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Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru
care ai venit în lume să ne mântuiești pe toți
Iată, înaintea Ta venim și Ție ne rugăm
Îndură-Te, Doamne
în vremurile acestea grele de neamul nostru românesc
și ajută-l să-și afle, în sfârșit, calea cea dreaptă.
Coboară Duhul Tău cel Mângăietor peste noi
ca să ne curățească  de toate întinăciunile
și să ne iubim unii pre alții.
Slobozește-ne Doamne din jugul minciunii, al urii, al     
pizmei și al egoismului și ne arată binele cel bun și calea cea 
adevărată.

Încălzește-ne, Doamne, inimile care din pricina răutăților    
noastre și învrăjbite de diavoli, nu ne mai lasă să fim 
iertători
și să ne iubim unii pre alții.
Slobozește-ne, Doamne,
din jugul minciunii, al urii, al pizmei și egoismului
Învață-ne Doamne
să ne răbdăm unii pe alții, așa cum Tu ne rabzi  pe noi,
Stinge Doamne,
pofta celor puternici  și întunecați, care pentru binele lor
își vând țara și credința  asuprindu-și semenii.
 
Doamne
rânduiește neamului nostru ortodox
diriguitori potriviți cu lucrarea Ta, și după nevoile noastre,
ale celor  mulți și obidiți.
Tămăduiește-ne Doamne, toate rănile, cele știute și cele     
ascunse adânc în inimile noastre.

Dă-ne tărie  și curaj 
să putem schimba 
înăuntru și în afara         
noastră ceea ține de 
noi.

Încă ne rugăm, 
Dumnezeule, 
Dumnezeul nostru 
Mare,
să odihnești în 
locurile cele mai bune 
ale Tale, și sufletele 
înaintașilor noștri 
care, mucenicește, și-
au dat viața pentru     
credință, pentru țară 
și pentru dreptate.
                            
Doamne,
cu capetele plecate, iată, cu genunchii îndoiți și inimile 
frânte
ridicăm această mică și puțină rugăciune, către Tine, 
Bunule , și  astfel îți strigăm: auzi-ne, auzi-ne Doamne , 
și revarsă Mila Ta peste neamul românesc,
căci de la Tine ni-i nădejdea toată și știm că a Ta este cu 
adevărat și Împărăția și Puterea și Mărirea
și mai știm că numai Tu vei putea întoarce răurile  neamului 
nostru  la matca cea străbună  și bună, pentru că aici, 
Doamne să  se laude, numele Tău în veacul vecilor.
Amin.

- Poezie din romanul ,, Se întorc acasă morții noștri”, autor: Cornel Constantin Ciomâzgă-

Trăim o dramă umanitară.De aproape cinci luni 
lumea și țara noastră trece printr-o situație grea, 
inimaginabilă, datorită unui război nimicitor, invizibil, 
provocat de un virus nou Covid-19. În lume, acesta 
a provocat mai mulți morți decât teribila ,,gripă 
spaniolă” apărută după primul război mondial. S.U.A 
a înregistrat mai multe pierderi de vieți omenești 
decât în războiul din Vietnam. În România, când 
scriu aceste rânduri aveam: 2165 decese, 43.670 
infectați, numai în ultimele 24 de ore  au fost 1284 

cazuri noi, situând țara noastră pe locul II în Europa. 
Nu se respectă nici o regulă de către cei care neagă 
pandemia, de cei  puși pe relaxare maximă, pe 
chefuri și petreceri cu sute de oameni. Litoralul este 
luat cu asalt de turiști indisciplinați care răspândesc 
virusul. Avem localități carantinate, înclusiv orașul 
nostru Făget. 

De-a lungul existenței lor  multi milenare, 
românii au mai trecut prin situații critice: au fost 
călcați de năvălirile barbare, au avut  epidemii de 

SUPRAVIEȚUIM!

Rugăciune pentru România
SE ÎNTORC MORȚII NOȘTRI ACASĂ

Col (RTR) CONSTANTIN C. GOMBOȘ
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ciumă și holeră, gripă spaniolă, au suportat cutremure și 
inundații, războaie nimicitoare, ocupații străine. Toate cu 
urmări catastrofale. Dar cu ajutorul Bunului Dumnezeu, 
doar suntem ,,grădina Maicii Domnului” vorba Papei 
Paul Ioan am rezistat tuturor năpastelor. Am reînviat, 
ne-a întors la casele noastre ruinate și am reluat totul. Ca 
anotimpul primăverii, cu speranța de mai bine, bucuroși 
că suntem în viață.

Dar, în plină dezvoltare mondială (cu bune și rele) să 
treci printr-o situație inimaginabilă, e de neconceput. 
A venit ca un tzunami uriaș peste lumea civilizată  de 
la Wuhan, la Wasinghton, de la Londra la Paris, din 
Lombardia la zona catalană a Spaniei, de la Suceava la 
Timișoara, de la Iași la București și s-a năpustit asupra 
vieții noastre cotidiene. Ne-a obligat să stăm, în arest, 
în case, să nu părăsim localitățile, să nu mai putem 
mișca. Ne-a bulversat viața, economia, gândurile și tot ce 
asigură libertate omului civilizat. 

Iuțeala amețitoare cu care s-a răspândit în toată 
lumea, a pus în alertă un sistem mondial al sănătății 
deficitar și dezorientat, fără busolă în fața primejdiei. 
Miile de decese din cauza pandemiei sunt urmarea 
haosului din sistemul sanitar mondial. Fără mijloace, fără 
surse financiare și umane, acesta este în colaps. Haosul 
s-a instalat în toate domeniile, economic, social, cultural 
și sportiv, Nu mai funcționează nimic așa cum trebuie. 
A intrat frica și teama în populație după ce milioane de 
șomeri trăiesc din supa socială. Sunt temători că va veni 
și o mare criză economică, mai mare ca cea din anii 1929-
1933, că ne pândește sărăcia, foamea și nesiguranța zilei 
de mâine. Marile puteri își i-au măsuri de protecție (cele 
care au resurse) vorba proverbului, scapă cine poate!”. 
Unii și-au construit buncăre.

Omenirea a fost obligată, indiferent de locul ei pe glob, 
să-și restrângă drepturile, să fie consemnată la domiciliu 
prin stări de alertă  și urgență, prin blocarea vămilor 
și interzicerea tranzitului de oameni, avioane, nave și 
mașini. Să poarte măști și mănuși, să respecte distanțarea 

fizică, să folosească dezinfectanți și obligatoriu spălatul 
pe mâini.Cu toate acestea mor oameni pe capete, 
indiferent de vârstă, rang social, avere, credință sau rasă. 
Chiar dacă unii și-au confecționat măști din aur, moartea 
nu-i iartă!

Lumea s-a înrăit. S-au distanțat cei bogați de cei mulți 
și amărâți. Au dispărut bunele sentimente, de ajutor și 
compasiune, de bună înțelegere. Peste tot domnește 
ura și neîncrederea. Unii profită și se îmbogățesc fără 
scrupule. Alții, din lipsă de educație răspândesc boala, 
încălcând regulile elementare  de conviețuire, puși pe 
hoție, bătăi și petreceri sfidând bunul simț. Omul simplu, 
cu o pensie de supraviețuire, lăsat în șomaj tehnic sau 
dat afară pur și simplu, se întreabă până când va dura 
această situație, de haos și incertitudine. Cât va mai dura 
teroarea, frica și teama de moarte. N-avem deocamdată 
un răspuns cert. Totul se află în voia Domnului care 
abia ne mai rabdă. Credincioșii s-au rărit, fizic și moral, 
nemulțumiți că nu pot să se roage și să respect așa cum 
se cuvine ritualul creștin. 

Cu toate acestea, politicieni corupți, puși pe 
căpătuială și gâlceavă, fac spume la gură promițând, în 
următorii zece ani marea cu sarea, doar, doar va ameți 
iar electoratul. Nu cred că vor mai supraviețui, vorba 
moșului meu, „să știi măi copile că și de prea bine se 
poate plesni”. Unii vor dispare de pe scena politică dar 
parcă lupii tineri, fii de foști îmbogățiți bat tot mai mult la 
poarta cea mare a noii politici în care cel ce fură mai mult 
e lider ferit de rigorile legii. Până odată”.

Cu toate greutățile prin care trecem cadrele din 
rezervă și retragere nu ne dăm bătuți. Am trecut prim 
multe necazuri și le-am biruit. Le vom trece și pe acestea. 
Să fim uniți și să avem speranța că Bunul Dumnezeu 
ne ajută pe cei ce luptăm pentru salvarea Neamului 
Românesc, a onoarei și demnității umane. 

Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu!

S-au împlinit la sfârșitul lunii mai a.c. 95 de ani de 
la constituirea în 1925, în baza Constituției din 1923 
și a Decretelor – legi nr. 452 și 772/1924, a Societății 
Ofițerilor de  Rezervă Proveniți din Activitate și 30 de ani 
de la înființarea, la 31 mai 1990, a Asociației Naționale a 
Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru 
Ioan Cuza” urmașa celei dintâi. Asumându-și, încă din 
1990, rolul, menirea, scopul și obiectivele înaintașei sale, 
actualizarea și completate în raport cu noile cerințe, prima 
structură a cadrelor militare în rezervă și în retragere, 
înființată imediat după evenimentele din decembrie 
1989, și-a propus să apere și să conserve statutul de 
corp socio-profesional distinct al acestei categorii de 
cadre militare, să-l repună în funcțiune la păarametri 
tradiționali, să apere drepturile celor care decenii de-a 

rândul au slujit țara sub drapel, sub puterea jurământului 
Militar. Asociația a avut o susținută activitate, cu statut 
propriu sub deviza PATRIE-ONOARE-DEMNITATE, cu 
filiale în toate județele țării fiind recunoscută ca o 
asociație puternică, viabilă și luptătoare, care cultivă 
sentimentele de corp și camaraderie, apără neîncetat 
drepturile cadrelor militare în rezervă și în retragere. 
Promovează valorile fundamentale ale democrației, 
interesele și simbolurile naționale ale României, 
contribuie la cultivarea trecutului glorios al poporului 
român și al armatei sale, participă la educarea tineretului 
în spiritul dragostei de patrie, precum și la cultivarea și 
promovarea imaginii armatei în societatea românească.

Amintim succint evoluția Filialei Timiș „Colonel Ion 
Enescu” a ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza”. După Marea 

ANIVERSARE:
95 DE ANI DE LA CONSTITUIREA PRIMEI STRUCTURI ASOCIATIVE 
A OFIȚERILOR DE REZERVĂ ȘI 30 DE ANI DE LA CREAREA ANCMRR

COL.(RTR) Ioan Oros-primvicepreședinte
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Unire, la 3 august trupele Armatei Regale Române, au 
intrat în Timișoara, în aclamațiile publicului român 
bucuros de revederea fraților de peste Carpați. În cei 
peste 100 de ani Armata Română și-a făcut datoria 
apărând Tara, Drapelul și Neamul Românesc. Cadrele 
Armatei au fost modele de comportament și dăruire, 
de sacrificiu suprem în timpul luptelor pentru apărarea 
Banatului în toamna anului 1944.Patronul spiritual 
al Filialei noastre este un exemplu. A căzut la datorie 
apărând Timișoara în fruntea ostașilor săi din Regimentul 
13 Călărași.

În timpul  evenimentelor de la Timișoara din decembrie 
1989 Armata a fost aceea care a apărat revoluția română, 
pornită de pe malurile Begăi. Se striga „Armata e cu noi”,  
un adevăr care nu poate fi uitat. Cadrele din garnizoana 
Timișoara, cele din rezervă și retragere au considerat că 
este momentul să se organizeze, să-și spună cuvântul 
în Cetate și să-și apere drepturile. Să se alăture celor 
din București care activau sub deviza PATRIE-ONOARE 

– DEMNITATE. Așa se face că la 12 decembrie 1990 la 
Casa Armatei din Timișoara a avut loc prima Conferință a 
cadrelor militare în rezervă și în retragere  din garnizoana 
Timișoara și din județ,cosstituindu-se într-o Asociație, 
primul președinte fiind gl.bg. (r) Totorcea Vasile. La 
12 aprilie 1991 filiala este reorganizată după modelul 
celor din Capitală căpătând personalitate juridică. Sunt 
înființate subfiliale la Lugoj și Buziaș. Filiala, prin rodnica 
sa activitate, devine cunoscută pe plan local și național, 
participă activ la viața urbei și a județului. Crește numeric 
și se bucură de prețuirea cadrelor militare în rezervă și în 
retragere. 

La ceas aniversar, la împlinirea celor trei decenii de 
activitate, urăm membrilor Filialei Timiș „Colonel Ion 
Enescu” a ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza”: LA MULȚI 
ANI CU SĂNĂTATE ȘI NUMAI BUCUTII! Vom învinge, cu 
fruntea sus și demnitate, cu onoare, situația deosebită 
prin care trece Țara  și românii!                                                                    

ZIUA  REZERVISTULUI  MILITAR

De mai bine de zece ani, militarii in rezerva si 
retragere, sarbatoresc in fiecare an, la 31 mai Ziua 
Rezervistului Militar, instituita prin HG nr.467/2010. 
Aceasta zi se suprapune, intr-un mod fericit, cu Ziua 
ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza”, asociatie reprezentativa 
a cadrelor militare in rezerva/retragere, care sub deviza 
Patrie-Onoare-Demnitate, apara interesele si drepturile 
acestora precum si ale  membrilor de familie. Amintim 
cu aceasta ocazie  implinirea a 30 de ani de la infiintarea,  
in 1990, a Asociatiei, moment de bilant pozitiv al intregii 
activitati desfasurate si de angajare  in  viitor pentru 
sustinerea acestei importante categorii sociale.

Ziua Rezervistului Militar reinnoieste traditia 
existenta inca din timpul domniei lui Alexandru Ioan 
Cuza, reprezentat cu onoare in heraldica Asociatiei, 
prin „Legea asupra pozitiei ofiterilor”, din 31 Mai 
1864, act care da identitate, valoare si sens corpului 
cadrelor militare in rezerva si in retragere. Ca un fapt 
remercabil, in acea perioada, legea prevedea pentru 
cadrele devenite disponibile, posibilitatea numirii lor 
in functii importante ale statului, avandu-se in vedere 
capacitatea organizatorica, spiritul de ordine si disciplina 
caracteristica acestui corp de cadre. Prin recunoasterea, 
de catre institutiile statului si a societatii civile a acestei 
zile, este evidentiata importanta nationala si sociala a 
profesiei militare in general si a militarilor in rezerva si in 
retragere, in special, militari care si-au adus o contributie 
importanta la imaginea de astazi a Armatei Romaniei, 
militari care  au contribuit la integrarea statului roman 
in structurile euro-atlantice si la reprezentarea cu 
demnitate a Romaniei pe plan international.

  In mesajul adresat rezervistilor militari, Presedintele 
Romaniei a spus: „Aniversam astazi Ziua Rezervistului 
Militar, traditie militara care ne ofera ocazia de a 
transmite pretuirea noastra pentru cei care au slujit cu 
abnegatie, devotament si daruire drapelul tricolor, de-a 
lungul carierei lor militare, construind si modernizand 
Armata Romaniei de astazi.”

  ANCMRR “Alexandru Ioan Cuza” structura asociativa 
care cuprinde cea mai mare parte din cadrele militare 

in rezerva/retragere, avand filiale si subfiliale in toate 
judetele tarii, a desfasurat de la infiintare si pana in 
prezent, actiuni de sustinere si aparare a drepturilor legal 
cuvenite a pensionarilor militari, de initiere a unor masuri 
de asistenta sociala, medicala si juridica si de promovare 
a sentimentelor de camaraderie intre rezervistii militari 
si cadrele militare in activitate.

  Anul acesta ne-a impiedicat pe noi, membrii Filialei 
Judetene Timis „Col. Ion Enescu” a ANCMRR „Al. I. 
Cuza, din cauza unor conditii restrictive cauzate de 
pandemia abatuta asupra tarii noastre, sa sarbatorim 
in traditie militara, aceasta zi. Totusi, si in aceste 
conditii, conducerea ANCMRR si M. Ap.N. au acordat 
recompense morale, onorifice, unor membri merituosi ai 
filialei noastre, constand in promovare in gradul urmator 
si acordarea de distinctii militare ale Statului Major al 
Apararii.Au fost inaintati la gradul urmator:

Maior (Infanterie) Chipaila Marcel, la gradul de 
locotenent colonel;

- Maior (intendenta) Porojan Aurica, la gradul de 
locotenent-colonel;

 Au primit distinctii militare:
  - Din partea ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza”,Emblema 

de Onoare a ANCMRR”,acordata presedintelui Filialei 
Judetene Timis a ANCMRR, d-l. col (rtg.) Gomboș 
Constantin;

- Din partea Ministerului Apararii Nationale:
„Emblema de Onoare a Trupelor Terestre”, acordata 

vicepresedintelui filialei, d-l. col.(rtg.) Negruț Gheorghe;   
„Emblema de Onoare a Fortelor Aeriene, acordata 

d-lui col.(rtg.) Timofie Nicolae;
„Emblema de Onoare a Medicinei Militare, acordata 

d-lui col.(r.) Mitroi Cornel.
  Cu ocazia Zilei Rezervistului Militar si a Zilei ANCMRR 

„Alexandru Ioan Cuza”,conducerea Filialei Judetene Timis 
transmite membrilor sai si tuturor membrilor Asociatiei, 
sincere urari de sanatate, viata lunga si prosperitate, 
alaturi de traditionalul,

LA  MULTI  ANI!

Col.(rtg.) Gheorghe Negruț
Vicepreședinte
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Trupele de radiolocație la 65 de ani
Col (ret) Ștefan Tat

Sistemul de Supraveghere 
Aeriană al României, ca structură 
specifică specializată pentru 
misiuni de apărare aeriană din 
Statele Majore ale Forțelor Aeriene, 
Terestre şi Navale, este destinat 
pentru localizarea, urmărirea şi 
identificarea mijloacelor aeriene, 
precum şi pentru asigurarea cu 
date de radiolocație a misiunilor 
de combaterea a mijloacelor 

aeriene ostile. La 25 iulie 2020 se aniversează 65 de ani de 
la înființarea Trupelor Radiotehnice prin Ordinul Ministrului 
Forțelor Armate nr CL 0074/2507.1955, în prezent Trupele de 
Radiolocație, gen de armă în Ministerul Apărării Naționale, 
care execută misiuni de luptă permanent din timp de pace, 
în situaţii de criză şi de război. Evoluția sistemului este în 
strânsă corelare și determinare cu evoluția aviației.

Elementul de bază al supravegherii aeriene este omul 
care de la începuturi pe lângă organele sale de simț auzul și 
văzul a folosit mijloace ajutătoare care amplificau posibilitțile 
acestora. Aici amintim aparatele de mărire a câmpului vizual 
(binocluri, telescoape, etc.), pâlniile de ascultare și elementul 
principal RADARUL. Ca să avem astăzi radarul modern, pentru 
stabilirea locului, caracteristicilor și apartenenței obiectelor 
de zbor în spațiul aerian, a parcurs un drum lung în decursul 
timpului căruia mulți cercetători de pe întreg mapamondul 
și-au adus contribuția prin invențiile și descoperirile lor. 
Acesta a început cu descoperirea undelor electromagnetice 
de către fizicianul englez James Clerk Maxwell în anul 1865, a 
continuat cu invenția inginerului german Christian Hülsmeyer 
„Telemobiloskop”-ul în anul 1904, care calcula timpul dus-
întors parcurs de unda electromagnetică până la navă evitând 
coliziunile navale, cu descoperirile din domeniul tuburilor 
electronice speciale cu puteri și frecvențe de oscilații din ce 
în ce mai mari și mai sofisticate, cu prima localizare al unui 
avion în anul 1930 de către inginerul Lawrence A. Hyland, cu 
saltul uriaș făcut în timpul celui de al doilea Război Mondial în 
S.U.A., Uniunea Sovietică, Germania, Anglia, Franţa şi Japonia 
și continuat în timpul războiului rece până în zilele noastre.

Din punct de vedere tehnologic, radiolocaţia a trecut prin 
toate cele cinci etape de evoluţie a radiotehnicii, respectiv: 
radiolocaţia analogică generaţia I bazată pe tuburi electronice; 
generaţia a II-a bazată pe semiconductoare; generaţia a III-a 
bazată pe circuite integrate; radiolocaţia digitală generaţia a IV-
a  bazată pe microprocesoare şi generaţia a V-a (aflată în faza 
de început) care utilizează elemente de inteligenţă artificială. 

În România, începuturile supravegherii spaţiului aerian în 
folosul apărării antiaeriene au fost consemnate la 01.11.1906 
cînd în subordinea B.1 Ge. din Armata Română s-a înființat 
„secțiunea de aerostație”, continuate în anul 1913, când 
Comandamentul Cetăţii Bucureşti a organizat cercetarea 
spaţiului aerian împotriva loviturilor din aer a obiectivelor 
militare şi civile, precum şi a populaţiei, cu ajutorul 
observatorilor aerieni. Prima structură destinată supravegherii 
spaţiului aerian şi informării autorităţilor asupra pericolului 
de atac aerian a fost „Corpul Observatorilor Aerieni”, înfiinţat 
la 15.08.1916 prin Înaltul Decret Regal nr. 1660/22.06.1915, 
în subordinea Serviciului de Apărare Contra Aeronavelor 
din cadrul Comandamentului Cetăţii Bucureşti. Au urmat, în 
cadrul Inspectoratului General al Aeronauticii, la 01.07.1930 
înființarea Comandamentului Apărării Antiaeriene, și în 
structura acestuia înființarea Serviciului General de Pândă 
și Alarmă (SGPA) la 16.11.1933, care la 19.06.1943 a fost 
înlocuit cu Serviciul de Informare Aeriană şi Centrul General 
de Informaţii Aeriene. În luna martie 1940 în paralel cu 
pânda teritorială au luat fiinţă baterii de pândă aeriană 
mobile (operative) în subordinea celor două armate (A.3 şi 
A.4) dislocate în Moldova reîntregită. Începând cu data de 22 
iunie 1941, Serviciul General de Pândă şi Alarmă a colaborat 
cu Pânda prin detecţie electromagnetică (radiolocaţia) aflată 
în structura Misiunii Militare Aero a Germaniei în România. 
În acest scop au fost dislocate pe teritoriul României (litoral, 

Bucureşti şi Valea Prahovei) un număr de 13 radare Freya 
(pentru descoperirea ţintelor aeriene şi alertă aeriană) şi 
33 de radare Würzburg (pentru dirijarea focului artileriei 
antiaeriene), care asigurau cu informaţii aviaţia de vânătoare 
şi artileria antiaeriană germană şi română. 

La 15.09.1948 a luat fiinţă Secţia Pândă Aeriană şi 
Regimentul de Pândă Aeriană în garnizoana Bucureşti, în 
structura căruia la 15.11.1948 s-a înfiinţat şi Compania Școală 
Regimentară Bucureşti-Băneasa, cu misiunea principală 
de instruire a echipajelor care încadrau radarele Würzburg 
(capturate de la germani de armata română, confiscate de 
sovietici şi apoi revândute României), AN-TPS-3 şi SCR-527A 
(americane) importate din URSS. În anul 1950 a fost înfiinţat 
Serviciul de Observare, Informare, Legături Aeriene (OILA) 
având în compunere 3 batalioane independente radio OILA 
(Timişoara, Orşova, redislocat la Craiova şi Constanţa); 3 
batalioane independente OILA (Bucureşti, Cluj şi Alba Iulia, 
redislocat la Bacău); Secţia OILA; Centrul de instrucţie OILA 
şi Compania de radiolocaţie din cazarma Bucureşti-Băneasa.

În lunile aprilie-mai ale anului 1952 a început organizarea 
sistemului radiotehnic prin înfiinţarea a 6 Cp.Rd.Th.-
ice  la Vânju Mare, Ciacova şi Palas înzestrate cu radare 
tridimensionale de tipul P-20 şi P-3A (sovietice) şi la Chişineu 
Criş, Hunedoara şi Piteşti Vest dotate cu radare de tipul 
P-3A. Aceste subunităţi au intrat în organica batalioanelor 
independente radio OILA, transformate la data de 15 mai 
1952 în regimente radio OILA (B.548 Timişoara devine 
R.269, B.423 Craiova, devine R.181, iar B.352 Constanţa 
devine R.110). S-a continuat înzestrarea cu noi stații de rd.lc. 
și înființarea de noi subunități radiotehnice, determinând 
necesitatea apariției unei noi structuri în Armata Română, 
care s-a înfăptuit prin ordinul M.F.A. nr. CL 0074/25.07.1955  
înfiinţând Trupele Radiotehnice. 

Înzestrarea cu stații de radiolocație a continuat în deceniul 
șase cu st.rd.lc. P-8, P10, P-15, P-30, altimetrele PRV-9 și PRV-
10, în deceniul șapte cu radarele P-12, P-14, P-35 și PRV-11., în 
deceniul 8-9 cu complexele 5N87, 5N84 (O-14), cu st.rd.lc. P-18, 
P-37M, St-68-U, PRv-13, PRV-17, NUR-32, NUR-41, completele 
de automatizare a conducerii VP-1, VP-02, VP-04, VP-15, Dr-
10 și DR-20, cu radarele de producție românească START-1 și 
START-1M, cu radare tridimensionale digitale americane AN/
FPS-117E (T), iar în secolul actual cu radarul TPS-79 R „Gap 
Filler”și echiparea radarelor analogice cu extractoare automate 
de date EXTRAD: P-37, P-18, P/O-14, PRV-13.

În paralel s-a perfecșionat continuu și structura 
organizatorică a sistemului radiotehnic, astfel la 1 august 1965 
a luat fiinţă Brigada 46 Radiotehnică, în cadrul D.16ApAAT de 
la Ploieşti, iar la 1 octombrie 1966, Brigada 41 Radiotehnică 
în cadrul D.34 ApAAT de la Timişoara. Brigăzile au preluat 
din fostele regimente și batalioane nodurile şi posturile 
radiotehnice care ulterior sunt transformate în batalioane 
şi companii de radolocație. După anul 1990, Radiolocaţia a 
fost supusă permanent unui amplu proces de restructurare 
şi dotare. Începând cu anul 1993 CAAT a fost transformat 
în Statului Major al Aviaţiei şi Apărării Antiaeriene, având 
în subordine cele două Corpuri de Aviaţie şi Apărare 
Antiaeriană, iar în anul 1995 Brigăzile de Radiolocaţie sunt 
reorganizate pe cele 10 Centre de Radiolocaţie care la 
rândul lor au în subordine B. și Cp. de Rd.Lc. La 1 august 
2001 s-au desfiinţat 9 Centre de Radiolocaţie, iar centrul 
de Radiolocaţie de la Dej în anul 2004 şi s-au reorganizat 
în batalioane şi companii de radiolocaţie care au intrat în 
subordinea Bazelor Aeriene şi a Brigăzii de Rachete Sol-Aer. 
La 1 martie 2004 batalioanele şi companiile de radiolocaţie au 
ieşit din subordinea Bazelor Aeriene şi a Brigăzii de Rachete 
Sol-Aer şi după o nouă restructurare au intrat în subordinea 
Comandamentului Operaţional Aerian Principal (COAP). S-au 
constituit 5 batalioane de radiolocaţie (Chitila, Feteşti, Bacău, 
Turda, Odorhei) şi 25 de companii de radiolocaţie, iar secţia 
de Radiolocaţie s-a transformat în Birou de Radiolocaţie, 
în cadrul Modulului Instrucţie şi Doctrină. La 1 noiembrie 
2007 cele 5 companii de radiolocaţie înzestrate cu radare 
FPS-117 au fost denumite „Radare FPS-117”. La data de 1 
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POEZII 
de CONSTANȚA SYLVIA HÂRCEAGĂ

RĂZBOI 
PANDEMIC

Se scutură planeta,
S-a săturat de noi,
Trăim pe timp de pace
Cel mai cumplit război,

Am părăsit orașe
Și le-am lăsat pustii,
În temnița din case
Trăim ca morții-vii!

O toxică maree-i
Perfidul inamic - 
Ce stavilă să-i punem
Când nu avem nimic?

E inegală lupta
Pe frontul nevăzut,
Dintre ai noștri, mulți
Deja au și căzut!

Nu știm de unde vine
Sau cine l-a trimis,
De-i doar un accident
Sau cineva precis.

VICTIME 
COLATERALE

Luptăm pe front fără arme!
Reduta noastră este casa,
Trăim cu spaima că ne-ajunge
La ușă boala, nemiloasă - 

Într-un război ce nu-i al nostru
Suntem soldați fără să știm,
Un inamic pândește-n umbră
Și noi nevinovați, murim!

Cei mari întruna își dispută
Puterea, banii, teritorii;
Nimic spre binele-omenirii,
Doar pentru-a lor deșarte glorii.

În plan au să supună lumea,
S-ajungă lideri campioni,
Mutată unde vor pe hartă,
Noi, doar o masă de pioni!

În asimetrice războaie,
Atipice și infernale
Doar noi suntem sacrificați
Ca „victime colaterale!”

* *
Președintele ANCMRR, Al. I. Cuza” a împlinit vârsta Patriarhilor

    În ziua de 24 iulie a.c președintele ANCMRR,, AL.IOAN CUZA” DL.GL.LT.(RTL) Neculai Băhnăreanu a împlinit 70 de 
ani. Conducerea Filialei noastre i-a adresat următoarea felicitare: Stimate Domnule Președinte, cu prilejul împlinirii 
vârstei Patriarhilor, Comitetul Executiv al Filialei Timiș” Col. Ion Enescu” vă adresează urări de sănătate  și bucurii dvs. 

și familiei. Alăturăm mulțumirile noastre pentru atenția  ce o acordați activității noastre. LA MULȚI ȘI FERICIȚI ANI!

Un coleg generos, cu inimă mare și model de urmat:
Colegul nostru lt.col. ing.rd.lc Ladislau Penzeș a adus din Marea Britanie un scaun cu rotile ultra modern pe care 

l-a oferit, prin rotație cadrelor militare din garnizoana Timișoara cu probleme locomotorii. Până în prezent trei cadre 
din rezervă au beneficiat de serviciile acestuia. Îl felicităm pentru gestul său generos și plin de umanitate!

aprilie 2008, ca urmare a reorganizării a luat fiinţă Batalionul 
2 Supraveghere Aeriană, Câmpia Turzii, iar la 1 mai 2008 
Batalionul 1 Supraveghere Aeriană, Baloteşti. La data de 1 
noiembrie 2010 are loc o nouă reorganizare a batalioanelor 
de supraveghere aeriană care s-au transformat în Centre 
de Supraveghere Aeriană, iar celelalte structuri aflate în 
dispozitiv, respectiv „Radarele FPS-117” şi „Posturile radar” 
s-au transformat în Companii de Radiolocaţie. În prezent 
sistemul este organizat pe Bg.76 Cercetare, Supraveghere 
și Recunoaștere „Dacia” având în subordine trei Gp. Cc.Spv.
Rdlc.Avrt.Timp., fiecare cu un număr variabil de „Radare FPS-
117” şi „Posturi radar” sau Companii de Radiolocaţie.

Concomitent cu edificarea şi perfecţionarea sistemului 
radiotehnic, s-a acordat importanţă deosebită pregătirii 
cadrelor de radiolocaţie, active şi în rezervă. Astfel în anul 1952 
a luat fiinţă Școala Militară de Ofiţeri Activi de Radiolocaţie la 
Sibiu, ulterior dislocată la Bucureşti şi din anul 1960 la Braşov, 
în prezent este Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”. 
În anul 1960 ia fiinţă Școala Militară de Maiştri Militari şi 
Subofiţeri de Artilerie Antiaeriană şi Radiolocaţie la Braşov, 
acuma la Boboc. Până la data de 1 august 2003 a funcţionat 

la Ploieşti Școala de Aplicaţie a Trupelor Radiotehnice pentru 
perfecţionarea pregătirii tehnice şi tactice a cadrelor de 
radiolocaţie şi însuşirea tehnicii noi, azi este la Boboc. Toate 
instituţiile militare de învăţământ de radiolocaţie au evoluat 
în concordanţă cu misiunile structurilor de care au aparţinut 
de-a lungul timpului.

În cei 65 de ani pe care-i sărbătorim acum, radiolocaţia 
s-a situat permanent pe o traiectorie ascendentă în ceea 
ce priveşte structura organizatorică, dotarea cu tehnică 
modernă şi creşterea nivelului de instruire a personalului. 
Organizarea structurală şi finalizarea ultimelor programe de 
înzestrare au consolidat locul şi rolul radiolocaţiei în cadrul 
Forţelor Aeriene, aceasta reprezentȃnd principala sursa de 
informaţii pentru sistemul integrat de apărare aeriană. În 
contextul actual este imperios necesar ca supravegherea şi 
avertizarea timpurie să capete noi valenţe, să fie eficientă şi 
interoperabilă cu structurile militare NATO.

La Mulţi Ani RADIOLOCATORIŞTI ai României!
Timișoara iulie 2020
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În volumul „Al doilea război mondial- De la Blitzkrieg la Hiroșima-Ghid ilustrat complet”, 
consultant Richard Homes, Editura Litera, 2018, deși România are 15 nominalizări în text nu se scrie 

nici un rând despre participarea Armatei Române la Campania din Vest, la sacrificiile ostașilor români. 
Oare cei din redacția editurii n-au observat acest aspect. De ce nu sunt trecuți eroii neamului, parcă 
unii istorici ai vremii ne considerau ca a patra forță militară pe Frontul de Vest alături de Puterile Aliate 
și Unite. Ce vor spune copiii noștri când nu-și vor găsi bunicii a căror oseminte zac în cimitirele de la 

Zvolen ( Slovacia) sau Budapesta?! 

SE POATE, VOINȚĂ 
SĂ FIE! 

După  100  de  ani de la intrarea trupelor române 
în Timișoara (3 august 1919) Filiala județeană Timiș 
„Colonel Ion Enescu” a ANCMRR „Al . I. Cuza” a realizat 
patru numere al publicației „Rezervistul din Timiș” și 
monografia acesteia. Dorim să se continue editarea 
publicației, să supraviețuiască, chiar în condiții de 
pandemie sub deviza: 

PATRIE-ONOARE-DEMNITATE!

De la colegii noștri din 
filiala Sibiu, prin președintele 

acesteia col. (RTR) Ioan Părean 
am primit ultimele două 
numere ale revistei „Rezervistul 
Sibian” nr.1 (25) și nr. 2. (26) 
2020. Bogate în conținut cu 
editoriale și studii deosebite, 
bogat ilustrate, publicațiile fac 
cinste filialei și editorilor ei. 

Le mulțumim!

De la Alba Iulia am primit revista „Dacoromania” nr/97/2020. D-l col. Constantin C. Gomboș 
face parte din consultanții științifici ai revistei. În luna iunie a.c a fost alături de redacția revistei la 

Biserica din Lipoveni unde în fața monumentului eroilor români uciși de trupele generalului Bem la 
1849 a vorbit despre Revoluția Română din Transilvania de la 1848 -1849 și martirii ei.

INCREDIBIL !  

Col/ (r) Mircea Marius Rusam, un împătimit al miniaturilor a dăruit Filialei noastre o machetă 
a unui aerodrom militar. Îi mulțumim și-l așteptăm cu drag în rândul membrilor filialei.

Membrii Filialei au fost prezenți, respectând regulile sanitare, la Ziua Drapelului 
Național și la cea a Imnului de Stat. Ne respectăm așa cum se cuvine simbolurile națion-

Ca întotdeauna la solicitarea noastră dl.lc.col.(r) Criv Vecerdea de la CERCUL Militar din Lugoj 
ne-a onorat cu trei caricaturi cu tema pandemiei. Îi mulțumim și sperăm la colaborare și în viitor. 
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