul războiului. A fost avansat 
colonel şi a fost decorat cu ordine şi medalii militare româneşti 
şi străine. 

La 23 septembrie 1945 i s-a acordat gradul de general 
de brigadă. 

Din 1946 a îndeplinit funcţii importante în cadrul Corpului 
4 Armată şi în organele centrale ale Subsecretariatului de Stat 
al Aerului. 

S-a stins din viaţă la 19 aprilie 1948, la numai 50 de ani, 
în urma unei boli necruţătoare. 

Prima baterie de 
artilerie 

antiaeriană, 
înzestrată cu 

tunuri de calibru 
76,5mm Md1925 

“SKODA”, 
comandată de Ion 

BuNGESCu

General-maior (r) dr. Visarion NEAGOE

Grup de ofiţeri 
printre care se află 
şi maiorul Ion 
BuNGESCu, în 
Italia

Tun antiaerian cu tragere înceată, 

calibru 57mm, model 1891, adaptat 

în 1916 pentru trageri antiaeriene, 

prin montarea acestuia pe afetul 

românesc cu fălcele mobile, sistem 

“Negrei”
Tun antiaerian improvizat, calibru 75mm, 

model 1911, sistem “Deport”

Tun 
antiaerian 
improvizat cu tragere 
repede, calibru 
57mm, model 1888, 
adaptat în  anul 1916 
pentru trageri 
antiaeriene prin 
montarea pe afetul 
românesc, sistem 
“Burileanu”

☛
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Generalul (r) Mircea MOCANu aniversat la Statul Major al Forţelor Aeriene cu ocazia 
împlinirii vârstei de 80 de ani

ARTILERIE {I RACHETE A.A. – REMEMBER

Născut la 16/28 iunie 1884 în satul Căciuleşti 
din comuna Girov (jud. Neamţ), într-o familie cu 
nouă copii, dintre care doar patru au ajuns la anii 
adolescenţei, Nicolae a fost cel mai mic băiat al 
soţilor Ioniţă şi Ecaterina Dăscălescu. Studiile 
primare le-a efectuat în satul vecin Gura Văii, iar 
pe cele liceale le-a urmat la Piatra Neamţ, la 
Liceul „Petru Rareş”. În 1906 s-a înscris la Şcoala 
de Ofiţeri de Artilerie, Geniu şi Marină din 
Bucureşti, pe care a absolvit-o peste doi ani, fiind 
avansat sublocotenent la 1/14 iulie 1908. 

Pe parcursul unei carierei de 39 de ani a 
îndeplinit diverse funcţii în cadrul armatei de 
uscat (aproximativ 26 de ani) şi în cadrul 
Aeronauticii (aproximativ 9 ani). Doi ani i-a 
petrecut în cadrul Ministerului de Război sau la 
Marele Stat Major şi alţi doi ani ca elev al Şcolii 
Superioare de Război. A participat la patru 
războaie, dintre care două au fost mondiale.

PrIMuL CONTACT Cu ArMA ArTILErIE
Prima funcţie i-a fost repartizată în cadrul Regimentului 

8 Artilerie din Roman, fiind comandant de baterie. În 1909 a 
urmat cursurile Şcolii de Aplicaţie pentru Artilerie, la sfârşitul 
cărora revine la unitatea de care aparţine. 

La 30 iulie/12 august 1911 a fost avansat locotenent, grad 
cu care participă, alături de unitatea sa, la campania din Bulgaria 
(vara 1913). Posibil ca din această perioadă să-şi dezvolte 
interesul pentru rolul pe care îl poate juca aviaţia într-un viitor 
conflict. Astfel, în 1915, ţine o conferinţă despre modul în care 
aeroplanele armatei trebuie să colaboreze cu artileria, apoi 
execută trageri de artilerie în colaborare cu aviaţia în timpul 
unei inspecţii a generalului de divizie Constantin Coandă.

COMBATANT ÎN CAMPANIA 
PrIMuLuI rĂZBOI MONDIAL

În primăvara anului 1916 a fost avansat căpitan şi 
transferat la Regimentul 4 Artilerie din Bacău. La intrarea 

României în Primul Război Mondial, la jumătatea lunii august 
a anului 1916, a participat cu regimentul său, încadrat în ordinea 
de bătaie a Diviziei 7 Infanterie, la luptele din sectorul nordic 
al ofensivei din Transilvania. Acest sector se afla în responsabi-
litatea Armatei de Nord, comandată de generalul Constantin 
Prezan. În urma bătăliei victorioase de la Miecurea-Ciuc, 
căpitanul Dăscălescu a fost decorat cu Ordinul „Coroana 
României” cu spade şi panglică de „Virtutea Militară”, în grad 
de Cavaler. 

În prima jumătate a anului 1917, bateria căpitanului Nicolae 
Dăscălescu din Regimentul 4 Artilerie a fost întrebuinţată ca baterie 
de artilerie antiaeriană, la Pralea, în sectorul Diviziei 6 Infanterie. 
Îi este atribuită o victorie aeriană, obţinută la 9/22 mai 1917. 

În timpul luptelor din vara anului 1917, execută trageri 
de artilerie în folosul unităţilor care au luat cu asalt Dealurile 
Coşna şi Cireşoaia, în calitate de comandant de divizion. În 
septembrie 1917 a fost avansat maior la excepţional. Este 
decorat, în decembrie 1918, cu „Crucea comemorativă a 
războiului din 1916-1918” cu baretele „Ardeal”, „Carpaţi”, 

„Bucureşti” şi „Târgu Ocna”. 
În timpul Campaniei din primăvara-vara anului 1919 

ajunge cu unitatea sa din Divizia 7 Infanterie până la Tisa, apoi 
primeşte ordin de înaintare către Budapesta. În septembrie 
1919 a fost decorat cu Ordinul „Coroana României” cu spade 
şi panglică şi cu „Virtutea Militară”, în grad de Ofiţer. 

EVOLuţIA PrOFESIONALĂ 
DIN PErIOADA INTErBELICĂ

La începutul anului 1920 a fost numit şef de stat major 
la Divizia 14 Infanterie, iar în iunie 1921 a fost numit şef Birou 
Studii în cadrul Ministerului de Război, funcţie pe care a 
deţinut-o până în noiembrie, când a fost admis la Şcoala 
Superioară de Război. A absolvit-o în 1923, cu gradul de 
locotenent-colonel, clasându-se al doilea din promoţia sa de 
30 de cursanţi. 

La sfârşitul anului 1925, locotenent-colonelul Nicolae 
Dăscălescu a fost numit şef de stat major al Diviziei 1 Aeriene, 
funcţie pe care a îndeplinit-o timp de şase ani. În timpul 
exercitării acesteia, în octombrie 1929, a fost avansat colonel. 
A rămas în Aeronautică până în 1933 ocupând, pe rând, funcţiile 
de: şef de stat major al Inspectoratului General al Aeronauticii 
(oct. 1931 - oct. 1932) şi comandant al Regimentului 1 Artilerie 
Antiaeriană de la Ghencea-Bucureşti (oct. 1932-oct. 1933). 
Cursul coloneilor pentru gradul de general l-a urmat în timp 
ce era şeful Regimentului 1 Artilerie Antiaeriană. La 20 iunie 
1933 a fost decorat cu „Medalia Aeronautică” cls. a III-a. 

La 1 octombrie 1937 a devenit secretar general al 
Ministerului de Război (păstrând şi comanda Bg. 12 Art. până 
la 15 decembrie). Revine în Aeronautică, preluând comanda 
Brigăzii 1 Apărare contra Aeronavelor. 

În august 1939 a devenit comandantul Diviziei 25 
Infanterie. În toamna aceluiaşi an, în contextul izbucnirii celui 

de-Al Doilea Război Mondial, divizia pe care o comanda s-a 
deplasat, de la Buzău, în Nordul Moldovei. În iunie 1940, Nicolae 
Dăscălescu a fost avansat la gradul de general de divizie. 

ÎN VârTEJuL CELEI DE-A DOuA 
CONFLAGrAţII MONDIALE

Începutul Campaniei din Est (22 iunie 1941) îl găseşte 
pe Nicolae Dăscălescu la comanda Diviziei 20 Infanterie, aflată 
în Transilvania. La mijlocul lunii iulie, este decorat de generalul 
Antonescu cu Ordinul „Mihai Viteazul”, cls. a III-a (Decretul a 
fost semnat de Rege la 22 septembrie 1941). De la jumătatea 
lunii august şi până la jumătatea lunii octombrie 1941, a 
avut loc sângeroasa bătălie pentru Odessa, la care a participat 
şi divizia condusă de generalul de divizie Dăscălescu. 

În perioada 10 noiembrie 1941 – 11 ianuarie 1945 a 
fost comandantul Corpului 2 Armată.  O primă campanie la 
care această structură a participat sub conducerea lui 
Dăscălescu a fost aceea de la Stalingrad, în toamna anului 
1942. În această perioadă a fost înaintat la funcţia de general 
de corp de armată. După drama armatelor române şi germane 
de la Stalingrad, Corpul 2 Armată a revenit în ţară, încredin-
ţându-i-se apărarea litoralului. Imediat după 23 august 1944, 
când România a schimbat alianţa, marile unităţi ale Corpului 
2 Armată au luptat cu succes împotriva trupelor germane din 
Dobrogea. În luna septembrie, marea unitate s-a aflat pe 
frontul din Transilvania, remarcându-se în timpul luptelor de 
pe Valea Mureşului şi, ulterior, de pe Someşul Mic. Sub 
comanda generalului de corp de armată Nicolae Dăscălescu, 
diviziile Corpului 2 Armată au eliberat, la 25 octombrie 1944, 
oraşele Satu Mare şi Carei. La jumătatea lunii noiembrie, 
Corpul 2 a realizat un cap de pod pe Tisa, apoi a început 
înaintarea prin zona de nord a Ungariei, ajungând, la 17 
decembrie, la graniţa slovacă. Au loc lupte puternice, purtate 
la -10 0C, fiind stopată o puternică ripostă germană. 

La 11 ianuarie 1945, Nicolae Dăcălescu a preluat 
comanda Armatei a IV-a Române, pe care a deţinut-o până 
la 18 februarie, obţinând victorii importante în Munţii Metalici. 
Revine în fruntea acestei mari unităţi la 2 martie 1945 şi 
păstrează comanda până la sfârşitul războiului. 

A trecut în rezervă în iunie 1945. În prima jumătate a 
anilor ’50 a fost închis la Jilava. S-a stins din viaţă la 28 
septembrie 1969, la Piatra Neamţ.

Generalul de corp de armată 
Nicolae Dăscălescu

Fotografie-
document: Ion 
BuNGESCu şi 
Nicolae 
DĂSCĂLESCu

Fragmente din lucrarea “Nicolae Dăscălescu, generalul soldat“; 
Editura Militară, Bucureşti 1995

Tun antiaerian 
cu tragere 

repede, calibru 
75mm, Md. 

1917, sistem 
PuTEAuX. A fost 

primul tun 
antiaerian cu 
aparatură de 

tragere şi 
observare 

automatizată 
din dotarea 

armatei române

☛

Aeroplan doborât la rucăreni, în luna iulie 1917

Mitralieră antiaeriană pe frontul de la Mărăşeşti; între servanţi, locotenentul Viţu (cavaler al Ordinului Mihai Viteazul)
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ARTILERIE {I RACHETE A.A. – REMEMBER

Amintiri... despre destin

Domnule general, aţi afirmat că aţi 
devenit ofiţer de artilerie antiaeriană 
într-un mod... interesant. Puteţi să 
detaliaţi?

Da... în vara lui 1946, după ce am absolvit 
Liceul Militar „Ştefan cel Mare”, am depus actele 
la Şcoala Militară de Ofiţeri de Jandarmi, unde 
acum este Inspectoratul, pe Ştefan cel Mare. Am 
crezut că era un examen formal, eu ceva carte 
ştiam de la bacalaureat... Trebuia citită 
Constituţia – care era subţirică, puteai s-o înveţi 
pe de rost – şi manualul de drept care se studia 
în clasa a VIII-a, parcă. Am dat examen şi... l-am 
picat, fără să se fi completat locurile. Colegul 
meu de liceu Lozincă – mai slăbuţ ca mine – a 
intrat. Stau toată vara în Bucureşti, până în 
septembrie. Dau a doua oară examen la 
Jandarmi şi pic iar. Deşi ştiam tot manualul de 
drept şi toată Constituţia pe de rost! După aia 
am înţeles eu că Şcoala de Ofiţeri de Jandarmi, 
la nivelul anului 1946, intrase deja sub influenţa 
Partidului Comunist Român. Iar eu n-am avut 
niciun fel de sprijin. Când, puţin mai târziu, prin 
noiembrie 1946, am fost trimis la un meeting la 
Ministerul Comerţului Exterior, cine era sub 
balconul în care vorbeau comuniştii? Elevii Şcolii 
de Ofiţeri de Jandarmi! 

Au fost alegerile atunci...
Ei, atunci mi-a căzut mie fisa! Degeaba 

umblasem eu pe la jandarmi ca să intru, când 
nu era de intrat. 

ce aţi făcut după ce aţi căzut a doua 
oară?

Eram amărât, umblam pe stradă, nu ştiam 
ce să fac... 

unde locuiaţi?
În bucătărie, la Şcoala Superioară de Război. 

Acolo era bucătar unul care îndeplinise aceeaşi 
meserie la liceul militar din Cernăuţi. Seara aşeza 
trei scaune pe care dormeam, el încuia bucătăria, 
iar dimineaţa venea cu o jumătate de oră mai 
devreme, să fie el primul, să nu se audă că el 
cazează în bucătărie. Şi cum umblam supărat, 
întâlnesc un alt coleg, tot dintre cei căzuţi la 
Jandarmi, şi-mi spune că pe strada Caimatei nr.2, 
la subsol, un locotenent face înscrieri pentru 
Şcoala de Ofiţeri de Artilerie Antiaeriană. Am mers 
acolo, era locotenentul Stamate, care era frumuşel 
foc, avea haine gris-bleu, grade la mânecă...

centurion negru...
Absolut! M-am înscris, am dat examen, am 

reuşit primul. Şi, am făcut doi ani Şcoala de 
Ofiţeri de Artilerie Antiaeriană.

unde era sediul acestei şcoli?
Şcoala de Ofiţeri de Artilerie Antiaeriană era 

pe strada Antiaeriană. Acolo se înfiinţaseră, în 
1939, centrul de instrucţie şi  şcoala, într-o cazarmă. 
Dar când eu am intrat în anul I era, provizoriu, în 
pădure la Băneasa, vizavi de Statul Major al 
Forţelor Aeriene de astăzi. Acolo a fost punctul 

de comandă german pentru apărarea 
Bucureştiului. Am făcut un an şi ceva în acel loc, 
apoi câteva luni, înapoi pe Antiaeriană, iar 
ultimele luni le-am făcut la Podul Constanţa, 
împreună cu Şcoala de Ofiţeri Tehnici Auto. 
Jurământul  l-am depus în cazarma Regimentului 
de Transmisiuni Aero, care avea locaţia vizavi de 
Orizont, în prezenţa episcopului Armatei, Partenie 
Ciopron. 

Interviu (fragmente) realizat de profesorul Sorin TurTurICĂ 
cu generalul (r) Mircea MOCANu

Născut la 2 iunie 1927 în 
comuna Boroaia, jud. Baia (astăzi 
Suceava)

– 1938-1946 Liceul Militar 
„Ştefan cel Mare”;

– 1946-1948 Şcoala Militară de 
Ofiţeri de Artilerie Antiaeriană;

– 1948-1953 Profesor de trageri 
la Şcoala M.O.A.A.;

– 1953-1958 Comandantul 
regimentelor de artilerie antiae-
riană de la Braşov şi Reşiţa;

– 1958-1960 Comandantul 
Şcolii Militare de Radiolocaţie;

– 1960-1964 Comandantul 
Şcolii Militare de A rtilerie 
Antiaeriană şi  Radiolocaţie;

– 19 64-19 67 St udent l a 
Academia Militară;

– 1967-1970 Şeful catedrei 
Apărare Antiaeriană din cadrul 
Academiei;

– 1970-1974 Şeful Artileriei 
Antiaeriene a trupelor de uscat;

– 1974-1975 Comandantul  
Trupelor de artilerie şi rachete 
antiaeriene din C.A.A.T.; 

– 1975-1990 Comandantul 
Comandamentului Apărării 
Antiaeriene a Teritoriului.

Anul de învaţământ 
1985-1986; trageri 
cu şcoala de ofiţeri 
de artilerie (arhiva 
personală Mircea 
MOCANu)
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Proiector folosit de apărarea antiaeriană la 

Oneşti, în anul 1917
Aparat central A.P.B.-38 “maior Bungescu”, 

folosit pentru conducerea focului, de concepţie 

şi construcţie românească
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ARTILERIE {I RACHETE A.A. – REMEMBER

Era o perioadă sensibilă, cu mari 
schimbări politice, cu multe mitinguri...

Am participat şi noi în frunte cu comandanţii 
noştri, aşa era ordin! Să vă spun acum cum era 
cu mâncarea... Până am venit din vacanţa de 
Crăciun a anului 1947 am avut la prânz 
următoarele feluri de mâncare: felul unu – 
ciorbă de gogonele murate, iar felul doi – tocană 
de gogonele murate cu sos de făină neagră şi 
cu mămăligă. Era perioada foametei. Foametea 
din 1946-1947 am prins-o în şcoala militară. 
Când m-am întors din vacanţa de Crăciun – 
Regele Mihai I tocmai plecase – şi când am 
văzut că mi se umple farfuria de cartofi cu sos, 
am zis ,,Ăştia-s oamenii noştri!’’. 

În şcoala militară aţi executat 
trageri?

Da, desigur. Pe litoral, la Mihai Bravu şi la 
Vlădeni.

Venise tunul sovietic de 85 mm?
Eu nu am întâlnit aşa ceva în şcoala 

militară. L-am întâlnit mai târziu, la Braşov. 

trageri terestre aţi executat?
Sigur, am executat trageri terestre cu 

materialul de artilerie antiaeriană. La o adică, 
tunul antiaerian poate lupta şi ca tun antitanc. 
Aveam şi proiectile explozive, antiaeriene, dar 
şi proiectile percutante. 

care era dotarea tehnică a şcolii pe 
vremea dumneavoastră?

În şcoală funcţionau două divizioane: 
divizionul de trupă, care avea câte o baterie 
din fiecare tip de tehnică – una de 88 mm 
Krupp, una de 75 mm Vickers, una de 37 mm 
Rheinmetall şi una de specialităţi unde se 
învăţau verificările optice, de poligon, de 
transmisiuni – şi divizionul cadrelor. 

ne puteţi spune ceva despre aceste 
tunuri? Ele mai pot fi văzute la Muzeul 
Militar naţional...

Tunul Vickers, de 75 mm avea tub aşa-zis 
amovibil, adică după ce se trăgea un număr 

de lovituri, se scotea şi se punea un tub 
amovibil nou. Tunurile Krupp aveau o 
asemenea calitate a oţelului încât nu se 
schimba ţeava, indiferent câte lovituri ai fi tras. 
Iar tunurile sovietice se decalibrau prin trageri. 
Ei nu aveau interes să le scoată de calitate, le 
făceau pe bandă rulantă. Îmi amintesc şi că 
tunul englezesc de 75 mm era vopsit în culori 
de camuflaj. Când trăgeam, ţeava se înroşea, 
dar nu curgea nicio picătură de vopsea. Iar 
când se răcea, era tot camuflaj. Ruşii nu aveau 
timp de chestii de-astea. După prima tragere 
curgea toată vopseaua şi rămânea ţeava 
neagră... Materialul de artilerie sovietic era 
inferior celui german. Dar sovieticii se bazau 

pe mulţimea mare a oamenilor şi a tehnicii. 
Ştiţi că, în 1941, erau nemţii în coasta Moscovei 
şi sovieticii au făcut parada de 7 noiembrie ca 
în zi de pace...

Domnule general, din 1975 şi până în 
1990 aţi fost comandantul comanda-
mentului Apărării Antiaeriene a teritoriului. 

ce presupunea, în ultimii cinsprezece ani 
ai Republicii Socialiste România, funcţia 
aceasta?

Funcţia era foarte mare. Aveam în 
subordine apărarea aeriană a României. 
Cincisprezece ani am răspuns de regimul de 
zbor în spaţiul nostru aerian. Regimul de zbor 
este un document, este o lege, care mie îmi 
dădea dreptul, dacă era cazul, să încep 
războiul pe calea aerului. O să spuneţi că mă 
laud... De ce să o fac? Şi şefii de tură, care se 
rânduiau în punctul de comandă al C.A.A.T.-
ului, aveau voie, de asemenea, să ordone 
atacul asupra avioanelor infractoare. Ei aveau 
drepturile mele până intram eu în punctul de 
comandă. Puteau să înceapă războiul fără 
să-l întrebe pe Ceauşescu sau pe ministru, cu 
atât mai puţin pe şeful Marelui Stat Major, 
căruia eu nu mă subordonam. 

nu am ştiut acest lucru. Astăzi toţi şefii 
de categorii de forţe se subordonează 
şefului Statului Major General. 

Eu mă subordonam direct ministrului 
şi aveam în subordine un stat major şi cele 
trei comandamente de armă: al Aviaţiei, al 
A r t i l e r i e i  ş i  R a c h e t e l o r  ş i  p e  ce l  a l 
Radiolocaţiei. Ca poziţie în ierarhia militară, 
eram superior comandanţilor celor două, 
ulterior patru armate. Eram comandant de 
categorie de forţe şi comandant de unitate 
operativ-strategică. Acesta era C.A.A.T.-ul, 
cu cele două divizii din subordine: Divizia 
16 de la Ploieşti şi Divizia 34 de la Timişoara. 
Unităţile din subordinea mea aveau tehnica 
în dispozitiv, gata de luptă, zi şi noapte. La 
mobilizare nu aş mai fi primit decât câţiva 
soldaţi, ca să întăresc paza... 

Şefi ai apărării 
antiaeriene  din 
ţările tratatului de 
la Varşovia printre 
care: Mocanu 
(primul din stânga), 
Losovitki, 
rheinhold, 
Koldumov, Slack şi 
Matias

Generalul (r) Mircea MOCANu aniversat la Statul Major al Forţelor Aeriene cu ocazia 
împlinirii vârstei de 80 de ani

Ofiţe
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cu Tun antiaerian cu 
tragere repede, 
sistem Skoda, model 
1925, cal. 76,5 mm

☛

Aparat de ascultare din înzestrarea artileriei 
antiaeriene române în perioada interbelică

Tun antiaerian automat sistem GuSTLOFF. A fost folosit pentru apărarea la joasă înălţime a trupelor începând cu anul 1938
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ARTILERIE {I RACHETE A.A. – REMEMBER

Participarea la Primul război mondial
– examenul de maturitate 

al artileriei antiaeriene române

I STORiA A SCOS lA iVEAlă un adevăr macabru, 
reprezentat de faptul că minţi avide de putere şi dominate 
de ambiţii meschine au căutat să subordoneze orice 

realizare tehnologică de excepţie scopului personal – impunerea 
voinţei proprii, trasformând aceste invenţii în vectori ai morţii. 
Din acest considerent, de la apariţia primelor avioane şi până 
la adaptarea acestora ca mesageri ai morţii din aer nu a mai 
fost decât un pas. Câmpul de luptă mai căpăta astfel o nouă 
coordonată – cea verticală, de atunci în continuă extensie. 
Conform principiului acţiunii şi reacţiunii, o parte din energiile 
creatoare ale vremii se vor concentra spre realizarea unei arme 
care să contracareze efectele letale ale aeronavelor inamicului. 
Primele realizări apar – aşa cum era de aşteptat – prin 
transformarea şi adaptarea unor tunuri terestre, pentru trageri 
antiaeriene. 

În ţara noastră, momentul “origine” al istoriei artileriei 
antiaeriene coincide cu angajarea României în prima confla-
graţie mondială. Iminenţa intrării României în război, dar şi 
începutul utilizării aviaţiei în acţiunile militare au indus în 
rândul specialiştilor români preocupări susţinute pentru rea-
lizarea prin forţe proprii a unor sisteme de apărare a trupelor 
angajate în operaţii, a populaţiei şi obiectivelor din teren 
împotriva loviturilor executate din aer. Privind modificarea, 
transformarea şi adaptarea tunurilor existente pentru execu-
tarea tragerilor antiaeriene s-au evidenţiat doi eminenţi teh-
nicieni militari – Ştefan Burileanu şi Gabriel Negrei, care pot 
fi consideraţi adevăraţi pionieri ai artileriei antiaeriene 
româneşti.

La 9 august 1916, imediat ce fusese semnată Convenţia 
militară dintre România şi Antantă, Marele Stat Major constată 
că sunt întrunite condiţiile pentru ca în armata română să ia 
fiinţă o nouă specialitate, destinată să ducă lupta cu inamicul 
aerian – Corpul Apărării Antiaeriene; în fapt se crea o nouă 
armă – artileria antiaeriană. Cu nr. I. D. 2784 din 14 august 
1916, ordinul de mobilizare a fost transmis în toată armata, 
inclusiv ordinul de înfiinţări la mobilizare, care cuprindea şi 
Corpul Apărării Antiaeriene. Acest ordin reprezenta certificatul 
de naştere al artileriei antiaeriene române, în condiţiile în care 
toate măsurile şi activităţile pregătitoare fuseseră deja înde-
plinite. Înfiinţarea acestei arme a corespuns nevoilor de apărare 
a României, întrucât chiar înaintea intrării ţării noastre în război 
de partea Antantei, comandamentul german dislocase pe o 
bază din Bulgaria câteva dirijabile Zeppelin şi o escadrilă de 
aviaţie. Faptul că apariţia ei a coincis cu intrarea României în 
război este o favoare acordată de istorie artileriştior români.

Mircea rOATIŞ, Cristian DrĂGuLIN 

Primul bombardament
Primul bombardament a avut loc chiar în noaptea de 

15/16 august 1916, când s-a înregistrat primul mesaj de 
avertizare privitor la pericolul atacului aerian din istoria 
apărării antiaeriene a României. La ora 01.15, artileria care 
apăra capitala a deschis focul asupra aeronavei inamice. În 
continuare, timp de o lună avioane sau dirijabile germane 
au executat aproape zilnic raiduri deasupra teritoriului român. 
În comunicatul oficial din 16 august, Marele Cartier General 
arăta că efectele bombardamentului au fost insignifiante, 
aeronavele inamicului fiind alungate de artileria antiaeriană. 
În perioada următoare raidurile aeriene se vor înteţi, vor fi 
bombardate cu prioritate Bucureştiul şi Ploieştiul, dar artileria 
antiaeriană – conform documentelor vremii – a reuşit să 
respingă atacurile respective, diminuând considerabil 
efectele loviturilor din aer.

Investit cu responsabilitatea organizării apărării 
capitalei, comandantul Cetăţii Bucureşti, generalul de divizie 

Mihai Boteanu avea în subordine şi Serviciul Apărării Capitalei 
Contra Aeroplanelor. În virtutea acestui fapt, comandantul 
a primit  misiunea să coordoneze organizarea apărării 
antiaeriene nu numai a capitalei, dar şi a principalelor 
obiective de pe teritoriul naţional. 

Cele circa o sută de piese pregătite pentru executarea 
tragerilor antiaeriene erau distribuite astfel: 

- 4 tunuri antiaeriene 75 mm Deport-Italia; 4 tunuri 
antiaeriene 75 mm Franţa; 40 tunuri 57 mm cu afet sistem 
Negrei; 4 tunuri 57 mm cu pivot sistem Burileanu – pentru 
apărarea trupelor proprii în diferitele zone de operaţii;

- 45 tunuri 75 mm Md. 1880, din care: 2 pentru Cernavodă; 
20 pentru Bucureşti; 13 pentru stabilimente din teritoriu – 
pentru apărarea unor obiective de importanţă strategică. 

În apărarea antiaeriană a capitalei se aflau:
- 8 secţii de proiectoare, dispunând de 6 proiectoare de 

60 cm şi 2 de 90 cm;
- 28 tunuri, dintre care 20 de 75 mm şi 8 de 57 mm;
- 10 mitraliere. 

Muniţia asigurată pentru aceste tunuri se cifra la 560 
lovituri pentru fiecare gură de foc de 75 mm şi câte 300 
lovituri pentru cele de 57 mm.

 Prima victorie a artileriei antiaeriene, materializată în 
lovirea unei aeronave a inamicului avea să fie realizată în 
noaptea de 13/14 septembrie 1916, când Zeppelinul cu 
numărul 181, care survola Bucureştiul a fost avariat, dar a 
reuşit să ajungă la baza din sudul Dunării, fiind apoi scos din 
serviciu. Din acel moment, toate acţiunile din aer se vor 
executa numai cu avioane. 

Artileria antiaeriană era destinată, deopotrivă, apărării 
unor obiective din teritoriu şi trupelor proprii din zonele de 
operaţii. La 19 septembrie 1916, pe timpul apărării trupelor 
care executau manevrele de la Flămânda, bateria condusă 
de locotenentul Constantin Constantin a doborât un avion 

Începutul secolului XX a fost marcat de o revoluţie tehnico-ştiinţifică fără precedent, care 
s-a materializat în realizări de neimaginat până la acea dată şi care a generat “în cascadă” 
transformări de esenţă la nivel social, dar şi al mentalului colectiv. Astfel, visul de veacuri al 
unor minţi îndrăzneţe – cel de a se înălţa în văzduh precum păsările cerului, îşi identifică suportul 
tehnologic şi începe să capete contur. Cu o firească mândrie naţională vom afirma întotdeauna 
că de zorii aviaţiei se leagă numele unor mari români – Traian Vuia şi Aurel Vlaicu.

Locotenent-
colonelul 
Ştefan 
BurILEANu şi 
tunul adaptat 
pentru trageri 
antiaeriene

Tun antiaerian de calibrul 47 mm pe 

monitorul M. Kogălniceanu; 17 mai 1917

1917: tun antiaerian improvizat (din tunul 

sistem Puteaux model  1897, calibru 75mm) 

Oneşti 1917: amplasament de mitralieră 

antiaeriană
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german. Acest eveniment a rămas un adevărat reper de 
conştiinţă pentru artileriştii antiaerieni, iar ziua de 19 sep-
tembrie este considerată patronul acestei tinere arme, ce 
încorporează tehnologii de generaţii recente. Totuşi, 
rapoartele din primele luni ale participării României la primul 
război mondial evidenţiau o apărare antiaeriană insuficientă, 
în special a unor obiective de teritoriu de importanţă stra-
tegică, printre care şi capitala ţării, ca urmare a creşterii în 
intensitate a acţiunilor aeriene ale inamicului. Măsurile 
inerente care au urmat, au vizat sporirea efectivelor şi a 
numărului gurilor de foc; realizarea amplasamentelor şi a 
adăposturilor pentru personal; organizarea cooperării între 
aviaţie şi apărarea antiaeriană; creşterea numărului de 
proiectoare pentru iluminarea spaţiului aerian. În raport cu 
posibilităţile inamicului aerian, au fost stabilite cu mai multă 

exactitate misiunile apărării antiaeriene, dintre care amintim: 
împiedicarea cercetării din aer a trupelor; protejarea artileriei 
proprii; protejarea raioanelor de îmbarcare-debarcare, 
depozitelor militare, punctelor obligate de trecere şi 
coloanelor în marş; apărarea centrelor de concentrare, 
punctelor de comandă, centrelor de transmisiuni; apărarea 
aprovizionării teritoriale, a reţelelor de apă şi electrice etc. 
Nu trebuie omisă nici contribuţia ofiţerilor din Misiunea 
militară franceză la eficientizarea apărării antiaeriene, în 
special privind creşterea preciziei tragerilor.

regruParea din moldova
Pe timpul ocupării vremelnice a unei părţi din teritoriul 

României de către armata germană, întreaga artilerie 
antiaeriană fixă s-a regrupat în Moldova, iar cea mobilă s-a 
deplasat permanent cu trupele apărate antiaerian. Cu toate 
sincopele, generate de insuficienţa numărului de piese 
existente şi a unei pregătiri deficitare a personalului, putem 
aprecia că în campania militară din anul 1916 şi începutul 
anului 1917 artileria antiaeriană română a primit cu adevărat 

“botezul focului”, înscriindu-şi numele între armele active 
din compunerea armatei române. Prima jumătate a anului 

1917 se caracterizează printr-o linie generală de reorganizare, 
în care se înscrie şi artileria antiaeriană. Corpul Apărării 
Antiaeriene va trece din subordinea Marelui Cartier General 
în cea a inspectoratului General al Artileriei, în structura 
căruia va rămâne până în anul 1923. S-au înfiinţat şcoli de 
trageri antiaeriene, pentru instruirea personalului pe linia 
deservirii tehnicii şi însuşirii regulilor de tragere specifice. 
În acest scop s-au luat măsuri de asigurare cu manuale, 
instrucţiuni şi regulamente. Şcoala de la Iaşi avea să numere 
printre instructori pe maiorul Gheorghe Popescu, una dintre 
viitoarele personalităţi călăuzitoare privind evoluţia artileriei 
antiaeriene. 

În urma eforturilor depuse, înaintea campaniilor 
militare din vara anului 1917 armata română contabiliza 
următoarele efective şi sisteme de artilerie antiaeriană: 8 
baterii de 75 mm Md. 1880; 4 baterii de 57 mm; o baterie de 
75 mm Deport; 12 posturi semifixe de tunuri franceze; 9 
posturi semifixe de tunuri româneşti; 5 posturi mobile şi 36 
proiectoare. Subunităţile de artilerie antiaeriană au fost 
organizate în raport cu specificul misiunilor pe care urmau 
să le îndeplinească şi cu tipul tehnicii din dotare. Un raport 
întocmit la 20 iunie 1917 arăta că, în medie, au fost reorga-
nizate 40 de posturi de tragere contra aeronavelor dispuse 
de-a lungul frontului din Moldova, cuprinzând 30 de obiective 
importante – depozite de muniţii, gări, puncte de comandă, 
coloane în marş, subunităţi de artilerie etc. Se aflau, astfel, 
în dispozitiv de luptă 81 tunuri şi 6 mitraliere antiaeriene, 
dintre care 45 de 75 mm şi 36 de 57 mm. Necesităţile operative 
au făcut ca posturile de tragere antiaeriană să-şi schimbe 
des poziţiile de tragere, astfel încât în perioada următoare 
acţiunile duse de artileria antiaeriană au cunoscut o arie 
spaţială şi temporală relativ întinsă, victoriile dobândite în 
combaterea inamicului aerian în această perioadă consfiinţind 
locul şi rolul artileriei antiaeriene între celelalte arme active 
ale oştirii române.

Armistiţiul 
Odată cu încheierea armistiţiului din noiembrie 1917, 

Corpul Apărării Antiaeriene a fost demobilizat şi a rămas 
ca structură organizatorică permanentă sub denumirea 

„Divizionul de artilerie antiaeriană”. Sub această 
denumire, artileria antiaeriană a continuat în cursul anului 
1918 organizarea şi înzestrarea cu sisteme de foc şi 
instruirea personalului în garnizoana Iaşi. Începând cu 28 

octombrie 1918 – data celei de-a doua mobilizări şi până 
la 15 aprilie 1919, Divizionul de artilerie antiaeriană a 
pregătit şi trimis pe frontul din Transilvania 2 baterii 
autotunuri de 76,2 mm; o secţie autotunuri de 57 mm; o 
baterie de 75 mm şi o baterie  de 57 mm pe calea ferată. 
Subunităţile de artilerie antiaeriană au participat nemijlocit 
la acţiunile militare desfăşurate pentru eliberarea 
Ardealului, îndeplinind atât misiuni de apărare a trupelor, 
cât şi a unor puncte obligate de trecere şi obiective din 
teren. Bateriile de autotunuri au fost întrebuinţate atât 
pentru executarea tragerilor antiaeriene, cât şi a celor 
terestre. Printre misiunile îndeplinite cu succes de aceste 
subunităţi de artilerie antiaeriană pot f i enumerate: 
apărarea podului de pontoane de peste râul Tisa, a capului 
de pod de la Solonk, apărarea diferitelor transporturi 
importante pe calea ferată şi a unor obiective importante 

– depozite de muniţie şi centre economice (Târgu Mureş, 
Dej, Debreţin, Sibiu etc). Dislocat, începând cu 24 decembrie 
1918 în Bucureşti, Divizionul de artilerie antiaeriană a 
coordonat permanent aceste subunităţi pe linia înzestrării 
cu tehnică, muniţie şi materiale şi a completării cu 
efective.

Apărută ca o necesitate de ripostă împotriva ame-
ninţărilor din aer, artileria antiaeriană a înregistrat în 
scurt timp progrese notabile, atât privind tehnica şi 
aparatura din dotare, cât şi pe linia instruirii personalului 
pentru realizarea tragerilor din ce în ce mai precise, 
devenind pe măsura desfăşurării acţiunilor tot mai 
puternică şi mai greu de combătut. În legătură cu parti-
ciparea artileriei antiaeriene la primul război mondial, Ion 
Bungescu – unul dintre ofiţerii ei de frunte, constata: „Cu 
toată diversitatea materialelor şi a mijloacelor improvizate 
la care s-a recurs pentru a face posibil un tir cât mai precis, 
cu toată nepregătirea personalului, mai ales trupa, care era 
provenită din contingentele cele mai bătrâne, artileria 

noastră antiaeriană a obţinut rezultate apreciabile”. Sunt 
conluzii desprinse din experienţa de război, susţinute cu 
puterea faptelor şi care, cel mai adesea exprimă învăţă-
minte de valoare, întrucât animă până la eroism voinţa 
omului, a luptătorului de a învinge greutăţile şi de a obţine 
victoria. Astfel de oameni a avut şi artileria antiaeriană 
în anii primului război mondial, printre care s-au aflat 
sublocotenenţii Sion Teodorescu, Victor Priboianu, 
Constantin Vlădescu şi alţii.

Artilerişti antiaerieni în timpul Primului 
război Mondial

La parada victoriei 
desfăşurată în 

Bucureşti au 
participat şi 

artileriştii 
antiaerieni. În 

imagine, maşina 
comandantului 
Divizionului de 

artilerie 
antiaeriană

Ostaşi din Compania a III-a Aerostaţie reperând un avion german ce se îndrepta spre un balon captiv al Corpului Aerostaţie, noiembrie 1917

Mitralieră antiaeriană pe Valea Glodului, noiembrie 1917

Tun antiaerian camuflat în poziţia de tragere; manevrele regale 1933
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evoluţia artileriei antiaeriene 
în Perioada interbelică

PErIOADĂ ECONOMICĂ DIFICILĂ 
PENTru ArTILErIA ANTIAErIANĂ 

La sfârşitul primului război mondial, 
artileria antiaeriană română a rămas cu 
denumirea de “Divizion de artilerie antiae-
riană”, având în înzestrare următorul material: 
74 de tunuri calibru 75 mm, 81 de tunuri 
calibru 57 mm, 8 tunuri calibru 76,2 mm pe 
auto, 23 de mitraliere şi 12 proiectoare. Sub 
aspectul organizării şi înzestrării, acesta nu 
avea să mai cunoască modificări până în anul 
1920. La data de 1 septembrie 1920, divizionul 
s-a transformat în “regimentul de artilerie 
antiaeriană“, comandat în continuare de 
către colonelul Nicolae Opran. 

După adoptarea Constituţiei din martie 
1923, în Armata României au avut loc mai 
multe reorganizări. Între măsurile luate, s-a 
numărat şi trecerea Regimentului de artilerie 
antiaeriană din subordinea Inspectoratului 
general tehnic al Artileriei în cea a recent 
înfiinţatului Inspectorat General al Aeronauticii. 
Până în anul 1925 s-a continuat dotarea 
regimentului cu tunuri de artilerie de câmp 
transformate pentru a executa trageri antia-
eriene, ajungându-se la constituirea în cadrul 
său a 18 baterii.

Dotarea armatei noastre cu tehnică de 
apărare antiaeriană se desfăşura încet şi 
anevoios, întrucât economia României avu-
sese mult de suferit în timpul războiului. În 
anul 1926, celor 18 baterii existente li s-au 

adăugat o baterie de tunuri calibru 76,2 mm 
model 1925 Skoda, importată din Cehoslovacia, 
cu aparat central de tragere antiaeriană 
model 1926, inventat de căpitanul Bungescu 
în anul 1925 şi o baterie de tunuri calibru 75 mm 
model 1925, importată din Franţa.

Privind evoluţia artileriei antiaeriene în 
perioada 1920-1930, este de reţinut că arma 
îşi câştigase un loc şi un rol important în teoria 
şi practica militară a deceniului, fiind consi-
derată ca o componentă de bază a luptei cu 
inamicul aerian. Ea devenise indispensabilă 
în apărarea antiaeriană a teritoriului, cât şi în 
cea a trupelor de uscat şi chiar a a marinei 
militare. Este motivul pentru care, în a doua 
jumătate a deceniului trei, preocupările de 
dezvoltare a armei se vor intensifica. Astfel, 
din cele 20 baterii de artilerie antiaeriană 
existente, la 23 aprilie 1929, s-a organizat încă 
un regiment. În mod concret, unitatea deja 
existentă se diviza în două, formându-se 
Regimentul 1 artilerie antiaeriană, sub 
comanda colonelului Popescu Gheorghe, 
precum şi Regimentul 2 artilerie antiaeriană 
comandat de colonelul Iliescu Traian.

O dată cu organizarea artileriei antiaeriene 
pe două regimente, procesul de modernizare 

a armei a continuat, prin intrarea în înzestrare 
a altor materiale moderne, respectiv, mitraliere 
grele de 13,2 mm şi telemetre stereoscopice. 
În plus, continuarea dotării artileriei antiae-
riene cu aparatele de conducere a focului 

model 1928 româneşti a condus la sporirea 
considerabilă a preciziei şi eficacităţii tragerilor 
antiaeriene.

ÎNFIINţArEA COMANDAMENTuLuI 
APĂrĂrII ANTIAErIENE

Dezvoltarea tehnicii, sporirea dotării cu 
material specializat a artileriei antiaeriene, 
perfecţionările organizatorice, mărirea 
numărului de unităţi au impus necesitatea 
unei conduceri unitare a acestui nou gen de 
armă şi în general a apărării antiaeriene. Astfel, 
prin Decretul nr. 2596 din 8 iulie 1930, care 
stabilea noua “ordine de bătaie ” a 
Inspectoratului general al aeronauticii, 
începând cu 1 iulie 1930 a fost creat comanda-
mentul apărării antiaeriene.

După crearea Comandamentului apărării 
antiaeriene începe perioada de reorganizare 
şi modernizare a artileriei antiaeriene şi în 
general a apărării antiaeriene. Cu toate acestea, 
capacitatea apărării antiaeriene a teritoriului 
României a continuat să rămână mult timp 
scăzută. 

Începând cu anul 1937, tunurile de câmp 
adaptate pentru trageri antiaeriene au fost 
înlocuite treptat cu tunuri antiaeriene 
moderne importate din Anglia, Franţa, Suedia 
şi Germania, precum şi cu tehnică de producţie 
românească. În perioada 1938-1940 unităţile 
de artilerie antiaeriană au fost înzestrate cu 
tunuri de calbru mijlociu de 75 mm Vickers, 
de provenienţă engleză, şi de 88 mm, de 
provenienţă germană; de calibru mic: 40 mm 
Bofors suedeze, 37 mm Rheinmetall germane, 
25 mm Hotchkiss franceze, 20 mm Gustloff 
germane şi Oerlikon suedeze, precum şi cu 

Gl. mr. dr. (r) Mihai ILIESCu

În perioada interbelică, în România, ca şi în alte ţări, mijloacele de apărare antiaeriană 
se împărţeau, după destinaţia şi rolul lor, în trei categorii: active (aviaţia de vânătoare, artileria 
şi mitralierele antiaeriene); pasive (aerostatele de baraj, mijloacele de mascare ale obiectivelor, 
amenajările genistice etc.); ajutătoare (proiectoarele antiaeriene, aparatele de ascultare, 
aparatele de observare şi alarmare, aparatura meteorologică, aparatura de transmisiuni). 
Toate aceste aparate erau concentrate pentru apărarea antiaeriană a celor mai importante 
obiective.

Colonelul Dimitrie STurZA, comandantul 
regimentului de artilerie antiaeriană (1923-1928) 

Şeful primei 
promoţii de ofiţeri 
de artilerie 
antiaeriană, 
locotenentul 
Dumitru MAZILu 
predând promoţiei 
următoare tradiţia 
Şcolii

Tun antiaerian cu tragere repede sistem 

rHEINMETALL, calibru 37 mm, model 1939

Proiector NEDALO model 1937

Tun antiaerian 
la tragerile de la Mamaia 
în perioada interbelică

☛
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mitraliere de calibru 13,2 mm. De asemenea, 
au fost achiziţionate proiectoare de 150 cm 
Siemens şi Nedalo de 60 cm, telemetre, alti-
metre etc.

După reorganizarea uzinelor Reşiţa şi 
Astra – Braşov s-a trecut la fabricarea tunurilor 
antiaeriene calibru 75 mm model Vickers 
englez, calibru 37 mm model Rheinmetall 
german, a ţevilor pentru tunurile antiaeriene 
de calibru 88 mm germane, muniţiei, aparaturii 
de teleindicaţie pentru tunurile antiaeriene 

– telemetre, altitelemetre, lunete, cadrane 
pentru ochire, aparatul central Vickers – Reşiţa 
pentru bateriile de calibru 75 mm, aparatul 
central Bungescu model 1938 etc.

Cu tunurile de calibru 75 mm s-a trecut 
la metoda de tragere tahimetrică cu aparatul 
central de conducere a focului “Predictor 
Vickers” şi la metoda geometrică cu aparatul 
central “Bungescu model 1938”; la ambele 
aparate organizarea centralizată a tragerii era 
comună. Toate măsurătorile şi calculele erau 
concentrate într-un singur aparat central de 
tragere care transmitea tunurilor elementele 
de tragere - înclinare, azimut, distanţă, focos 

– prin teleindicaţie electrică, ochirea devenind 
astfel indirectă. Tragerile de noapte se exe-
cutau cu ajutorul reperajului sonor şi al 
proiectoarelor.

APArIţIA PrIMELOr MANuALE ŞI A 
PrIMELOr ŞCOLI DE PrEGĂTIrE A 

OFIţErILOr DE ArTILErIE ANTIAErIANĂ
În anul 1934 au fost elaborate 

“Instrucţiunile asupra tragerilor contra aerona-
velor”, în care se defineau elementele de 
tragere şi caracteristicile traiectoriilor şi se 
precizau elementele necesare tragerilor 
contra aeronavelor enunţând ipoteza fun-
damentală. De asemenea, se reglementau 
organizarea, pregătirea, conducerea, execu-
tarea şi interpretarea tragerilor, metode şi 
feluri de tragere, corecţii etc.

După intrarea masivă în dotare a tunurilor 
antiaeriene de fabricaţie românească au fost 
înfiinţate noi regimente de artilerie antiaeri-
ană. Astfel, la 28 februarie 1938 ia fiinţă 
Regimentul 3 Artilerie Antiaeriană, iar între 
anii 1938 şi 1941 se mai înfiinţează încă 6 
regimente, aşa încât la începutul celui de-al 
doilea război mondial existau în România 9 
regimente de artilerie antiaeriană. Din totalul 
de 8301 guri de foc cât avea armata română, 
691 erau de artilerie antiaeriană. Comparând 

numărul de tunuri antiaeriene din ajunul celui 
de-al doilea război mondial cu cele din anul 
1918, rezultă că acesta a crescut de 4 ori.

O dată cu îmbunătăţirea dotării cu tehnică, 
perioada interbelică se caracterizează prin 
preocupări insistente şi propuneri concrete 
privind organizarea unei mai bune apărări 
antiaeriene a obiectivelor de pe teritoriul 
ţării. Astfel, în anul 1928 apare primul regu-
lament al apărării antiaeriene, intitulat 

“regulamentul provizoriu asupra instrucţiei 
de manevră şi luptă a aeronauticii”. El 
constituia, de fapt, o traducere a regulamen-
tului francez, cu unele adaptări impuse de 
caracteristicile tehnicii de luptă din dotare şi 
de organizarea specifică la nivel tactic.

Totodată, apar pentru prima dată preo-
cupări privind organizarea cooperării între 
mijloacele apărării antiaeriene, aviaţia de 
bombardament şi alte mijloace “active” 
pentru distrugerea agresorului aerian, demo-
ralizarea sa şi, eventual, producerea de 
pierderi pe teritoriul acestuia prin 

“represalii”.
În acest sens, în literatura de specialitate 

ca şi în instrucţiunile apărute în perioada 
interbelică, se scotea în evidenţă necesitatea 
comenzii unice a tuturor forţelor şi mijloacelor 
de apărare antiaeriană activă şi pasivă a 
teritoriului.

Necesitatea înzestrării trupelor apărării 
antiaeriene a teritoriului cu tehnică de luptă 
din producţie proprie şi din import punea tot 
mai acut problema pregătirii şi perfecţionării 
cadrelor. Preocupările pentru pregătirea 
ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor de 
artilerie antiaeriană s-au concretizat prin 
înfiinţarea Centrului de instrucţie al artileriei 
antiaeriene, la 1 aprilie 1938, cu scopul de a 
instrui cadrele, de a efectua studii şi experi-
mentări şi de a elabora literatura de specialitate 
de care ducea lipsă noul gen de armă.

O altă instituţie de învăţământ militar care 
a luat fiinţă în cadrul Centrului de instrucţie, 
la 10 decembrie 1939, a fost Şcoala de ofiţeri 
de artilerie antiaeriană.

Schimbări esenţiale în organizarea 
conducerii apărării antiaeriene a teritoriului 
au avut loc în anul 1932 când a luat fiinţă 
Subsecretariatul de stat al aerului – ca 
organ central de conducere, informare şi 
administrare a tuturor mijloacelor aeriene 
naţionale, de apărare contra aeronavelor şi 
de protecţie a navigaţiei aeriene de pe 

teritoriul naţional, căruia i se subordona 
Comandamentul Forţelor Aeriene. La rândul 
s ău ,  aces t a  avea în  sub o rdin e ş i 
Comandamentul apărării contra aeronavelor 
precum şi şcolile şi centrele de instrucţie 
ale apărării contra aeronavelor.

Ofiţeri din 
regimentul 1 

artilerie antiaeriană. 
Ghencea, 1932. În 

centru, colonelul 
Gheorghe POPESCu, 

comandantul 
regimentului

recepţia primei 
baterii de tunuri 
Vickers produse în 
românia
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Tun antiaerian HOTCHKISS calibru 25 mm, intrat în 
dotarea artileriei antiaeriene române înainte de 
începutul celui de-al Doilea război Mondial

20 iulie 1941. Avion sovietic doborât de artileria 
antiaeriană română la Gura Galbenă
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Situaţia artileriei antiaeriene a româniei 
in cel de-al doilea război mondial

PArTICIPArEA ArTILErIEI ANTIAErIENE LA 
CAMPANIILE MILITArE DIN ANII 1941 ŞI 

1942
În perioada 22 iunie 1941 – 3 iulie 1941, trupele din compu-

nerea Armatelor 3 şi 4 române şi Armatei 11 germane au dus, în 
principal, acţiuni de fixare a inamicului, precum şi de realizare a 
capetelor de pod la est de râul Prut în vederea trecerii ulterioare la 
ofensivă.

Către mijlocul lunii iulie 1941, atacurile inamicului aerian au 
fost îndreptate asupra marilor unităţi pătrunse în adâncimea dis-
pozitivului de apărare sovietic, dar riposta tunarilor antiaerieni a 
fost promptă. Astfel, pentru modul admirabil în care şi-a îndeplinit 
misiunea, doborând 5 avioane sovietice, Bateria 111 Artilerie 
Antiaeriană (Bofors) a fost citată prin Ordinul de zi al diviziei blindate, 
iar locotenentul Smaleni, împreună cu personalul ajutător, au fost 
propuşi pentru decorare. 

Campania militară din 1942 a presupus pentru artileria 
antiaeriană română mari încercări în focul luptelor ce au avut loc 
cu aviaţia inamică, îndeosebi în apărarea antiaeriană a trupelor 
terestre, care au acţionat în bătăliile de la Cotul Donului şi din Stepa 
Calmucă, din Caucaz şi Crimeea. 

Un alt moment important pentru artileria antiaeriană română 
l-a constituit, în cursul anului 1942, Ordinul Statului Major al Aerului 
nr. 6020 din 17 iunie 1942, prin care s-au înfiinţat Regimentele 7, 
8 şi 9 artilerie antiaeriană. Tot în cursul anului 1942, au devenit 
operative încă 4 baterii de proiectoare, 3 companii de baloane 
protecţie şi 3 baterii Oerlikon. 

De asemenea, forţa combativă a regimentelor de artilerie 
antiaeriană a crescut prin intrarea în înzestrare, din producţia internă 
de armament, a 11 baterii de 75 mm Vickers dotate cu aparate 
centrale de tragere Bungescu, precum şi a 7 baterii de 37 mm Rhm, 
toate fabricate la Uzinele Astra-Braşov, Arad, Cugir etc.

PIErDErI PrOVOCATE AVIAţIEI INAMICE 
ŞI PIErDErILE PrOPrII

Pierderile provocate aviaţiei sovietice de unităţile şi subu-
nităţile de artilerie antiaeriană în perioada septembrie 1942 – 
ianuarie 1943 în Stepa Calmucă, la Cotul Donului şi în Caucaz 
pot fi apreciate după rezultatele omologate şi după datele înscrise 
în jurnalele de operaţii ale Comandamentului Apărării Antiaeriene, 
dar, mai ales, în jurnalele regimentelor de artilerie antiaeriană 
şi ale Brigăzii 4 Artilerie Antiaeriană. 

În fâşia Armatei 3, pierderile aviaţiei inamice au fost cele 
mai mari, adică cele mai multe victorii antiaeriene au reuşit 
unităţile de la Moruzovskaia şi Tacinskaia, care au doborât 65 

avioane prin Divizioanele 4 şi 17 Artilerie Antiaeriană. La această 
armată au fost obţinute şi cele 14 victorii ale Divizionului 1 
Artilerie Antiaeriană mobil independent. În Caucaz, subunităţile 
de artilerie antiaeriană au doborât 38 de avioane, cele mai multe 
în Peninsula Taman (27 avioane), evidenţiindu-se Bateria 234 
mitraliere (locotenent Gheorghe Cotal, sublocotenent Mircea 
Glodeanu). 

Pierderile artileriei antiaeriene române, potrivit datelor din 
jurnalele de operaţii, au fost: bateriile 118 şi 120 Rhm, o dată cu 
Divizia 15 Infanterie (general Sion) la Malaia Donscinskaia; 
bateriile 2 Vickers şi 102 Rhm, rămase în cercul de la Stalingrad 
(în gruparea general Paulus), precum şi piese din diferite alte 
subunităţi, care s-au aflat în situaţii limită; în total, pierderile au 
fost evaluate la 10 piese de 75 Vickers şi în jur de 30 piese calibru 
37 mm. Aşadar, un total de circa 40 de piese, care, raportate la 
cele circa 250 piese existente pe frontul din Est, reprezentau 16 
la sută. A rezultat că cele mai multe tunuri au fost pierdute în 
timpul luptelor terestre, îndeosebi datorită deselor situaţii de 
criză, când subunităţile de artilerie antiaeriană au luptat contra 
blindatelor inamice. 

Privind pierderile în personal, s-a apreciat că acestea s-au 
ridicat la circa 800 ofiţeri, subofiţeri şi trupă (4 baterii x 160 = 
640 oameni, plus din Bateria de pândă radio circa 150 oameni, 
precum şi din alte subunităţi), ceea ce, raportat la efectivele 
totale ale Brigăzii 4 Artilerie Antiaeriană, reprezentau circa 14–15 
la sută. Dar luptele nu se încheiaseră. Au urmat alte şi alte bătălii, 
alte şi alte confruntări dure cu inamicul pe întregul parcurs al 
anului 1943.

rIPOSTA ArTILErIEI ANTIAErIENE 
rOMâNE PE FrONTuL DE EST 

ÎN ANuL 1943
Cu toate greutăţile datorate unei ierni deosebit de aspre, 

tunarii antiaerieni români au executat serviciul la material cu 
rigurozitate, pregătind cu migală victoriile antiaeriene. Astfel, 
Bateria 209 mitraliere antiaeriene a doborât, la Belaia-Kalitva, 
în 15 ianuarie 1943, un avion PE-2 şi un avion IL-2. Şi Bateria 
128 Oerlikon s-a înscris cu 2 avioane doborâte, ambele victorii 
fiind omologate cu Ordinul de Zi nr.4 din 13 aprilie 1943 al Diviziei 
9 Cavalerie. În februarie, la Stalino, subunităţile 105, 25, 17 şi 7 
au doborât 13 avioane, iar Bateria 128 s-a înscris şi ea cu o victorie 
aeriană! 

OPErAţIuNEA TIDAL WAVE
Un eveniment de cea mai mare importanţă, cu implicaţii 

deosebite asupra desfăşurării operaţiilor militare pe frontul de Est, 

l-a constituit începerea bombardamentelor aviaţiei anglo-americane 
asupra zonei petrolifere româneşti Ploieşti-Câmpina - devenită 
principala resursă de petrol pentru armatele Reich-ului fascist. 

În data de 1 august 1943, începând cu orele 07.00, cinci 
grupuri de avioane LIBERATOR, cu un total de 178 avioane, 
decolau de pe aerodromul Benghazi (Libia). Se transportau 
1.250.000 de benzi de cartuşe şi 350 tone de bombe, cu peste 
1.760 de oameni (forţa cea mai intens pregătită şi cea mai 
experimentată care zburase până atunci în istoria războiului 
aerian), o adevărată Armadă aeriană, care lua cap compas spre 
Insula Corfu! 

Astfel, într-o zi de duminică, asupra zonei petrolifere 
Ploieşti-Câmpina, o formaţie masivă de avioane a deschis seria 
operaţiilor de bombardament strategic asupra României în cel 
de-al doilea război mondial.

Ca urmare a atacului aerian, formaţiunile militare româno-
germane au înregistrat 19 morţi şi 97 răniţi; în rândul populaţiei 
civile, s-au înregistrat 101 morţi şi 238 de răniţi. În total, 120 de 
morţi şi 335 de răniţi. 

Pierderile în aviaţie ale apărătorilor au constat în 2 avioane 

La data de 22.06.1941, Comandamentul Apărării Antiaeriene, precum şi toate 
marile unităţi, unităţile luptătoare şi formaţiunile de servicii subordonate acestuia erau 
mobilizate. Ca urmare, în compunerea Comandamentului Apărării Antiaeriene existau: 
Centrul general de pândă, trei comandamente de apărare antiaeriană de regiuni aeriene, 
6 grupări de artilerie antiaeriană (de valoare regiment), 19 comenzi de grupuri de 
artilerie antiaeriană (de valoare divizion), 84 baterii tunuri antiaeriene, proiectoare şi 
mitraliere antiaeriene, din care 35 baterii tunuri calibru mijlociu (75-76,5 mm), 28 
baterii tunuri calibru mic (20-40 mm), 12 baterii mitraliere antiaeriene calibru 13,2 
mm şi 9 baterii de proiectoare. 

Comandamentului Apărării Antiaeriene îi erau, de asemenea, subordonate cele 6 
Baze ale regimentelor de artilerie antiaeriană, Şcoala de Ofiţeri de Artilerie Antiaeriană, 
Şcoala de Subofiţeri de Artilerie Antiaeriană, Centrul de Instrucţie al Artileriei Antiaeriene, 
trei coloane de muniţii şi trei trenuri de muniţii. 

Efectivele totale la unităţile operative se ridicau la circa 28.000 de militari (ofiţeri, 
subofiţeri şi trupă). În subordinea comandamentului mai intrau şi formaţiunile de apărare 
pasivă, cu un efectiv de circa 46.000 de militari şi civili.

Mitralieră antiaeriană capturată de la 

sovietici pe frontul de est Bateria 14 Artilerie Antiaeriană pe 

frontul de Est

Servanţii unui proiector antiaerian 

românesc, aflaţi pe poziţii

Maior Mircea BArAC
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“Istoria Apărării Antiaeriene 

a teritoriului României”; 

General de corp de armată (r) 
Vasile Bărboi, general de brigadă (r) 
Titus Popescu, general de brigadă 
(r) Eugen Teodorescu, locotenent-
colonel Visarion Neagoe, 

“Istoria Artileriei şi Rachetelor 
Antiaeriene Române” – volumul I

româneşti (un Me-110 şi un IAR-80) şi 3 avioane germane (un 
Me-110 şi două Me-109). De partea cealaltă, inamicul a pierdut, 
pe teritoriul României, 36 de avioane, identificate pe teren de 
organele tehnice ale Subsecretariatului de Stat al Aerului. 
Pierderile totale în oameni au fost cifrate la 446 de morţi, prizonieri 
şi dispăruţi, 54 răniţi şi 79 internaţi în Turcia; în total, 579 de 
oameni. Acesta a reprezentat cel mai mare procent de pierderi 
înregistrat într-o misiune anglo-americană în timpul celui de-al 
II–lea război mondial. De fapt, bombardamentul asupra zonei 
petrolifere Ploieşti – Câmpina a reprezentat sfârşitul Armatei 9 
aeriene americane ca forţă de bombardament. 

ACţIuNILE DE LuPTĂ ÎMPOTrIVA 
INAMICuLuI SOVIETIC (1944)

Unităţile de artilerie antiaeriană din compunerea Corpului 
Aerian Român aveau misiunea de a asigura apărarea trupelor 
de uscat, precum şi a aerodromurilor, nodurilor de comunicaţie 
feroviare şi rutiere importante şi a altor obiective din adâncimea 
zonei operative care, încă din primele luni ale anului 1944, 
cuprindea Moldova de la Carpaţi la Nistru, de la linia frontului 
până la aliniamentul Focşani – Brăila, incluzând şi Dunărea 
maritimă. 

Divizioanele de artilerie antiaeriană din cadrul Regimentului 
15 Artilerie Antiaeriană, menţinute la Odessa, au executat trageri 
intense, reuşind, numai în luna ianuarie, să doboare 7 avioane 
în cursul celor 11 atacuri ale aviaţiei sovietice. 

O dată cu ajungerea frontului pe teritoriul naţional, Marele 
Stat Major a ordonat, încă de la 23 martie 1944, ca secţiile de 
artilerie antiaeriană uşoară aparţinând unităţilor din armata de 
uscat şi care, temporar, s-au subordonat operativ brigăzilor de 
artilerie antiaeriană pentru apărarea obiectivelor de teritoriu, 
să fie retrase treptat şi să se înapoieze, până la 1 aprilie 1944, la 
unităţile organice (companiile antiaeriene ale diviziilor de 
infanterie şi plutoanele antiaeriene din organica divizioanelor 
de artilerie).

APĂrArEA OBIECTIVELOr DE PE 
TErITOrIuL NAţIONAL

Pentru organizarea apărării antiaeriene împotriva 
loviturilor  executate de aviaţia anglo-americană  asupra 
obiectivelor de pe teritoriu, Comandamentul Artileriei 
Antiaeriene român, în cooperare cu Comandamentul 
german, a avut în vedere asigurarea ripostei la toate 
înălţimile, pe toate direcţiile de atac la obiective, concen-
trând totalitatea mijloacelor pentru cele mai importante 
obiective, respectiv Bucureşti şi Ploieşti. 

În general, materialul din dotarea artileriei antiaeriene 
– tunurile de 88 mm Krupp, de 75 mm Vickers, de 37mm 
Rheinmetall, aparatele de conducere a focului de tipurile 
Bungescu sau Kapagerat-40, staţiile de radiolocaţie 
Würtzburg, tunurile automate de 20 mm Gustloff etc. erau 
la nivelul celor existente în dotarea altor armate aflate în 
conflagraţie. Un alt parametru care a definit lupta artileriei 
antiaeriene l-a constituit intensitatea focului, exprimată 
prin consumul de muniţii. Astfel, pentru respingerea 
aviaţiei anglo-americane în perioada 4 aprilie – 19 august 
1944, rezultă un total de circa 330.000 proiectile, din care 
în jur de 283.000 calibre superioare, adică 75 – 128 
mm.Totalul acestei muniţii se cifra la circa 10.000 de tone; 
valorile aproximative în bani au însumat circa 1 miliard 
de lei în valuta  anului 1944. A fost un efort economic 
impresionant pentru acea perioadă. 

Aspectele prezentate înfăţişează un tablou de 
ansamblu al ripostei artileriei antiaeriene, al forţei com-
bative şi al modului de întrebuinţare în luptă, tablou care 
cuprinde acţiuni desfăşurate de către apărarea antiaeriană 
română până la data de 23 august 1944, moment în care 
România a trecut de partea Naţiunilor Unite. 

La data înfăptuirii actului de la 23 august 1944, 
artileria antiaeriană română avea în zona de operaţii (la 
nord de linia Focşani, Brăila, Delta Dunării) Brigada 2 
Artilerie Antiaeriană, în compunerea căreia se regăseau 
Regimentele 2, 6 şi 15 Artilerie Antiaeriană, totalizând 49 
de baterii. La sudul acestei linii, respectiv Muntenia, 
Dobrogea, Ardeal, se găseau celelalte 3 brigăzi de artilerie 
antiaeriană, cu 6 regimente, însumând circa 154 baterii. 

În total, Comandamentul Apărării contra Aeronavelor 
dispunea de 4 comandamente de brigadă, 11 regimente 
şi 40 de divizioane de artilerie antiaeriană. De asemenea, 
avea în organigramă un regiment organizat pe 3 batalioane 
cu subunităţi de pândă, radio, meteo, construcţii de linii 
şi camuflaj. Puterea totală de foc a Comandamentului 
Apărării contra Aeronavelor consta în 102 baterii calibru 
mare (75, 76,2, 88 şi 105 mm), cu un total de 422 tunuri, 
99 baterii de calibru mic şi mijlociu (13, 20, 37 şi 40 mm), 
care totalizau 912 tunuri şi mitraliere şi 14 baterii de 
proiectoare cu 168 piese. Din totalul acestor tunuri, în 
dimineaţa zilei de 23 august 1944, erau în dispozitiv 
pentru apărarea antiaeriană a obiectivelor Bucureşti, 
Constanţa, Feteşti-Cernavodă, Câmpina, Băicoi, Ploieşti, 
podul de cale ferată de la Crivina, Goleşti şi Urziceni un 
număr de 155 tunuri calibru mare şi 326 piese calibru mic 
şi mijlociu. Restul se afla în organica trupelor de uscat. 
Din cele 481 de tunuri care apărau antiaerian obiectivele 
de pe teritoriu, la 23 august 1944, un număr de 293 se 
găseau în dispozitiv la Bucureşti.

PArTICIPArEA ArTILErIEI ANTIAErIENE 
rOMâNE LA ELIBErArEA TErITOrIuLuI 

NAţIONAL
(24 AuGuST 1944 – 24 OCTOMBrIE 1944)

Amploarea luptelor  ar t i ler iei  antiaeriene duse 
pentru apărarea antiaer iană ş i  terestră  a  Capitalei 
în  per ioada insurec ţ iei  rezultă  ş i  d in  cantitatea de 
m u n i ţ i e  co n s u m at ă  d e  R e g i m e nte l e  1  ş i  3  ş i  d e 
Divizionul 33 ar tilerie antiaeriană: 52.566 proiectile 
de tun antiaer ian,  68.141 car tuşe de puşcă mitra-
l ieră  Z .B. ,  53.787 c ar tuşe  c a l ibru  8  ş i  6 ,5  mm ş i 
273 grenade. 

Lupte deosebit de grele au avut loc în zilele fierbinţi ale 
insurecţiei la Ploieşti şi pe Valea Prahovei. În această zonă de o 
deosebită importanţă strategică, artileria antiaeriană a dus lupte 
preponderent terestre, întrucât constituia majoritatea artileriei 
de sprijin a infanteriei. 

În perioada 24 – 31 august 1944, trupele de artilerie 
antiaeriană şi aviaţia au doborât 60 de avioane germane şi au 
capturat cea mai mare parte din cele 288 imobilizate la sol. La 
aceste lupte aviaţia a participat cu 30 de escadrile, însumând 
280 de avioane, iar artileria antiaeriană cu 229 de baterii, 
totalizând 1.364 de tunuri şi 204 proiectoare. 

În cursul lunii octombrie 1944, forţele şi mijloacele de 
apărare antiaeriană au acţionat împotriva avioanelor inamice 
care executau recunoaşteri în Transilvania. În acţiunile antiaeriene 
din această lună s-au consumat 10.678 proiectile şi au fost 
doborâte 6 avioane. 

În perioada luptelor eroice pentru eliberarea părţii de 
nord–vest a ţării, aviaţia de vânătoare şi artileria antiaeriană au 
doborât 40 de avioane germane şi au distrus 50 de tancuri.

ArTILErIA ANTIAErIANĂ rOMâNĂ ÎN 
ACţIuNILE MILITArE DIN uNGArIA ŞI 

CEHOSLOVACIA
(25 OCTOMBrIE 1944 – 9 MAI 1945)
Situaţia operativă a trupelor de apărare antiaeriană 

la încheierea luptelor de pe teritoriul naţional era 
următoarea: aviaţia de vânătoare acţiona în cadrul 
Corpului aerian român pentru acoperirea – în cooperare 
cu artileria antiaeriană – a trupelor terestre şi a obiec-
tivelor importante. Astfel, Brigăzile 1 şi 2 artilerie 
antiaeriană, cu un total de 34 baterii în dotarea cărora 
se aflau 217 tunuri şi 12 proiectoare, realizau apărarea 
antiaeriană a Armatelor 1 şi 4 române, a nodurilor de 
comunicaţii, aerodromurilor şi regiunilor industriale din 
vestul României, împiedicând aviaţia inamică să lovească 
aceste obiective. Brigăzile 3 şi 4 artilerie antiaeriană au 
continuat să asigure până la sfârşitul războiului apărarea 
antiaeriană a Capitalei, a zonei petrolifere, a podului 
peste Dunăre de la Cernavodă şi a obiectivelor Braşov, 
Tohan, Bod şi Făgăraş.

În ziua de 9 mai 1945 – care a marcat sfârşitul celui 
de-al doilea război mondial în Europa –, comandantul 
artileriei antiaeriene sovietice din zona Armatei 5 aeriene 
sovietice a invitat la un Apel Solemn întregul Regiment 
2 Artilerie Antiaeriană român, apel la care s-a citit Ordinul 
de Zi al comandantului suprem al armatei sovietice. După 
apelul solemn, bateria 121 Rheinmetall a tras 101 lovituri 
în cinstea Zilei Victoriei asupra Germaniei hitleriste.

Artilerişti 
a n t i a e r i e n i români, respin-gând un atac aerian pe frontul de Est

☛

☛

Bombarda  mentul anglo-american asupra Ploieştiului la 1 august 1943
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Mitralieră antiaeriană, pregătită pentru 

tragere

Tabăra de Instrucţie şi Poligonul de Trageri 

Sol-Aer Capu Midia

artileria antieriană română 
în anii de duPă cel de-al doilea 

război mondial
General-maior Niculae TABArCIA

PrIMuL EFECT: rESTruCTurArEA
Realitatea din teritoriu, pusă faţă în faţă cu cerinţa înscrisă 

în Convenţia de Armistiţiu din 12.09.1944, şi anume ca artileria 
antiaeriană română să se limiteze la o încadrare de până la 
5.000 de persoane, indica drept obligatorie o reducere a 
efectivelor de 10–12 ori. Acest lucru, cum era şi firesc, nu s-a 
realizat pe loc, ci în mod eşalonat, în perioada 1945-1947, pe 
măsura sosirii unităţilor de pe front, desfiinţării unui număr 
important al acestora şi reorganizării celor rămase în 
serviciu. 

La sfârşitul lunii august 1945, şeful Marelui Stat Major, 
generalul de divizie Costin Ionaşcu, a raportat M.S. Regele 
Mihai I că a continuat reorganizarea armatei şi reducerea 
efectivelor. La capitolul „Aeronautică”, alineatul „Artilerie 
Antiaeriană”, se preciza că această armă, în perioada 20.06 

– 28.08.1945, a fost redusă la o Divizie de Artilerie Antiaeriană 
ce avea în compunere două Brigăzi de Artilerie Antiaeriană. La 
rândul lor, cele două brigăzi aveau în subordine patru Regimente 
de Artilerie Antiaeriană.

ÎN CĂuTArEA IDENTITĂţII
La data de 15.06.1946 apărea Legea nr. 452 privitoare la 

organizarea şi funcţionarea Ministerului de Război, conform 
căreia, în cadrul Subsecretariatului de Stat al Aerului, care era 
totodată şi Comandamentul Aeronauticii, se constituiau:  
Direcţiile aviaţiei, aviaţiei civile, educaţiei şi culturii;  Direcţia 
artileriei antiaeriene.

Anul 1947 a adus o nouă organizare şi funcţionare pentru 
Ministerul Apărării Naţionale şi, drept urmare, o nouă organizare 
a armatei române. Legea nr. 206 din 21.06.1947 specifica, la 
art.50 din capitolul „Corpuri de trupe”, următoarele: “Artileria 
Antiaeriană este constituită pe regimente, regimentele constituite 
pe divizioane, iar divizioanele pe baterii. La rândul lor, bateriile 
cuprind un număr variabil de guri de foc şi secţii de proiectoare, 
de aparate de detecţie electro-magnetică şi de aparatură 
specială”. 

Deosebit de important este faptul că în structura bateriilor 

Deşi România a participat începând cu data de 23 august 1944 alături de aliaţi la lupta 
antihitleristă, contribuind în mod semnificativ la încetarea ostilităţilor din Europa, ţara 
noastră a avut, în final, statutul de ţară învinsă în cel de-al Doilea Război Mondial. 

Încetarea ostilităţilor în Europa, marcată istoric prin capitularea necondiţionată a 
Germaniei, a găsit artileria antiaeriană română divizată. O parte a forţelor şi mijloacelor se 
af la în zonele de operaţii, pe aliniamentele atinse de trupe până la acea dată. Cealaltă parte 
se af la în zonele interioare, în dispozitive de luptă organizate la obiectivele date prin misiune 
spre a fi apărate antiaerian. 

În aceste condiţii, armata română şi, implicit, artileria antiaeriană, au intrat într-o 
perioadă de transformări şi reorganizări, care a durat până în anul 1949, când, pentru prima 
dată după război, se poate vorbi de o relativă stabilitate în conducerea şi construcţia 
armatei.

de artilerie antiaeriană s-a legiferat existenţa secţiilor de 
detecţie electro-magnetică, respectiv de radiolocaţie şi a celor 
de calcul şi conducere a focului. 

Această structură a corpurilor de trupe a constituit, 
de fapt, baza organizării în continuare a artileriei anti-
aeriene, atât pentru situaţiile de pace, cât şi pentru cele 
de război, cu menţiunea că, la nivelul comandamentelor, 
a reapărut eşalonul brigadă.

SE CrISTALIZEAZĂ rOLuL ArMEI ÎN 
SISTEMuL APĂrĂrII

După numai trei ani de la sfârşitul războiului, “divorţul” 
Est-Vest era pe cale să fie pronunţat. Lumea era îngrijorată. 
Numai istoria, cu umorul ei de neegalat, a privit fenomenul 
fără uimire. Ştia ce ştia: alianţele, oricât de spectaculoase şi 
imprevizibile au fost şi vor fi, nu au supravieţuit şi nu vor 
supravieţui în urma unei victorii. 

Dacă situaţia artileriei antiaeriene se clarificase într-o 
anumită măsură, apărarea teritoriului românesc, în ansamblu, 
prezenta foarte multe semne de întrebare. Astfel, apărarea 
antiaeriană activă, apărarea pasivă, apărarea pe mare şi pe 
uscat a frontierei etc. prezentau o mulţime de neajunsuri, atât 
organizatorice, cât şi în domeniul asigurării cu efective, tehnică 
şi materiale specifice. 

Drept urmare a acestei situaţii, la data de 15.09.1948, la 
nivel guvernamental şi, prin dispoziţiile de aplicare, la nivelul 
Marelui Stat Major, s-au luat două hotărâri care au vizat 
nemijlocit dezvoltarea acestei arme, şi anume:  menţinerea 
artileriei antiaeriene cu organizarea realizată până la acea dată 
în structura trupelor aeronautice, ca armă cu profil special. În 
cadrul acestei structuri, artileria antiaeriană urma să-şi desfă-
şoare, în mod unitar, pregătirea de specialitate, în raport cu 
misiunile ce-i reveneau, astfel încât, la ordin, să fie în măsură 
să treacă la îndeplinirea lor;   înfiinţarea unui Comandament 
al Apărării Teritoriului, ca organ unic pentru pregătirea, 
înzestrarea şi coordonarea acţiunilor de apărare a teritoriului 
a tuturor forţelor cu atribuţii în acest domeniu: trupele din 

apărarea antiaeriană activă, formaţiunile de apărare pasivă, 
grănicerii, pompierii, jandarmii etc. 

ÎNFIINţArEA C.A.A.T.
La data de 10.04.1949, prin ordinul ministrului forţelor 

armate, a fost înfiinţat Comandamentul Apărării 
Antiaeriene a Teritoriului (C.A.A.T.). Nucleul de constituire 
l-a format Direcţia Apărării Antiaeriene a Teritoriului, aparţinând 
Secretariatului General pentru Trupe din M.A.I. Primul 
comandant al noului organism a fost numit generalul-locote-
nent Paul Alexiu. 

Începând cu această dată, s-a trecut de la faza studiilor 
şi a propunerilor privitoare la reorganizarea artileriei antiaeriene, 
la faza aplicării concluziilor rezultate din aceste studii. 

Astfel, la data de 1 mai 1949 a fost înfiinţată, în Bucureşti, 
Divizia 2 Artilerie Antiaeriană, având în compunere 3 regimente. 
Tot la această dată, se subordonează direct C.A.A.T. şi Divizia 
1 Artilerie Antiaeriană (existentă la Braşov) cu regimentele 4, 
5 şi 6, Regimentul de Pândă Aero, Centrul de Instrucţie al 
Artileriei Antiaeriene şi Şcoala de Ofiţeri de Artilerie 
Antiaeriană.

Apărarea antiaeriană a teritoriului a devenit o componentă 
a sistemului apărării naţionale, iar trupele de apărare antiaeriană 
a teritoriului – categorie de forţe a armatei, erau alcătuite din 
următoarele genuri de armă: trupele de artilerie şi rachete 
antiaeriene, forţele şi mijloacele de bruiaj radioelectronic şi 
trupele radiotehnice. De asemenea, aviaţia de vânătoare era 
subordonată operativ C.A.A.T., căruia îi revenea apărarea 
antiaeriană a ţării. 

Întrucât tehnica de luptă era insuficientă faţă de numărul 
obiectivelor care trebuiau apărate, s-a recurs la completarea 
ei din import (U.R.S.S.) şi organizarea de mari unităţi şi unităţi 
pentru apărarea antiaeriană a obiectivelor şi zonelor importante. 
Anii 1949 –1950 marchează, totodată, organizarea sistemului 
O.I.L.A. – observare, înştiinţare, legături aeriene – pe întreg 
teritoriul ţării, cu 600 de posturi de observare vizuală, la distanţe 
de 10 – 12 km între ele.

PrINCIPALELE rEPErE ALE ArTILErIEI 
ANTIAErIENE  ÎN DECENIuL ŞASE

Dacă anul 1950 a însemnat pentru această armă apropierea 
structurilor organizatorice (din punct de vedere numeric) de 
nivelul atins în timpul celui de-al doilea război mondial, perioada 
1951-1960 a cunoscut schimbări de esenţă, atât sub aspect 
cantitativ, cât şi calitativ. Principalele repere care au călăuzit 
dezvoltarea artileriei antiaeriene în perioada 1950-1960 pot fi 
sintetizate astfel:

A. Construcţia unui sistem de supraveghere aeriană, 
de descoperire şi informare oportună a organelor interesate în 
cunoaşterea situaţiei existente în spaţiul aerian românesc, de 

Exerci]ţiu tactic privind dispunerea unei 

baterii de artilerie antiaeriană pentru 

apărarea unei localităţi
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1 august 1973 – înmânarea Drapelului de luptă 
Brigăzii 1 rachete Sol-Aer, prima unitate de 
acest gen din armata română

Comandantul C.A.A.T în 
perioada 1958 - 1975 

Bibliografie:
General-colonel (r.) dr. Vasile 

Cutoiu, 
“Istoria Apărării Antiaeriene a 

teritoriului României”; 

General de brigadă (r) Eugen 
Teodorescu, locotenent-colonel dr. 
Visarion Neagoe, 

“Istoria Artileriei şi Rachetelor 
Antiaeriene Române” – volumul II

alarmare, conducere şi ducere a acţiunilor de luptă de către 
armatele active pentru combaterea şi nimicirea inamicului aerian 
sau, altfel spus, „integrarea” tuturor forţelor şi mijloacelor des-
tinate îndeplinirii acestei misiuni într-un sistem unitar. În acest 
cadru, artileria antiaeriană a fost concepută ca forţă principală 
de reacţie antiaeriană, care, în cooperare cu aviaţia de vânătoare 
şi unităţile de OILA (după 1955, trupele radiotehnice), era 
chemată să respingă acţiunile ofensive ale inamicului aerian. 

B. Transformarea bateriilor de artilerie antiaeriană 
în sisteme de tragere semiautomate prin introducerea în 
compunerea lor de luptă a unor mecanisme şi instalaţii care să 
permită integrarea într-un proces unitar a funcţiilor de descoperire 
şi însoţire a ţintelor, de calcul şi execuţie a tragerilor antiaeriene, 
terestre şi navale şi de readucere a sistemului în stare iniţială. 

D. Introducerea serviciului de luptă permanent în 
dispozitivele de luptă organizate în acest scop, care să ducă la 
reducerea baremelor de trecere dintr-o stare de pregătire în alta 
şi  la reducerea timpului de reacţie a sistemului în caz de 
necesitate. 

F. Organizarea unei reţele de învăţământ şi 
antrenament cu funcţionare permanentă (şcoli militare, centre 
de instrucţie, poligoane) şi periodică în funcţie de nevoi (şcoli 
divizionare – regimentare, cursuri şi convocări), care să asigure 
necesarul de cadre, dar şi un nivel corespunzător de competenţă 
profesioală impus de gradul de complexitate atins pe plan 
mondial de această formă specifică de apărare a ţării.

APArIţIA rACHETELOr SOL-AEr  ÎN 
ArMATA rOMâNĂ

Istoria apariţiei rachetelor sol-aer în armata română a 
început în data de 11.05.1959, când a fost primită de la furnizor 
documentaţia în legătură cu modul de amplasare a complexelor, 
construcţiile necesare şi condiţiile de funcţionare ale instalaţiilor 
aferente. 

Astfel, potrivit protocolului semnat la sfârşitul anului 1959, 
C.A.A.T. a primit şi a recepţionat tehnica necesară pentru con-
stituirea, într-o primă etapă, a două divizioane: un divizion de 
rachete de foc (cu 6 rampe de lansare şi 18 rachete) şi un divizion 
tehnic, pentru pregătirea rachetelor în vederea lansării. 

Potrivit primului plan de perspectivă al C.A.A.T., 
întocmit pentru perioada 1959–1970, tehnica prevăzută 
a intra în dotare ar fi trebuit să însumeze 12 divizioane de 
foc şi 3 divizioane tehnice, respectiv 3 regimente care să 
asigure apărarea aeriană, în primă urgenţă, a obiectivelor 
aflate în zonele Bucureşti - Ploieşti.

În anul 1961, planul C.A.A.T. de asigurare cu tehnică de 
rachete sol-aer, ca şi cel de întrebuinţare în luptă a acesteia au 
fost modificate substanţial, astfel încât s-a mărit necesarul de 

asigurat în “Divizioane de foc” de la 12 la 16, în cele tehnice de 
la 3 la 4. Totodată, fiecare divizion şi-a adăugat în compunerea 
de luptă câte o baterie de artilerie antiaeriană calibru 57 mm 
pentru autoapărarea la înălţimi mici, precum şi câte o staţie de 
radiolocaţie P-12 pentru cercetare aeriană nemijlocită. De 
asemenea, în organizarea punctelor de comandă de regiment, 
a fost inclusă şi câte o staţie de radiolocaţie P-35, conjugată cu 
radioaltimetru. 

Întregul plan de reorganizări şi înfiinţări prevăzut pentru 
perioada 1960–1965 a fost realizat în mai puţin de 3 ani, timp 
record având în vedere volumul mare de lucru, lipsa de experienţă 
în materie de rachete sol-aer şi greutăţile ivite în realizarea 
dispozitivelor de luptă. 

Până în anul 1969, în cadrul armei nu s-au mai produs 
schimbări spectaculoase. Cu toate acestea, merită semnalate 
câteva aspecte care au influenţat, sub o formă sau alta, organi-
zarea şi conducerea activităţilor în cadrul armei: – înfiinţarea 
Statului Major la Comandamentul Trupelor de Artilerie şi Rachete 
Sol-Aer din C.A.A.T.; – redislocarea Centrului de Instrucţie al 
Artileriei Antiaeriene din C.A.A.T. din garnizoana Mihai Bravu în 
garnizoana Boteni, contopirea acestuia cu cel al Apărării 
Antiaeriene a Trupelor Terestre aflat în Bacău şi înfiinţarea 

“Centrului de Instrucţie al Artileriei şi Rachetelor Sol-Aer” 
subordonat C.A.A.T.;  – apariţia, în rândul cadrelor active, a 
maiştrilor militari, un corp de elită cu pregătire medie, care a 
dat consistenţă activităţii de întrebuinţare, întreţinere, exploatare 
şi reparare a materialului din artileria antiaeriană.

DEZVOLTArEA ArMEI ÎN PErIOADA 
1970-1989

La cumpăna dintre deceniile şapte şi opt ale secolului trecut, 
societatea românească, în general, viaţa politică şi economică, 
în special, au fost percepute pe plan intern şi internaţional ca 
tinzând către un înalt grad de independenţă faţă de politica 

marilor puteri şi orientate spre depăşirea condiţiei de ţară în 
curs de dezvoltare printr-un susţinut efort propriu. 

În aceste condiţii, în perioada 1969–1972, a fost 
organizată apărarea aeriană a aerodromurilor şi aeropor-
turilor de pe teritoriu, prin înfiinţarea a 8 divizioane şi a 2 
baterii de artilerie antiaeriană independente şi întrebuin-
ţarea unor subunităţi similare din subordinea forţelor 
terestre. De asemenea, reţeaua aeroportuară Otopeni, 
Băneasa, Mihail Kogălniceanu, Bacău, Iaşi, Suceava, Satu 
Mare, Baia Mare, Târgu Mureş, Sibiu, Cluj, Arad, Timişoara, 
Craiova, Cataloi–Tulcea, Ghimbav – ca şi cea cu destinaţie 
pur militară – Ianca, Borcea, Tuzla, Boteni, Luncani, Deveselu, 
Siliştea-Gumeşti, Boboc, Alexeni au fost asigurate cu mijloace 
de cercetare prin radiolocaţie şi cu subunităţi de artilerie 

antiaeriană. Această măsură a constituit o cale de reabilitare 
a artileriei antiaeriene şi de atragere în serviciul de luptă 
permanent a unei părţi din potenţialul antiaerian al forţelor 
terestre. 

În aceeaşi perioadă au fost constituite două divizioane 
de artilerie antiaeriană mixte, cu misiunea de a apăra aerian 
porturile Constanţa şi Mangalia, măsură aplicată în anul 
1986 şi pentru cel din zona Midia-Năvodari. 

La data de 1 august 1973 a fost înfiinţată prima brigadă 
de rachete sol-aer din armata română, prin reorganizarea 
Regimentului 18 şi 19 Artilerie Antiaeriană Mixtă, comandate 
până atunci de colonelul Nicolae Mocanu şi colonelul Mircea 
Aelenei. Comanda acestei brigăzi a fost încredinţată colo-
nelului Romulus Ularu. 

La data de 18 martie 1977 a avut loc o reorganizare a 
C.A.A.T., aspect ce a constat în ieşirea aviaţiei militare din 
compunerea acestui organism şi înfiinţarea Comandamentului 
Aviaţiei Militare.

O măsură de mare însemnătate pentru dezvoltarea 
artileriei şi rachetelor sol-aer într-o concepţie unitară a 
constituit-o trecerea, în anul 1978, a apărării aeriene a 
forţelor terestre, din compunerea Comandamentului 
Artileriei Forţelor Armate în cea a Comandamentului Apărării 
Antiaeriene a Teritoriului.

De menţionat că prin această măsură se reunea, pentru 
prima dată în perioada postbelică, marea majoritate a 
artileriei şi rachetelor sol-aer din Armata Română sub o  
conducere unică, reunire ce avea să fie de bun augur.

În domeniul înzestrării şi modernizării bazei materiale 
a instrucţiei, perioada 1970–1989 a cunoscut schimbări 
importante, în special pe linia rachetelor sol-aer,  în 
înzestrarea trupelor din apărarea aeriană intrând complexele 
de rachete VOLHOV-3M, precum şi complete de modernizare 
pentru tehnica aflată în exploatare. O parte din aceste 
complexe au înlocuit pe cele de tip Dvina, care epuizaseră 
resursa de funcţionare, iar o parte, încadrate cu efective, 
au fost introduse şi întrebuinţate pentru organizarea apărării 
aeriene a noi obiective.

Astfel, după anul 1980 şi până în decembrie 1989, în 
structura armei au mai apărut: – 3 regimente de rachete 
sol-aer în garnizoanele Reşiţa (1984); Galaţi (1986); 
Bucureşti–Cernica (1986); – 1 regiment de artilerie antiaeriană 
mixtă în garnizoana Feteşti (1989); – 1 divizion de artilerie 
antiaeriană independent în garnizoana Năvodari (1986).

Totodată, în perioada 1980–1983, au fost dezvoltate 
construcţiile de cazare, hrănire şi instruire pentru 3 divizioane 
şi 33 de baterii dislocate pe aerodromuri şi aeroporturi, 
acestora fiindu-le completate şi efectivele de militari (la 
înfiinţare au avut asigurate numai 50 la sută din necesar). 
Respectiva măsură a dus la creşterea capacităţii de reacţie 
a artileriei antiaeriene cu echivalentul a 16 baterii de 
artilerie antiaeriană şi a unui pluton de mitraliere.

De asemenea, în vederea constituirii celui de al doilea 
aliniament de apărare aeriană a Capitalei, în anul 1986 au 
intrat în înzestrare complexele de rachete cu bătaie mică 
de tip „Neva”. 

După anul 1989, arma artilerie şi rachete antiaeriene 
a intrat într-un amplu proces de reorganizare şi restructurare, 
proces apărut în contextul pregătirii pentru accederea 
României în Alianţa Nord Atlantică.

Complexul de 
rachete sol-aer 

S-125 NEVA a
intrat în înzestrare 

în anul 1986
pentru constituirea

celui de-al doilea
aliniament de 

apărare
aeriană a Capitalei
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– Domnule colonel, anul acesta se 
împlinesc 95 de ani de la înfiinţarea armei 
Artilerie şi rachete Antiaeriene. Secolul XX, 
numit şi «al vitezei”, poate fi privit din mai 
multe unghiuri. Cum l-aţi caracteriza din 
punct de vedere militar şi, în acest context, 
cum poziţionaţi apariţia armelor din 
compunerea Forţelor Aeriene şi influenţa 
acestora în desfăşurarea confruntărilor 
armate?

Dacă mă refer strict la dimensiunea 
militară a secolului XX, afirm fără nici o reţinere 
că acesta va rămâne în istorie ca unul al 
echipării arsenalelor militare cu mai toate 
genurile de armă posibile, pentru mai toate 
mediile de ducere a războiului şi cu 
valorificarea tuturor formelor de existenţă a 
materiei, inclusiv a acelei forme specifice 
numită undă electromagnetică.

Aviaţia, artileria şi rachetele antiaeriene 
şi radiolocaţia îşi au actul de naştere în secolul 
XX şi poartă amprenta acestui proces. Prin 
apariţia lor, viteza, spaţiul şi timpul în 
desfăşurarea operaţiilor au atins valori 
impresionante.

Astfel, apariţia şi dezvoltarea rachetelor 
balistice şi de croazieră a contribuit la 
diversificarea ameninţărilor din aer, ceea ce 
conduce la o dezvoltare continuă a armei 
noastre.

– Să revenim în actualitate, domnule 
colonel. reforma instituţiei militare a vizat, 
în primul rând, reorganizarea structurilor. 
Ce schimbări concrete a adus această etapă 
pentru Brigada 1 rachete Sol-Aer, singura 
mare unitate de gen din compunerea 
Forţelor Aeriene române?

– Procesul de restructurare s-a realizat, în 
cadrul brigăzii, atât pe componenta orizontală, 
cât şi pe cea verticală, cu implicaţii în ceea ce 
priveşte actul de conducere, precum şi 
misiunile de îndeplinit. Principalele modificări 
au constat în desfiinţarea unor batalioane de 
foc, concomitent cu trecerea în subordinea 
brigăzii a unor subunităţi de radiolocaţie. Cea 
mai importantă schimbare o reprezintă 

înfiinţarea Batalionului 7 Rachete Sol-Aer – 
dotat cu complexul HAWK –, prin transformarea 
Divizionului 7 Tehnic al Brigăzii. Acest proces 
a fost, practic, primul pas în ceea ce priveşte 
reforma structurală a subunităţilor de rachete 
sol-aer, la toate nivelurile sale, astfel încât 
acestea să corespundă 
cerinţelor de personal 
ale tehnicii moderne 
de luptă, precum şi 
interoperabilităţii cu 
structurile similare ale 
A l i a n ţ e i  N o r d -
Atlantice.

–  P r i n c i p a l a 
finalitate a procesului 
d e re s t ruc tu ra re o 
constituie obţinerea unor 
structuri organizatorice 
suple, viabile, în stare să 
a s i g u r e  î n d e p l i n i r e a 
misiunilor specifice cu 
eficienţă maximă. Care sunt, 
domnule colonel, principalele 
misiuni ale Brigăzii 1 rachete 
Sol-Aer?

– Pe timp de pace, unitatea execută, 
la ordin, serviciul de luptă – Poliţie Aeriană 
în zona de responsabilitate. În situaţii de criză 
şi război, după operaţionalizare, va intra în 
subordinea Centrului Operaţional Aerian 
Principal – COAP şi va apăra aerian centrul de 
obiective Bucureşti sau, la ordin, alt 
obiectiv.

La ora actuală, Brigada 1 Rachete Sol-Aer 
este în măsură, cu o cantitate de forţe mai 
mică sau mai mare, să îndeplinească, în 
condiţii de eficienţă maximă, misiuni de 
apărare aeriană atât a unor obiective, cât şi 
trupe de pe întreg teritoriul naţional.

– În domeniul resurselor umane, reforma 
ar fi trebuit să eficientizeze actul de 
conducere la toate eşaloanele. Cum a fost 
transpus în practică acest deziderat?

– În primul rând, s-a impus însuşirea 

Interviu realizat de maiorul Mircea BArAC 
cu comandantul Brigăzii 1 rachete Sol-Aer “Nicolae Dăscălescu“, colonelul Dan CAVALEru

Colonelul Dan CAVALERU s-a născut la data 
de 3 august 1961 la bacău. După absolvirea 
Liceului Militar “Ştefan cel Mare” în 1980, a urmat 
cursurile Şcolii Militare de Ofiţeri Activi de 
Artilerie şi Rachete Antiaeriene - promoţia 1983, 
a fost încadrat la Regimentul 17 Rachete 
Antiaeriene unde a îndeplinit funcţii de comandant 
de pluton şi ofiţer cu dirijarea. În anul 1989 este 
admis la Academia de Înalte Studii Militare pe 
care o absolvă în anul 1991. Începând cu anul 
1991 a activat în cadrul Şcolii de Aplicaţie pentru 
Artilerie şi Rachete Antiaeriene ca lector, 
comandant de batalion rachete sol-aer şi şef al 
catedrei de trageri antiaeriene până în anul 2001 
când a fost numit ca ofiţer specialist, şef serviciu 
capacitate de luptă în cadrul Direcţiei Operaţii 
din Statul Major general. 

Începând cu anul 2007 a fost numit şef birou 
cerinţe operaţionale până în anul 2008 când a 
fost numit şef serviciu capacitate de luptă în cadrul 
Direcţiei Operaţii din Statul Major general. 

În luna februarie 2009 a fost împuternicit să 
îndeplinească funcţia de comandant al brigăzii 
1 Rachete Sol-Aer „general Nicolae Dăscălescu”, 
fiind numit în funcţia de comandant al acestei 
brigăzi la data de 15 iulie 2010. 

A absolvit de-a lungul carierei două cursuri 
postacademice de conducere dintre care unul în 
străinătate. Pe linia armei a participat în perioada 
1996-2001 anual, la exerciţiile tactice cu trageri de 
luptă cu rachete sol-aer în Poligonul Capu Midia 
ca arbitru. A participat la activităţi internaţionale 
ca organizator, în teatrele de operaţii şi în 
comandamentele NATO, în special pe linia capacităţii 
de luptă şi de management al crizelor. Este coautor 
la mai multe instrucţiuni, manuale şi alte ordine 
specifice domeniului operaţional şi de armă.

Brigada 1 Rachete Sol-Aer la aniversarea a 95 de ani de la înfiinţarea armei

Set de schiţe ale pionierului rachetelor Conrad Haas, apărute 
în Partea a III-a a lucrării sale “Experiente si compozitii pirotehnice”

Corpul unei rachete mari impreuna cu 

baza sa

Corpul rachetei “roata incendiară“ şi corpul rachetei
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riguroasă a tuturor documentelor ce 
fundamentează derularea activităţilor  în Statul 
Major al Forţelor Aeriene. Acest proces de 
asimilare a legislaţiei are o importanţă  
determinantă, derivând din necesitatea 
desfăşurării activităţilor în perfectă concordanţă 
cu principiile economiei de piaţă. 

De asemenea, sistemul de comandă-
control aerian naţional (SCCAN), compatibil 
NATO, va permite schimbarea filosofiei 
conducerii acţiunilor specifice GBAD (Ground 
Based Air Defence) prin stabilirea de 
responsabilităţi clare privind autoritatea de 
angajre şi creşterea eficienţei acţiunii armelor. 
Transpunerea principiilor acestuia la nivelul 

unităţilor de armă 
constituie, în prezent, 
principala provocare 
pe linia sistemelor de 
co m a n d ă - co nt r o l 
specif ice Forţelor 
Aeriene. Consecinţa 
d i r e c t ă  e s t e  d e 
reducere a numărului 
d e  e ş a l o a n e  d e 

comandă, devenite 
redundante în urma 

creşter i i  v i tezei  de 
circulaţie a informaţiilor şi 

a nevoilor.
Nu în ultimul rând, am 

încercat şi am şi reuşit, 
formarea unei echipe de luptă 

activă, ce se implică permanent 
în perfecţionarea actului de 

conducere, refuzând rutina şi oferind 
soluţii viabile pentru problemele cu care 

se confruntă. Personal, consider că succesul 
în actul de conducere constă în forţa şi 

carisma echipei, nu în autoritatea formală a 
unei singure persoane.

– Cum se realizează instruirea şi 
perfecţionarea pregătirii personalului?

– Am fost întotdeauna susţinătorul ideii că 
instrucţia trebuie orientată spre aspectele ei 
practice. Numai pornind de la obiectivele 
fundamentale ale procesului de instrucţie, se 
poate realiza un program de antrenare care 
să vizeze obţinerea unor rezultate practice 
deosebite. O subunitate de rachete sol-aer 
trebuie să ştie, în primul rând, să iasă la alarmă, 
să lanseze racheta în baremele regulamentare 
şi să apere obiectivele încredinţate. 

Astfel, instrucţia de comandament se 
realizează prin următoarele forme principale 
de pregătire: exerciţii tactice cu trageri de 

luptă (LFX), exerciţii de comandament pe 
hartă (MAPEX), exerciţii asistate pe calculator 
(CAX) în acord cu procedurile NATO. Totodată, 
avem în vedere creşterea numărului de cadre 
cunoscătoare a limbii engleze, precum şi 
creşterea nivelului de pregătire prin 
participarea personalului la diferite cursuri 
de carieră, de nivel etc.

În ceea ce priveşte instrucţia trupelor, 
principalele forme de pregătire constau în: 
exerciţii în teren (FTX) şi exerciţii cu trupe şi 
trageri de luptă (LFX).  Deşi traegrile de luptă 
cu sistemele din dotare reprezintă punctul 
culminant al pregătirii echipelor noastre de 
luptă, deosebit de importante sunt şi exerciţiile 
din teren cu dislocarea întregului sistem de 
comandă-control şi logistic. Din păcate, până 
în prezent nu am participat la exerciţii militare 
cu caracter multinaţional, tragerile de luptă 
desfăşurându-se, după 1989, exclusiv pe 
teritoriul României.

– În aceste condiţii, în ce măsură vizează 
procesul de instruire însuşiea procedeelor 
de lucru şi a tehnicilor de acţiune specifice 
NATO?

Cred că aici se cuvine să lămurim două 
aspecte importante. În primul rând, procedeele 
de lucru şi tehnicile de acţiune sunt strâns 
legate de specificul tehnicii de luptă din 
înzestrare. Acest lucru nu înseamnă, însă, că 
noi ignorăm standardele militare internaţionale 
de instrucţie. Dimpotrivă, avem aceleaşi 
obiective, numai că avem alte modalităţi de a 
le atinge. În al doilea rând, mai există o diferenţă 
esenţială: dacă în filosofia instruirii în NATO 
luptătorul este doar utilizator al tehnicii pe 
care o încadrează, la noi, în sarcina membrilor 
echipei de luptă intră şi înreţinerea sistemelor 
pe care aceştia lucrează. 

Cu toate acestea, trebuie să menţionez 
că ofiţeri din unitatea noastră au participat, 
în calitate de observatori (specialişti), la 
exerciţii multinaţionale. Experienţa dobândită 
în asemenea împrejurări este cu totul 
deosebită şi ne ajută foarte mult.

– restructurarea sistemului a avut efecte 
majore în ceea ce priveşte personalul. Cum 
s-a resimţit acest aspect în raport cu 
obiectivele de îndeplinit?

– Într-adevăr, statele de încadrare atât la 
nivelul brigăzii, cât şi la nivelul unităţilor 
subordonate, au suferit modificări importante, 
în sensul că au fost redimensionate şi din 
punct de vedere cantitativ şi din punct de 

vedere al raportului între categorii de 
personal. Acest aspect a avut ca primă 
consecinţă scăderea semnificativă a mediei 
de vârstă dar, totodată, creşterea calitativă 
a personalului, aspect ce a fost decisiv pentru 
compensarea lipsei de experienţă. Mult timp 
s-a insistat pe ideea că este nevoie de multă 
experienţă a echipei de luptă pentru a 
gestiona eficient un complex de rachete 
sol-aer de tip Volhov. Sigur că până la un 
punct afirmaţia este perfect adevărată. În 
orice domeniu, experienţa reprezintă un atu 
important. Să nu uităm însă, că tinerii care 
vin acum din promoţie sunt mult mai bine 
pregătiţi decât în urmă cu 15, 20 sau 25 de 
ani. Există o selecţie mult mai riguroasă, iar 
sistemul de învăţământ este net superior. 
Când ajung în unitate, au deja un bagaj 
important de cunoştinţe, nu o iau de la zero. 
În altă ordine de idei, desfiinţarea unor 
structuri de rachete sol-aer, a avut şi unele 
aspecte pozitive în ceea ce priveşte procesul 
de instrucţie. Concret, în momentul de faţă, 
fiecare batalion de foc dispune de aparatura 
AKORD, un simulator necesar antrenării 
echipei de luptă, ceea ce permite efectuarea 
unei pregătiri mult mai consistente. Aceste 
aspecte ne-au permis să efectuăm schimbul 
de generaţii în condiţii rezonabile. 

– În încheiere, ce aţi dori să transmiteţi, 
dom nu le colone l ,  subordona ţ i lo r 
dumneavoastră, prin intermediul revistei 
noastre?

– În primul rând, ţin să le mulţumesc şi 
pe această cale tuturor pentru felul 
profesionist în care îşi fac meseria deoarece 
am simţit, în calitate de comandant al brigăzii 
că sunt oameni de o calitate deosebită, cu 
care am format o echipă de caracter, de o 
certă valoare morală şi profesională. Vreau 
să le transmit tuturor că brigada are nevoie 
de astfel de oameni, cum ei au dovedit că 
sunt, cu iniţiativă, activi, dispuşi nu doar la 
identificarea greutăţilor ci şi la oferirea de 
soluţii pentru ca acestea să fie rezolvate cât 
mai repede şi cât mai bine.

Eu, personal, dar şi comandanţii de 
batalioane, suntem mulţumiţi de felul în care 
oamenii au înţeles perioada aspră de 
transformări pe care a parcurs-o sistemul, de 
modul admirabil în care au înţeles să se 
pregătească, pentru a face faţă cu succes 
misiunilor încredinţate, pentru a fi, mereu, 
primii în luptă.

Nu în ultimul rând, LA MULŢI ANI tuturor 
artileriştilor şi rachetiştilor antiaerieni!

Brigada 1 Rachete Sol-Aer la aniversarea a 95 de ani de la înfiinţarea armei

☛Hermann Oberth în atelierele uFA din Berlin

Herman Oberth alături ce cercetători germani în domeniul rachetelor

Hermann Oberth, pionier al cercetării spaţiale şi câteva din invenţiile sale
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BRIGADA 1 RACHETE SOL AER
“Nicolae D`sc`lescu“

LA 1 AuGuST 1973, în baza ordinului 
ministrului Apărării Naţionale nr. 
M-35 din 13 iulie 1973, s-a înfiinţat 

Brigada 1 rachete Antiaeriene, prima 
mare unitate de rachete antiaeriene din 
Armata româniei, prin contopirea r.18 
r.AA şi r.19 r.AA. La aceiaşi dată brigada 
primeşte primul Drapel de luptă.

Comandantul noii mari unităţi a fost 
numit colonelul Romulus ulARu.

La înfiinţare, Bg. 1 RAA avea urmatoarea 
structură:

– comandamentul brigăzii;
– 7 divizioane de rachete antiaeriene;
– 2 divizioane tehnice;
– 1 divizion conducere-auto matizare;
– subunităţi si formaţiuni de logistică.
După înf iinţarea brigăzii, sarcinile 

impuse de acest eveniment au fost 
îndeplinite concomitent cu desfăşurarea 
pregătirii pentru luptă a efectivelor, 
asigurând continuitatea apărării antiaeriene 
a capitalei – misiunea de bază a marii 
unităţi.

În perioada septembrie 1973 – octom-
brie 1974, a fost recepţionat şi introdus în 
înzestrare complexul automatizat pentru 
conducerea focului „ASURK–1ME”, reali-

zându-se astfel primul sistem automatizat 
de apărare antiaeriană a unui obiectiv pe 
teritoriul României.

Identitatea de mare unitate din apăra-
rea antiaeriană a teritoriului a fost concre-
tizată în urma participării în iunie 1974 la 
p r i m a  a p l i c a ţ i e  d e s f ă ş u r a t ă  d e 
Comandamentul Apărării Antiaeriene a 
Teritoriului cu ţările vecine „GRANIT–74” şi 

la tragerile de luptă din poligonul Capu 
Midia.

În anul 1976 Bg. 1 R.AA. a executat 
primele trageri de luptă in poligonul Aşuluk 

– din fosta U.R.S.S., unde a obţinut califica-
tivul FOARTE BINE.

Începând cu 06 mai 1977 la comanda 
brigăzii a fost numit colonelul Iulian 
DEculEScu.

În anul 1982, în baza ordinului M.St.M. 
nr. PR 00142 din 13 mai 1982, a avut loc o 
reorganizare a brigăzii, prin predarea unui 
divizion Regimentului 4 Rachete Antiaeriene 
şi înfiinţarea Dn. 7 R.AA. Totodată s-a schim-
bat şi numerotarea divizioanelor brigăzii, 
menţinută parţial până astăzi.

Începând cu anul 1986, la comanda 
brigăzii s-a aflat şeful de stat major al acesteia, 
locotenent colonelul Mihai IlIEScu, care 
la 31 decembrie 1989, conform ordinului M.C. 

– 767, a fost numit comandant al brigăzii.
În istoria brigăzii un loc aparte l-au 

ocupat acţiunile desfăşurate în decembrie 

1989 pentru apărarea antiaeriană a Capitalei 
României, când întregul personal şi-a 
îndeplinit cu responsabilitate sarcinile şi 
misiunile ce i-au revenit, în condi-
ţiile unor situaţii aeriene fără 
precedent.

La finele anului 1991, la 
comanda brigăzii a fost numit 
colonelul Dumitru MAtEI.

Începând cu 15 mai 1995, Bg. 
1 R.AA. a luat în subordine 4 
divizioane de rachete antiaeri-
ene şi un divizion tehnic S -125 

”nEVA”, transformându-se în 
Brigada 1 Rachete Antiaeriene 
Mixtă, subordonată Corpului 1 
Av i a ţ i e  ş i  A p ă r a r e 
Antiaeriană.

La 01 iunie 1995 bri-
gada a primit un nou 
drapel de luptă şi denumirea 
onorif ică „General nicolae 
Dăscălescu”.

După trecerea în rezervă a col. Dumitru 
Matei, începând cu 25 iulie 1995 comanda 
brigăzii a fost asigurată de locotenent-
colonelul niculae tABARcIA, şeful de stat 
major, până la începutul anului 1997, când 
a fost numit la comandă locotenent colo-
nelul Vasile ŞtEFănEScu.

Cu prilejul 
festivităţii de 

înmânare a 
drapelului de luptă 

al Brigăzii

Comanda Brigăzii 1 
rachete Antiaeriene 
în Poligonul de 
trageri antiaeriene 
Aşuluk (u.r.S.S.)

Mitraliera 

antiaeriană 

Schwartzlose, calibru 8 

milimetri

☛
17 octombrie 1941. Artilerişti antiaerieni, din 

regimentul 3 Olt, pe poziţie, în faţa Odessei

Grup de militari 

români într-un punct

 de cercetare-observare
☛
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În anul 1998, începând cu 1 august, 
marea unitate se transformă din Bg. 1 R.AA.
Mx. în Bg. 1 R.AA., ca urmare a ieşirii din 
subordine a subunităţilor „NEVA” şi a 
transformării acestora în Centrul 14 
Instrucţie şi Mobilizare.

În anul 2001 Bg.1 R.AA. desfiinţează 2 
divizioane de rachete şi primeşte în orga-
nica ei 3 divizioane de rachete şi 1 divizion 
tehnic al R. 4 R.AA. Strejnic (desfiinţate 
ulterior la 30 aprilie 2002), 1 batalion şi 5 
companii de radiolocaţie (una desfiinţată 
ulterior la 30 septembrie 2001), primind, la 
1 septembrie 2001 , denumirea de Brigada 
1 Rachete Sol-Aer „General nicolae 
Dăscălescu”.

La data de 1 octombrie 2002 la comanda 
marii unităţi a fost numit colonelul 

niculae tABARcIA.
Continuându-se procesul de 

operaţionalizare şi restructu-
rare, începând cu 1 februarie 
2004, brigada intră în subor-
dinea directă a Statului Major 
al Forţelor Aeriene şi de la 1 
aprilie acelaşi an, subunităţile 
de radiolocaţie ale brigăzii trec 
î n  s u b o r d i n e a 
Comandamentului Opera ţional 
Aerian Principal, astfel că în 

structura organizatorică 

se găsesc doar divizioane de rachete sol-aer, 
tehnice, comandă-automatizare şi batalion 
logistic.

În cei 35 de ani de existentă Brigada 1 
Rachete Sol-Aer ’’General nicolae 
Dăscălescu’’ şi-a îndeplinit misiunea de 

apărare aeriană a zonei de responsabilitate 
în condiţii foarte bune.

De la înfiinţare şi până în prezent marea 
unitate a executat :

- peste 90 de trageri sol-aer cu rachete 
de luptă în poligoanele Capu Midia şi 
Aşuluk , obţinând rezultate bune şi foarte 
bune;

- anual aplicaţii tactice cu trupe şi inamic 
aerian marcat şi imitat.

De la 01.12.2005 comanda brigăzii a fost 
încredinţată colonelului Haralambie 
OPREA care, la data de 07.03.2007 a fost 
avansat la gradul de general de brigadă.

În anul 2006 a început procesul de 
transformare şi dotare cu tehnică compa-
tibilă cu structurile NATO, în compunerea 
brigăzii intrând un batalion HAWK.

În luna aprilie 2008 Brigada 1 Rachete 
Sol-Aer a participat la operaţia de securitate 
aeriană pe timpul SUMMIT-ului NATO 2008 
care s-a desfăşurat la Bucureşti.

În anul 2008 se produc unele modificări 
în ceea ce priveşte numărul batalioanelor 
din componenţa brigăzii, în sensul că 

Vizită la Brigada 1 
rSA pe timpul 
SuMMIT-ului NATO 
din anul 2008

Batalionul 5 RSA (Sohatu) se desfiinţează, 
Batalionul 2 RSA din subordinea R 11 RSA 
Braşov devine Batalionul 5 RSA şi Batalionul 
4 Th. din subordinea R 11 RSA Braşov se 
transformă în Cp. 151 Th., şi începând cu 
01.07.2008 cele două structuri se resubor-
donează Bg. 1 RSA.

În luna februarie 2009 colonelul Dan 
cAVAlERu a fost împuternicit să îndepli-
nească funcţia de comandant al Brigăzii 1 
Rach e te S o l -Aer  „G en er al  Nico lae 
Dăscălescu”, f iind numit în funcţia de 
comandant al acestei brigăzi la data de 15 
iulie 2010.

În prezent brigada parcurge o etapă 
de transformare, pregătire şi dotare cu 
tehnică compatibilă cu celelalte state 
membre nAtO şi operaţionalizare a 
acesteia, pentru a deveni o structură cu 
o mare mobilitate, capabilă să îndepli-
nească misiunile specifice atât în zona 
de responsabilitate cât şi în cadrul 
Alianţei nord Atlantice.

Examenul final al unui an de instrucţie: 
tragerile de luptă cu rachete sol-aer

Aspect de la punctul 
de comandă al 

Brigăzii pe timpul  
desfăşurării 

tragerilor de luptă 
în poligon

Elevi la Şcoala de Ofiţeri de Artilerie Antiaeriană în anul 1942

Trupe române în fata Odessei

Tun antiaerian Vickers folosit de artileria antiaeriană română pe frontul de Est
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BATALIONUL 1 
RACHETE SOL AER

Istoria Btalionului 1 RSA începe  în anul 1962, 
unitatea având indicativul U.M. 01798 şi repre-
zenta Divizionul 4 Artilerie Antiaeriană (locaţia 
Boteni) în cadrul Regimentului 19 Artilerie 
Antiaeriană, înfiinţat la data de 21.09.1961 con-
form ordinului Marelui Stat Major nr. C.L. 001842 
din 20.09 1961. 

În perioada 15.01 – 25.01.1962, Divizionul 4 

Artilerie Antiaeriană a fost introdus în serviciul 
operativ alături de  divizioanele 2 şi 3 ale 
Regimentului 19 Artilerie Antiaeriană, având în 
înzestrare complexul de rachete DVINA.  

Prin ordinul U.C. 00477 din 23.01.1963, 
Regimentul 19 Artilerie Antiaeriană predă 
Regimentului 18 Artilerie Antiaeriană Divizioanele 
2, 3 şi 4 Artilerie Antiaeriană iar Regimentul 18 
predă Regimentului 19 Divizioanele 1, 2 şi 3 
Artilerie Antiaeriană. În urma acestui schimb, 
Divizionul 4 Artilerie Antiaeriană / Regimentul 
19 devine Divizionul 2 Artilerie Antiaeriană / 
Regimentul 18.

Pregătirea rachetei 
pentru tragere – 

Poligonul Capu Midia 
2011

Echipa de luptă a 
Batalionului 1 
rachete sol-aer la 
tragerile din 
Poligonul Capu 
Midia - 2006

În data de 03.07.1973 Divizionul 2 Rachete 
Antiaeriene (Regimentul 18) intră în subordinea 
Centrului de instrucţie al Artileriei şi Rachetelor 
Antiaeriene conform ordinului Marelui Stat Major 
nr. C.L. 00599/1973 având în înzestrare complexul 
de rachete VOLHOV.

La 30.06.1978 Divizionul 2 Rachete 
Antiaeriene trece în subordinea Brigăzii 1 

Rachete Antiaeriene ca Divizionul 10 Rachete 
Antiaeriene.

Divizionul a participat la tragerile efectuate 
in fosta Uniune Sovietică în anii 1984 şi 1988, iar 
la tragerile din ţară în anii 1996, 2002, 2004, 2007, 
2009 şi 2011, obţinând rezultate foarte bune.

Tehnica din dotare: 
- complexul R.S.A. S-75 M3 „VOLHOV”; 
- staţii radiolocaţie P – 18 şi RA – 13;
- centru de transmisiuni RTP / RMNC;
- autostaţii radio R – 1300 şi radioreleu 

R – 414; 
- sistemul S.C.C.A.N.;

caracteristici 
tehnico-tactice 
ale complexului 

S-75M3 VOLHOV
Complexul R.S.A. S-75 M3 „VOLHOV” 

este destinat pentru nimicirea ţintelor 
aeriene ca avioane, rachete cu aripi, 
aerostate automate etc. Complexul poate 
fi întrebuinţat şi pentru numicirea 
ţintelor terestre.

      Principalele caracteristici de luptă 
ale complexului:

 - probabilitatea înaltă de nimicire a 
ţintei cu o singură rachetă;

 - posibilitatea nimicirii ţintei cu 6 
rachete la un interval de 6 secunde;

 - posibilitatea nimicirii sigure a 
ţintelor manevrabile;

 - posibilitatea nimicirii purtătorilor 
de bruiaj activ;

 - posibilitatea nimicirii ţintelor care 
zboară sub protecţia bruiajului pasiv cu 
densitatea de 2-3 pachete-tip la 100 m 
din drumul ţintei;

 - posibilitatea nimicirii ţintelor în 
condiţii de întrebuinţare a rachetelor 
antiradiolocaţie;

 - capacitatea de executare a focului 
în orice condiţii meteorologice ( la 
temperatura aerului de la -400 până la 
+500 C, umiditatea relativă până la 98% 
şi viteza vântului la pământ până la 
20 m/s), în orice anotimp  şi la orice 
oră;

 - posibilitatea mutării complexului 
dintr-o poziţie în alta ; timpul de strân-
gere a complexului este de maximum 1 
h 45 min, timpul de instalare de maxi-
mum 2 h 30 min; baremele de timp sunt 
indicate pentru poziţia de lansare tip 
campanie în conformitate cu cerinţele 
baremelor privind serviciul de luptă al 
operatorilor şi echipelor complexului 
R.S.A. S – 75 M3 ;

Fragment dintr-un avion inamic doborât de 

artileria antiaeriană română Baterie de artilerie antiaeriană română în 

luptă cu aviaţia inamică pe frontul de 

răsărit

Pluton din eroica Baterie 271 Proiectoare - 

august 1944
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Despre tunuri 
şi artileria 

antiaeriană
cEl MAI VEcHI tun PăStRAt până 

în zilele noastre datează din anul 1288 şi 
are un diametru de 2,5 centimetri. O 

atestare certă într-un document florentin 
a primei aplicaţii a pulberii explozive la 

un tun datează din 1326. Astfel de 
bombarde rudimentare apar apoi, în 

decursul următoarelor două decenii, în 
câteva bătălii din Italia, Franţa, Germania 
şi Anglia. Către 1350, descrierea tunurilor 

îşi face loc şi în opere didactice. 
Modul de funcţionare al acestor 

bombarde era următorul: prin partea 
posterioară a ţevii se introducea pulberea 

(în capătul celălalt era introdus proiecti-
lul), orificiul posterior era apoi închis cu 

un dop de lemn. Un sfert din spaţiul 
dintre acest dop şi proiectil era lăsat gol, 

restul se umplea cu pulbere. Printr-o 
mică deschizătură din ţeavă se da foc 

pulberii: forţa exploziei arunca întâi 
dopul, apoi propulsa proiectilul. Primele 
proiectile sferice erau din plumb sau din 
fier, mai târziu, ghiulelele de dimensiuni 

mai mari erau din piatră, rotunjită de 
pietrari într-o sferă perfectă, apoi s-a 

revenit la proiectile de fier sau de fontă.

BătălIA DE lA SEVAStOPOl - cea 
mai mare bătălie de artilerie - a fost o 

luptă (30 octombrie 1941 - 4 iulie 1942) 
între forţele Axei (germane şi române) şi 

cele ale Uniunii Sovietice, pentru 
cucerirea bazei navale de la Marea 

Neagră în timpul celui de-al doilea război 
mondial. În această bătălie s-au folosit 

câteva dintre cele mai mari piese de 
artilerie (calibrul 200 – 800 mm), aflate în 
dotarea armatei germane la acea vreme.

Pentru a cuceri oraşul, Erich von 
Manstein, comandantul Armatei a 11-a, a 
utilizat câteva dintre cele mai mari tunuri 

construite vreodată, printre altele 
mortiere de 600 mm şi tunul pe cale 

ferată Gustav sau “Dora” cum mai era 
cunoscut, de 800 mm.”Dora” a fost 

instalat în palatul fostului han al tătarilor 
din Bacissarai, fiind deservit de câteva mii 

de soldaţi. Nu a adus multe foloase 
asediului, reuşind însă odată să pene-

treze acoperişul unui depozit subteran 
gros de aproximativ 30 m. 

BATALIONUL 2 
RACHETE SOL AER

rădăcinile Batalionului 2 rachete sol-aer se 
găsesc undeva în anul 1961 când, prin directiva 
M.F.a.nr. cL 0020 din 14 iunie a aceluiaşi an, se 
înfiinţează regimentul 50 artilerie antiaeriană 

Mixt. în luna septembrie a anului 1961, regimentul 
50 devine regimentul 18 artilerie antiaeriană 
Mixt, având în dotare, printre altele şi rachete de 
tip DVina.

în perioada 1 martie – 30 octombrie 1964, 
patru dintre divizioanele regimentului primesc în 
înzestrare rachete tip VOLHOV.

în prezent, Batalionul 2 rachete sol-aer are 
în dotare: complexul rsa Volhov s75 M3, staţie 
radar P-18, staţie radar ra-13, staţie radio r-1300, 

staţie radioreleu P-414. 
Principala misiune a batalionului este inter-

venţia cu forţe la obiectivul militar prin acţiunea 
militară executată de către subunităţi luptătoare 
sau de sprijin care întăresc efectivele de pază şi 
intervenţie destinate securizării obiectivului 
militar, la primirea indicativului de alertare.

scopul misiunii de apărare aeriană (air 

Cadre militare din 
Batalionul 2 rSA 

– fotografie de grup

Pregătirea echipelor 
de luptă înaintea 
tragerii – Capu Midia 
2011

Defence – aD) pe timp de pace şi în situaţii de 
criză, îl reprezintă menţinerea integrităţii spaţiului 
aerian natO, protejarea naţiunilor membre şi 
forţelor acestora împotriva atacurilor din aer.

 serviciul de luptă – Poliţie aeriană 
(sL-Pa) constituie o misiune de luptă ce se orga-
nizează şi execută în timp de pace de către structuri 
specializate din compunerea Forţelor aeriene în 
scopul asigurării integrităţii spaţiului aerian al 
româniei, ca parte integrantă a spaţiului aerian 
natO.

 serviciul de luptă – Poliţie aeriană se 
execută de către Batalionul 2 rsa în situaţii de 
criză, în scopul participării la apărarea aeriană a 

grupului de obiective Bucureşti şi pentru 
participarea la descoperirea, identificarea şi 
combaterea actelor ilicite la regimul de zbor în 
spaţiul aerian naţional.

 în funcţie de evoluţia ameninţărilor 
regionale, Batalionul 2 rsa poate organiza şi 
executa, la ordin, în timp de pace, pe o perioadă 
de timp limitată, serviciul de luptă. 

Mareşalul Ion Antonescu în inspecţie la o baterie de artilerie antiaeriană, în anul 1944

Artilerişti antiaerieni acţionând pentru apărarea teritoriului naţional
Amplasamentul unui tun de 37mm din apărarea antiaeriană a Capitalei
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CeA MAi MARe PieSă de 
ARTiLeRie folosită în primul 
război mondial, tunul Kaiserului 
Wilhelm, era capabilă să tragă asupra 
Parisului obuze de 94 kilograme, deşi 
se afla la 120 km de capitala Franţei! 
Totodată, obuzele atingeau o înălţime 
de 4 kilometri înainte de a cădea la 
sol, fiind cea mai mare înălţime 
atinsă de un proiectil inventat de om, 
până la temutele rachete V-2, lansate 
în octombrie 1942. Folosit doar 
câteva luni, între martie şi august 
1918, el a provocat şoc şi spaimă 
printre parizieni, care au crezut 
iniţial că sunt bombardaţi din cer, de 
un nou tip de zepelin, întrucât nu se 
auzeau nici motoare de avioane, nici 
bubuit de tunuri.

Deşi nu strălucea prin precizie, 
tunul Kaiserului Wilhelm a reprezen-
tat totuşi o armă psihologică de temut, 
capabilă să distrugă dacă nu Parisul, 
atunci cu certitudine moralul locuito-
rilor săi. Tunul cântărea 256 tone şi 
era transportat pe şine de cale ferată. 
În total, au fost trase 367 de obuze, 
provocând aproape o mie de victime, 
dar şi avarii considerabile în Paris şi 
împrejurimi. Spre finele razboiului, 
temându-se de înaintarea aliaţilor, 
germanii au distrus tunul, pentru a 
nu-l lasa în mâinile inamicului.

Comparativ, în secolul XVI, la Alba 
Iulia, pe timpul domniei lui Sigismund 
Bathory (1588-1602) s-a construit cel 
mai mare tun fabricat vreodată în 
acele ateliere, numit “Lupus”, pentru 
transportul căruia la Sibiu au fost 
folosite 80 de perechi de boi.

BATALIONUL 3 
RACHETE SOL AER

Batalionul 3 rachete sol-aer, din compunerea 
Brigăzii 1 rachete sol-aer ,,General nicOLae 
DăscăLescu”, a fost înfiinţat la 1 noiembrie 1960, 
prin reorganizarea regimentului 27 artilerie 
antiaeriană Mixt în baza Ordinului Marelui stat 

Major nr. cL 002636/1960, fiind a treia unitate de 
rachete antiaeriene din armata româniei. 

Batalionul 3 rachete sol – aer, este continu-
atorul tradiţiilor Divizionului 3 de Foc.

cu începere din 23 ianuarie 1963, în baza 
ordinului comandantului apărării antiaeriene a 
teritoriului nr. u.c. 00477 din 23.01.1963, 
Divizionul 3 de Foc iese din subordinea  
regimentului 19 artilerie antiaeriană Mixt, intră 
în subordinea regimentului 18 artilerie antiaeriană 
Mixt şi primeşte  indicativ de unitate militară.

La 03 mai 1964, în urma schimbării tehnicii 
din dotare de tip ,,DVina” cu tehnică de tip 

,,VOLHOV”, Divizionul 3 de Foc devine Divizionul 
3 rachete antiaeriene.

în perioada 1960 - 1989, batalionul  a participat 
la numeroase exerciţii complexe cu trageri de luptă 

Col. (r) Alexandru 
râPĂ – fost 

comandant al unităţii, 
dezveleşte o placă 
aniversară în faţa 

reprezentaţilor SMFA 
şi BG 1 rSA, în cadrul 

festivităţii de 
sărbătorire a 50 ani 

de la înfiinţarea 
Batalionului 3 rSA 

Cadre militare din 
Batalionul 3 rachete 
Sol-Aer „Codrii 
Vlăsiei” 

cu rachete sol aer, în ţară şi în străinătate, iar 
echipele de luptă ale batalionului au obţinut numai 
rezultate foarte bune.

în istoria batalionului un loc aparte l-au ocupat 
acţiunile desfăşurate în decembrie 1989 pentru 

apărarea antiaeriană a capitalei româniei, când 
întregul personal şi-a îndeplinit cu responsabilitate 
sarcinile şi misiunile ce i-au revenit, în condiţiile 
unor situaţii aeriene fără precedent.

în luna aprilie 2008 Batalionul 3 rachete sol 
- aer a participat la operaţia de securitate aeriană 
pe timpul suMMit-ului natO 2008 care s-a 
desfăşurat la Bucureşti, iar în luna mai 2009  a 
executat exerciţiile  cu trupe şi trageri de luptă 
,,istria” şi  ,,şOiMuL” .

La data de 1 noiembrie 2010 batalionul a 
aniversat 50 ani de la înfiinţare, prilej cu care a 
primit denumirea onorifică „cODrii VLăsiei”. 

De la înfiinţare şi până în prezent batalionul 
a executat un număr de 23 de trageri de luptă în 
poligoanele din ţară şi din străinătate, obţinând 
calificative foarte bune.

Despre tunuri 
şi artileria 

antiaeriană

Servanţii unui tun antiaerian de pe frontul 

Odessei, supraveghează cerul
Bateria 42 Vikers în poziţie la nord-est de 

Braşov-august 44

Bateria 90 Krupp în poziţie, în apărarea 

obiectivului rakoczi
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La data de 21.08.1957, a fost lansată 
racheta r-7, priMa raCHeTĂ BaliS-

TiCĂ inTerCOnTinenTalĂ, rachetă 
proiectată şi construită de către pilotul 

serghei KOrOLiOV. Lansarea modelului 
Mr-ur-100 sotka (ss-17 spanker) s-a făcut 

de pe cosmodromul Baikonur, aceasta 
aterizând, după o călătorie de 4000 de 

kilometri, în Peninsula Kamceatka. Pilotul 
rus mai are la activ şi lansarea primei rachete 

alimentate cu carburant lichid din urss în 
anul 1933.

BrahMos este Cea Mai rapiDĂ 
raCHeTĂ De CrOaZierĂ din lume, 
lansată de pe submarine, nave de suprafaţă, 

avioane de vânătoare-bombardament şi de pe 
instalaţii montate pe şasiu de camion. ea este 

produsă de compania BrahMos aerospace. 
racheta supersonică de croazieră BrahMos 

cântăreşte 3.000 kg (2.500 kg, cea lansată de 
pe avioane, denumită BrahMos a), din care 
componenta de luptă dispune de o încărcă-

tură de tip cumulativă de 300 kg. are 
lungimea de 8,4 m şi diametrul de 0,6 m. 
racheta de croazieră BrahMos zboară cu 

Mach 2,8 la 10 m altitudine, este capabilă să 
execute manevre de evitare în formă de s şi 

are o rază de acţiune de 290 km. BrahMos 
este de 4 ori mai rapidă decât racheta de 
croazieră americană tomahawk şi are o 

energie cinetică de 32 de ori mai mare decât 
aceasta la impactul cu ţinta.

BATALIONUL 4 
RACHETE SOL AER

În baza ordinului Marelui Stat Major nr. C.L.002232 din 
31.08.1959, în perioada 01.09-15.10.1959, s-a constituit în 
locaţia MIHAI BRAVU, prima subunitate de rachete antiaeriene 
din Armata României - Divizionul 1 Foc, care avea să intre la 

15 noiembrie 1959 în compunerea Regimentului 27 Artilerie 
Antiaeriană Mixt, la rândul acestuia înfiinţat în baza ordinului 
Marelui Stat Major nr. C.L.003090.

La data de 26 noiembrie 1959, Col.(r) AELENEI CONSTANTIN 
MIRCEA a fost numit Comandant al Divizionului1 Foc, conform 
Ordinului Comandamentului Apărării Antiaeriene a Teritoriului 
cu numărul HC 00489. 

La data de 21 septembrie 1961, Regimentul 27 Artilerie 
Antiaeriană Mixt şi-a schimbat denumirea în Regimentul 19 
Artilerie Antiaeriană, în conformitate cu ordinul Marelui Stat 
Major numărul C.L. 001842 din 20 septembrie 1961.

Din 13 ianuarie 1963, în baza ordinelor nr. B. 00132 din 
29.01.1963 al Diviziei 16 Artilerie Antiaeriană şi nr. G.T. 0011014 
din 21.02.1963 al Comandamentului Apărării Antiaeriene a 
Teritoriului, Divizionul 1 Foc a primit indicativul de Unitate 
Militară cu numărul 01867.

La 01 august 1973, Regimentul 19 Antiaerian Mixt se 
transformă în Bg. 1 Rachete Antiaeriene, conform ordinului 
Ministerului Apărării Naţionale nr.35 din 23 iulie 1973, iar 
Divizionul 1 Foc devine Divizionul 4 Rachete Antiaeriene şi 
intră în subordinea acesteia, păstrându–şi numărul de 
unitate.

19 septembrie 2009: 
înmânarea 
Emblemei de Onoare 
a Statului Major al 
Forţelor Aeriene 
comandantului 
Batalionului 4 rSA, 
cu ocazia 
semicentenarului 
unităţii 

Divizionul a participat la numeroase exerciţii complexe 
cu trageri de luptă, cu rachete sol aer, în ţară şi în străinătate. 
În Poligonul de la AŞULUK (fosta URSS) echipele de luptă ale 
divizionului au participat la exerciţii cu trageri de luptă în anii 

1963, 1971, 1976, 1980, 1984 şi 1988, unde a obţinut numai 
rezultate foarte bune.

În istoria divizionului un loc aparte l-au ocupat acţiunile 
desfăşurate în decembrie 1989 pentru apărarea antiaeriană a 
Capitalei României, când întregul personal şi-a îndeplinit cu 
responsabilitate sarcinile şi misiunile ce i-au revenit, în condiţiile 
unor situaţii aeriene fără precedent.

În anul 2006 a început procesul de transformare şi dotare 
cu echipamente compatibile cu celelalte forţe din structurile 
NATO.

Începând cu primăvara anului 2007, în conformitate cu 
Dispoziţia şefului SMG nr.G-2/S/297 din 16.02 2007, se schimbă 
denumirea din “Divizionului 4 RAA” în “Batalionul 4 RSA”, iar 
la 19 septembrie 2007 primeşte denumirea onorifică „Colonel 
Mircea AELENEI” .

În luna aprilie 2008 Batalionul 4 Rachete Sol - Aer a 
participat la operaţia de securitate aeriană pe timpul SUMMIT-
ului NATO 2008 care s-a desfăşurat la Bucureşti, iar în luna mai 
2008  a executat exerciţiul cu trupe şi trageri de luptă ,,ISTRIA 
2008”.

Începând cu 16.02.2007, Divizionului 4 Rachete Antiaeriene 
i se schimbă titulatura în Batalionul 4 Rachete Sol-Aer.

Despre ...
rachete

Grup de ofiţeri din eroica baterie 42 Vickers 
a Divizionului 11 artilerie antiaeriană

☛
Echipa altimetrului Geortz al bateriei 42 Vickers

Elevi ai Şcolii de subofiţeri de artilerie
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BATALIONUL 5 
RACHETE SOL AER

În conformitate cu Ordinului Marelui 
Stat Major nr. 1342/30.09.1942, se înfiinţa 
Gruparea de artileria Antiaeriană „Ardeal” 
iar în cadrul acesteia Divizionul 11 Artilerie 
Antiaeriană. Acest divizion a fost constituit 
din bateriile fostului Grup 11 Apărare 
Contra Aeronavelor.

După cel de-al doilea război mondial, 
între septembrie 1945 şi iunie 1949, într-o 
perioadă de reorganizare comună a tuturor 
unităţilor de artilerie antiaeriană, 
Divizionul 11 Artilerie Antiaeriană a făcut 
parte din Centrul de Instrucţie al Artileriei 
Antiaeriene.

La 1 iulie 1949, conform Ordinului 
Marelui Stat Major nr 45833, forţele şi 
personalul Centrului de Instrucţie al 
Artileriei Antiaeriene al Şcolii de Artilerie 
Antiaeriană au fost divizate, cu scopul de 
a separa centrul de instrucţie şi şcoala de 
ofiţeri şi pentru a transforma Divizionul 
11 Artilerie Antiaeriană  în Regimentul 11 
Artilerie Antiaeriană. Regimentul a inclus 
în structura sa subunităţi ale centrului de 
instrucţie şi ale şcolii de ofiţeri.

Unitatea a fost organizată pentru 
prima dată sub denumirea de divizion de 
foc cadre (2 în regiment), în cadrul 
Regimentului 11 Artilerie Antiaeriană Mixt 
înfiinţat conform Ordinului Marelui Stat 
Major nr. CL 001128 din anul 1963. 

Iniţial regimentul a fost dotat cu 
rachete sol-aer DVINA care foloseau 
rachete tip 20DP, iar ulterior cu sisteme 
S-75 VOLHOV echipate cu rachete 20DSU 
şi 5Ia23.

Conform Ordinului Marelui Stat 
Major nr. CL 00702/30.06.1964 s-a 
trecut la reorganizarea Regimentului 
11 începând cu data de 01.07.1964 

La tragerile din anul 
2008, rachetiştii 
Batalionului 5 rSA 
au obţinut, aşa cum 
erau obişnuiţi, 
calificativul “foarte 
bine“ 

iar  divizionul  2 foc a  primit  înca-
d r a r e a  ş i  t e h n i c a  d e  l u p t ă  d e  l a 
Regimentul 4 Artilerie Antiaeriană 
Mixt. 

 L a  d a t a  d e  0 1 . 0 1 . 1 9 6 5 ,  d u p ă 
i n t r a r e a  î n  d i s p o z i t i v  d e  l u p t ă , 
d i v i z i o a n e l e  d i n  c o m p u n e r e a 
Regimentului 11 Artilerie Antiaeriană 
Mixt au primit indicativ de unităţi 

mi l i t are ,  Div iz io nu l u i  2  f i ind u - i 
atribuit  indicativul 01493.

Între anii 1966 şi 1989 divizionul a 
executat trageri de luptă în poligoanele de 

trageri din fosta Uniune Sovietică şi Capu 
Midia cu rezultate meritorii. După 1990 
divizionul a executat trageri de instrucţie 
şi de luptă doar în poligonul Capu Midia 

obţinând rezultate bune şi foarte bune. 
În anul 2008, în baza dispoziţiei 

Statului Major General nr. G-2/S/350 din 
03.03.2008 începând cu data de 01.07.2008 
Batalionul 2 Rachete-Sol Aer s-a trecut în 
subordinea Brigăzii 1 Rachete Sol-Aer.

Misiunea batalionului: nimicirea 
mijloacelor aeriene de cercetare şi de 

lovire din aer, terestre şi de la suprafaţa 
apei ale adversarului

ultimele detalii puse 
la punct înainte de 

efectuarea tragerilor; 
siguranţa tragerii se 
află printre primele 

obiective ale oricărui 
luptător

Genera
lu
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e 

di
vi
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e 
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he
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gh

e M
arin

escu

Tun antiaerian sistem Skoda, calibru 76,5 mm, 

model 1925, utilizat  în cel de-al doilea război mondial

Telemetru cu baza de  4 metri Geortz întrebuinţat 

de artileria antiaeriană

☛
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DIVERSE
Proiectilul armei viitorului, tunul 

ElEctROMAGnEtIc, cântăreşte 
aproximativ 9 kg şi ar străbate în numai 

câteva minute o distanţă de peste 
150 km lovind cu precizie absolută ţinta, 

la o viteză imposibilă pentru armele 
convenţionale. În loc să mizeze pe forţa 

propulsoare a exploziei prafului de 
puşcă, tunul electromagnetic se 

foloseşte de o gigantică undă de energie 
electrică pentru a lansa “glontele” cu 

viteza de aproximativ 8 Mach. Proiectilul 
nu explodează la impact, dar distruge 

orice ar lovi prin forţa brută.

Tunul, format din două şine între care 
este pus un proiectil, permite lansarea 

muniţiei datorită trecerii unui curent 
electric foarte puternic prin şine. Este 

prima armă care permite lansarea 
proiectilelor fără un propulsor chimic. 

Potrivit estimărilor tunul va spulbera o 
ţintă aflată la 160 km distanţă prin forţa 
brută a unui proiectil lansat cu o viteză 

de opt ori mai mare decât cea a 
sunetului.

BATALIONUL 6 
RACHETE SOL AER

Batalionul 6 Rachete Sol-Aer este 
înzestrat cu complexul de rachete sol-aer 
cu bătaie medie, S-75 M-3 „VOLHOV” şi 
este destinat pentru nimicirea mijloacelor 
aeriene ale inamicului, iar în cazuri excep-

ţionale şi pentru nimicirea ţintelor terestre 
sau de la suprafaţa apei.

Batalionul 6 Rachete Sol-Aer se subor-
donează Brigăzii 1 Rachete Sol-Aer „General 
Nicolae Dăscălescu” şi are misiunea de a 
menţine starea de pregătire a forţelor 

pentru a trece în scurt timp la executarea 
unor misiuni de participare la apărarea 
aeriană a municipiului Bucureşti sau, la 
ordin, pentru a participa la executarea altor 
misiuni de apărare aeriană.

Comanda 
Batalionului 6 rSA 
cu ocazia 
festivităţilor de Ziua 
Eroilor în anul 2008

De la înfiinţarea unităţii şi până în luna 
septembrie a anului 2003, batalionul a fost 
dispus în locaţia Borăneşti, situată la 17 km 
sud faţă de Municipiul Urziceni, în subordinea 
Brigăzii 1 Rachete Sol-Aer.

În anul 2008, cu ocazia desfăşurării 
SUMMIT-ului NATO la Bucureşti, Batalionul 
a fost dislocat într-o locaţie din apropierea 
Bucureştiului, pentru a participa la misiunea 
de apărare aeriană a capitalei. Anual, batalionul 
desfăşoară activităţi de instrucţie în Poligonul 

Capu Midia, pentru executarea tragerilor de 
luptă cu rachete sol-aer, executarea de exerciţii 
cu ţinte aeriene marcate / simulate, precum 
şi pentru executarea lucrărilor de mentenanţă 
a tehnicii de rachete şi radiolocaţie. 

ArMATA CHINEI are în dotare 14500 
unităţi de artilerie, cu 17. 700 de 

piese de artilerie şi sisteme 
lansatoare de rachete.

rachetă lansată de 
Batalionul 6 rSA în 

drum spre ţintă – 
Capu Midia 2010

Genera
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Artilerişti antiaerieni români pe frontul din 
ungaria Echipă de tunari antiaerieni acţionând în capetele de 

pod cucerite peste râul Tisa (ungaria)

☛

Baterie de artilerie antiaeriană în poziţie de tragere 
pe timpul luptelor din Transilvania
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BATALIONUL 7 HAWK
 Începând cu data de 01.05.2006, se înfiin-

ţează Batalionul 7 HAWK, prin transformarea 
Divizionului 7 Tehnic, din compunerea Brigăzii 
1 Rachete Sol-Aer “General NICOLAE 
DASCALESCU”, în Batalionul 7 HAWK, în baza 
ordinului ministrului apărării naţionale 
MS-29/28.02.2006,  privind înfiinţarea, reorgani-
zarea, transformarea Unităţilor şi Marilor Unităţi 
din Armata României.

În perioada 01.09-30.10.2006 s-au executat 
manevre de redislocare a tehnicii din înzestrare 
depozitate la Uzina Electromecanica Ploieşti, 
pentru aducerea ei in locaţiile apartinând 
batalionului conform Dispoziţiei Logistice a 
şefului S.M.F.A.

Începând cu luna  aprilie 2007, noua locaţie 
a batalionului este cea a fortului cu numărul 7 
din componenţa liniei fortificaţiilor capitalei, 
ridicate la ordinul lui Carol I, fosta poziţie a 
Divizionului 7 Tehnic Pantelimon.

La înfiinţare  batalionul a plecat la drum  cu 
54 de militari, chiar dacă nevoia de personal 

pentru exploatarea tehnicii achiziţionate era 
mult mai mare.

Achiziţia sistemului HAWK a însemnat pentru 
Statul Major al Forţelor Aeriene primul pas către 
modernizarea mijloacelor de apărare aeriană 
(inclusiv cele cu baza la sol) şi în acelaşi timp, 
accentuarea  conlucrării Armatei României cu 
armatele din compunerea Alianţei Nord 
Atlantice. 

În istoria batalionului, un loc aparte l-au 
ocupat acţiunile desfăşurate în Poligonul Capu 
Midia, in cadrul exerciţiilor cu trupe, când întregul 
personal şi-a îndeplinit cu responsabilitate sar-
cinile şi misiunile ce i-au revenit, în condiţiile unor 
situaţii aeriene reale. Cu aceste ocazii batalionul 
şi-a demonstrat eficacitatea în descoperirea 
ţintelor şi angajarea în luptă conform capabili-
tăţilor sistemului şi a configuraţiei actuale. 

Trecerea rachetei în 
poziţie de luptă

În perioada 2006 – 2011, batalionul  a 
participat la numeroase exerciţii complexe 
fără trageri de luptă, iar echipele de luptă ale 

batalionului au încercat să îşi însuşească cât 
mai bine cunoştinţele despre tehnică. Un 
punct forte al pregătirii a fost ajutorul dat de 
către specialiştii olandezi. În luna iulie-august  
2007 s-au desfăşurat 2 etape de instruire cu 

durata de 2 săptamâni la U.M. 01922 Boteni 
cu militarii aparţinând Forţelor Aeriene Regale 
Olandeze, urmată la finele anului de un stagiu 
de instruire în baza De Peel, Olanda.

Batalionul a participat cu personal şi tehnică de 

luptă la activităţile organizate de Ziua Aviaţiei 
Române, de Ziua Forţelor Aeriene la Monumentul 
Eroilor Neamului şi la activităţile desfăşurate cu 
ocazia „MILFEST 2007”.   

În fiecare an, pe data de 1 Decembrie, 
personalul batalionului a participat cu tehnică 
militară din dotare la parada militară organizată 
cu ocazia Zilei Naţionale a României.

În luna aprilie 2008 Batalionul 7 HAWK a 

participat cu personal la compunerea Romanian 
Task Force, Departamentul pentru Organizare 
din Ministerul Afacerilor Externe, pentru 
organizarea SUMMIT-ului NATO 2008 care s-a 
desfăşurat la Bucureşti.

În cei cinci ani de existenţă batalionul a 
desfăşurat activităţile de instrucţie şi documen-
tare tehnică cu personal din alte unităţi cum ar 
fi: Şcoala de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene, 
Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” şi 
Statul Major al Forţelor Aeriene. 

De la înfiinţare şi până acum, batalionul  a 
participat cu personal şi tehnică la exerciţiile 
de luptă „VLĂSIA”, ,,ISTRIA” şi  ,,ŞOIMUL”, la 
exerciţiul multinaţional „ NEWFIP – 4”, la  reuni-
unea comitetului parteneriatului sistemului de 
arme HAWK în Franţa .

În prezent batalionul parcurge o etapă de 
transformare, pregătire şi dotare cu echipa-
mente compatibile cu celelalte state membre 
NATO, pentru a deveni o structură cu o mare 
mobilitate, capabilă să îndeplinească misiunile 
specifice atât în zona de responsabilitate cât şi 
în cadrul Alianţei Nord Atlantice. 

Batalionul 7 HAWK 
în poziţie de luptă în 
poligonul Capu 
Midia 

☛

☛

Tun antiaerian sistem 

VICKErS, model 1936, 

calibru 75 mm. Construit 

la uzinele reşiţa începând 

cu anul 1938, a fost folosit 

până în anul 1956

Tun antiaerian 

sistem KruPP model 

1936, calibrul 88 mm. A 

constituit material de 

bază al artileriei 

antiaeriene române în 

perioada 1938-1956

Militari dintr-o subunitate de artilerie 

antiaeriană, la instrucţie. În fundal, mitraliere 

Schwartzlose, pregătite pentru tragere
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Principalele caracteristici 
tehnico-tactice ale sistemului 
sunt:

– distanţa de acţiune maximă = 38 
km.

– înălţimea maximă = 18 km.
– timp de strângere –desfăşurare = 

20 minute / 40 minute.

În compunerea unui pluton 
H AW K Pi P i i i  s e  g ă s e s c 
următoarele elemente:

– punct de comanda (Platoon 
Command Post–P.C.P.)

– radar de cercetare cu emisie 
continuă (Continuous Wave Acquisition 
Radar–C.W.A.R.)

– aparatură de ident i f icare 
(Identification Friend or Foe–I.F.F.)

– încărcător (Loader)
– grupuri electrogene
– radar iluminator de mare putere 

(High Powered Illuminator Radar-
H.I.P.I.R.)

– Launching Section Control Box 
– L.S.C.B.

– lansatoare rachete (Launchers)

BATALIONUL TEHNIC
Batalionul 8 Tehnic a luat fiinţă în 

anul 1962, fiind organizat la acea dată 
pe 2 f luxuri de pregătire a rachetelor (ca 
divizion tehnic în cadrul Regimentului 
18 Art.A.A.Mx.).

Până în anul 1973 a fost subordonat 
Regimentului 18 Art.A.A.Mx. unde s-au 
derulat activităţi de primire, recepţio-
nare şi  d istr ibuire a tehnici i  de 
rachete.

La 01 August 1973 a fost înfiinţată 
prima Brigadă de Rachete A.A. din 

armata română prin reorganizarea 
Regimentelor 18 şi 19 Art.A.A.Mx., când 
batalionul era denumit Divizionul 10 
Tehnic.

Misiunea iniţială a batalionului a fost 
de a asigura 4 Divizioane R.A.A. cu 

rachete echipate în totalitate şi gata de 
lansare.

Până în anul 1970 batalionul a fost 
înzestrat cu rachete de tipurile 11D şi 

Pregatirea rachetei 
pentru alimentarea 

cu carburant

20DP, corespunzătoare complexelor 
R.A.A. ,,DVINA”. Începând cu anul 1970, 
divizioanele R.A.A. au fost înzestrate cu 
rachete de tipul 20 DSU şi 5Ia 23, care 
au eficacitate mai mare şi o rază sporită 
de distrugere a ţintelor, cuprinsă între 
60 şi 120 metri .

În prezent batalionul pregăteşte 
rachete sol-aer pe 1 f lux tehnologic 
pentru batalioanele de foc ale Brigăzii 
1 Rachete Sol-Aer „General Nicolae 
Dăscălescu”.

Unitatea dispune de agregate şi 
utilaje specif ice pentru asigurarea 
f luxului tehnologic, intrat în dotare în 
anul 1984 şi de pregătire a rachetelor 
de tipul 5Ia 23, din cadrul sistemul 
antiaerian Volhov S-75M3, precum şi 

staţii de măsura, încercare şi control 
a elementelor componente ale rache-
telor sau a staţiilor de radiodirijare şi 
radiovizare.

caracteristici 
tehnico-tactice 
ale complexului 

HAWK

Alimentarea rachetei 
cu carburant în 
vederea executării 
tragerilor de luptă

Comisia română de recepţie a tunurilor 37mm rheinmetall, la uzină (1958)

Şcoala de Ofiţeri de Artilerie Antiaeriană – 1951: cunoaşterea tehnicii din înzestrare

Trecerea tehnicii de artilerie antiaeriană peste râul Mureş, la Alba Iulia, executată în cadrul unui exerciţiu cu trupe, în anul 1950
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Înfiinţată la data de 1 iulie 2008, odată cu 
desfiinţarea Divizionului 151 Tehnic ce apar-
ţinea de regimentul 11 Rachete Sol-Aer, 
Compania 151 Tehnică preia tehnica şi perso-
nalul divizionului prin transformarea acestuia 
din urmă. Compania nou înfiinţată intră în 

subordinea Diviziei 1 Rachete Sol-Aer cu 
misiunea de a deservi batalioanele din sub-
ordinea acesteia. 

La data de 31 octombrie 2008, compania 
preia locaţia şi utilităţile pe care au funcţionat 
Regimentul 11 Rachete Sol-Aer, respectiv 
Divizionul 4 Tehnic, urmând ca la data de 1 
iulie 2010 prin restructurare, să se separe 
componentele luptătoare de cele logistice şi 
de cele destinate mentenanţei tehnicii. 

În dotarea companiei se regăsesc utilaje 
specifice misiunilor şi fluxului tehnologic, 

Verificarea tehnică a 
unei  rachete sol-aer

Conform 
specificaţiilor 
tehnice, în condiţii 
de lucru normale, 
fluxul tehnologic 
trebuie să asigure o 
productivitate de 6 
rachete în decurs de 
60 de minute

organizate pe platforme de lucru destinate 
deconservării, verificării, asamblării, montării, 
alimentării şi transportului rachetelor sol-aer 
în vederea asigurării batalioanelor de foc cu 
rachete necesare executării misiunilor 
ordonate. 

Activităţile desfăşurate pe fluxul 
tehnologic sunt complexe şi necesită o 

temeinică pregătire a personalului care 
îl deserveşte

COMPANIA 151
TEHNIC~ 

continuare în pag. 53

uriaşul 
zeppelin 

a fost doborăt

Cu câteva decenii în urmă, pe strada Izvor la numărul 
137, acolo unde-şi aveau sediul Muzeul Militar şi publicaţiile 
centrale ale armatei, putea fi văzut adesea un bătrân cu o 
barbă mare, stufoasă şi albă, de o vitalitate rar întâlnită, 
mereu zâmbitor şi cu chef de vorbă. Avea, parcă, un talent 
înnăscut de povestitor gata să îşi reia relatările pentru fiecare 
nou venit în preajma sa. Prima tentaţie, datorată şi ciudăţeniei 
sale, era să îl ocoleşti, prins cu treburi sau la gândul că, în 
afară unor necazuri ale bătrâneţii, nu aveai a afla mare lucru 
de la el. La auzul numelui său însă, cu deosebire al supranu-
melui, lăsai totul la o parte şi-l ascultai cu respiraţia oprită.

Bătrânul nu  era un oarecare anonim nostim, ci însuşi 
eroul unei acţiuni antiaeriene ce avea să întrea în istorie: 
Scipione Şerbănescu - ZEPPELIN, sergentul care a lovit celebrul 
dirijabil german “Z-181”, la numai o lună de la intrarea 
României în războiul de întregire a neamului.

Iar întâia aeronavă vrăşmaşă a fost un Zeppelin. Acesta 
avea lungimea de 150 de metri, dispunea de trei motoare de 
250 de cai putere care dezvoltau o viteză de 84 de mile pe 
oră; aparatul putea urca până la 2200 de metri iar capacitatea 
pentru încărcătură utilă depăşea 22000 de kilograme. Un 
adevărat colos aerian.

 Dacă întâiul Zeppelin care a atacat Bucureştiul a fost 
pus pe fugă de artileria noastră antiaeriană, aflată la primul 
ei mare examen de foc, penultimul “Z-181” care îşi avea baza 
la Timişoara, a fost lovit din plin. După ce îşi urmase traseul 
de zbor prin vestul şi sudul ţării, la miezul nopţii de 13 spre 
14 septembrie (stil vechi), 26 spre 27 septembrie (stil nou), 
survola Bucureştiul pe traiectul Calea Dorobanţilor - Ateneu 
- Cişmigiu -  Cheiul Dâmboviţei.

Bravul sergent Scipione-Şerbănescu se afla încadrat în 
Secţia 10 Cotroceni care avea în dotare tunuri de 75 mm 
model Negrei şi proiectoare de 90 de centimetri.

Din însemnările şi povestirile sale, ca şi din cele relatate 
de căpitanul J. Reinstrom ce făcea parte din echipajul 
aeronavei, am reţinut că sergentul, alături de ceilalţi trei 
luptători, avea tunul pregătit pentru tragere. Postul lor de 

Gl. fl. aer. (r) Petre BâNĂ

☛Tun antiaerian calibru 85 mm, model 1940. S-a 

aflat în înzestrarea artileriei antiaeriene române 

începând cu anul 1951

Staţia de radiolocaţie SON-9, destinată 

descoperirii ţintelor ce evoluau la înălţimi mici

Aparat central PuAZO-3, destinat conducerii 

focului la bateria de tunuri antiaeriene calibru 

85 mm
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L a d at a  de  1 5  ma r t ie  1972 se 
înf i inţează Div izionul 40 A r t i ler ie 
A ntiaer iană ce are în structură un 
C om a n d a m e nt  ş i  p at r u  b at e r i i : 
Câmpia Turzii, Sibiu, Cluj-Napoca şi 
Sibiu. Această structură se păstrează 
până la data de 30 octombrie 1988, 
când Comandamentul Div izionului 
40 se desf i inţea ză ş i  bater i i le  se 

resubordonează. La data de 1 septem-
brie se reînfiinţează Comandamentul 
Divizionului 40 Artilerie Antiaeriană 
cu aceeaşi structură din 1072. La data 
de  31  aug u s t  19 95 D iv i z ionu l  se 
s u b o r d o n e a z ă  R e g i m e n t u l u i  4 0 
A r t i ler ie  A nt iaer ia nă S ibiu  (nou 
înf iinţat) şi pr imeşte denumirea de 

Trageri pentru 
combaterea ţintelor 
aeriene în poligonul 

Capu Midia, aprilie 
2011 

BATALIONUL 715 
ARTILERIE C@MPIA TURZII

Divizionul 401 Artilerie Antiaeriană 
ce are în compunere trei baterii.

În per ioada 30 octombrie 2000 
– 1  ia nua r ie  2008 bat a l ionu l  î ş i 
schimbă subordonarea şi structura 
din div izion în batalion, intrând în 
structura Bazei 71 Aeriene sub denu-
mirea de Bata l ionul 716 A r t i ler ie 
A ntiaer iană, având în componenţă 

trei bater ii de ar t i ler ie antiaer iană 
dotate cu tunuri a.a. calibru 57 mm, 
u n CRT (c omplex rad ioteh n ic  de 
tragere) şi un R ADAR P-18.

La data de 1 iu l ie 2010, dev ine 
Batalionul 715 Artilerie Antiaeriană, 
intrând în organică Flotilei 71 Aeriană 
şi îşi păstrează înzestrarea.

Trageri pentu combaterea ţintelor terestre în anul 2008

luptă era cu atât mai important cu cât apăra un obiectiv 
deosebit: depozitul de muniţii de la Cotroceni. Ca şi în alte 
ocazii, clopotul bisericii din Dealul Mitropoliei anunţase 
apropierea inamicului. Era miezul nopţii. Dirijabilul venea cu 
luminile stinse. Primul l-a prins în razele sale reflectorul din 
fortul Căţelu. Apoi, celelalte. Când se afla deasupra Gării de 
Nord, Scipione a îndreptat ţeava tunului spre el. Era ora 00:17. 
Un proiectil a lovit Zeppelinul direct în burtă. Aeronava - îşi 
aminteşte fostul sergent - “s-a înălţat un moment nehotărât, 
cu botul în aer, gata-gata să scape din crucea reflectoarelor, 
dar în momentul acela i-am trimis o a doua <<salutare>> 
care l-a găurit ceva mai jos. S-a văzut foarte clar cum namila 
s-a cutremurat. Eram cu ochii şi cu focul pe ea. Ne gândeam 
că dacă scapă o singură bombă asupra depozitului, toţi săream 
în aer. Nu numai noi, ci şi tot ce era în jurul nostru. Era 
prăpăd”.

Orbiţi pe moment, membrii echipajului şi-au îndreptat 
privirile în jos. Proiectoarele nu i-au mai slăbit, apoi, nici o 
clipă. Exploziile provocau nori albi în gondolă. Zgomotul 
motoarelor şi elicelor era dominat de succesiunea rapidă a 
bubuiturilor de tun. Nava pierdea vizibil înălţime. “Nu încape 
îndoială - nota căpitanul - am fost loviţi. Nici nu-i de mirare, 
cu canonada nebunească a românilor”. Îndreptându-se spre 
Dunăre, echipajul a făcut tot posibilul să nu cadă în mâinile 
românilor. Îşi punea toate speranţele în ajungerea deasupra 
Bulgariei aliate. Au început să arunce peste bord, piesă cu 
piesă, motoare, butoaie cu benzină, alte obiecte. Ulterior, pe 
şoseaua Bucureşti - Alexandria au fost găsite piesele de motor, 
semn că demontarea începuse cu mult înainte de a ajunge 
la Dunăre. Prin telegraf, cei din dirijabil cereau ajutor urgent. 
De la 1000 de metri, aeronava s-a prăbuşit, în sfârşit, lângă 
Târnovo. Nu avea să mai zboare niciodată. Era prima victorie 
a apărării antiaeriene romane. Ia sergentul Scipione-
Şerbănescu, autorul ei principal. Ziarele vremii nu conteneau 
să-i laude măiestria şi curajul. Statul român l-a decorat cu 
“Virtutea Militară”, pe care o purta cu mândrie atunci când 
l-am cunoscut. Iar Drapelul de luptă al Regimentului 1 artilerie 
antiaeriană, din care făcea parte, a fost distins cu ordinul 
“Steaua României” cu spade.

Pe Izvor,la numărul 137, am cunoscut, iată, încă o fila 
din istoria acelui tulburător 1916...

continuare din pag. 53

☛racheta la parada de 23 august, 1965 (revista 
“Apararea Patriei”)

Exerciţiu tactic executat cu elevii şcolii de ofiţeri de 
artilerie antiaeriană Telemetru ZEISS, folosit de artileria antiaerianăâ 

pentru determinarea distanţelor până la ţinte, în 
poziţie la Ploieşti

Oraşul Bucureşti a fost a treia capitală europeană 
atacată de aviaţia germană în Primul Război Mondial (după 
Paris şi Londra). 

Momentul respectiv a fost consemnat de publicaţia 
“UniVERSUl” din 16 august 1916 sub titlul în care se 
spune:

“Duşmanii noştri s-au grăbit să ne viziteze. Neputând 
călca graniţa pe pământ au trecut-o prin văzduh; şi aşa, astă 
noapte, furişându-se, un Zeppelin s-a încumetat să zboare 
deasupra Capitalei. A fost primit cu toată cinstea cuvenită: 
reflectoarele l-au pus în vederea tunurilor şi mitralierelor, 
care au tras salve şi împreună cu aeroplanele noastre l-au 
fugărit, aşa încât după ce a încercat să facă stricăciuni a fugit. 
Ura!” Acestea sunt prima acţiune şi primul succes ale abia 
înfiinţatei apărări antiaeriene din Armata României.
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cu o încadrare de 11 ofiţeri, 2 maiştri militari, 
2 subofiţeri,1 angajat civil şi 91 de militari în termen, 
la data de 24 noiembrie 1969, prin ordinul Marelui 
stat Major nr. Pr 0672, se înfiinţează Divizionul 46 

artilerie antiaeriană Mixt, având în dotare 8 tunuri 
a.a. Ks 19 de calibrul 100 mm şi 12 tunuri a.a. 
rheinmettal de calibrul 37 mm.

anul 1970 marchează intrarea în operativitate 
şi prima aplicaţie cu trageri de luptă în poligonul 
capu Midia, iar anul 1978, ca urmare a rezultatelor 
obţinute în pregătirea pentru luptă, marchează 
primirea titlului de “Divizion de Frunte”.

în anul 1989 intră în înzestrarea divizionului 
un număr de 12 mitraliere a.a. Mr-4, calibru 
14,5 mm. 

La data de 17 decembrie 1989 divizionul intra 
în alarmă de luptă parţială urmând ca pe parcursul 

evenimentelor ce au urmat, acesta să participe la 
acţiunile de apărare a aerodromului Borcea.

în cadrul procesului de reorganizare şi restruc-
turare a armatei, în anul 1995, Divizionul 46 artilerie 

BATALIONUL 864 
ARTILERIE FETE{TI

antiaeriană Mixt intra în compunerea de luptă a 
Brigăzii 14 artilerie antiaeriană, urmând alarmarea 
divizionului, deplasarea pe roţi în poligonul capu 
Midia şi executarea tragerilor de luptă.

în anul 1997, personalul şi tehnica sunt retrase 
în cazarma Bazei 86 aeriană, iar în anul 1998, 
divizionul asigură instruirea centralizată a recruţilor 
din Brigada 14 artilerie antiaeriană.

ieşirea Divizionului 46 artilerie antiaeriană 
Mixt din structura brigăzii, desfiinţarea ca unitate 
de sine stătătoare şi integrarea acestuia că Divizion 
de artilerie în cadrul Grupului de asigurare de Luptă 
al Bazei 86 aeriene se produce în anul 2000.

în anul 2007, divizionul îşi schimbă denumirea 
în Batalionul 865 artilerie antiaeriană.

având ca principală misiune apărarea prin-
cipalelor elemente de dispozitiv ale aerodromului 

Borcea, la data de 1 iulie 2010, batalionul îşi 
schimbă denumirea în Batalionul 864 artilerie 
antiaeriană şi se integrează în Grupul 863 
Protecţia Forţei din cadrul Flotilei 86 aeriană.

Conrad Haas s-a născut în anul 1509 în Dornbach, 
sat asimilat în prezent în perimetrul Vienei, respectiv în 
districtul municipal 17, Hernals. Satul aparţinuse mânăstirii 
Sfântul Petru din Salzburg. In heraldica civilă austriacă, 
pe blazonul Dornbach-ului apar două chei încrucişate 

atribuite Sfântului Petru. Viticultura era 
principala ocupaţie a sătenilor care, la 

sugestia abaţilor si preoţilor mânăstirii, 
produceau vinul sacramental. Conrad 

Haas se trăgea din clanul Haasenhof, 
ce-şi avea obârşia în zona 

Landshut, oraş german 
înfrăţit în prezent cu 

Sibiul.
D e  m i c  a 

învăţat germana 
ş i  lat ina la 
ş c o a l a  d i n 
l o c a l i t a t e . 

Invazia turcească din 
1529 l-a determinat să urmeze 

cariera militară, devenind guard de 
artilerie. În scurt timp a ajuns ofiţer la curtea imperială 
din Viena. În 1551 va fi trimis la Sibiu împreună cu trupe 
austriece sub comanda generalului Johann Baptist 
Castaldo, cu misiunea de a întări apărarea cetăţii. În acest 
context, Sibiul a fost înconjurat de o nouă centură forti-
ficată, echipată cu tunuri şi bombarde şi având mai multe 
depozite de muniţie. Din cauză că au rămas neplătite, 
trupele austriece au început să jefuiască locuitorii, însă 
după o vreme au fost respinse de către armata orăşenilor 
din Sibiu. În 1556 generalul Castaldo s-a retras împreună 
cu armata sa, dar Conrad Haas a rămas la Sibiu, fiind numit 
în fruntea arsenalului oraşului. Priceperea sa a fost foarte 
apreciată atât de către împărăteasa Isabella a Austriei, 
cât şi de celelalte cetăţi din Transilvania, care au consimţit 
să fie supervizate de către Haas în ceea ce priveşte pulberile 
şi armele de foc. 

În laboratorul său din Sibiu, Haas a realizat numeroase 
experimente în ceea ce priveşte rachetele în trepte, 
materialele combustibile solide şi lichide, rachetele-
bumerang, bateriile de rachete, rampele de lansare a 
acestora şi aripioarele de stabilizare în formă de delta. A 
scris toate rezultatele obţinute într-un manuscris început 
în 1529 la Viena şi terminat în 1569 la Sibiu. Manuscrisul 
s-a păstrat în colecţiile Arhivelor Statului din Sibiu, legat 
în piele împreună cu alte lucrări de pirotehnie pe care le-a 
deţinut Haas, sub cota „Varia II 374”. Este scris în germana 
medievală, pe foi de calitate diferită, şi conţine o serie de 
scheme în culori (roşu, albastru, verde, galben, maro şi 
violet). 

Pagina de titlu a manuscrisului conţine următoarea 
însemnare: 

„Această carte a măiestriilor este schiţată şi alcătuită, 
în parte chiar inventată, de către Conrad Haas din Dornbach 

CONRAD HAAS

continuare în pag. 55

Pregătirea pentru 
luptă, un proces 
continuu pentru 
artileriştii 
antiaerieni de la 
Borcea
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Tunari antiaerieni români luptând pentru eliberarea 

Cehoslovaciei Artilerişti antiaerieni dintr-o baterie de 

calibru mare, întorşi de pe front
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Având ca misiune principală apărarea anti-
aeriană a Aeroportului Internaţional Otopeni, în 
baza ordinului PR 00672 din 24.11.1969 al Marelui 
Stat Major a luat fiinţă Divizionul 85 Artilerie 
Antiaeriană Mixt, subordonat Diviziei 16 Apărare 
Antiaeriană a Teritoriului.

La data de 5.09.1970 conform Ordinului 
ministrului forţelor armate nr. M48 din 3.08.1970, 
Dn.85 Art.A.A. Mx. i s-a înmânat drapelul de 
luptă al unităţii.

În data de 11.09. 1988 conform OG 
51/31.11.1988, Dn.85 Art.A.A. Mx. se unifică cu 
Batalionul 155 Pază aeroport, luând denumirea 
de Divizionul 85 Apărare aeroport şi intrând în 

organică Diviziei 70 Aviaţie, subordonându-se 
operativ Diviziei 16 Apărare Antiaeriană a 
Teritoriului. 

Pentru modul de acţiune al efectivelor şi 
ataşamentul acestora la idealurile Revoluţiei din 
decembrie 1989, Divizionul 85 Apărare aeroport, 

comandat de lt.col. Vasile Răchită, a fost citat pe 
armată prin ordinul de zi al ministrului apărării 
naţionale nr.1 / 14.01.1990.

La data de 20.09.1990 în conformitate cu 
prevederile OG 32 / 1.08.1990, Divizionul 85 
Apărare aeroport se divide în Dn.85 Art.A.A. 

Artileriştii din 
Batalionul 905 după 

proba practică de 
admitere la trageri 

în primăvara anului 
2011; calificativul 

obţinut: foarte bine  

Mx. şi B.155 Pază aeroport. Dn.85 Art.A.A. Mx. 
se subordonează Diviziei 16 Apărare Antiaeriană 
a Teritoriului, iar B.155 Pază aeroport se subor-
donează Diviziei Mecanizate “Tudor 
Vladimirescu”, îndeplinindu-şi în continuare 
misiunea iniţială până la data de 24.09.1995, când 
în conformitate cu OG 7 îşi schimbă denumirea 
în Divizionul 85 Artilerie Antiaeriană. În data 
de 1.04.1995 trece în subordinea Brigăzii 19 
Artilerie Antiaeriană.

Dn. 85 Art.A.A. şi-a îndeplinit în condiţii 
foarte bune misiunea de apărare antiaeriană a 
aeroportului internaţional Bucureşti-Otopeni, a 
desfăşurat 26 de trageri de luptă în poligonul 

Capu Midia, aplicaţii tactice cu trupe şi inamic 
aerian marcat şi fictiv.

Conform Ordinului ministrului apărării 
naţionale nr. SR1/2697/28.05.1998, Divizionul 
85 Artilerie Antiaeriană se desfiinţează în vederea 
înfiinţării Divizionului  de Artilerie Antiaeriană 

cu efective reduse în cadrul Bazei 90 Transport 
Aerian, divizion ce în anul 2007 va deveni 
Batalionul 907 Artilerie Antiaeriană.

În anul 2010, Batalionul 907 a devenit 
Batalionul 905 Artilerie Antiaeriană şi face parte 
din structura Flotilei 90 Transport Aerian.

BATALIONUL 905 
ARTILERIE OTOPENI

în Austria din neamul celor de la Haasenhof, lângă Landshut. 
Începută în anul 1529 şi terminată în anul cu un număr mai 
puţin de 70. Şi [autorul cărţii] a fost turnător de tunuri, guard 
de artilerie şi maistru armurier al Maiestăţii Sale Imperiale 
Române şi Regale şi de asemenea al Coroanei Ungare”. 

Pentru acumularea de experienţă, Haas a colaborat 
cu Hans Walach (Ioan Românul) din Alba Iulia, fabricant 
de pulbere de bună calitate, şi cu alţi meşteri din zona 
Bistriţei. 

Meritele principale în domeniul ştiinţei rachetelor 
ale lui Conrad Haas sunt: 

- principiile şi modalităţile de construcţie ale 
rachetelor în trepte; 

- conceperea rachetelor cu două sau trei trepte 
îmbinate reciproc; 

- conceperea rachetelor de tip „bumerang” (cu traseu 
dus-întors); 

- conceperea rachetelor lănci cu două până la patru 
trepte; 

- conceperea bateriilor de rachete; 
- conceperea unor dispozitive de aprindere în 

trepte; 
- proiectarea unei rampe de lansare a rachetelor; 
- folosirea aripioarelor în formă de delta pentru 

stabilizarea traiectoriei; 

- teoria combustibililor în rachetotehnică: dispunere, 
folosirea diferenţiată în funcţie de scop, combustibili 
lichizi şi pe bază de compuşi de amoniu;

- schiţarea unei nave spaţiale simple („căsuţa 
zburătoare”). 

În plus, consemnează o metodă de prospectare 
magnetică a minereurilor de fier, o metodă rudimentară 
de distilare a ţiţeiului şi propune o serie de modele de 
cuptoare mobile pentru obţinerea cărbunelui de mangan. 
În manuscrisul său, Haas denotă cunoştinţe avansate de 
matematică, chimie, fizică şi tehnică balistică. 

Conrad Haas a avut o concepţie umanistă despre 
societate şi război, căutând să folosească rachetele mai 
puţin în scopuri războinice, şi mai mult în scopuri utilitare. 
La fila 377 din „Varia II 374”, el scria: 

„Sfatul meu este ca lumea să trăiască în pace, să nu 
mai fie război; muschetele să fie lăsate neatinse sub acoperiş, 
încât ghiulelele bombardelor să nu mai împrăştie moarte 
şi praful de puşcă să nu mai ia foc şi nici să se umezească; 
astfel Prinţul va rămâne cu banii şi Armurierul cu viaţa; 
acesta este sfatul pe care vi-l dă Conrad Haas”.

continuare din pag. 55

Aspect din poziţia-
şcoală a batalionului
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una din primele promoţii ale “Centrului de 
Instrucţie al Artileriei Antiaeriene” – la depunerea 
Jurământului

Echipă de tun din Bateria 119 Artilerie 
Antiaeriană; Sibiu, 1946
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HERMANN 
OBERTH

A f lată în subordinea Div iziei 1 
Aeriană  între anii 1990-1995, Bateria 
311 Artilerie Antiaeriană (având în acea 
perioadă în înzestrare 6 tunuri calibru 

37 mm Rheinmetal), reprezintă nucleul 
a ceea ce acum înseamnă batalionul de 
ar t i ler ie antiaer iană al Floti lei 95 
Aeriană.

Bateria intră în subordinea Diviziei 
19 Artilerie Antiaeriană la data de 15 
mai 1995 şi păstrează această subor-
donare până la data de 1 mai 2001. 

În perioada 1 mai 2001-30 iunie 
2 0 0 4  D i v i z i o n u l  3 1 1  A r t i l e r i e 
Antiaeriană intra în structura Grupului 
Sprijin de Luptă al Centrului 95 de 
Trecere pe Av ioane Supersonice, 

Pregătirea pentru 
încărcarea tunurilor 
în timpul tragerilor 
de luptă in anul 2011

BATALIONUL 954 
ARTILERIE BAC~U

unitatea primind în înzestrare tunuri 
S-60 de calibrul 57 mm.

La data de 1 iulie 2004, structura 
se redenumeşte Divizionul 955 Artilerie 

Antiaeriană şi intră în compunerea 
Bazei 95 Aeriană, păstrând aceasta 
subordonare până  la data de 1 august 
2008, când structura trece de la nivelul 
divizion la nivelul batalion.

Odată cu transformarea bazelor 
aeriene în f lotile aeriene, la data de 1 
iulie 2010, pentru apărarea antiaeriană 

a elementelor de dispozitiv ale Flotilei 
95 Aeriene, batalionul se transformă 
în Batalionul 954 Artilerie Antiaeriană 
şi face parte din Grupul 953 Protecţia 
Forţei. 

Născut la Sibiu (la acea vreme Nagyszeben sau 
Hermannstadt), Hermann Oberth a fost, pe lângă rusul 
Konstantin Ţiolkovski şi americanul Robert Goddard, unul 
dintre cei trei părinţi fondatori ai ştiinţei rachetelor şi 
astronauticii.

Hermann Oberth a înţeles faptul că, deşi combustibilul 
rachetei se consuma, prin aceasta reducându-se masa 
rachetei, continua totuşi să existe un rezervor care conţinea 
combustibilul consumat, acesta nemaifiind util din punct 
de vedere funcţional. Hermann a ajuns astfel, în mod 
independent, să inventeze conceptul de ardere în etape a 
combustibilului. În 1922, lucrarea sa de doctorat despre 
ştiinţa rachetelor a fost respinsă, fiind considerată utopică. 
Lucrarea a fost totuşi tipărită folosind fonduri private şi a 
produs controverse în presă. 

În 1923, Hermann Oberth a publicat cartea Rachetă 
în spaţiul interplanetar, iar în 1929, „Moduri de a călători 
în spaţiu”. 

În toamna lui 1929, Hermann Oberth a lansat prima 
sa rachetă cu combustibil lichid, numită KEGElDUSE. În 
aceste experimente a fost asistat de studenţi de la 
Universitatea Tehnică din Berlin, printre care se afla şi 
Wernher von Braun. La construirea primei rachete de mari 
dimensiuni din lume, numită A4, dar cunoscută astăzi mai 
degrabă sub numele V2, s-au folosit 95 dintre invenţiile şi 
recomandările lui Hermann Oberth.

Între timp Wernher von Braun fondase un institut pentru 
explorare spaţială în Statele Unite ale Americii, la Huntsville, 
Alabama, unde i s-a alăturat şi Hermann Oberth. Aici Hermann 
Oberth a fost implicat într-un studiu numit „Dezvoltarea 
tehnologiei spaţiale în următorii zece ani”. 

Hermann Oberth s-a retras în 1962, la vârsta de 68 
de ani. Criza petrolului din 1977 l-a făcut să se concentreze 
asupra surselor alternative de energie, aceasta ducând la 
concepţia planului unei centrale eoliene. 

Încărcarea rachetei pentru introducerea 

pe fluxul ethnologic Alimentarea rachetei cu combustibili 

speciali
Transportul rachetei în poziţia de lansare
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ARTILERIE {I RACHETE A.A. – PREZENT

TAB~RA DE INSTRUC}IE 
{I POLIGONUL DE TRAGERI 

SOL-AER CAPU MIDIA
Prin ordinul Marelui Stat Major CL161181 din 27 martie 

1950, având ca locaţie zona de la nord de Capu Midia, la data 
de 1 aprilie 1950 se înfiinţează Poligonul de Trageri Antiaeriene 

în cadrul Centrului de Instrucţie al Artileriei Antiaeriene 
Braşov, pentru ca la data de 15 mai 1950 să se execute primele 
trageri cu artileria antiaeriană. Poligonul devine unitate 
independentă la data de 5 septembrie 1953. În anul 1956, 
poligonul devine Tabăra de Instrucţie şi Poligon de Trageri 
Antiaeriene.

După ce în anii 1962-1964 se execută trageri antiaeriene 
inclusiv de către trupe aparţinând statelor vecine României, 
în anul 1970 se execută primele trageri cu rachete sol-aer şi 
se construieşte un punct de comandă a tragerilor.

Pe data de 1 octombrie 1982, datorită punerii în 
funcţiune a platformelor de foraj marin, se interzic tragerile 
cu rachete (acestea efectuându-se în fosta Uniune Sovietică) 
iar în anul 1984 se experimentează dispozitive de siguranţă 
în vederea reluării executării tragerilor de acest tip.

Perioada 1990-1997 aduce o puternică revigorare în 
ceea ce priveşte tragerile antiaeriene executate în Tabăra de 
Instrucţie şi Poligonul de Trageri Antiaeriene Capu Midia.

Important de menţionat este reluarea tragerilor cu 
rachete antiaeriene în ţară, eveniment care a presupus o 
temeinică pregătire prin realizarea şi experimentarea dispo-
zitivelor de siguranţă care să asigure executarea tragerilor 

într-un sector foarte îngust în condiţii de deplină securitate. 
Executarea tragerilor cu toate categoriile de armament şi 

După verificarea 
respectării 

condiţiilor de 
siguranţă în 

sectorul de tragere

Tabăra de instrucţie 
şi poligonul sunt 
pregătite pentru 

trageri ale tuturor 
categoriilor de forţe  

tehnică antiaeriană, continuarea tragerilor experimentale, 
ca şi dotarea poligonului cu aparatură modernă de apreciere 
a rezultatelor tragerilor (aparatura de observare şi apreciere 

obiectivă a tragerilor cu artileria antiaeriană de tip OERLIKON, 
de fabricaţie elveţiană fiind în dotare din anul 1995) au stârnit 
interesul unor state vecine (Ungaria, Cehia, Slovacia, etc.) 

de a executa trageri în acest poligon. În condiţiile în care se 
va reuşi aplicarea planului de modernizare a poligonului, pot 
fi create toate condiţiile necesare ca el să devină internaţional, 
standardele preconizate a le atinge permiţându-i ulterior, să 

fie angajat şi în alte activităţi în cadrul Parteneriatului pentru 
Pace sau al N.A.T.O.

Cert este că reluarea tragerilor cu rachete antiaeriene 
constituie o facilitate în planul pregătirii pentru luptă a 
efectivelor fiecărei serii de tragere, permiţând şi o modernizare 
corespunzătoare a activităţilor, tragerile demonstrative 
executate în anii 1995,1996,1997 şi 1998 putând fi asistate 
atât de reprezentanţii mass-media, cât şi de numeroase 
delegaţii militare străine care au apreciat în mod elogios 
preocupările, dar şi măiestria artileriştilor şi rachetiştilor 
antiaerieni români.

În baza planului tragerilor cu artileria şi rachetele sol-aer 
în data de 04.09.2002 s-au executat trageri antiaeriene 
complexe, cu complexele de rachete sol – aer cu bătaie medie 
tip VOLHOV, bătaie mică tip KUB, bătaie apropiată C. A.-95 
şi cu art. a. a. cal. 57 mm , mtr. a. a. cal.14,5 mm.

În baza Ordinului Şefului Statului Major al Forţelor 
Aeriene nr. 2451/ 06.06.2003 în perioada 09.-12.06. 2003 
societatea comercială Electromecanica Ploieşti S. A. din 
compania naţională Romarm S.A. execută trageri de testare 
şi evaluare cu rachete A-94 în vederea omologării oficiale a 
modificărilor acestora.

În baza planului tragerilor cu artileria şi rachetele sol-aer 
în data de 12.06.2003, s-a prezentat în Tabăra de Instrucţie 
şi Poligon de Tragere Sol Aer pentru a executa trageri de luptă 
în cadrul activităţii bilaterale româno- franceze, un detaşa-
ment de 55 de militari francezi conduşi de colonelul 
Boilleton.

În perioada 10.-14.11.2003, reprezentanţii firmei 
A.A.I.Corporation din S.U.A. au desfăşurat activităţi privind 
testul de acceptanţă al simulatorului de ţinte aeri-
ene M.T.S.-2.

În baza Ordinului Ministrului Apărării Naţionale 
nr.M.P.45/05.08.2004 , începând cu data de 22.10.2004, Taberei 
de Instrucţie şi Poligonului de Trageri Sol -Aer i se atribuie 
denumirea onorifică “General de Brigadă Ion Bungescu”.

În baza planului tragerilor cu artileria şi rachetele sol-aer, 
în data de 15.06-22.06.2005 s-a desfăşurat în Tabăra de 
Instrucţie şi Poligonul de Tragere Sol–Aer exerciţiul interna-
ţional „CARPATINA 2005”, la care au participat efective din 
Franţa şi România.

În data de 11.07.2007 Agenţia Spaţială Română a 
executat în poligonul de tragere Capu Midia lansarea expe-
rimentală al produsului RS-1 , rachete de dimensiuni mici.

În perioada 23-25.09.2009 în Tabăra de Instrucţie şi 
Poligonul de Tragere Sol–Aer s-au desfăşurat trageri cu 
complexul GEPARD şi de testare TAB-PIRANHA.

Tragere a 
rachetiştilor 
antiaerieni de la 
Forţele Terestre

Încărcarea rachetei pe rampa de lansare
Echipa de luptă în cabina dirijare-lansare

Examenul final: lansarea
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Pe 20 iulie 1969, Neil Armstrong a devenit 
prima fiinţă umană care a intrat în contact 
cu suprafaţa selenară, în cadrul misiunii 
spaţiale istorice Apollo 11. “un pas mic pentru 
om, un salt uriaş pentru omenire” au fost 
primele cuvinte rostite pe Lună de 
Armstrong.

Inscripţia de pe placa lăsată de astronauţii 
lui Apollo 11 pe Lună spune: “aici a pus 
piciorul, pentru prima oară, omul de pe 
planeta pământ, în anul 1969. am sosit în 
pace, în numele întregii umanităţi”.

AprOape 30 de aNi Mai tarZiu, la 
sibiu, românia, în faţa casei memoriale 
Hermann Oberth, un grup de studenţi 

se decid să intensifice activităţile legate de spaţiu 
din românia. în 1998, membrii asociaţiei 
române pentru Cosmonautică şi aeronautică 
(arca), au început să dezvolte proiectul ambiţios 
al unui motor de rachetă de înaltă performanţă. 
arca a fost înregistrată ca organizaţie în 1999. De 
atunci, arca a devenit o echipă unită care, în ciuda 
bugetului foarte mic din primii ani, a reuşit să 
conducă în domeniul tehnologiei rachetelor din 
românia.

sub conducerea pasionatului Dumitru 
pOpeSCu – preşedinte al organizaţiei, primul 
proiect aerospaţial început în 1998 a fost un motor 
de rachetă conceput să producă 85 000 kgf. Motorul 
foloseşte aşa numitul ciclu deschis, iar cele patru 
camere de ardere sunt alimentate cu oxigen lichid 
şi kerosen la o presiune în camera de combustie de 
70 bar.

scopul acestui proiect a fost acela de a dezvolta 
abilitaţile si cunoştinţele necesare proiectelor vii-
toare utilizând materiale şi tehnologie locală. Dar 

realizarea cea mai importantă a fost construirea 
unei echipe unite specializată în tehnologia rache-
telor. Mai mult, arca - o organizaţie non-guver-
namentală, unul dintre liderii naţionali în domeniul 
cercetării aerospaţiale – şi-a propus câştigarea 
competiţiei Google Lunar X Prize şi lansarea în 
cosmos a primei rachete româneşti capabilă să 
transporte un cosmonaut. Finanţarea acestor 
proiecte provine exclusiv din surse private, precum 
sponsorizări şi donaţii.

arca a participat, începand cu anul 2002, la 
competiţia internaţională de astronautică Ansari 
X Prize, devenind în scurt timp una dintre echipele 
importante. începand din 2008, arca participă la 
Google Lunar X Prize, o competiţie internaţională 

Unde se opresc visele?
Plutonier-adjutant Sorin SĂFTOIu

care îşi propune să deschidă drumul explorării 
private a Lunii.

Programele dezvoltate la arca sunt: rache-
tele Demonstrator, vehiculul suborbital pilotat 
Stabilo, racheta suborbitală nepilotată Helen şi 
lansatorul orbital Haas2.  De asemenea, pe 
agenda de lucru au mai fost sau sunt încă sub 
atenţie programe precum European Lunar 
Explorer – ELE, un vehicul spaţial destinat 
abordării Lunii, transportat în orbita terestră 
joasă de către racheta orbitală Haas2 şi Orizont, 
un avion rachetă suborbital, pilotat, proiect aflat 
acum în conservare la arca.

racheta Demonstrator 2B, echipată cu primul 
motor rachetă din lume din materiale compozite 
reutilizabile, monopropelant, a fost lansată cu 
succes, la data de 9 septembrie 2004, din Poligonul 
capul Midia. 

stabilo este un vehicul rachetă în două trepte, 
lansat din aer, care a executat două zboruri până 
în prezent. Prima treaptă este cel mai mare balon 
solar din lume, iar a doua treaptă este un vehicul 

rachetă pilotat. Primele zboruri la joasă altitudine 
ale sistemului au fost efectuate în 2006. în acelaşi 
an, Misiunea 1 a fost lansată la o altitudine de 14.700 
m. în anul 2007, a fost lansată Misiunea 2 la o 
altitudine de 12.000 m, deasupra Mării negre.

racheta suborbitală Helen este un demon-
strator tehnologic pentru competiţia Google Lunar 
X Prize. este un vehicul rachetă în trepte care 
foloseşte o metodă de stabilizare gravitaţională 
în zbor vertical, fără a folosi comenzi aerodinamice 
sau prin jet. stabilizarea se realizează prin 
remorcarea de către treapta superioară a treptelor 
inferioare şi a sarcinii utile. remorcarea se rea-
lizează prin cablu sau articulaţie nerigidă. Zborul 
de test a fost amânat de doua ori, în 2009 (Misiunea 

3) şi 2010 (Misiunea 
4) ,  din cauza 
dif icultăţ i lor 
întâmpinate în 
lansarea balo-
nului purtător. 
în octombrie 
2010 (Misiunea 
4B) a fost lansată, 
cu succes, de pe 
Marea neagră, prima 
rachetă spaţială românească, Helen 2, la altitu-
dinea de 40000 m. Pentru a testa avionica rachetei 
Helen, arca a lansat, cu succes, în 2005, de la 
sânpetru, Misiunea 5.

Haas este o rachetă orbitală, în trei trepte, 
lansată din aer, proiectată începând cu anul 2006, 
folosind tehnologia dezvoltată de arca în timpul 
competiţiei ansari X Prize. racheta a fost numită 
după Conrad HaaS, un pionier al rachetelor, 
creatorul de fapt al rachetelor în trepte. 

Pasionaţii membri ai arca, printre care amintim 
pe dr.ing. Sorin Dinea, Mihai iLie, Dragoş 
Mureşan dar şi şerban cerceLescu (cel mai 
tânăr membru – doar 9 ani), au reuşit, în acest an, 
finalizarea structurii cabinei avionului supersonic 
iar-111 excelsior, aparat destinat lansării rachetei 
spaţiale Haas ii pentru competiţia Google Lunar X 
Prize şi dezvoltării turismului spaţial.

cabina avionului este realizată din materiale 
compozite, are o greutate de peste 500 kg, complet 
echipată pentru zbor şi primeşte un echipaj de doua 
persoane (pilot şi navigator) dispuşi în tandem. 
Pilotul, aşezat pe locul din faţa cabinei, va dispune 
de o consolă centrală care va cuprinde echipamentele 
de navigaţie analogice şi GPs, un ecran panoramic 
pentru sistemul HDtV pentru asistarea decolării şi 
aterizării, iar echipamentul de radiocomunicaţii va 
fi dispus pe părţile laterale. Postul de pilotaj va fi 
echipat cu comenzi necesare pilotării aeronavei. 
navigatorul, aşezat in spatele pilotului, va dispune 
pe consola centrală de un sistem integrat de moni-
torizare a parametrilor de funcţionare a avionului, 
sistem de comunicaţii radio, sistem de navigaţie GPs, 
un sistem sDtV de monitorizare a aeronavei şi un 
ecran pentru radar pasiv.

De asemenea, arca a programat pentru 
Misiunea 6 teste privind recuperarea din zbor, cu 
ajutorul paraşutelor reactive, a cabinei echipajului 
avionului supersonic iar-111 excelsior. cabina, 
având o greutate de max. 1000 kg, va avea capacitatea 
de transport a unui pilot şi a unui navigator.

Participanţi la numeroase simpozioane, 
colocvii, seminarii, expoziţii naţionale şi 
internaţionale, membrii ARCA ne demon-
strează că visele, dacă sunt susţinute de 
pasiune, dăruire, dar mai ales credinţă în 
reuşită, nimic nu mai pare imposibil. Aşadar, 
o întrebare ca cea din titlu nu mai pare doar 
un joc de cuvinte. În fond, cine hotărăşte care 
este limita unui vis...

ArCASPACE TEAM în vizită la NASA research Centre

Proiectul 
aparatului 
OrIZONT, 
executat de 
ArCASPACE TEAM





A
d

ria
n

 S
U

LTĂ
N

O
IU


	MESAJUL MINISTRULUI APĂRĂRII NAŢIONALE, DOMNUL GABRIEL OPREA, CU PRILEJUL SĂRBĂTORIRII A 95 DE ANI DE LA ÎNFIINŢAREA ARMEI ARTILERIE ŞI RACHETE ANTIAERIENE
	Artileria şi rachetele antiaeriene - 95 de ani de la înfiinţare 
	ORDINUL şefului Statului Major General
	MESAJUL şefului Statului Major al Forţelor Aeriene

	20 iulie – Ziua Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene
	Expoziţie de fotografie
	OTOPENI AIR SHOW
	ZIUA PORTILOR DESCHISE
	CÂMPIA TURZII
	BACĂU
	BUCUREŞTI

	Ziua Forţelor Aeriene în Arganistan
	Forţele Aeriene în competiţii sportive internaţionale
	Forţele Aeriene la Ziua Marinei Române
	Air Ops la KAIA
	ALMA MATER
	Promoţia "Dimitrie Cantemir" la AFA
	Promoţia "Dimitrie Cantemir" intră în rânduri 

	95 de ani de mărturie aviatică
	EXERCIŢII ÎN COMUN
	DACIAN THUNDER 2011
	Blue Sky 2011

	AGENDA
	Conferinţa CCAir Izmir
	Discreet Jury 2011

	Green Energy 2011
	File de istorie - artileria şi rachetele antiaeriene
	Generalul de brigadă Ion Bungescu
	Generalul de corp de armată Nicolae Dăscălescu
	Generalul Mircea Mocanu

	EVOLUŢIA ARTILERIEI ŞI A RACHETELOR AA ÎN ROMÂNIA 
	Primul Război Mondial
	Perioada Interbelică
	Al Doilea Război Mondial
	După cel de-al Doilea Război Mondial

	Interviu cu comandantul Brigăzii 1 Rachete Sol-Aer
	Rachetele şi artieria antiaeriană din Foţele Aeriene
	BRIGADA 1 RACHETE SOL AER “Nicolae Dăscălescu“
	BATALIONUL 1 RSA 
	BATALIONUL 2 RSA�
	BATALIONUL 3 RSA
	BATALIONUL 4 RSA
	BATALIONUL 5 RSA
	COMPANIA 151 TEHNICĂ

	BATALIONUL 6 RSA
	BATALIONUL 7 HAWK

	BATALIONUL TEHNIC
	BATALIONUL 715
	BATALIONUL 864
	BATALIONUL 905
	BATALIONUL 954
	T.I.P.T.S.A. Capu Midia

	Despre tunurişi artileriaantiaeriană
	CONRAD HAAS
	Uriaşul Zeppelina fost doborăt
	HERMANN OBERTH
	AEROSPAŢIALE

