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PROLOG, ALTFEL 
 

Am cugetat îndelung. Am consultat mulți colegi, mulți 
prieteni și am decis. O să aștern pe hârtie, într-o altă abordare, 
cum a luat ființă regimentul de rachete antiaeriene de la Reșița, 
cum a decurs constituirea regimentului și cum s-a maturizat, 
precum și cum a fost restructurat R. 17 R.A.A. „SEMENIC” din 
Reșița.  

Este minunat și foarte plăcut atunci când îmi aduc aminte 
de Regimentul de Rachete Antiaeriene, de la Reșița, de oamenii 
care au „pus spatele” la apariția unei sintagme: „UNITATEA 
DE PE DEAL”. Îmi crează un sentiment de satisfacție, de 
datorie împlinită. Un sentiment al mândriei că, odată, și tu ai 
fost parte din el, ai fost parte din bucuria și satisfacția oamenilor 
lui. 

Încerc să scriu despre existența scurtă a acestuia, despre ce 
a însemnat acest regiment, pentru noi, cei care, mai mult sau mai 
puțin timp, am activat, pe diferite funcții, în cadrul lui. Am să 
scriu dacă am fost eficienți sau nu, în exercitarea funcțiilor pe 
care am fost încadrați. Aș dori să putem concluziona, fiecare 
dintre noi:  

 Ce a însemnat R. 17 R.A.A. pentru mine, pentru 
fiecare dintre noi, cei care am fost parte din el. 

 Ce a reprezentat pentru Reșița, pentru Județul Caraș-
Severin „UNITATEA DE PE DEAL”?  

 Ce a însemnat, acest regiment de elită, pentru 
„BANATUL DE MUNTE”, pentru „GUGULANII” săi?  
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 Ce au însemnat ei, „BĂNĂȚENII DE MUNTE” 
pentru noi, pentru regiment, pentru personalul lui?  

Nu am să scriu despre mine. Eu sunt trecător, altceva va 
rămâne pentru amintire. Îmi place cum „sună” „UNITATEA DE 
PE DEAL”. „Spune” multe despre R. 17 R.A.A. Nu știu de cine 
este formulată! De către oamenii din regiment, de către locuitorii 
Reșiței? Nu știu, dar nu contează. Mă bucură însă să cred că, 
„unitatea” se referă atât la unitate fizic, la o clădire, dar și la 
unitatea oamenilor, a celor care, timp de aproape 20 de ani, au 
lucrat în această unitate, în clădirile ei, pe care le-au admirat și 
îndrăgit, au participat la ridicarea lor, s-au sacrificat pentru ele. 

Am citit scrierea fostului șef de stat major și fost 
comandant al R. 17 R.A.A., gl. bg. (rtr.) Cocoșilă Vasile. Mai 
mult am pierdut timpul pentru că, despre regiment, deși scrierea 
are 180 de pagini, nu am aflat prea multe. Despre domnia sa, în 
schimb, DA. Vorbește, în scriere, foarte mult, chiar obositor de 
mult, despre ce, cine și despre cât de important, hotărâtor a 
contribuit și a obținut rezultate de excepție..., dar, de fapt, ... se 
spune nimic..., nimic, despre ce ar interesa regimentul.  

Cu ceva timp în urmă am fost solicitat, de dl. general de 
brigadă, să particip la acest demers „literar - personal”. Mi s-au 
cerut să ofer câteva informații și ce acțiuni s-au desfășurat în 
perioada premergătoare emiterii ordinului M.Ap.N., de înființare 
a Regimentului de Rachete Antiaeriene, de la Reșița. În urma 
lecturării proiectului capitolului „Înființarea … Regimentului...”, 
am refuzat să colaborez.  

Refuzul s-a datorat faptului că, istoria regimentului, în 
acea scrierea, începea, continua și se sfârșea cu „EL”... 
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„absolvent al Școlii Militare... numit locțiitor al comandantului 
Bt. 2 A.A., calibrul 37mm, ... și tot așa ce a făcut și cum a făcut, 
domnia sa, la Deveselu și, în continuare, ... „...un colectiv de 
ofițeri din secția (corect, este birou...!?) operații ... din care au 
făcut parte...și maior Ciobanu Emil, care apoi a fost numit 
comandant al regimentului.” În continuare, „banul de 
Deveselu”, într-un aliniat nou, numele lui scris cu majuscule, 
care să impresioneze cititorul, scrie:  

„Cu ordinul ... șef de stat major al regimentului (și prim 
locțiitor al comandantului!) a fost numit maiorul COCOȘILĂ 
VASILE, care până atunci îndeplinise funcția de... al 
DIVIZIONULUI 62 ARTILERIE ANTIAERIANĂ MIXT care 
avea misiunea de ... aerodromului Deveselu (locul unde se află 
acum amplasat „SCUTUL DE LA DEVESELU”)???. Foarte 
important pentru regiment!! 

Un mod deja cunoscut de foarte multă lume, al „băniei 
sale”, de a scoate în evidență numai ce dorește și ce să 
impresioneze, despre cine este „EL” „cuiul lui Peplea”... în 
Reșița și nu numai...Mai departe, ... numirea, mr. Cocoșilă 
Vasilela, la un regiment nou, de rachete antiaeriene este 
considerată, de „EL” ... .„coincidență sau destin..”, ... „prin 
participarea, a doua oară, la punerea temeliei unei alte unități 
militare...”?! Scrierea, despre R. 17 R.A.A., se reia, cu referire, 
tot la „EL”. Ce și cum a fost la repartiția, tânărului absolvent, 
din școala militară, ... „EL”, de specialitate rachete antiaeriene..., 
cum a cedat „EL” rugăminților colegilor, de a nu le lua locurile 
din București .... și a ales, spre bucuria colegilor și „nefericirea” 
lui, repartiția pe o funcție, de artilerist antiaerian, de 37mm, la o 
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unitate militară, lângă casă, loc. Fărcașele, jud. Olt, la doar 7 
Km. ... SÎC!  

Nu vreau să plictisesc, cu astfel de lucruri, care-l privesc 
doar pe „EL” și nu au legătură cu regimentul de la Reșița. Mai 
adaug totuși că, în cartea sa, „redundanțele” scrise sunt susținute 
și de foarte multe fotografii. Multe dintre acestea nu au nici o 
tangență cu ceea ce a fost R. 17 R.A.A. Trebuie însă, să se vadă 
cine a fost „EL”, cine a comandat regimentul și cum arată „EL” 
în uniformă de general!? Un altfel de veleitar și un altfel de 
veleitarism. Vă dați seama? Cine este „EL”, dacă acolo unde a 
lucrat s-a instalat „SUTUL S.U.A., de la DEVESELU”? Oare, ar 
fi găsit americanii un alt loc, dacă nu lucra „EL” acolo? Și, tot 
așa, ... un destin că, a participat a doua oară la punerea din 
temelii a unei noi unități militare. Vă dați seama? Ce ne făceam 
noi fără „EL”, „născătorul de unități militare”? Ce ne făceam 
noi, „niște diletanți” în ale rachetelor antiaeriene, dacă nu venea 
„EL”, „cel de sus”, de la DEVESELU, „călare” pe un proiectil 
de 37mm...? 

Am fost inspirat că, nu am oferit date despre activitățile 
premergătoare ordinului de înființare al regimentului. După felul 
în care a scris el, chipurile despre regiment, era un prilej bun de 
a prelua asupra sa și aceste acțiuni sau inițiative, eventual a le 
analiza, cu mintea sa iscoditoare și a da verdicte profesioniste.  

Acestea sunt doar o parte din considerentele mele, avute în 
vedere, atunci când am hotărât să scriu, într-o abordare altfel, 
despre Regimentul de Rachete Antiaeriene, de la Reșița.  

Am fost comandant al regimentului (... fără majuscule...), 
am participat la „nașterea” lui, la „creșterea” lui. Am comandat 
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regimentul, de la înființare, în anul 1983 și până în anul 1987, 
așa cum am învățat și am văzut (am furat, de pe la unii, de la 
alții...!?!), după firea mea, felul meu de a fi.. Dar, ceea ce este 
foarte, foarte important, l-am îndrăgit, atât regimentul cât și 
personalul lui, am îndrăgit rachetele antiaeriene mult, chiar 
foarte mult.  

În scurta sa existență, regimentul de rachete antiaeriene, de 
la Reșița, a mai fost comandat și de către mr. Pârvulescu Iulian 
(1992 -1996) și de către col. Filimon Victor (1996 - 2003). În 
scrierea sa, Cocoșilă Vasile, nu prea îi bagă în seamă pe ceilalți 
comandanți. „EL” și numai „EL”. Un exemplu: de fiecare dată, 
când se întâmpla ceva important, domnia sa era fie în concediu, 
fie la relaxare. Și, după eforturi disperate de a lua legătura cu 
unitatea sau să se prezinte urgent la unitate, apărea, a doua zi și 
„EL”, atunci lua măsurile necesare! Așa scrie în carte.... 
domnule Cocoșilă! Indicativul „RADU CEL FRUMOS” a fost 
transmis în 17 decembrie 1989, pe la prânz. Dumneavoastră, cu 
familia erați la Rusănești, județul Olt. Cei din regiment, au 
aplicat măsurile ce presupunea alarma de luptă parțială, imediat 
sau au așteptat sosirea „eminenței cenuși”?. Din scriere rezultă 
varianta a doua-a. Fals, încă odată! Șeful de stat major al 
regimentului, aflat la comandă și personalul unității au aplicat, 
imediat, toate măsurile ce se impuneau și au raportat, despre 
executare, la eșalonul superior. Dumneata, domnule comandant, 
ce ai mai făcut? Ai verificat?? Asta înseamnă că, ... tu ai luat 
imediat măsuri de ridicare a capacității de luptă, tu le-ai 
aplicat,... cum se scrie în carte? 
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Trei pătrimi, adică 15 ani, din existența sa, regimentul nu a 
fost comandat de Cocoșilă Vasile. De asemenea, având în 
vedere că, în carte sa „rachetiștii antiaerieni...”, se bagă în seamă 
numai pe „EL”, trebuie să precizez că, atât eu, cât și cei doi foști 
comandanți de regiment, după încheierea demnității, cu care am 
fost investiți, aceea de comandant de regiment, am fost 
promovați în funcții, am fost avansați, nu am plecat cu „coada 
între picioare...”. Și, foarte important, pe unde am trecut, toți 
trei, am făcut cinste și onoare carierelor noastre militare, 
militarilor Armatei Române, familiilor noastre și nu numai... 
Dumneavoastră ...???  

Câțiva dintre colegi îmi spuneau ... să-l las în pace pe 
Cocoșilă că, îl ştim cu toții cum este... Poate că, au dreptate. Dar 
până când să-l lăsăm să-și bată joc de noi?? Eu unul, m-am 
săturat. Ne este rușine să spunem adevărul! Lui îi este rușine ...? 
Profită mereu de munca oamenilor! În stil oltenesc, fără 
perfectul simplu, al maestrului Tudor Gheorghe, le spun tuturor, 
ca să mă înțeleagă ... „...și tu, vrei să fiu cuminte?”... 

Este altceva, mult mai important de scris, decât 
pălăvrăgelile unora care se dau, mereu a fi foarte importanți.  

Atunci când se dorește a se prezenta activitatea R. 17 
R.A.A., în cei 20 de ani de existență, mai concret, ar fi 
prezentarea rezultatelor remarcabile obținute de către personalul 
regimentului. Un personal relativ tânăr, dar inimos, serios, 
ambițios, dedicat îndeplinirii scopurilor parțiale și generale ale 
regimentului. Un personal responsabil în îndeplinirea 
atribuțiilor, cu toate condițiile grele întâmpinate, atât din punct 
de vedere profesional cât și social. 
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De asemenea, înainte de orice, este important să remarcăm 
și încercările grelele, prin care a trecut acest regiment, în 
existența sa scurtă, evenimentele din decembrie 1989. Nu ce am 
făcut și am dres „EU”, la telefon cu cutare sau cutare mahăr sau 
cum „sabota” col. Stepan. Oare ce scria el în ordinul de zi 
(jurnalul acțiunilor de luptă) ale CMJ Caraș-Severin? Important 
este ce a făcut personalul regimentului, nu ce analize 
conspirative a formulat comandantul, cât este el de profund!?  

Îndeplinindu-și permanent misiunea de luptă încredințată, 
apărarea antiaeriană a obiectivului Reșița, dar și apărând cu 
strășnicie unitatea din care fac parte, împotriva unui inamic 
atipic, o parte din acest personal, a căzut, săvârșind sacrificiul 
suprem, astfel: 

 din R. 17 R.A.A. - Cpt. POPTELECAN ALEXANDRU 
IOA, Cpt. TAMAȘ RADU SIMION, Slt. BRÎNXEI 
CONSTANTIN, Slt. LUPEA DANIEL; 

 din Cp. 28 Rd.Lc. - Cpt. SMARANDA ION; 
 din B. Pd.C.F., Aiud - Slt. PONGRATZ ALEXANDRU 
NORBERT, Slt. ROVINEANȚU REMUS. 

 
Lor, celor ce au făcut sacrificiul suprem, le datorăm 

continuitatea existenței unității noaste, descătușarea și 
libertatea noastră și a familiilor noastre. Ei și întregul 
personal al R. 17 R.A.A. au făcut cinste Armatei Române. Au 
luptat, îndeplinindu-și misiunea de luptă încredințată, apărând 
antiaerian obiectivul Reșița și tot ce era deja a lor, în fața unui 
dușman perfid și nevăzut. 
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În decembrie 1989, au fot rănite și 4 cadre militare (1 
ofițer, 1MM, 2 subof.), luptători răniți: 

• Lt. Pasăre Ion;  
• MM Todor Dănuț;  
• Plt. Budică Dan;  
• Srg. Maj. Barbu Cristian.  
Pentru că, este vorba de eroi, personal și cred că nu numai, 

îl consider ca un erou al regimentului și pe cel care a fost 
SORIN FRUNZAVERDE! Să mă explic. Fost primul 
Președinte al Camerei de Comerț și Industrie, Caraș-Severin, în 
mai multe mandate Președinte al Consiliului Județean, Caraș-
Severin, deputat, europarlamentar, ministru, în două perioade și 
la Ministerul Apărării Naționale, plecat, foarte timpuriu, la 
ceruri, a fost nu numai un simpatizant al militarilor ci și un 
sprijin de nădejde pentru R. 17 R.A.A. Ajutorul domniei sale a 
fost, întotdeauna oportun, substanțial și dezinteresat.  

Solicit permisiunea personalului unității, de a-l declara pe 
SORIN FRUNZAVERDE „Comandant al Bateriei din 
Ceruri” a R. 17 R.A.A. „SEMENIC”.  

 
VEȘNICĂ RECUNOȘTINȚĂ ȘI ODIHNĂ LINIȘTITĂ 

EROILOR REGIMENTULUI DE RACHETE 
ANTIAERIENE „SEMENIC”! 

 
Într-o abordare altfel, doresc să scriu despre oamenii 

regimentului. Marea lor majoritate din promoțiile 1983, 1984, 
1985, dornici de afirmare, dornici să demonstreze celor din 
unitățile, mai vechi, de rachete antiaeriene, cât sunt ei de buni, 
de ce sunt ei în sare... 



15 

Ca urmare, am structurat demersul meu pe niște capitole, 
care marchează etapele, prin care a trecut unitatea: înființare, 
constituire, botezul focului, schimbarea, maturizarea și 
desființarea unității. 

Am încercat, și sper să fi reușit ca, la fiecare capitol să 
scot în evidență ce au făcut oamenii regimentului, fără să intru în 
detalii și fără aspecte care nu au legătură și nu privesc viața R. 
17 R.A.A. Nu vreau să mă lansez în analize, de nici un fel. 
Suntem militari, noi ne-am ales această carieră și trebuie să ne 
comportăm ca atare: cinstiți, modești, onești, serioși, sinceri, 
corecți, perseverenți și, mai mult, să dăm dovadă de altruism. 
Nu îmi pot permite, oriunde aș fi, să fac ce vreau eu și să nu țin 
cont de ceilalți oameni, de lângă mine. Nu pot să mă dau 
„MAFALDA”, când știu foarte bine că, rezultatul muncii mele 
este rezultatul muncii subordonaților. De aceea trebuie să-i 
apreciem și să-i stimăm, să avem grijă de ei și de familiile lor.  

Desființarea prematură a R. 17 R.A.A., Reșița, se 
aseamănă cu frângerea unei aripi, în zborul unei păsări. Atunci 
când speram la libertate, democrație etc., a venit, ca un trăznet, 
ordinul: ... începând cu ....R. .... se desființează.... Și, ordonați, 
ascultători, ca întotdeauna, personalul R. 17 Aer. Sol., Reșița, a 
executat ordinul, fără crâcnire...!  

A fost o acțiune foarte dificilă, în condițiile în care 
personalul era, numeric, tot mai mic și continua să se micșoreze. 
În afară de asta, era deja, un personal cu „grija zilei de mâine”. 
Ce fac? Unde să merg? Ce fac cu familia, cu copii? M-am 
pregătit ca militar, ce fac în viața civilă? Cum o să asigur ce 
trebuie familiei? Multe, multe întrebări. Multe necunoscute. Și, 
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în afară de aceste preocupări personale, mai trebuia predată 
tehnica de luptă, mai trebuiau predate materiale, cazărmi etc. Și 
uite așa, ca de fiecare dată, în condiții dificile, regimentul, 
personalul, care a mai rămas, au desființat, cu părere de rău, 
unitatea fără a se înregistra cu lipsuri materiale. 

Nu închei, fără să nu mă gândesc cu pioșenie și 
recunoștință la cei care au fost încadrați în regiment, au activat 
cu responsabilitate și drag pentru obținerea, de către R. 17 R.A., 
a unor rezultate meritorii și, din varii motive au plecat, mai 
devreme dintre noi, să se alăture celor din „Bateria din ceruri”, a 
R. 17 R.A.A., astfel: 

 
ARITON STEFAN, BACRAU  NICOLAE, GHIMCI FLORIN, 

VIERU DORIN, TRISCA DUMITRU, STATESCU ION, 
BOBAR NICOLAE, NASTASE ADRIAN, FULGA DOREL 

 
Pioasă aducere în minte a celor care, cu experiența lor, cu 

cunoştințele lor, cu tinerețea lor, cu priceperea lor, cu talentul lor 
au contribuit la succesul, frumusețea și calitatea unei vieți, trăită 
în cea care a fost și... încă mai este „UNITATEA DE PE 
DEAL”.  
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CAPITOLUL 1.  
ÎNFIINȚAREA REGIMENTULUI 

 
 

1.1 ELABORAREA DOCUMENTELOR ȘI EXE-
CUTAREA RECUNOAȘTERILOR 

 
Totul a început în anul 1981. La nivelul statului major, de 

la Comandamentul Trupelor de Artilerie și Rachete Antiaeriene 
(Cdm. Tr. Art. și R.A.A.), din Comandamentul Apărării 
Antiaeriene a Teritoriului (C.A.A.T.), a început elaborarea unor 
studii privind, întrebuințarea unor regimente de rachete 
antiaeriene, pentru a întării sau apăra antiaerian obiective de pe 
teritoriul Românie sau interzicerea unor direcții, în special, din 
Zona de Operații de Sud-Est.  

Spre sfârșitul anului 1981, începutul lui ’82, am primit 
ordin, lucrând ca ofițer 2 în Biroul Opereții-Cercetare /Statul 
Major, Cdm. Tr. Art. R.A.A., să elaborez un studiu (propuneri) 
pentru apărarea antiaeriană, cu un regiment de rachete 
antiaeriene, de bătaie medie, a obiectivului (centrului de 
obiective) REȘIȚA. Regimentul avea în compunere trei 
divizioane de rachete antiaeriene, înzestrate cu complexe 
Volhov, S 75 M și un divizion tehnic, cu un singur flux 
tehnologic.  

De ce REȘIȚA? După întărirea apărării antiaeriene a 
capitalei, București, în dispozitiv zonal, cu obiectivul Ploiești, s-
au elaborat mai multe studii pentru apărarea antiaeriană, cu 
rachete antiaeriene a obiectivelor Craiova, Pitești, Galați, 
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Constanța, trecerile peste fluviul Dunărea, de la Giurgeni Vadul 
Oii și Cernavodă etc.  

Reșița era un obiectiv foarte important. Multe platforme 
industriale, siderurgice și metalurgice, industrie minieră (Anina, 
Dognecea, Ocna de Fier etc.), nod mare feroviar, Caransebeș, 
zona industrială Oțelul Roșu, la Dunăre, Moldova Nouă etc. dar, 
mai important, era în construcție, Centrala Termoelectrică pe 
Șisturi Bituminoase, Crivina. În anii ’82-‚84 se decopertau 
masiv dealurile și munții din jurul Aninei, pentru exploatarea 
șistului bituminos. În plus, față de aceste obiective industriale. 
Direcția aeriană de apărare, de SUD-VEST, era descoperită și 
era spre un vecin, ce nu era în Tratat... Ar mai fi și altele de 
spus, dar pentru ce a însemnat alegerea Reșiței, ca obiectiv este 
suficient.   

Am elaborat propunerile, pe hartă, în mai multe variante. 
Au fost avizate de șeful de birou, col. Bontaș Theodor, și le-am 
prezentat șefului de stat major al Tr. Art. R.A.A., col. 
Teodorescu Eugen. După analiza și eventualele retușuri, 
documentul a fost prezentat Comandantului Trupelor de 
Artilerie și Rachete Antiaeriene, gl. mr. Ularu Romulus. 
Comandantul, a ales varianta de apărare antiaeriană a 
obiectivului Reșița, mai puternic pe direcția vest nord-vest, 
având în vedere că, regimentul avea în compunere doar trei 
divizioane de rachete antiaeriene.  

Dispozitivul de luptă al regimentului, pe hartă, arăta astfel: 
punctul de comandă al regimentului, pe locul fostului PC al R. 
10 Art.A.A.Mx., Reșița; divizioanele de rachete antiaeriene la 
Ezeriș, Doclin și vf. Semenic; divizionul tehnic, la Cîlnic; 
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compania de radiolocație, pe dl. Doman. Poziția companiei de 
radiolocație, care urma să asigure punctul de comandă al 
regimentului cu date de radiolocație, a fost stabilită de Statu 
Major al Trupelor de Radiolocație/C.A.A.T. 

Comandantul Tr. Art. R.A.A. a prezentat propunerea, 
pentru aprobare, comandantului Apărării Antiaeriene a 
Teritoriului, gl.lt. Mocanu Mircea. De asemenea, s-a solicitat și 
aprobarea executării recunoașterilor în teren, a pozițiilor 
propuse. Comandantul Ap.A.A.T. a aprobat dispozitivul de luptă 
propus și executarea în teren a recunoașterilor, de către o grupă 
de ofițeri din statele majore ale C.A.A.T., Cdm. Tr. Art. R.A.A. 
și Cdm. Tr. Rd. Lc., condusă de gl.mr. Ularu Romulus, 
comandantul Tr. Art. R.A.A. 

În seara zilei de 4 decembrie 1982, grupa de recunoaștere, 
din care făceam și eu parte, toți componenții grupei îmbrăcați în 
civili, s-a deplasat, cu trenul la Reșița. În municipiul Reșița, 
aștepta un grup de ofițeri din statul major al D. 34 Ap.A.A.T, 
Timișoara, condus de către comandantul diviziei, gl.mr. (cu o 
stea) Puiu Dumitru și care urma să asigure mijloace auto, pentru 
deplasări și să se alăture grupei de recunoaștere a C.A.A.T. 
Întâlnirea s-a produs în fața Primăriei Reșița. 

Înainte de deplasarea la Reșița, a fost planificată o 
întâlnire pentru informarea conducerii județului Caraș-Severin, 
despre activitatea de recunoaștere a unor poziții de lansare, 
pentru apărarea antiaeriană, cu rachete antiaeriene a centrului de 
obiective Reșița și construirea cazărmilor pentru regiment și 
pentru cele patru divizioane. La această întâlnire, și protocolară 
și de informare, s-au deplasat numai generalii Ularu R. și Puiu 
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D. Ceilalți ofițeri, de la C.A.A.T. și D. 34 Ap.A.A.T. au fost 
invitați, în sediul Consiliului Județean, la o cafea, binemeritată 
pentru unii, care au călătorit, toată noaptea cu trenul.  

Conducerea județului, informată de misiunea în zonă și de 
importanța acesteia, au solicitat participarea la recunoașteri și a 
arhitectului șef al județului, arh. Antonescu și a directorului 
Oficiului de Cadastru, Caraș-Severin, ing. Brebenaru. 

Cu mijloacele auto, puse la dispoziție de D. 34 Ap.A.A.T., 
completate cu două mijloace auto, de teren, de la județ, având în 
vedere zăpada, căzută în ultimul timp în Caraș-Severin și 
prognoza meteo, pentru următoarele zile, imediat după 
terminarea ședinței de informare, ne-am deplasat spre vârful 
muntelui Semenic (aprox. 40 km.). Nici nu am avut timp să 
îmbrăcăm ceva adecvat pentru munte, și într-o zăpadă, pe 
alocuri mare, până la brâu, am mers pe partea de nord-est a 
vârfului Semenic (1.446 m.). Am găsit un platou, suficient de 
mare, pentru o poziție de lansare, cu dispunerea în sector de 60 
de grade, a rampelor de lansare și fără unghiuri de acoperire spre 
nord-est, într-un sector de peste 180 grade. Singura acoperire ar 
fi fost vârful muntelui, dar și acolo ar fi putut fi instalat o stație 
RL 18, pe un mic platou d,chiar pe vârf. 

Cazarea generalilor și ofițerilor, din grupa de recunoașteri, 
s-a făcut la hotelul partidului, pe acea vreme, care avea și un 
restaurant. În prezent, fostul hotel este sediul Camerei de 
Comerț, Industrie și Agricultură, a Județului Caraș-Severin și a 
postului „Radio Reșița”. 

În cele două zile ce au urmat, am recunoscut toate pozițiile 
propuse, cu unele constatări, astfel: poziția pentru punctul de 
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comandă al regimentului, nu era suficientă, ca suprafață, pentru 
un punct modern, de dimensiuni mai mari și protejat, așa că am 
ales o poziție, pe dl. Lupacului, mi jos puțin de vârf, aproximativ 
75m; poziția divizionului tehnic, propusă la Cîlnic, unde a 
ființat, cu mulți ani în urmă, comandamentul R. 10 A.A. Mx., 
era ocupată cu niște construcții care aparțineau U.C.M.R. Am 
recunoscut, pentru Dn.Th., o vale cu un firișor de apă, înainte de 
intrarea în localitatea Cîlnic. Valea nu era prea largă și cu pante 
înclinate, dar suficientă pentru dispunerea uni singur flux 
tehnologic, pe adâncimea văii și cu ceva amenajări de teren 
necesare. Pentru comandamentului regimentului ne gândeam la 
o poziție puțin mi sus de hotelul partidului, dar în zona 
respectivă era deja concepută un fel de casă de oaspeți... 
„înalți”... și atunci, am recunoscut, mai sus, tot pe Dealul 
Lupacului, un platou generos, unde făceau instrucție militarii de 
la trupele de securitate. De fapt, mai făceau instrucție și pe un alt 
platou, tot pe dl. Lupacului, puțin mai mic, lângă drumul care 
cobora direct spre muzeul de locomotive, din Reșița. Pozițiile 
pentru divizioanele de rachete antiaeriene au fost stabilite pe vf. 
Semenic, pe dl. Ezeriș și la Doclin.  

La revenirea în București, s-a raportat la M.St.M. 
rezultatul recunoașterilor, pentru pregătirea notei-raport către 
conducerea superioară a României, pentru aprobarea înființării 
regimentului și emiterea de către M.Ap.N. a ordinului de 
înființare. Secția Apărare Antiaeriană din M.St.M. a cerut 
prezentarea, în teren, a rezultatului recunoașterilor, unui 
reprezentant, al său, mr. Mărgărit Mihaiu. Am primit ordin, de la 
Comandantul Tr. Art. și R.A.A. să-l însoțesc pe mr. Mărgărit M. 
și să-i prezint dispozitivul de luptă, recunoscut.  
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În urma executării acestei misiuni, mr. Mărgărit Mihaiu/ 
Sc.Ap.A.A./ M.St.M. nu a fost de acord cu poziția divizionului 
de pe vf. Semenic (costul transportului materialelor de 
construcții ar fi prea mare...) și poziția aleasă pentru divizionul 
tehnic (nu ar avea suprafața necesară dispunerii obiectivelor și 
platformelor fluxului tehnologic). Ca urmare s-a ordonat 
refacerea propunerilor și executarea unor noi recunoașteri. Am 
elaborat, împreună cu șeful de stat major al trupelor, col. 
Teodorescu Eugen, o nouă propunere, pe hartă. De această dată 
s-a optat pentru o variantă de apărare circulară a obiectivului și, 
pentru creșterea posibilităților de combatere a țintelor aeriene, 
micșorarea intervalului între divizioanele de rachete antiaeriene. 
Dispozitivul ce urma a fi recunoscut era: cazarma 
comandamentului, PC și Dn. Th. pe dl. Lupacului; un divizion 
de rachete antiaeriene, în zona Brebu, un divizion la Doclin și un 
divizion în zona Ceresnaia (Anina). 

O grupă de recunoașteri, formată din ofițeri din C.A.T., 
D./ 34 Ap. A.A.T. și proiectanți din Direcția Proiectări 
Construcții-Militare, în frunte cu șeful de proiect, col. ing. 
Stoica și arhitectul șef de proiect, lt.col. ing. Țîrei, condusă de 
șeful de stat major a Tr. Art. și R.A.A., col Teodorescu Eugen și 
din care a făcut parte, din nou, subsemnatul s-a deplasat la 
Reșița. Aici s-a alăturat grupei de recunoaștere și directorul 
adjunct de la cadastru, ing. Lăudăcescu. 

Au fost niște recunoașteri foarte amănunțite având în 
vedere obiectivele urmărite de fiecare proiectant, pe linia 
specialității sale. S-au urmărit de către proiectanți și unele 
obiective, mai „ciudate” le spun eu. De ce să nu folosim, pentru 
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cazarma regimentului, fostele cazarme de la Brădet (lângă 
Anina, au existat două cazărmi, a căror construcții erau în 
picioare și parțial ocupate de niște oameni...), sau fostă cazarmă 
de la Bocșa, sau de ce să nu folosim pentru divizioane niște 
construcții tip baracă așa cum am văzut pe șantierul de la 
Crivina, unde lucra, ca inginer constructor și fiica col. ing. 
Stoica. Proiectanții susțineau că o asemenea baracă avea o 
durată de viață de 50 de ani!  

Prima idee, „năstrușnică” am demontat-o eu, explicând 
că... pot să ne stabilească reședința comandamentului 
regimentului și a PC și la Bucureşti, cu condiția să avem 
mijloacele tehnice necesare primirii datelor de radiolocație, de la 
SRC-ul fiecărui divizion și legăturile necesare pentru 
conducerea operativă a tragerilor cu rachete antiaeriene... A 
doua idee năstrușnică, privind construire de barăci, ca pavilion 
administrativ la divizioane a fost demolată chiar de fiica șefului 
de proiect, domnișoara ing. Stoica, afirmând că, ...„ o construcție 
ca asta nu rezistă nici 5 ani...”. 

Și, uite așa, am scăpat. Până la urmă, s-u stabilit pozițiile care 
le știm și le-am folosit, timp de aproape 20 de ani. Construcții 
frumoase, moderne, utile și corespunzătoare îndeplinirii misiunii de 
apărarea antiaeriană, cu rachete antiaeriene, circular și permanent a 
obiectivul Reșița. Arhitectul ing. Țârei, încântat de perspectiva 
existentă de pe dl. Lupacului s-a exprimat: ...„ am să vă fac niște 
fațade care vor încânta pe toți locuitorii Reșiței...” și, a reușit, spre 
mândria și orgoliul nostru de militari. 

După revenirea în București și a aprobării ultimelor 
propuneri, s-a trecut la elaborarea notei-raport către președintele 
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țării, pregătirea ordinului M.Ap.N., de înființare a regimentului și 
au început elaborarea proiectelor de investiții-construcții. Eu mă 
deplasam la Reșița, cu fiecare proiectant sau proiectanți care aveau 
nevoie de detalii suplimentare de la fața locului. De asemenea, 
șeful de stat major al C.A.A.T., gl.lt. Drăghici Constantin și 
subsemnatul, am participat la toate Sedințele Tehnico-Economice, 
de regulă lunare sau de câte ori era nevoie, pentru elaborarea 
proiectului. Mai mult, participam eu, iar atunci când gradul de 
căpitan, nu reușea să satisfacă ... „mofturile și de ce-urile...” 
proiectanților, mai mari în grad, „apelam” la superior, care o dată, 
într-o situație ca asta, a venit la ședință lămurind lucrurile și după, 
îmi spune ...„vezi ce înseamnă să ai în spate pe șeful de stat major 
al C.A.A.T.?”, iar eu raportez ...„văd ce înseamnă, când șeful de 
stat major este și general cu două stele...”.  

Poate este momentul să evidențiez norocul de a avea 
asemenea somități ca și comandanți. Și nu este numai norocul 
meu, ci al tuturor celor care, într-un fel sau altul, au beneficiat de 
inteligența lor, de îndrumarea lor, cerințele lor, în ceea ce privește 
pregătirea și comportamentul nostru, de bunătatea și grija lor față 
de noi și familiile noastre. Personal, lor le datorez formarea și 
maturizarea ca ofițer de comandă, cunoașterea și adoptarea unui 
stil de conducere participativ, comunicativ, empatic etc. Sunt mult 
mai mulți cei cărora mă simt mereu îndatorat, dar în acest context, 
chiar și cu o reverență, în memoria domniilor lor, citez pe: 
general Mocanu Mircea, gl.lt.. Drăghici Constantin, gl.lt. Ularu 
Romulus, gl.lt. Teodorescu Eugen, gl.lt. Puiu Dumitru, gl.lt. Popa 
Dimitrie, gl.mr. Dumitrescu Dumitru, col. Moraschi, col. ing. 
Constantinescu Lică, col. Bontaș Teodor, col. Bârsan Mihai, col. 
Socaciu Petre și mulți alții.  
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1.2 ÎNFIINȚAREA, PRIMII PAȘI, PREGĂTIREA, 
INVESTIȚII-CONSTRUCȚII 

 
În baza ordinului Ministrului Apărării Naționale, la 30 

iunie 1983, se înființează, în compunerea D. 34 Ap.A.A.T., 
Timișoara, Regimentul 17 Rachete Antiaeriene, dislocat în 
garnizoana Reșița. 

La data înființării, situația regimentului era, următoarea: 
a. Regimentul, comandamentul și subunitățile, nu aveau o 

cazărmi! 
b. Încadrarea R. 17 R.A.A., la 30.06.1983 era, 

următoarea:  
o comandant de regiment, mr. Ciobanu Emil;  
o șef de stat maior, mr. Cocoșilă Vasile;  
o locțiitor tehnic, lt.col.ing. Chimirel Dimitrie;  
o comandant Dn. 4 Th., lt.col. Bacrău Nicolae; 
o MM cls a 3-a Macarie Nicolae, servant la obiectivul nr. 

1/Dn. 4 Th./R. 17 R.A.A., mutat disciplinar, de la Bg. 1 R.A.A., 
București.  

Este interesant că, m.m. Macarie a fost mutat disciplinar, 
de la brigada de rachete antiaeriene, din București, când șef de 
stat major al brigăzii era col. Rotariu Constantin, următorul 
comandant al D. 34 Ap.A.A.T., Timișoara !? 

c. Regimentul era încadrat cu un număr de militari în 
termen, încorporați la R. 15 A.A.Mx., Hunedoara, pentru 
instruire și pregătire ca sanitari, bucătari, precum și un număr de 
militari în termen, încorporați la B. 149 Trs/D. 34 Ap.A.A.T., 
Timișoara, pentru pregătire ca transmisioniști (telefonie, 
radiotelegrafie, radioreleu).  
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d. În înzestrare, regimentul nu avea nici un fel de tehnică 
militară, nu avea armament, muniții sau alte categorii de 
materiale. 

e. Regimentul urma să primească locuințe, pentru cadre și 
familiile acestora, doar după construirea unor blocuri noi de 
locuințe, în municipiul Reșița! 

f. În municipiul Reșița, garnizoana de reședință pentru 
cadrele militare ale regimentului, nu exista Cămin Militar de 
Garnizoană sau Casa Armatei. Comandant al garnizoanei Reșița 
era comandantul C.M.J. Caraș-Severin, col Mitrică. În incinta 
C.M.J. Caraș-Severin funcționa și Comenduirea de Garnizoană. 

g. În Reșița existau un teatru dramatic, mai multe 
cinematografe, un institut de studii superioare, specializare 
siderurgie, metalurgie, mai multe licee (matematică, arte, cultură 
generală, industriale...), întreprinderi economice (CSR, UCMR, 
RENK, ÎNTREPRINDEREA TEXTILĂ etc.), mai multe săli de 
sport, două magazine universale, un spital județean și unul 
municipal etc.  

h. În municipiul Reșița, existau: o Unitate Militară de 
pompieri, o subunitate de securitate, o subunitate militară de 
construcții industriale, iar în județ mai erau un Batalion de 
Grăniceri, la Oravița, câteva pichete de Grăniceri la Grădinari, 
Moldova Nouă, un PTF la Naidăș etc. 

i. Concomitent cu desfășurarea activităților pentru 
înființarea regimentului de rachete antiaeriene, se executau și 
lucrările de investiţii-construcții, de către șantiere militare, din 
compunerea Sectorului 4 Construcții Militare, București, 
comandat de col. ing. Covaci. 
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j. Legendarea. Pe acea vreme era o problemă foarte 
delicată. Trebuia să păstrăm, cu sfințenie, secretul că, în Județul 
Caraș-Severin urma să se construiască cazărmile și să se 
înființeze o unitate militară, înzestrată cu rachete antiaeriene. 
Am fost serioși și din acest punct de vedere.   

După ce am predat funcția, de ofițer 1, de la B.Op.Cc., de 
la Cdm. Tr. de Art. și R.A.A./C.A.A.T., m-am prezentat la 
Comandantul D. 34 Ap.A.A.T., Timișoara, gl.mr. Puiu Dumitru, 
cu ocazia numirii în funcția de Comandant al R. 17 R.A.A., 
Reșița. După o scurtă instruire, câteva sfaturi, prezentarea și în 
fața celorlalți șefi, la statul major al diviziei am elaborat un plan 
cu activitățile ce urmau a se desfășura în regiment, pentru 
constituire, pregătirea personalului, asigurarea hrănirii 
efectivelor șantierelor de construcții etc. Lucrările de investiții-
construcții urmau să înceapă în toamna anului 1983.  

După instruire și documentare la divizie, m-am deplasat la 
Reșița. Am făcut prezentările de rigoare, în fața conducerilor 
administrațiilor județene și municipale, m-am întâlnit și cu șeful 
da stat major al regimentului, pe care l-am informat, mai în 
detaliu, despre ce ne „așteptă”.  

Urmau organizările de șantiere. Constructorul a venit să-și 
recunoască pozițiile. La recunoașteri a participat și col. ing. 
Covaci, comandantul sectorului, de la București. Regimentul a 
avut sarcina să organizeze grupe gospodărești, la fiecare șantier, 
care să prepare hrana, în bucătării rulante de campanie, pentru 
personalul șantierelor de construcții, să asigure asistență 
sanitară. Pentru, aceasta au fost detașați, ca șefi de grupă, de la 
alte unități militare, plt. Vulpe Dumitru, pentru Reșița și plt. 
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Dincă Constantin, pentru Doclin. Grupele gospodărești erau 
încadrate cu trei militari în termen bucătari, un sanitar și un 
șofer. Fiecare grupă a primit un mijloc auto, pentru transport 
alimente și marmite pentru a transporta mâncarea, câte o 
bucătărie rulantă de campanie, ustensile pentru pregătit hrana, 
un cort de campanie, medicamente etc. 

Fiecare grupă gospodărească, a fost deplasată în poziții, 
sub conducerea comandantului de regiment. În fiecare poziție a 
fost recunoscut locul unde urmau să se execute construcțiile și s-
au stabilit pozițiile în care să se instaleze și să pregătească 
pentru pregătit hrana. 

Pentru cazarea cadrelor militare ale regimentului, care 
lucrau la Reșița și pe celelalte șantiere, de la Valeadeni, Doclin, 
Ceresnaia, am primit un apartament, cu patru camere, în 
cartierul Lunca Bîrzavei. De asemenea, Centrul Militar 
Județean, Caraș-Severin, comandat de col. Mitrică, a repartizat 
regimentului, în pavilioanele sale, doua încăperi, pentru birouri.  

În septembrie 1983, am primit primele cadre militare, din 
promoțiile Academiei Militare și ale Școlilor Militare. Din 
promoție, din Academia Militară, au fost repartizați: lt.maj. 
Teodorescu Mircea, locțiitor pentru servicii a regimentului; 
lt.maj. Silinc Ioan, șef geniu al regimentului; cpt. Giubernea 
Gheorghe, șef de stat major la Dn. 1 R.A.A., Valeadeni; lt. maj. 
Pârvulescu Iulian, șef de stat major la Dn. 2 R.A.A., Doclin.  

Numirea ca locțiitor pentru servicii a lt.maj. Teodorescu 
Mircea a reprezentat un dublu avantaj, pentru regiment. Înainte 
de Academia Militară, lt.maj. Teodorescu Mircea a activat ca 
ofițer cu cazarmarea și șef serviciu cazarmare, la R, 15 A.A.Mx., 
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Hunedoara. Deci, era un real sprijin pentru noi, cei care urmam 
să participăm, ca beneficiari, la executarea lucrărilor de 
construcții a cazărmilor și pozițiilor tehnice ale regimentului. 
Pregătirea domniei sale a reprezentat un sprijin și pentru ceilalți 
ofițeri din regiment, numiți diriginți de șantier. Pregătirea lui, 
Academia Militară, în domeniul logisticii, în conducerea 
logisticii a unei unități militare, a fost un plus și pentru el, 
cunoscător, deja a unor probe de conducere logistică la un 
regiment de rachete antiaeriene și pentru noi că, aveam deja, la 
nivelul conducerii regimentului, un specialist și în servicii și în 
construcții.  

Din Școlile Militare, am primit ofițeri și maiștri militari, 
specialitatea Art. și R.A.A., care s-au prezentat direct la Centrul 
de Instrucție al Tr. de Art. și R.A.A., București, sau Dn. 4 Th./R. 
15 A.A.Mx., Hunedoara pentru continuarea pregătiri de 
specialitate, sub comanda lt. col. ing. Chimirel, mai târziu și cpt. 
Giubernea și lt.col. Bacrău, la Dn. 5 Th./R. 15 A.A. Mx., 
Hunedoara.  

Ofițerii, maiștrii militari și subofițeri, din celelalte 
specialități militare, s-au prezentat la D. 34 Ap.A.A.T. pentru 
instruire. Aceștia, în funcție de sarcini și condițiile specifice, s-
au prezentat la Reșița, acolo unde era nevoie, în funcție de 
calificarea fiecăruia. Desigur că au fost și cadre militare mutate 
în regiment de la alte unități. În acest fel s-a reușit formarea 
primului compartiment, din sectorul logistic, Serviciul Alimente, 
condus de lt. Maftei Ioan, contabil, prin angajarea dnei. Cocoșilă 
Georgeta și srg.maj. Toma, șef depozit alimente. Au fost 
deschise evidențele contabile și au început activitatea normală, 
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în unul din birourile puse la dispoziție de C.M.J. Tot în acest 
birou s-a instalat și compartimentul documente secrete, șef 
srg.maj. Pol. În celălalt birou își desfășurau activitate toți cei 
numiți în conducerea unității, biroul evidență gradați-soldați și 
toți cei care nu aveau un loc... 

De asemenea, au fost delegați și diriginții de șantiere, 
astfel: la Reșița, lt.maj. Teodorescu Mircea. la șantierul condus 
de col. ing. Budin; la Valeadeni, la șantierul condus de lt.col ing. 
Deleanu, cpt. Giubernea, ... care nu prea a stat...; la Doclin lt. 
maj. Pârvulescu Iulian, la șantierul condus de col. ing. Aioanei; 
la Ceresnaia, la șantierul condus de mr. ing Tudor, cpt. Bogdan 
Traian. Am adus, pentru rezolvarea multiplelor probleme, 
militarii în termen ai regimentului, care s-au instruit la 
regimentul din Hunedoara. Menționez că, marea lor majoritate, a 
militarilor în termen, erau din Reșița. Putem spune că, am avut 
ceva noroc cu ei. Am rezolvat, inițial și într-o formă 
„stahanovistă”, problema cazării îmbăierii lor, acasă la cei ce 
erau din Reșița, am depozitat, la ei acasă unele alimente cu 
termen lung de conservare, ba mai mult, și cu ajutorul mamei 
unui militar în termen, am reușit, la Reșița să hrănim militari în 
termen cu hrană, gata preparată, de la o cantină din municipiul 
Reșița. Și în această problemă am avut un sprijin din partea 
lt.maj. Teodorescu Mircea, locțiitorul comandantului pentru 
servicii, a R. 17 R.A.A. De fapt, aveam avantaj pentru-că, 
aveam deja încadrat pe șeful serviciilor regimentului. Nu vreau 
să trec de acest subiect, fără să menționez că, încă de la început 
lt.maj. Teodorescu Mircea a avut grijă și de cadrele militare, 
care nu aveau condiții de trai prea bune! 
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La sfârșitul lunii septembrie 1983, am fost trimis (nu am 
cerut!) la un curs post-academic, de 4 luni, la Academia 
Militară, în București. La comanda regimentului a rămas mr. 
Cocoșilă Vasile, șeful de stat major.  

În 15 ianuarie 1984 am terminat cursul de la Academia 
Militară, București și am plecat la Reșița. Am fost informat, de 
către șeful de stat major al regimentului, de cele întâmplate, în 
regiment, în perioada în care am lipsit. Am înțeles că, totul a 
decurs normal și că, dumnealui a primit apartament și a mutat 
deja familia în Reșița. Alte apartamente, pentru cadrele 
regimentului, nu au mai fost repartizate. Nu după mult timp, de 
la revenirea în garnizoană, au fost repartizate regimentului niște 
garsoniere, confort 1, în Cartierul Mociur din Reșița. Ofițerii, 
maiștrii militari și subofițerii, din Reșița, ai regimentului, le-au 
pregătit, care cum au putut și s-au instalat în ele. Era un pas 
înainte, față de înghesuiala care se crease deja în Govândari. 
Desigur, aceste garsoniere erau bune pentru burlaci sau o familie 
fără copii. Pentru moment, erau mai bune decât un singur 
apartament.  

Am ocupat apartamentele câte unu, câte doi, funcție de 
unde erau familiile, sau dacă erau sau nu căsătoriți. Am ocupat 
aproape o scară întreagă. Cu toate că nu eram încă cu familiile, 
locuiam mai lejer, eram mai aproape de unitate și de centrul 
Reșiței. În fiecare seară eram împreună și rezolvam, în 
garsoniera unde locuia comandantul, problemele noastre. Ce am 
făcut astăzi? Ce nu am reușit să facem astăzi? Ce facem mâine?  

Menționez că, timp de doi ani, de la înființare, la Reșița, 
nu prea am fost controlați. Mai mult, a venit și s-a interesat de 
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noi, lt.col. Golban, seful serviciului cazarmare de la D. 34 
Ap.A.A.T., Timişoara. O singură dată, a venit în control șeful 
Biroului Operații-Cercetare, de la Cdm. Tr. Art. 
R.A.A./C.A.A.T., col Văduva, fost și șef al meu, puțin timp, 
înainte de a fi numit comandant de regiment. Dânsul a fost cel 
mai ...„exigent” și eficient, în ceea ce înseamnă control. A 
constatat că, cele două birouri, pe care le foloseam la C.M.J. nu 
erau foarte curate și nu aveam telefon!? A solicitat niște militari 
în termen și i-a supravegheat cum fac curățenie în birouri... și a 
intervenit la C.A.A.T. pentru instalarea unui telefon de 
campanie, ATI 52.  

La scurt timp, după acest control, a fost mutat de la 
C.A.A.T., București și numit în funcție de șef al transmisiunilor 
regimentului, cpt. Tudor. În scurt timp, a început și investiția pe 
linie de transmisiuni. Aceasta a fost realizată de Direcția 
Județeană a Poștei și Telecomunicațiilor, Caraș-Severin. 
Investiția a fost destul de mare, având în vedere faptul că, 
punctul de comandă al regimentului urma să devină și punct de 
comandă de rezervă al D. 34 Ap.A.A.T., Timișoara. Numai 
legături fir, la PC trebuiau 100 de perechi. Să nu mai vorbim de 
faptul că, trebuiau legături permanente cu divizioanele: 
comandă-raport, transmitere date de radiolocație, legături 
permanente de serviciu, interioare și exterioare. Eram bucuroși 
că aveam, în sfârșit legături permanente între noi. 
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CAPITOLUL 2. 
CONSTITUIREA REGIMENTULUI 

 
 

2.1 ACASĂ, CONSTITUIRE LA CAPU MIDIA, 
DESFĂȘURAREA 

 
După terminarea cursului, la sfârșitul lunii ianuarie, 1984, 

m-am prezentat la unitate, în Reșița și am preluat comanda 
regimentului. Am fost informat, despre cele întâmplate, în lipsa 
mea, de către șeful de stat major, m-am informat, la fața locului, 
despre stadiul executării construcțiilor, că aș fi primit chiar și 
casă, dar „comandant” era Cocoșilă etc. Așa cum am spus, am 
fost în fiecare șantier și am constatat că, lucrările erau în plan și 
se desfășurau după plan. Având în vedere condițiile inadecvate, 
în care ne desfășuram activitatea, am discutat cu fiecare șef de 
șantier, posibilitățile de a lua parte din încăperi și chiar 
pavilioane, în folosință, dacă sunt gata sau pot fi, întru-un fel 
grăbite lucrările de finisare sau ca prioritate a acestora, pentru a 
ne desfăşura activitatea, în condițiuni mai bune și aproape de 
șantier. Solicitarea a fost înțeleasă și în mare parte satisfăcută. 

Cei care lucram la Reșița, pe șantierul col.ing. Budin, am 
avut bucuria de a primi în folosință pavilionul punct de control 
și corp de gardă, finisat mai devreme și pe care la folosit, până la 
finisarea tuturor lucrărilor de construcții, pentru birouri 
comandant, șef stat major, stat major, servicii, documente 
secrete etc. Și pentru cei din regiment și care participau la 
desfășurarea lucrărilor de construcții, în pozițiile divizioanelor 
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de rachete antiaeriene condițiile au început să se îmbunătățească, 
în special în ceea ce privește cazarea și hrănirea efectivelor. 
Menționez situația de la Doclin, unde s-a reușit, prin grija lt.maj. 
Pârvulescu, să cazeze și să pregătească hrana într-o casă 
nelocuită, din localitatea Surduc, pusă la dispoziție de primăria 
comunei. De asemenea, de condiții mai bune de muncă și trai 
beneficiau și cei de la Ceresnaia (Anina), care prin grija cpt. 
Bogdan Traian, au avut posibilitatea de a folosi și spații de la 
tabăra de copii, Ceresnaia care funcționa, de regulă în vacanțele 
copiilor. De mare folos și ajutor a fost administratorul taberei, 
Buburuz și soția sa, care lucra la tabără ca bucătăreasă. 

În anul 1984, regimentul a primit un bloc de garsoniere în 
cartierul Mociur din Reșița. Câte doi sau unu, am zugrăvit, 
ocupat și mobilat, fiecare după posibilități, aceste garsoniere. 
Exista deja posibilitatea ca unii dintre noi să fie vizitați și de 
familii. Eram deja nerăbdători să primim locuințe și să ne 
aducem familiile.  

Tot mai multe cadre militare lucrau la Reșița și a venit, în 
sfârșit timpul să primim și locuințe. În prima parte a anului 1984 
am primit un apartament. Fără prea multe mofturi, am mutat 
familia de la București la Reșița, chiar în timpul trimestrului doi 
școlar. Fiica mea a fost transferată la Școala generală de la 
Liceul de Matematică-Fizică, iar soția s-a angajat, destul de 
repede, la Policlinica nouă din Reșița, la laborator.  

Ușor, ușor, primeam ceva mai multe apartamente, le 
repartizam personalului și tot mai mulți dintre noi deveneam 
„reșițeni”. „... lucrurile începeau să se așeze...”. Noi ne vedeam 
de treabă în continuare. La Reșița, Valeadeni, Doclin și 
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Ceresnaia ne vedeam de treabă, pregăteam și documente, 
organizam serviciul de zi și de gardă, organizam pregătirea de 
luptă, ocuparea cazărmilor și a pozițiilor de lansare, luam în 
primire diferite categorii de tehnică și materiale, echipament, 
armament, muniții etc. odată cu ocuparea pavilionului punct de 
control și corp de gardă s-a început deschiderea evidenței 
financiar contabile. 

Începea să ne preocupe o problemă dificilă. Deplasarea la 
și de la unitate a personalului și în mod deosebit porțiunea de la 
Camera de Comerț și Industrie, Caraș-Severin în unitate. Era 
doar o potecă, în pantă, greoaie pentru om, mai ales pentru 
femei. În anul 1984, la inițiativa șefului geniu, al regimentului 
cpt. Silinc Ioan, cpt. Teodorescu Mircea și plt. Cîrjoi Ion s.a., a 
fost construit, cu forțe proprii și din surse proprii, un acces 
pietonal, din beton, în trepte (286, în total), cu platforme pentru 
odihnă, din 10 în 10m, balustrade etc. În acest fel accesul în 
unitare a devenit mai ușor și pentru cei care veneau la serviciu 
pe jos. Acest acces a fost foarte mult apreciat de către cei ce 
aveau locuințe în noul cartier Lunca Pomostului. 

Mai prezint un aspect, interesant al preocupărilor noastre, în 
acele zile, luni .... În unitățile de rachete antiaeriene o problemă 
foarte importantă era cea a mascării pozițiilor de lansare, și nu 
numai. Mai mult, în ultima vreme, la aceste unități, din țară, s-au 
produs mai multe evenimente, accidente, deteriorări de material 
etc.. De asemenea, trecerea în barem, în SPL nr. 1, în special la 
rampele de lansare, cu rachete de luptă pe ele, au dus și la 
deteriorarea rachetelor și la mărirea baremului, din cauza 
sistemului nesigur și greoi de înlăturare a mascării.  
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Având în vedere că, și regimentul urma să se confrunte cu 
asemenea probleme, cpt. Silinc Ioan, șef geniu, a studiat și 
realizat, în premieră pentru Armata României, sisteme orizontale 
și verticale de mascare, pe stâlpi telescopici, pentru tehnica de 
luptă și pentru puncte de comandă, în general pentru ascunderea 
pozițiilor de tragere. Aceste sisteme, în afară de eficientizarea 
măsurilor de mascare au dus și la micșorarea timpului de trecere 
a Bt.Lans, din SPL 3 în SPL 1(2) și deci scurtarea timpului de 
pregătire și lansare a rachetelor de luptă.  

Concomitent, cu executarea lucrărilor de investiții-
construcții și desfășurarea activităților necesare ocupării 
dispozitivului de luptă, în Caraș-Severin, la Centrul de Instrucție 
al Trupelor de Arttilerie și Rachete Antiaeriene, București, sub 
conducerea lt. col. ing. Chimirel și a cpt. Giubernea, în cadrul 
nou înființatului „Detașament 29”, continuau pregătirea de 
specialitate, ofițeri și maiștrii militari, rachetiști, din promoția 
1983, la care s-au alăturat și cei din promoția 1984. Tot aici s-a 
preluat tehnică de luptă, de la Bg. 1 R.A.A., București și deci, se 
putea face inclusiv instruire la material. Era un avantaj enorm. 
Specialiștii rachetiști ai regimentului nu aveau altă preocupare. 
Aici se făcea, în mod serios, numai pregătire tehnică și practică. 
Mai mult decât atât tehnica de luptă luată în primire de la 
brigadă, după un timp, a trebuit adusă și dusă la Uzina de 
Reparații, Crângul lui Bod. Menționez faptul că, personalul 
regimentului, care încadra tehnica de luptă specifică, lipsit 
oarecum de experiența necesară, a avut parte de a-și forma 
deprinderi consistente și în trecerea tehnicii în poziție de marș, 
în poziție de luptă, îmbarcare - debarcare pe/de pe garnituri de 
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C.F., făcând multe asemenea operațiuni și în continuare, până la 
ajungerea în dispozitivul de luptă destinat. 

În primăvara-vara anului 1985, timp de 2 luni, regimentul, 
partea specifică pentru conducerea și executarea tragerilor cu 
rachete antiaeriene, și nu numai, s-a constituit la Capul Midia. 
Nu numai atât. În poligonul de la Capul Midia s-a desfășurat și o 
intensă perioadă de pregătire, ziua și noaptea beneficiind de 
zborurile aviației militare, planificate special pentru antrenarea 
echipelor de luptă, ale regimentului pe„ținte reale”. 

După terminarea pregătiri la Capu Midia, regimentul, cu 
personalul și tehnica de luptă, s-a deplasat, pe eșaloane, pe calea 
ferastră, în garnizoanele de reședință, pentru ocuparea pozițiilor 
de lansare. De această dată, transportul și deplasările au fost mai 
dificile. Urma o deplasare, de durată mare, ca timp, debarcarea 
tehnicii de luptă în stații (rampe de debarcare ne utilizate, îmcă, 
de subunitățile regimentului) de debarcare CF, la Reșița triaj, 
Ezeriș, Bocșa Vasiova, Oravița. De asemenea, urma executarea 
unor marșuri ale coloanelor de tehnică, unele trebuiau executate 
numai pe timp de noapte și pe niște drumuri, relativ lungi, 
pentru subunitățile de rachete antiaeriene și cu grad mare de 
dificultate pentru Dn. 2 R.A.A. și Dn. 3 R.A.A. 

Primul eșalon, al Dn. 1 R.A.A. a debarcat în stația Ezeriș. 
S-a deplasat prin localitățile Soceni, Brerbu, Valeadeni în 
cazarma divizionului. Complexul de rachete și cele două stații 
de radiolocație, RL-18 și PRV-13 au fost duse pe pozițiile lor, în 
incinta tehnică și trecute în poziție de luptă. La debarcare, 
ocuparea dispozitivului de luptă, nu numai pentru Dn. 1 R.A.A. 
ci și pentru Dn. 3 R.A.A., am fost sprijiniți cu ofițeri, maiștri 
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militari și subofițeri, specialiști, de la comandamentul diviziei și 
de la R. 15 A.A.Mx. (col. ing. Șrenc Eugen, lt.col Patroc Traian, 
lt.col.Tușan Viorel, mr. Teregan Ion, mr. Rusu Emil...și 
subofițeri șoferi, specialiști cu foarte multă experiență în 
debarcări și transport tehnică de luptă...). 

Următorul eșalon a fost cel al Dn. 3 R.A.A., Ceresnaia 
(Anina) care a debarcat în stația CF Oravița. S-a deplasat pe 
itinerarul gara Oravița, Marila, Steierdorf, Anina, Cabana Maial, 
Ceresnaia. În același fel s-a procedat, ca la Dn. 1 R.A.A. și cu 
tehnica Dn. 3 R.A.A. Drumul, în special cel de la Maial în 
poziție, un drum de munte, înguste pe alocuri și curbe foarte 
strânse. Se putea folosi și varianta Anina, Orașul Nou Anina, 
Ceresnaia, poziția Dn. 4 R.A.A. 

La cele două divizioane, nu erau încă, încadrate toate 
funcțiile, de pe statele de organizare ale bateriilor radiotehnice și 
cele ale bateriilor lansare. S-au folosit, pentru funcțiile 
neîncadrate, ofițeri, maiștri militari și subofițeri din personalul 
divizioanelor de rachete, pentru a ajuta la desfășurarea tuturor 
acestor activități.  

Dn. 2 R.A.A.,Doclin, din poligon, a dus tehnica de luptă la 
Uzina de Reparații Crângul lui Bod. În primăvara anului 1986, 
divizionul doi, a luat în primire tehnica de luptă, de la reparat, a 
transportat-o în poziția tehnică, a divizionului de la Doclin, a 
trecut-o în poziție de luptă, au executat lucrările de întreținere 
lunare, control funcțional și au trecut tehnica în SPL nr. 3. 

„Odată ajuns acasă” regimentul, subunitățile sale, au 
început elaborarea documentelor, organizarea și executarea 
tuturor activităților zilnice, a programului pregătirii de luptă, a 
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serviciului de zi și de gardă, a serviciului de luptă permanent, 
deschiderea gestiunilor, primirea tuturor materialelor, 
armamentului, munițiilor și a celorlalte materiale și depozitarea 
lor, rezolvarea problemelor cadrelor care nu aveau încă locuință, 
rezolvarea problemei transportului personalului la și de la 
unitate.  

Toate aceste activități, de transport și pregătire a tehnicii 
de luptă, s-au în condiții de siguranță, fără evenimente deosebite. 

În municipiul Reșița, în ultima perioadă de timp, s-au 
construit multe blocuri de locuit, în în centul orașului, în Lunca 
Bârzavei și în Lunca Pomostului. Am primit, în timp foarte 
scurt, multe locuințe și am rezolvat, astfel, problema locuințelor, 
chiar și pentru unii salariați civili, recent angajați în unitate.  
 
 

2.2 PRIMIREA DRAPELULUI DE LUPTĂ AL R. 17 
R.A.A. 
 

În primăvara anului 1995 am primit un ordin, de la 
eșalonul superior. În vară, se înmânează Drapelul de Luptă, 
Regimentului 17 Rachete Antiaeriene, Reșița. Să luăm măsuri 
pentru ridicarea Drapelului de la București, de la atelierul care a 
confecționat Drapelul și să îl aducem, cu trenul, la Reșița, în 
cazarma nouă. De asemenea, să luăm măsuri pentru organizarea 
ceremonialului de înmânare-primire a Drapelului, potrivit 
prevederilor din Regulamentele Militare. 

La comandamentul regimentului lucrările de construcții nu 
erau finisate. În urma consultării cu subordonații am hotărât să 
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organizăm ceremonialul în unitate. Am cerut sprijin de la 
col.ing. Budin, șeful de șantier, rugând-ul să ne ajute,la: 

• Finisarea holului de acces principal, în pavilionul 
administrativ central unde să instalăm vitrina de păstrare a 
Drapelului de Luptă. 

• Finalizarea scărilor de acces și biroul comandantului de 
regiment, pentru primirea invitaților, desfășurarea mesei festive 
pentru invitați. 

• Finisarea sălilor de mese din blocul alimentar, pentru 
organizarea mesei festive, pentru cadre și militari în termen. 

• Finalizarea platoului central din comandamentul 
regimentului, pentru desfășurarea ceremonialului. 

• Finalizarea celor două intrări principale în pavilionul 
central. 

Dl. col.ing. Budin, la aflarea veștii că, regimentul va primi 
Drapelul de Luptă, în cazarma nouă, pe șantier, a fost foarte 
încântat și ne-a promis tot sprijinul, de care avem nevoie. Și, s-a 
ținut de cuvânt. Până la data stabilită, pentru primirea Drapelului 
de Luptă, toate solicitările noastre au fost îndeplinite. Mai mult 
chiar, platoul central a fost, prevăzut a fi acoperit cu macadam, a 
fost betonat. A fost betonat și drumul de la punctul de control la 
intrarea principală în pavilionul administrativ. 

Regimentul, după primirea ordinului, a comandat vitrina 
Drapelului și a pregătit garda pentru ridicarea Drapelului de 
Luptă și transportul la Reșița. Pentru a ridica și transporta 
Drapelul, a fost stabilit cpt. Silinc Ioan, plut. Dincă Constantin și 
șase militari în termen, cu armament și muniție. 
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Drapelul de Luptă se înmâna de către comandantul 
C.A.A.T., gl.lt. Mocanu Mircea comandantului R. 17 R.A.A., în 
ziua de 15 august 1985, ora 11.00. 

Am făcut antrenamente cu personalul regimentului, 
participant la ceremonial primirii Drapelului de Luptă (tot 
personalul din comandament și subunități, mai puțin cel din 
serviciul de zi și de gardă). Am întocmit, redactat și trimis 
invitații de participare la județ, primărie, întreprinderi și 
instituții, civile și militare. Am solicitat, de la D. 18 Mc., 
Timișoara, fanfara acesteia și ni s-a aprobat. Am realizat, cu 
ajutorul întreprinderilor industriale, din zonă, mai precis 
U.C.M.R., confecționarea unui postament, din profile metalice 
care să îmbrace, într-o formă de tribună, treptele de la ieșirea 
principală, din pavilionul central, spre platoul unde se desfășura 
ceremonialul. 

Generalul Mocanu Mircea a sosit la Reșița cu o zi înaintea 
datei stabilite, pentru desfășurarea ceremonialului. La ordinul 
generalului Mocanu Mircea, a doua zi dimineața, în ziua 
desfășurării ceremonialului, la ora 9.30, am mai executat un 
antrenament și cu participarea domniei sale. Antrenamentul fiind 
satisfăcător, am trecut mai departe. Au început să sosească invitații. 

La ceremonial a participat un public numeros. Au participat 
aproape toți membrii familiilor cadrelor militare și civili, mulți 
copii. De asemenea, au participat conducători ai administrațiilor 
locale, ofițeri, în rang superior de la C.A.A.T., București, D. 34 
Ap.A.A.T., Timișoara, comandanți ai instituțiilor militare din 
Reșița și Caraș-Severin etc. Au participat și subunități de militari 
din Cp. 28 Rd.Lc., securitate, pompieri etc. 
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Ceremonialul s-a desfăşurat în condiții foarte bune, 
potrivit prevederilor regulamentelor militare. După terminarea 
ceremonialului, Drapelul de Luptă s-a depus în vitrină și s-a 
predat, pentru pază, gărzii unității. 

A urmat masa festivă, pregătită și servită tot în noua 
cazarmă. Pentru o parte dintre invitații speciali, masa festivă a 
fost oferită în biroul comandantului de regiment. Pentru toți 
ceilalți invitați și personalul regimentului, în sălile de mese din 
blocul alimentar. 

Pentru generalul Mocanu Mircea, evenimentul a avut și o 
altă semnificație, de ordin emoțional. A venit, pentru prima oară, 
în cazarma recent construită, pentru R. 17 R.A.A., recent 
înființat. În urmă cu mulți ani, obiectivul Reșița a fost apărat 
antiaerian de către R 10 A.A.Mx., comandat de către cpt. Mircea 
Mocanu. Cu prilejul creat de predarea Drapelului de Luptă 
noului regiment înființat în Reșița, a reușit să se întâlnească și cu 
doi dintre foștii camarazi din R. 10 A.A.Mx., fostul medic al 
unității și actual Director al Agenției CFR, din Reșița. 

Totodată, generalul Mocanu Mircea a fost, în mod plăcut 
impresionat de ceea ce a văzut. În stil caracteristic, a exprimat 
această plăcere spunându-mi„ ...înainte ... erau deja schimbați 
doi, trei comandanți de regiment...”. Îl știam pe generalul 
Mocanu Mircea. Vorbea puțin și spunea multe! A fost plăcut 
impresionat de tot ceea ce a văzut. 

Toată lumea mulțumită, având deja și Drapel de Luptă, 
spre mândria noastră, eram o adevărată UNITATE MILITARĂ. 
Noi, personalul unității, după euforia evenimentului am trecut la 
treburile noastre. Și încă mai aveam destule de făcut, pregătirea 
pentru intrarea în serviciul de luptă permanent fiind prioritară. 
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2.3 RECEPȚIA LUCRĂRILOR, ORGANIZAREA 
ACTIVITĂȚILOR  

 
Nu a trecut mult timp, de la primirea Drapelului și, 

constructorul terminând lucrările, a solicitat recepția acestora. O 
mare comisie, formată din ofițeri specialiști, din C.A.A.T., D. 34 
Ap. A.A.T. și diriginții de șantiere, condusă de generalul 
Mocanu Mircea, în prezența constructorului și proiectantului, 
reprezentați de șefii Direcției Construcții Militare, gl. mr. Ing. 
Bogdan, Centrul de Proiectări Construcții Militare, gl.mr.ing. 
Bărbulescu, a recepționat, cu unele observații, lucrările de 
investiții-construcții. Observațiile se refereau în special, la 
calitatea drumurilor interioare, din pozițiile tehnice. Gl. Mocanu 
Mircea a ordonat să se recepționeze lucrările, iar constructorul s-
a angajat să remedieze, acolo unde s-au constatat neconcordanțe 
între proiect și lucrare...?! 

Una peste alta, a fost bine. Au fost probleme la structura 
drumurilor interioare și unele porțiuni din drumurile de acces. Și 
aceste nereguli s-au întâmplat la Doclin. De exemplu, terenul era 
virgin, deluros, iar compoziția solului, un fel de micașist?! La 
Valeadeni și în special la Anina, un teren pietros, respectiv de 
munte, împădurit, în pantă, cu multe curbe strâmte, din cauza 
colțurilor de stâncă ce ieșeau înspre drum. Nu a fost ușor să se 
construiască în pozițiile alese. În plus terenurile trebuiau să fie 
disponibile (ale statului), nu proprietate particulară sau să fie 
arabile. În aceste situații transferul terenurilor în folosința 
M.Ap.N. era forte dificilă sau imposibilă. 
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În final, la recepția lucrărilor de investiții-construcții R. 17 
R.A.A., arăta astfel: 

• Comandamentul, Dl. Lupacului: suprafață aproximativ, 
22 ha, cu un pavilion complex, format din cinci pavilioane, cu 
demisol și P+3, cu birouri pentru comandament, sală de 
festivități cu sală pentru aparat de proiecție, infirmerie cu două 
saloane și cabinet dentar, bibliotecă, birouri pentru Dn. 4 Th., și 
pentru compania de radiolocație, dormitoare pentru cazarea 
militarilor în termen de la Bt. Cdă., Bt. Pz.Apr.Tp., divizionul 
tehnic și pentru Cp. Rd.Lc., grupuri sanitare la fiecare nivel și 
corp de clădire, ateliere (fără cel de auto), magazii și depozite 
diverse...; punct control și corp de gardă, pavilion bloc 
alimentar, spălătorie, parc auto cu toate anexele, stație 
alimentare carburanți, adăpost coloane de rachete, teren de sport, 
platou de adunare. 

• Punctul de comandă al regimentului, companiei de 
radiolocație și PC Rz. Al D. 34 Ap.A.A.T., Dl. Lupacului – 
îngropat, protejat antiatomic și antichimic, cu acces auto și acces 
pietonal. 

• Cp. 28 Rd.Lc./Bg. 41 Rd.Lc., Dl. Lupacului: Punct 
control, corp de gardă, casa turelor (un singur pavilion), poziții 
stații de radiolocație, rezervor de apă al regimentului, de 
300.000 l îngropat, depozit de muniție al regimentului, poziții 
stații Rd.Rl. troposferice. 

• Post trafo (două transformatoare), dl. Lupacului, la 
despărțirea drumului de acces spre Dn. Th. de drumul de acces 
spre comandamentul regimentului. 
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• Divizion tehnic, Dl. Lupacului, poziția tehnică, 
suprafață 9 ha: punct control și corp de gardă, pavilion 
administrativ cu punct de comandă al divizionului, obiectiv, 
depozit de rachete, obiectiv S.M.I.C. și toate celelalte obiective, 
platforme, depozite pentru fluxul tehnologic de pregătire a 
rachetelor pentru divizioanele de rachete antiaeriene. 

• Centrală și punct de distribuție termică, la baza Dl. 
Lupacului, în Lunca Pomostului, care, după construire și 
verificare, a fost predată la I.G.O.R. 

• Pentru fiecare din divizioanele de la Valeadeni, Doclin 
și Ceresnai (Anina) (suprafețe între 11-12ha): câte o poziție 
administrativă de divizion cu pavilion administrativ complex, 
inclusiv spațiu destinat corpului de gardă, parc auto, fosă 
septică; poziție de lansare cu punct control, casa turelor, depozit 
de rachete gata pregătite, adăpost pentru patru rachete (trei de 
luptă, una școală), pe MTI, platforme alimentare cu aer, cu 
carburant, oxidant, șase amplasamente rampe de lansare, punct 
comandă al divizionului, adăpost al cabinelor complexului de 
rachete și al unei cabine Akord, biută pentru cabina ER și 
platformă pentru macara, poziții pentru RL 18 și poziție pentru 
RA 13, depozit de muniție de divizion, drumuri de acces 
exterioare și interioare pentru deplasare MTI, la platformele de 
alimentare sau rampele de lansare.  

Dacă încerc să descriu modul și locurile unde s-au 
construit pavilioanele administrative, este edificatoare doar 
reacția primarului Reșiței, pe atunci, ing. Popa Mircea, cu ocazia 
unei vizite în comandamentul regimentului, pe dealul Lupacului: 
„ ... a trebuit să vină ARMATA să ne demonstreze că se poate 
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construi și aici...!”. Probabil că, s-a pus odată problema folosirii 
dealului pentru construcția de blocuri pentru locuințe. Știu și 
ceva din răspunsul proiectanților, constructorilor civili... „ este o 
utopie”. Pentru constructorii militari nu fost o utopie. Priviți 
coperta 1, a acestei cărți și, în colțul din stânga sus, se vede 
majestuoasa clădire a comandamentului „Unității de pe deal”. 

În regiment, după recepția lucrărilor de investiții-
construcții, s-a continuat elaborarea documentelor de luptă, de 
organizare a serviciului de luptă permanent, pregătire a spațiilor 
și ocuparea locurilor de muncă, în noile pavilioane 
administrative, deschiderea, în continuare a evidențelor și 
depozitarea materialelor, pregătirea pentru ieșirea la alarmă etc. 

În luna septembrie 1985, s-au primit noi promoții de 
ofițeri, maiștrii militari și subofițeri, s-au mai angajat salariați 
civili, am primit un nou contingent de militari în termen. Tote 
acestea, de data asta, s-au întâmplat în garnizoanele de reședință, 
ale comandamentului și subunităților regimentului. 

O problemă serioasă pentru regiment a fost deschiderea 
gestiunilor financiar – contabile, primirea de noi și noi 
materiale, depozitarea lor, precum și, recepții parțiale, 
pregătirea, utilarea spațiilor finisate de constructor și posibil a fi 
folosite. În general nu am avut probleme cu constructorul. A fost 
receptiv la propunerile/sugestiile noastre, ne-au ajutat de fiecare 
dată când am solicitat. Exemple: sala de festivități, la 
comandamentul regimentului, care nu era prevăzută în proiect, 
dar s-a realizat din comasarea a trei dormitoare; compar-
timentarea spațiilor în blocul alimentar; compartimentări și 
modificări de destinație în parcul auto; compartimentări spații în 
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pavilioanele administrative ale divizioanelor, betonarea unor 
platouri și alei etc. 

În anul 1986, nu fără a fi surprinși, a venit peste noi o 
comisie, mare și pornită, de Control Financiar Intern. Nu știu 
dacă a fost planificată sau forțată. Cert este că nu m-a interesat 
acest aspect atunci.  

La raportul de informare am prezentat locțiitorii și șefii de 
servicii: cpt. Teodorescu Mircea, locțiitor pentru servicii, lt. 
Poiană Dănuț, șef serviciu financiar,...lt. Maftei Ioan, şef 
serviciu alimente, ... lt. Pupazan Vasile şef sev. auto ..., membrii 
comisiei fiind foarte surprinși de vârsta tânără a acestora, 
aproape toți proveniți direct din promoții.  

Surprinderea mare a venit la sfârșitul controlului, când 
regimentul nu s-a înregistrat cu pagube financiare sau materiale.  

Și iarăși, nu a trecut mult timp, pentru că, R. 17 R.A.A. era 
planificat să execute și trageri de luptă, în Poligonul Așuluk, în 
toamna anului 1987. Era totuși o problemă. Echipele de luptă ale 
regimentului și ale subunităților nu erau complete, din cauza 
deficitului de încadrare. Pentru rezolvarea problemei, eșalonul 
superior a detașat, în special de la R. 15 A.A.Mx., Hunedoara, 
personalul necesar, specializat pentru completarea locurilor 
vacante, din echipele de luptă. 

În primăvara anului 1987, am fost mutat (la ordin, nu la 
cerere...), șef de stat major al D. 34 Ap.A.A.T., Timişoara. Nu 
am fost prea încântat, având în vedere faptul că, în toamnă 
regimentul trebuia să execute primele trageri de luptă. Mă 
gândeam că, așa cum s-a mai întâmplat mă voi prezenta la noul 
post după executarea tragerilor. Prezentându-mă la Timișoara 
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am înțeles graba numirii mele. Funcția de șef de stat major al D. 
34 Ap.A.A.T. era vacantă de mult timp, prin trecerea în rezervă 
a col. Rădulescu Constantin și mai important că, la trageri la 
Așuluk participa și comandantul diviziei și deci trebuia să 
rămână cineva la conducere. Acum nu înțeleg și mai mult de ce 
am fost chemat la Timișoara și nu am fost lăsat în regiment. La 
conducerea diviziei, când comandantul era plecat, grijuliu, mai 
bine zis neîncrezător a lăsat întotdeauna pe locțiitorul 
comandantului, col Cherăscu Gavrilă.  

Am pregătit predarea funcției și, în urma unui control 
executat, de marea unitate, cu acest prilej, s-a desfășurat, cu 
personalul din regiment un bilanț furtunos, exagerat, specific 
stilului noului comandant al D. 34 Ap/A.A.A.T, col. Rotariu 
Constantin. După predarea funcției și Drapelului de Luptă, 
noului comandant de regiment, mr. Cocoșilă Vasile m-am 
prezentat la divizie. Șef de stat major al regimentului a fost 
numit cpt. Pârvulescu Iulian, fost comandant al Dn. 2 R.A.A., 
Doclin.  

Nu trec mai departe și doresc să prezint un moment hilar, 
chiar tragi-comic. La bilanțul controlului efectuat de comisia 
marii unități, eram încă comandant de regiment, dar numit deja 
șef de stat major al diviziei. Bilanțul prezentat și luările de 
cuvânt, ale unor membrii din comisie, în special cuvântul lt. col. 
Panaitescu, șef birou auto al diviziei și nu numai, impuse de 
către comandant a fi foarte critice și culminând cu „alocuțiunea” 
domniei sale, în care se „tuna și fulgera” că, nu s-a făcut 
NIMIC... ş.a.m.d. După această ședință „liniștită, mobiliza-
toare”, am ieșit din club pe hol și, col. Rotariu Constantin, 
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întorcându-se spre mine, îmi spune ...„ ți-a plăcut ce le-am 
făcut...?”... Vă dați seama ce plăcere? Din păcate, o minte... 
bolnavă ...!? Eu cu un „oft”, în stil Labiș, „ ...unde ne sunt 
comandanții ce au fost...”?!” Și, mai mult decât atât, mă 
gândeam ce mă așteaptă. 

Nu trec mai departe. Vreau să fac un nou comentariu. De 
ce în Armata României au fost și sunt numiți comandanți de 
unități, mari unități..., întâmplător, fără o analiză temeinică a 
calităților acestora. Astfel, întâlnim oameni, care nu pot fi 
mulțumiți, în nici un fel, intenționat, numai de a găsi lipsuri, 
îngâmfați, infatuați, lăudăroși, hoți, neserioși, provocatori de 
scandaluri și conflicte etc. De aceea a apărut, în media, lista cu 
generalii corupți, ai Armatei României. Oameni din aceea care, 
în situații deosebite acționează aiurea (comanda de a lansa 
rachete, de a executa trageri pe ținte nevăzute, de a folosi forțele 
la dispoziție în alte scopuri, comportament anormal, care nu 
respectă legea, ei fiind deasupra ei... etc.), iar, „după război” se 
laudă, dau vina pe alții, prezintă situațiile deformat, mint fără 
nerușinare etc. Am și exemple?! 
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CAPITOLUL 3. 
BOTEZUL FOCULUI ȘI MAREA COTITURĂ 

 
 

3.1 PRIMELE TRAGERI DE LUPTĂ, AȘULUK 
 

Luând comanda regimentului, în luna aprilie 1987, mr. 
Cocoșilă Vasile, avea deja o preocupare majoră, pregătirea 
tragerilor de luptă, cu etapa intermediară, pregătirea la Capu 
Midia. Pentru regiment, era botezul focului. Era prima tragere cu 
lansări reale a rachetelor de luptă, primele verificări, cu 
calificative acordate de personalul ultra specializat, din 
poligonul internațional, Așuluk. 

Echipele de luptă ale regimentului și ale subunităților nu 
puteau fi completate, în totalitate, cu personal din unitate, din 
lipsa încadrării. A fost necesară completarea acestora cu 
personalul detașat, de la R. 15 A.A.Mx., Hunedoara. Pentru că, 
ar fi nevoie de mult spațiu, cu toate că, în orice echipă de luptă a 
unui regiment de rachete antiaeriene, fiecare om, chiar și un 
militar în termen, este foarte important, putând influența 
calificativele, chiar și cel general, am să enumăr doar pe cei de 
la conducere și cei ce încadrau tehnica de luptă. Îmi cer, și pe 
această cale, scuze tuturor celor care au făcut parte din aceste 
echipe și nu au fost prezentați în acest demers al meu. 

 
 Echipa de luptă a PC al R.17 R.A.A.: 

- comandant de regiment, mr. Cocoșilă Vasile; 
- șef de stat major, cpt. Pârvulescu Iulian; 
- locțiitor tehnic, lt. maj. ing., Brencea Constantin; 
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- locțiitor politic, mr. Marinescu Constantin; 
- locțiitor pentru servicii, cpt. Teodorescu Mircea; 
- medic șef, lt. maj. dr. Vlad Romano; 

- șef B.O.P.L., mr. Laslea Ioan;  
- șeful cercetării, cpt. Tender Constantin; 
- șef Trs., mr. Tudor Nicolae;  
- ajutor șef Trs., cpt. Trișcă Dumitru; 
- direcționali, cu subunitățile: lt.maj. Boghiu Dorin, 
lt.maj. Stătescu Ioan, lt.maj. Lup Samoilă. 

Din echipa de luptă, a PC al regimentului au făcut parte și 
un număr de militari în termen planșetiști, telefoniști etc.  
 

 Echipa de luptă a Dn.1 R.A.A., Valeadeni: 
- comandant de divizion, cpt. Filimon Victor; 
- șef de stat major, lt.maj. Năstase Adrian; 
- locțiitor politic, lt. Brujan Dumitru; 
- locțiitor tehnic, lt.maj.ing. Manea Ionel; 
- locțiitor pentru servicii, lt. Pistol Viorel; 
- medic, lt. dr. Vlădescu; 
- cdt. Bt. 1 Rd.Th., lt.maj. Diaconiță Corneliu; 
- ofițer cu dirijarea, lt. Ghebuță Dănuț; 

- operatori IM, m.m. Șerban Gheorghe...; 
- tehnic sistem ER, lt. Rusu Alecu; 

- operator cabină ER, m.m. Șerban Ștefan; 
- tehnic SȚM, lt. Nedelea Florin; 
- tehnic SFC, lt. Tomiță Florin; 
- tehnic sistem K, lt. Blaga Liviu; 

- tehnic sistem REC, m.m. Raicea Florian; 
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- șef RL 18, lt. Popescu Gheorghe; 
- șef RA 13, lt. Metescu Sorin; 
- cdt. Bt. 2 Lans., lt. maj. Apolzan Nicolae; 

- cdt. Pl. Lans., lt. Cernescu Nicu; 
- operator pupitru de start, m.m. Jeler Liviu; 
- șef cabină D și la macara, m.m. Gutuleanu Aurel. 

 
 Echipa de luptă a Dn. 2 R.A.A., Doclin: 

- comandant de divizion, cpt. Manolache Gheorghe; 
- șef de stat major, cpt. Diaconescu Marinel; 
- locțiitor tehnic, cpt.ing. Stănișteanu Marian; 
- locțiitor politic, lt. Moțăianu Constantin; 
- locțiitor pentru servicii, lt. Fulga Ion; 
- medic, dr. Vatavu; 
- cdt. Bt. 1 Rd.Th., lt. maf. Paicu Sorin; 
- ofițer cu dirijarea, lt. Bârjoveanu Sorin; 

- operatori IM, m.m. Neațu Leon, m.m. Tomescu 
Nicolae...; 

- tehnic sistem ER, lt. Popescu Constantin; 
- operator cabină ER, m.m. Creangă Romeo; 

- tehnic SȚM, lt. Pleșa Constantin; 
- tehnic SFC, lt. Cucu Cătălin; 
- tehnic sistem K, cpt. Mureșan Gheorghe; 

 - operator sistem K, m.m. Radu Romulus; 
- tehnic sistem REC, m.m. Neagoe Aurel; 
- șef RL 18, lt. Ungureanu Ion; 
- șef RA 13, lt. Szabo Gyula; 
- cdt. Bt. 2 Lans., lt. Biro Carol; 
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- cdt. Pl. Lans., lt Tănasie Florel; 
- operator pupitru de start, m.m. ....; 

- șef cabină D și la macara, plut. Gavrilă Lilian. 
 

 Echipa de luptă a Dn. 3 R.A.A., Anina(Ceresnaia): 
- comandant de divizion, cpt. Ciontea Ioan Alexandru; 
- șef de stat major, lt. Ghibu Vasile; 
- cdt. Bt. 1 Rd.Th., lt. maj. Cavaleru Dan; 
- ofițer cu dirijarea, lt. Sârbu Gheorghe; 
- operatori IM, m.m. Nițu Tadiu...; 
- tehnic sistem ER, lt. Popa Alexandru; 

- operator cabină ER, m.m. Mitran Constantin; 
- tehnic SȚM, lt. Guzu Emil; 
- tehnic SFC, lt. Diboși Sorin;  
- tehnic sistem K, lt. Orădan Teodor; 

- operator K, m.m. Bejenariu Mitică; 
- tehnic sistem REC, m.m. Niga Toader; 
- șef RL 18, lt. Popa Cristian; 
- șef RA 13, lt. Tinca Silviu; 
- cdt. Bt. 2 Lans., lt. Turcu Cezar; 
- cdt. Pl. Lans., lt. Cristolțan Nicolae; 
- operator pupitru de start, m.m. Oană Emil; 
- șef cabină D și la macara, plut. Dumitru Ion. 
Din fiecare echipă de luptă, de divizion de rachete 

antiaeriene, au făcut parte și trei echipe de militari în termen, la 
rampele de lansare (o echipă - 3x5militari în termen). 
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  Echipa de luptă a Dn. 4 Th., Reșița: 
- comandant de divizion, cpt. Ghimici Florin; 
- locțiitor tehnic, lt.ing. Buta Adi; 
- locțiitor politic, lt.maj. Cojocaru Florin; 
- medic, lt. dr. Rădoi Nicolae; 
- comandat de Bt.Th., lt. Tămaș Radu; 
- comandant Gp. 1, lt. Nicorici Dinu; 
- servant obiectiv 1, m.m. Cacoveanu Nicolae; 
- comandant Gp. 2, lt. Logofătu Florin; 
- S.M.I.C., lt. Rotaru Sorin și lt. Crista Dorel; 
- operator SMIC, m.m. Manu Petre și m.m. Țurea Mihai; 
- comandant Gp. Tp., lt. Sârbu Viorel. 
- servant Ob. Nr. 4, m.m. Vîrvoreanu Ion; 
- Platforma 6, m.m. Ciobanu Georgel; 
- Platforma 17, m.m. Nicolescu Romeo; 
- Platforma 4A, m.m. Vălan Sorin; 
- Platforma 4B, plt. Preda Cornel și m.m. Fueru Octavian. 
Din echipa de luptă a divizionului tehnic au făcut parte și 

15 militari în termeni, operatori, servanți la obiectivele și 
platformele fluxului de pregătire a rachetelor antiaeriene din 
divizionul tehnic. 

În vara anului 1985, echipele de luptă ale regimentului s-
au deplasat, cu tehnica de luptă, în Tabăra de Instrucție și 
Poligonul de Trageri cu Artilerie și Rachete Antiaeriene, Capu 
Midia. Aici, în cadrul pregătirii premergătoare executării 
tragerilor de luptă în poligonul Așuluk, s-au executat foarte 
multe antrenamente, folosind aparatura „Acord”, dar și pe 
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antrenamente cu ținte reale, folosindu-se zborurile Av.V. 
proprii, adaptate la condițiile din poligon. 

Menționez, din experiență că, de fiecare dată când erau 
planificate să execute trageri de luptă în poligonul de la Așuluk, 
unitățile, subunitățile de rachete au făcut pregătire și la Capu 
Midia, sub conducerea ofițerilor din Secția Trageri de la Cdm. 
Tr. Art. și R.A.A./C.A.A.T. De fiecare dată, această pregătire a 
fost intensă, exigentă și benefică. Trebuie să precizăm că, nu era 
hotărâtoare pentru obținerea calificativului maxim, în poligonul 
de la Așuluk. Dar, antrenamentele executate, zi de zi, sub 
îndrumare specializată, verificarea cunoștințelor teoretice au 
reușit, de fiecare dată, perfecționarea cunoștințelor și a 
deprinderilor necesare tuturor membrilor echipelor de luptă ale 
unităților, pentru executarea tragerilor de luptă. 

Legat de rezultatele obținute de R, 15 A.A. Mx., 
Hunedoara, comentate destul de larg, dar nejustificat, în scrierea 
gl.bg. (rtr.) Cocoșilă Vasile, trebuie să reiau ceva din precizarea, 
de mai sus. Echipele de luptă, de la regimentele de rachete 
antiaeriene, pot fi comparate cu un foarte mare sportiv, sau 
echipă, care practică un sport de mare complexitate și cu mare 
efort, fizic și mental. Este ușor să dai cu gura, când „...nimic nu 
ai a spune, înșirând cuvinte goale, ce din coadă au să sune...”. 
R. 15 A.A.Mx., Hunedoara a fost un regiment de elită, cu cu 
personal experimentat, foarte bine pregătit. Să nu vorbim de 
cunoștințele teoretice și tehnice de specialitate ale col. 
Șerbulescu Nicolae, comandantul de regiment. După părerea 
mea, și nu numai, era la acea vreme, cel mai pregătit comandant 
de unitate, din trupele de rachete antiaeriene ale C.A.A.T. Cum 
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spuneam, este suficient ca un membru al unei echipe de luptă să 
greșească pentru a se dărâma întregul „eșafod” ridicat cu 
sudoarea celorlalți. Eu cred că, și de astă dată, gl.bg. (rtr) 
Cocoșilă Vasile a urmărit altceva, în cartea scrisă de domnia sa. 
Este o părere personală și îmi asum responsabilitatea celor ce 
spun. El, comandantul regimentului, de la Reșița, a vrut să 
creeze o „AURĂ” pentru rezultatele, obținute de R. 17 R.A.A., 
în poligonul de la Așuluk. Regimentul 17 Rachete Antiaeriene, 
de la Reșița a obținut calificativul general de FOARTE BINE. 
Să specificăm: regimentul, echipele de luptă ale regimentului și 
nu comandantul...???!. Numele comandantului de regiment a 
fost înscris pe placă... pentru că, nu puteau fi trecuți, pe acea 
placă toți membrii echipelor de luptă ale regimentului. Și nu este 
singurul comandant de unitate (mare unitate) înscris acolo. 
Desigur că, sunt mai mulți și eu sunt sigur că cei înscriși, la acel 
loc de frunte, nu gândesc la fel ca el, nu sunt niște veleitari... ȘI 
IARĂȘI, MĂ OPRESC AICI! 

Este interesant și mai bine de prezentat (ca un exemplu...) 
faptul că, Dn, 3 R.A.A./R 17 R.A.A. a descoperit și combătut, în 
poligonul de la Așuluc, o țintă reală, care evolua cu niște 
parametri speciali, înălțime mare (25.000m), viteză mare 
(1.000m/s) și care a fost descoperită și combătută numai de către 
acest divizion, cu o echipă foarte tânără, din seria respectivă. 
Asta da performanță unică a R. 17 R.A.A.! O performanță ca 
asta merită a fi mediatizată! Nu este interesant cine a fost înscris 
pe placa de la Așuluk. Ori ce membru al echipei de luptă merita 
a fi înscris pe acea placă. 
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Ar mai fi ceva. În general, la întoarcerea de la Ațuluk, 
toată lumea se bucura de un calificativ obținut, de foarte bine, 
chiar și de bine și, este foarte tristă atunci când calificativul 
obținut era sub cele două. R. 15 A.A.Mx., nu avea nevoie de 
compătimirea unui veleitar. S-au mai întâmplat eșecuri și la case 
mai mari. Regimentul de la Hunedoara știa sigur ce avea de 
făcut și, în mod sigur nu-i cerea părerea lui Cocoșilă!? Vreau să 
spun însă că, de când am activat în trupele de rachete 
antiaeriene, sau am avut legătură cu ele (1968 - 2000), nu am 
mai auzit, până acum de un asemenea comandant, provenit și de 
la tunurile A.A., 37mm, atât de critic, vocal, lăudăros, lipsit de 
modestie și de altruism. Să ne gândim la cunoștințele și 
deprinderile acumulate, în ale rachetelor aeriene, în cei patru ani, 
cu atâtea sarcini diferite per cap și fără a fii zi de zi pe tehnică. 
Pentru cei ce au fost pe complexe de rachete nu este necesar să 
fie spus mai mult, ca să știe cu cine are de a face. Dar, dacă 
vreau să fac pe grozavul, cu orice prilej, important sau nu, nu 
uiți să atragi atenția auditorului, recent a cititorului, de rezultatul 
personal obținut, de fapt de regiment, în poligonul internațional, 
de lângă Marea Caspică, plin de unități și mari unități, din 
diferite țări, dar și că numele tău a fost trecut pe 
monument....sâc! Puțină modestie, care se manifesta din plin în 
R. 17 R.A.A., putea fi afișată și de comandantul său. Este 
suficient dacă ne uităm la comportamentul celorlalți membrii ai 
echipelor de luptă ale regimentului. Un comportament normal, 
modest, nu de cine mis’ „EU”.. 

Echipele de luptă au revenit în Reșița, cu mici cadouri 
pentru familie sau pentru sine și o impresie plăcută de la și 
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despre Moscova. Au revenit cu satisfacția datoriei îndeplinite, cu 
convingerea că, deși tineri pot să facă față tuturor provocărilor la 
fel ca și cei mai în vârstă din trupele de rachete antiaeriene și nu 
numai din Armata României. Au revenit în regiment, în 
subunități și au reluat activitățile. Încă mai erau multe probleme 
de rezolvat. 
 
 

3.2 PREGĂTIREA PENTRU INTRAREA ÎN SLP ȘI 
NOI ÎNCADRĂRI 

 
Întors de la trageri de luptă și cu un calificativ de foarte 

bine, treburile curente se reiau, de către personalul regimentului, 
dar se punea, deja, problema intrării regimentului în serviciul de 
luptă permanent, cu toate forțele și mijloacele. Pentru a rezolva 
această problemă trebuia să se pregătească și să se încarce pe 
rampele de lansare, câte trei rachete, câte una pentru fiecare 
canal, în cele trei divizioane de rachete antiaeriene.  

Din nou, o comisie numeroasă, de la comandamentul 
diviziei, condusă de comandant s-a deplasat la Reșița, pentru 
executarea unui control tematic și să supravegheze și 
alimentarea rachetelor și trecerea lor pe rampele de lansare. 
După o săptămână, cu o falcă în cer și una în pământ, 
comandantul diviziei a declarat, în fața personalului 
comandamentului că regimentul de la Reșița nu este pregătit să 
alimenteze, în divizion, rachetele antiaeriene și să treacă 
rachetele de luptă pe rampele de lansare. Ba mai mult, 
comandantul diviziei s-a exprimat că, va raporta cele constatate 
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și comandantului C.A.A.T. Reproşul era adresat și șefului de stat 
major al diviziei, nu de mult timp fost comandant de regiment. 

Având în vedere relațiile organizatorice, am raportat 
comandantului că, această constatare este falsă și nu are temei. 
S-au executat atâtea antrenamente, regimentul a fost de două ori 
în Capu Midia și în poligon la Așuluk, a obținut calificative mari 
și deci este în măsură să execute aceste operațiuni. Părerea mea 
era că, a fost un fel de frică, de a nu se întâmpla ceva și să 
afecteze dorința de avansare, promovare atât de râvnite de col. 
Rotariu Constantin. Sigur că această părere nu am raportat-o 
comandantului. În consecință, am cerut permisiunea ca, 
împreună cu patru ofițeri de la secția exploatare, de la șeful 
trupelor de artilerie și rachete antiaeriene al diviziei să ne 
deplasăm la Reșița și să rezolvăm problema. 

Ne-am deplasat la Reșița cu lt. col. ing. Shrenc Eugen, mr. 
Rusu Emil, lt. col. Patroc Traian și lt. col Tușan Viorel și în trei 
zile am rezolvat problema. Mai bine zis, echipele divizioanelor 
de rachete antiaeriene au rezolvat problemele, fără a se întâmpla 
ceva deosebit. 

Și astfel, cu toate forțele și mijloacele, R. 17 R.A.A. a 
intrat în serviciul de luptă permanent, potrivit reglementărilor în 
vigoare. 

Ca în fiecare an, în luna septembrie, au fost repartizați alți 
ofițeri, maiștrii militari și subofițeri pe funcțiile vacante din R. 
17 R.A.A., Reșița. Regimentul trăia, din ce în ce mai mult, pe 
picioarele lui.  

Începea o perioadă, să-i zicem de maturizare a unității, de 
stabilizare. Apar unele schimbări pe funcții în regiment. Înainte 
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de evenimentele din decembrie 1989, modificările în încadrare, 
erau: 

 Șeful cercetării, cpt. Sfara Gheorghe; 
 Locțiitor politic, cpt. Bogdan Alexandru; 
 Șef BOPL, mr. Marinescu Constantin; 
 Șef BOM, lt. maj. Poptelecan Ioan; 
 Șef birou personal, cpt. Ludușan Petru 
 Șeful transmisiunilor, cpt. Trișcă Dumitru, ajutor lt. 

Pasăre Ioan; 
 Comandant al Bt.Pz.Apr.Tp., cpt. Mălinici Octavian; 
 Comandant al Dn. 2 R.A.A., mr. Laslea Ioan; 
 Comandant al Dn. 4 Th., cpt. Segău Marin.  
 
 

3.3 EVENIMENTELE DIN DECEMBRIE 1989, ȘI 
DUPĂ 

 
În regiment, toate activitățile, se desfăşurau normal, 

potrivit planurilor și programelor stabilite și aprobate. Încadrarea 
regimentului se apropia de 100%. Mai erau unele fluctuații de 
personal, în mod deosebit la absolvenții de Academie Militară, 
Academia Tehnică Militară și absolvenții Institutului de 
Medicină Militară. Un fapt, care oarecum m-a deranjat, a fost o 
discuție cu un salariat civil, cu vechime în încadrare, care 
întrebat care mai este atmosfera de lucru în regiment, acesta a 
răspuns sec, „în regiment nu se mai râde...”!? Eu m-am lămurit 
foarte repede despre ce este vorba. 
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O perioadă grea, pentru R. 17 R.A.A., Reșița, a fost cea a 
evenimentelor din 1989. Perioadă grea a fost nu numai pentru 
regiment, ci și pentru Armata Română, pentru populație.  

Înainte de luna decembrie 1989, în PC al D. 34 Ap.A.A.T., 
Timișoara au apărut o serie de situații aeriene, ciudate care, de 
multe ori, au determinat trecerea forțelor și mijloacelor în stări 
de pregătire de luptă superioare. Normal că și R. 17 R.A.A. era 
în aceeași situație. Am întocmit și un raport, eșaloanelor 
superioare, în urma analizării acestor situații, în care am 
exprimat părerea că acestea au fost posibile pentru că, se 
întrebuințau ținte aeriene fictive, false, aspect sesizat imediat de 
operatorii de la stațiile de radiolocație. Acești operatori erau 
maiștrii militari cu multă experiență în determinarea 
caracteristicilor semnalului apărut pe ecranele de indicare ale 
stațiilor. 

În 16 decembrie 1989 s-au declanșat evenimentele de la 
Timișoara. În data de 17 decembrie, după prânz, s-a primit 
indicativul de luptă „RADU CEL FRUMOS”. Asta însemna, 
pentru toate unitățile militare, aparținând Ministerului Apărării 
Naționale, „ALARMĂ DE LUPTĂ PARȚIALĂ”. La primirea 
acestui indicativ, personalul unităților militare, aflat în învoiri, 
permisii, concedii de odihnă etc., era chemat în unitate și se 
sistau acordarea acestora. Personalului unității i se distribuiau 
armamentul individual și câte trei unități de foc muniție, pentru 
fiecare categorie de armament. Se pregăteau documentele și 
fluxul de mobilizare, se treceau forțele și mijloacele în SPL nr. 
2. (stațiile de Rd.Lc. executau în continuu cercetarea de 
radiolocație). În toate punctele de comandă se executa serviciul, 
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alternativ cu echipe de luptă, conduse una de comandant, 
cealaltă de șeful de stat major, cel puțin două, în funcții de 
personalul la dispoziție.. Se întăreau măsurile de pază și apărare 
a unităților. Se încărcau toate rampele de lansare cu rachete 
antiaeriene, pregătite pentru luptă etc.  

Toate aceste măsuri s-au pus în aplicare în toate marile 
unități și unități ale D. 34 Ap.A.A.T.. După evenimentele de la 
București, din 22 decembrie, a apărut o situație aeriană 
complexă, dar asemănătore, oarecum cu cele desfășurate în 
lunile anterioare. Situațiile aeriene complexe, imposibilitatea 
determinării felului țintei, reală sau falsă, unele stângăcii, unele 
hotărâri pripite, unele caractere instabile a unor membrii ai 
echipelor de luptă etc. au dus, până la urmă și la deschiderea 
focului, pe așa-zisele ținte reale, cu mitralierele și tunurile 
antiaeriene și, chiar combaterea cu rachete antiaeriene a 
acestora. R. 17 R.A.A. a lansat trei rachete, două, de către Dn.1 
R.A.A., Valeadeni și una de către Dn. 2 R.A.A., Doclin. Nu este 
un reproș, ceea ce prezint eu. Părerea mea, în urma unei analize 
amănunțite, inclusiv recunoașteri pentru depistarea eventualelor 
fragmente din rachetele lansate, este că, în situațiile aeriene, 
declanșate înainte de 25 decembrie 1989, a fost întrebuințat și un 
fel de bruiaj (imitare a țintelor) de care noi nu aveam cunoștință.  

Mă explic, din nou. Am învățat că, nu poate fi bruiat 
canalul de dirijare al rachetei, la complexele S-75 M „Volhov”. 
Comenzile în impuls, către rachete, erau codificate pozițional în 
durată și în amplitudine. Mai mult, în cazul în care racheta nu 
întâlnește ținta (reală) primește comanda de blocare a cârmelor 
și racheta își continuă deplasarea pe traiectorie, până la secunda 
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82,5 când se auto-lichidează, dacă înălțimea țintei a fost mai 
mare de 5.000m. Dacă înălțimea țintei era sub 5.000m și racheta 
nu întâlnea ținta, atunci racheta primea comanda „maxim în sus” 
și evolua până la auto-lichidare, secunda 82,5 a zborului (80-
90km.). Noi am găsit motoarele cu combustibil solid, care se 
desprind de rachetă în secunda 7,5, după intrarea rachetei în 
strobii de însoțire, dar nu elemente din corpul rachetei. Deci, nu 
era țintă reală și rachetele au zburat, mai departe de semnal, 
până la secunda 82,5, când se autodistruge. Acesta este un caz. 

La Complexele de Rachete Antiaeriene „KUB„ din 
înzestrarea Trupelor de Uscat, racheta nu putea primi comanda 
„LANSARE”, dacă, capul de auto*dirijare al rachetei, dispusă 
pe rampă, nu prindea ținta. Cu toate acestea, la nivelul D. 34 
Ap.A.A.T., a fost lansat un număr de 8 rachete antiaeriene, de la 
complexele „Volhov” și un număr semnificativ de mare de 
rachete„KUB”. În urma desfășurării situației respective, s-au 
găsit rachetele „KUB”, lansate, căzute în apropierea șoselelor 
din jurul Craiovei! Deci rachetele au fost lansate.  

Se poate concluziona că, au fost întrebuințate mijloace, 
instalate pe autovehicule, care se deplasau, dintr-un punct 
stabilit, în altul. Această aparatură, instalată pe autovehicule a 
creat ținte false, care au sensibilizat și focosul radio al rachetei 
„Volhov” și capul de auto-dirijare al rachetei„KUB”. Și 
concluzia finală: „CEL CE FABRICĂ ARMA, FABRICĂ ȘI 
CONTRA-ARMA”... pe care noi nu o cunoșteam....la acea dată! 

Afirm, cu toată responsabilitatea că, „ne-am prins” și nu 
au mai fost combătute, în mod real, ținte false...! Cred că, acesta 
a fost motivul pentru care, nereușindu-se provocarea forțelor 
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antiaeriene și determinarea României de a solicita „ajutor”, după 
evenimentele de la București au apărut alte situații ciudate. Au 
început mişcările populare și s-a solicitat, nu de la C.A.A.T., să 
fie scoase în stradă subunități de militari în termen pentru... 
„împrăștierea demonstranților...”, inclusiv de către regimentele 
de la Hunedoara și Reșița. Din nou un ordin ciudat pentru că, 
unitățile de rachete antiaeriene aveau misiunea de luptă de a 
apăra antiaerian obiective de teritoriu și nu aveau în structură 
subunități și nu au făcut pregătire ca să acționeze în asemenea 
situații. Mai precizez ceva. Fiind șef de stat major al D. 34 
Ap.A.A.T., Timișoara, începând din 17 decembrie, ora 13.00 am 
fost trimis de comandant, la ordinul gl. Gușă... să defilez, cu un 
detașament de peste 100 militari, de la B. 149 Trs./D. 34 
Ap.A.A.T., cu Drapel de Luptă și împreună cu alte detașamente 
de la marile unități și unități militare, din Timișoara, pentru a 
impresiona populația. Nu s-a obținut efectul scontat și am primit 
ordin să „barăm” accesul către Consiliul Județean, în fața Poștei 
Centrale, din Timișoara. Eram echipați cu ținuta de iarnă de 
serviciu, cu armament individual,fără muniție. După ce am 
format un dispozitiv în linie, transversal pe bulevard, s-a primit 
indicativul „RADU CEL FRUMOS”. După aproximativ 3 ore 
am primit muniție, în stradă, am distribuit 3 UF fiecărui militar 
și mai aveam în camionul cu care s-a transportat muniția câteva 
lăzi de muniție nedesfăcute. În afară de unele provocări nu am 
fost atacați, de cineva. Odată cu primirea muniției de război s-a 
precizat că, dacă este nevoie să se tragă la picioare... Se lăsa 
întunericul. Am dat ordin militarilor în termen să nu deschidă 
focul. Dacă este nevoie, să se tragă sus, în pereții clădirilor, să se 
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poată vedea că se folosește muniție de război. S-a tras un cartuș, 
aiurea de către lt. Neamțu, probabil speriat de ceva zgomot... 
ulterior, a devenit membru C.A.D.A. Se înnopta, nu ne ataca 
nimeni, așa că, am luat hotărârea de a părăsi șoseaua și a ne 
retrage pe o străduță, între poștă și bancă, blocând cu militari în 
termen, ambele accese pe străduță. Grija mea cea mare era ca nu 
cumva, cineva să poată intra în posesia unei arme și muniție. 
Am organizat schimburi de pază, la cele două intrări și am cerut 
celorlalți militari în termen să se „odihnească”, care pe unde 
găsește și poate... 

Am făcut această divagație din două motive. Unu, pentru a 
justifica de ce am fost trimis în stradă, la Timișoara. Modul 
„sec”, lapidar de prezentare, a acestui aspect, în scrierea gl. bg. 
(rtr) Cocoșilă Vasile, poate da naștere unei interpretări... Doi, s-a 
primit ordinul de a se trimite subunități pentru împrăștierea 
demonstranților, dar nu să se tragă în demonstranți.  

Aici apare o problemă, care mă deranjează. Clamăm sus și 
tare, folosind orice prilej că, ...” comandantul regimentului a 
refuzat ordinul de ... a trage în populație...”...?! Cine i-a dat acest 
ordin? Ordinul a fost aiurea și, îi aduc aminte autorului că, în 
acele zile era deja, în biroul gl. Mocanu Mircea, nou avansatul 
„general” Kostyal... și iarăși ... ATÂT! 

Evenimente grave s-au petrecut la/în cazarma 
comandamentului regimentului de rachete antiaeriene de la Reșița, 
și nu numai. Cauze, presupuneri, analize la nivel „strategic...”, etc., 
nu doresc să mă lansez. Grav este că, șapte camarazi, șapte militari, 
șapte oameni nu mai sunt printre noi. Rămâne ca „istoria...” să 
stabilească ce și cum, cine, de unde, de ce ... etc. 
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Oricum, evenimentele din decembrie 1989, nu au început, 
nu s-au desfășurat și nu s-au sfârșit cu Cocoșilă, la Reșița și, mai 
mult decât atât ONOAREA Armatei Române, în evenimentele 
din 1989 nu este salvată de acesta și modul său „exemplar” de 
comportament. Fiecare trebuie să-și vadă de onoarea lui, să nu 
fie preocupat de cum să facă să ascundă unele aspecte ce-l 
privesc. Armata Română, a acționat pentru popor și cu poporul. 
Falsă ideea unora că, Armata îl sprijină pe Ceaușescu. Este deja 
un fapt care nu mai trebuie demonstrat. Mai mult, adevărul care 
iese tot mai mult la suprafață în ceea ce privește „eliminarea” 
GENERALULUI MILEA, care a refuzat să execute ordinul 
„comandantului suprem”. 

Încă odată, ne înclinăm cu pioșenie în fața celor căzuți, în 
evenimentele din decembrie 1989, în cazarma regimentului de la 
Reșița. Lor și tuturor celorlalți, care în acele zile fierbinți, au 
săvârșit sacrificiul suprem, le datorăm astăzi bucurăm de a trăi 
în libertate și prosperitate. Felicitări, tuturor celor care au inițiat 
și ridicat, în cazarma R. 17 R.A.A., MONUMENTUL 
ÎNCHINAT CELOR ȘAPTE EROI AI REGIMENTULUI. 

După evenimentele din decembrie 1989, regimentul 
continuă activitatea de instruire, de executare a serviciului de 
luptă, cu forțele și mijloacele în SPL nr. 3, în condițiile noi, ale 
schimbărilor politice, economice și sociale, dar și cele pe plan 
extern. 

În anul 1991, în perioada aprilie – mai, regimentul a 
participat și executat, din nou, trageri de luptă, cu rachete 
antiaeriene. De această dată, în poligonul Capu Midia, pe o țintă 
navală și pe o rachetă-țintă. Ca urmare a dinamicii încadrării 
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regimentului cu personal, aceste trageri s-au executat de către 
echipele de luptă ale regimentului încadrate numai din 
personalul regimentului. Citez doar noile comenzi, astfel: 

- comandant, col. Cocoșilă Vasile; 
- șef de stat major, mr. Pârvulescu Iulian; 
- locțiitor tehnic, cpt.ing. Manea Ionel; 
- comandant Dn. 1 R.A.A., mr. Filimon Victor; 
- comandant Dn. 2 R.A.A., mr. Rațiu Marcel; 
- comandant Dn. 3 R.A.A., mr. Laslea Ion; 
- comandant al Dn. 4 Th., mr. Tender Constantin. 
În anul 1992 s-a desfășurat inspecția Ministrului Apărării 

Naționale, condusă de gl.mr. Ardeleanu Gheorghe, 
Comandantul Academiei Tehnice Militare, București. Inspecția 
s-a desfășurat la ambele regimente de rachete din divizie. Afirm 
acest lucru pentru că, la final regimentul de la Reșița a obținut 
calificativul „BINE”, iar cel de la Hunedoara, calificativul 
„FOARTE BINE”. Cu toate că, rezultatele erau pozitive, pe 
mine m-a deranjat calificativul acordat R. 17 R.A.A. De ce? 
Regimentul a obținut la toate tragerile de luptă, executate în 
străinătate și în țară, calificative de foarte bine, la Controlul 
Financiar Intern foarte bine, în general, în toate domeniile de 
activitate, regimentul a obținut calificative pozitive și nu era 
justificat un calificativ de BINE. 

Am discutat cu gl.mr. Ardeleanu, care a motivat că, nu se 
compară regimentul Reșița cu regimentul Hunedoara. Era 
adevărat, niciodată nu se puteau compara. Nu au avut aceleași 
sarcini de rezolvat. R. 17 R.A.A. a îndeplinit sarcinile, scopurile, 
obiectivele, care le avea, foarte bine? DA. Deci, și regimentul 
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Reșița merită FOARTE BINE. Sincer să fiu nu știu, în final, ce 
calificativ general a primit la inspecție regimentul. Fostul 
comandant susține, în carte că, unitatea ar fi primit FOARTE 
BINE. Așa să fie, foarte bine, dar.... 

În septembrie 1992, col. Cocoșilă Vasile este mutat la A. 
3, Craiova, pe funcția de șef al apărării antiaeriene al armatei.... 

La comanda R. 17 R.A.A. a fost numit fostul șef de stat 
major, mr. Pârvulescu Iulian. Șef de stat major al regimentului a 
fost numit mr. Filimon Victor, fost comandant al Dn. 1 
R.A.A./R. 17 R.A. Predarea - primirea funcției și a Drapelului 
de Luptă, ale R. 17 R.A.A. s-a făcut în prezența comandantului 
D. 34 Ap.A.A.T., Timișoara, gl.mr.(cu o stea) Ciobanu Emil. 

Mr. Pârvulescu Iulian s-a prezentat, în unitate, în luna 
septembrie 1983, fiind tânăr absolvent al Academiei Militare, 
București, repartizat ca, șef de stat major al Dn.2 R.A.A., 
Doclin. În anul 1984 a fost numit comandant al Dn. 2 R.A.A., 
iar din anul 1987 a fost șef de stat major al R. 17 R.A.A., până la 
numirea în funcția de comandant de regiment.  
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CAPITOLUL 4. 
 PORTIȚĂ DESCHISĂ SPRE N.A.T.O., SPRE 

LUME 
 
 

4.1 O SCHIMBARE BENEFICĂ ȘI DESCHIDEREA 
 

Septembrie 1992, mr. Pârvulescu Iulian, a fost numit 
comandant al Regimentului 17 Rachete Antiaeriene, Reșiţa. O 
schimbare, „la față” benefică, a regimentului. Un ofițer 
comandant tânăr și inimos, cu inițiativă, cu o experiență în 
conducere, în regiment, de aproape 10 ani. În această perioadă, a 
trecut și prin situații extreme ca, participant la două trageri de 
luptă, una la Așuluk și una la Capu Midia. A executat foarte 
multe manevre cu tehnica de luptă, a participat, în calitatea de 
șef de stat major al regimentului, la evenimentele din 
decembrie1989. A fost mereu apropiat și s-a preocupat de 
subordonați, de familiile acestora. Un ofițer comunicativ, 
empatic etc. 

Prin această numire, atmosfera de lucru în R. 17 R.A.A. a 
revenit la cea inițială. Stilul de conducere, tineresc, participativ, 
comunicativ a schimbat lucrurile, în unitate. Personalul unității 
venea, din nou, cu drag la serviciu. Din nou se muncea cu 
pasiune, responsabilitate, fără infatuări, fără exagerări, fără 
minciuni, fără bârfe etc. „...DIN NOU SE RÂDEA ÎN 
REGIMENT ...!”.  

Regimentul își continuă activitățile specifice. Noi 
încadrări cu personal absolvent al instituțiilor, militare 
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superioare și cele de ofițeri, maiștrii militari și subofițeri, 
actualizări de documente, schimbări de tot felul și, în anul 1993 
R. 17 R.A.A. împlinește, deja, 10 ani de la înființare.  

După 1989, în activitatea regimentului apare un „element” 
nou, activitatea în unitate fiind până acum cazonă, închisă, 
secretoasă.... și, apare prima vizită a unei delegații militare 
străine, la R. 17 R.A.A., Reșița. 

În urmă cu ceva ani, la Timișoara, la D. 34 Ap.A.A.T., a 
sosit prima delegație de ofițeri, de la comandamentul apărării 
antiaeriene a teritoriului Ungariei, condusă de șeful de stat 
major, col. Keneres. A urmat, la scurt timp, o vizită reciprocă, 
de trei zile, a gl. mr. Ciobanu Emil, col. Zugravu Aurel, șeful 
aviației diviziei, col. Nicolae Marinel, comandantul Bg. 41 
Rd.Lc./D. 34 Ap.A.A.T. și lt.col. Tat Ștefan, șef birou operații la 
Bg. 41 Rd.Lc. și translator, la regimentul de aviație vânătoare, 
de la Kecskemet și la Veszprem, unde era sediul 
comandamentului Apărării Antiaeriene a Ungariei. Cert este că, 
după această vizită, la foarte scurt timp s-a anunțat vizita la 
Timișoara a comandantului apărării antiaeriene, a Ungariei, gl.lt. 
Csurgoy, cu comandantul unității de aviație, de la Kecskemet, 
șeful trupelor de artilerie și rachete antiaeriene și comandantul 
brigăzii de radiolocație.  

Am hotărât să-i ducem, și noi la o unitate militară, 
subordonată. Am ales o unitate militară nouă, cu oameni tineri și 
o cazarmă modernă. Și, bineînțeles că, am ales R. 17 R.A.A, 
Reșița. Astfel s-a ajuns la prima vizită, a unor militari străini, în 
regimentul de la Reșița. Unitatea a organizat foarte bine primirea 
delegației maghiare. După vizitarea unității s-a organizat o 
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întâlnire cu primul președinte al Camerei de Comerț și Industrie, 
din Caraș-Severin, dl. Sorin Frunzăverde. După această 
întâlnire, cu ajutorul directorului OJT, Caraș-Severin, dl Catană 
Iosif, s-a vizitat Stațiunea Semenic, unde a avut loc și o cină 
festivă, în onoarea oaspeților, la care a participat și directorul 
OJT. Delegația a fost cazată la Hotelul Gozna, unde, în salonul 
oficial, s-a servit și cina festivă.  

Prima vizită, a unei delegații militare străine, în regiment a 
fost un succes real și a contribuit, în mod serios, la întărirea 
relațiilor între cele două mari unități de apărare antiaeriană, și o 
prietenie a comandantului regimentului de aviație ungar cu cel al 
regimentului de rachete antiaeriene românesc, întărirea relațiilor 
de colaborare pe linia executării Serviciului de Luptă Permanent 
și într-o țară și în cealaltă.  

De atunci, orice problemă care apărea la joncțiunea dintre 
cele două mari unități, în mod deosebit pe timpul desfășurării 
zborurilor de instrucție ale Av.V. și într-o parte și în cealaltă, le-
am rezolvat telefonic, prin luarea legăturii de către cei doi 
comandanți. La aceste întâlniri, s-a comentat, de multe ori și 
faptul că, politicieni români și cei unguri ar trebui să ia, ca 
exemplu, relațiile dintre militari români și cei maghiari, din 
apărarea antiaeriană a teritoriului. Este adevărat că, am precizat 
și faptul că, „militarii știu mai bine ce înseamnă un război, decât 
un civil...”!? 
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4.2 10 ANI DE EXISTENȚĂ, ÎNCEPE 
MATURIZAREA 

 
Preocupați de rezolvarea problemelor curente, a celor 

specifice și a multiplelor și diverselor probleme care apar, de 
regulă, unele peste altele și de care regimentul, „..har Domnului” 
nu ducea lipsă, s-a sesizat că, R. 17 R.A.A., Reșița împlinește, 
deja, 10 ani de existență. 

Cu acest prilej aniversar regimentul a organizat și 
desfășurat prezentarea unității și a activităților sale conducerilor 
administrațiilor județene și municipale din Reșița. S-a prezentat 
cazarma comandamentului, cazarea și hrănirea efectivelor, 
punctul de comandă al regimentului, executarea Serviciului de 
Luptă Permanent, divizionul tehnic și un flux de pregătire a unei 
rachete antiaeriene. A fost un fel de descătușare pentru militarii 
rachetiști, care, până acum trebuia să păstreze secretul existenței 
unui regiment de rachete antiaeriene, în Reșița, în județul Caraș-
Severin și de satisfacere a curiozității, pentru cei ce vedeau așa 
ceva, pentru prima dată. 

Tot cu ocazia acestui moment aniversar, regimentul a 
organizat și desfășurat, în Piața 1 Decembrie 1918, din 
municipiul Reșița, un grandios ceremonial militar. La acest 
eveniment au fost invitați, de onoare, gl. (r) Mocanu Mircea și 
gl. lt. (r) Teodorescu Eugen, două personalități militare, cu un 
rol major în crearea posibilității de a se desfășura, acum și aici, 
acest ceremonial aniversar. De asemenea, la acest eveniment a 
fost invitat și a participat lecțiitorul comandantului Av. 
Ap.A.A.T., gl. mr. Iliescu Mihai.  
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Întregul ceremonial a decurs foarte bine. Au fost prezente 
multe personalități militare și civile precum și un foarte numeros 
public. Regimentul, potrivit prevederilor regulamentelor 
militare, a pregătit și o masă festivă. Pentru invitați s-a organizat 
și servit o masă festivă la Cabana Crivaia, iar pentru cadrele și 
militarii în termen ai regimentului, în blocul alimentar de la 
comandamentul regimentului. 

Ca în fiecare an, de la înființare și până în prezent, unitatea se 
completează cu personal nou. Unii, mai cu pile mai cu rude, mai cu 
propte și pe care nu îi interesa „ce fac, ci unde fac”, nu „făceau prea 
mult timp, umbră pământului, la Reșița. Erau însă, și cei mai mulți 
care, rămâneau, își vedeau de treabă, se adaptau și se acomodau 
condițiilor locale, își întemeiau o familie și deveneau REȘIȚENI... 
„GUGULANI”. În general, regimentul a avut, un mare noroc 
pentru că, din punct de vedere al locuințelor pentru cadre nu a 
suferit prea mult. Acest lucru se datorează și faptului că, de la 
apariția primilor militari ai regimentului relațiile cu administrațiile 
locale au fost foarte bune, atât în Reșița, Brebu, Doclin cât și 
Anina. Remarc relațiile deosebite, create de mr. Pârvulescu Iulian, 
comandantul de regiment cu dl. ing. Sorin Frunzăverde, continuate 
de col. Filimon Victor, până la desființarea regimentului, și după, 
până la „plecarea în ceruri” a regretatului prieten, politician și fost 
Ministru al Apărării Naționale.  

Erau din ce în ce mai multe semne că, România dorea 
intrarea în Uniunea Europeană. Primul pas, aproape necesar, era 
intrarea în N.A.T.O. Apar tot mai multe delegații de militari 
străini care încep să viziteze unitățile militare în scopuri 
apropiate de rolul și misiunea acestora. 
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În anul 1994, R. 17 R.A.A. este vizitat de o delegaţie 
militară americană, specializată pe problemele de apărare 
antiaeriană și urmărea modul în care se executa Serviciul de 
Luptă Permanent, într-o unitate de rachete antiaeriene, înzestrată 
cu complexe de rachete antiaeriene, tip S-75M„VOLHOV”. 
Delegația era formată din trei ofițeri. Un maior, șeful delegației, 
un căpitan femeie, comandantul unei subunități de rachete 
antiaeriene și încă un căpitan. Au vizitat unitatea, punctul de 
comandă și divizionul tehnic. S-au interesat de multe aspecte: 
posibilitățile de cercetare; posibilitățile de combatere ale 
regimentului; probleme de eficiență și eficacitate ale unității; 
caracteristicile tehnice și serviciul de luptă la material; modul de 
pregătire și alimentare a unei rachete de luptă. Cred că, a fost 
vorba de compatibilitatea sistemelor noastre cu cele ale 
N.A.T.O. A vizitat și un divizion de rachete antiaeriene, cel de la 
Valeadeni. 

Regimentul a organizat și timpul liber al delegației. 
Cazarea a fost la un hotel, fostul al partidului, din Stațiunea 
SECU și tot acolo, comandantul de regiment a oferit o cină 
festivă, în cinstea oaspeților străini. Și la această parte a 
activităților, organizate pentru delegație s-a primit un sprijin 
substanțial din partea dl. Cătană Iosif.  

R. 17 R.A.A. s-a ridicat la nivelul așteptărilor, eșalonului 
superior și al delegației. A fost un alt prilej de a demonstra 
„lumi” că, militarii români sunt serioși, foarte bine instruiți, 
deschiși și doresc cu ardoare intrarea în Organizația Atlantică. 

Spre toamna anului 1994, regimentul a primit o nouă 
vizită a unei delegații militare, de această date din partea 
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N.A.T.O. și care avea ca obiectiv executarea serviciului de luptă 
permanent. În urmă, cu câteva zile, delegația militară a vizitat 
regimentul de elicoptere de la Caransebeș. 

Delegația era condusă de col. Smith, american și era 
compusă din cinci ofițeri, marea majoritate englezi. La fel ca și 
delegația americană, precedentă au urmărit modul în care se 
execută SLP. S-a ordonat, de către comandantul de regiment, SPL 
nr. 1și delegația a vizitat toate posturile și punctele, aflate în această 
stare, din regiment. Bănuiesc și de această dată că, s-a urmărit 
modul în care poate fi ancorat sistemul nostru de ridicare a 
capacității de luptă și a posibilităților de combatere cu cel N.A.T.O. 

Și de această dată, regimentul, tot cu ajutorul dl. Cătană 
Iosif, a cazat delegația în Stațiunea Semenic, a organizat o 
deplasare pe vf. Gozna și a oferit o cină festivă, în salonul oficial 
al Hotelului Gozna. 

 
 
4.3 PRIMIREA DRAPELULUI DE LUPTĂ AL R. 17 

R.A.A. „SEMENIC” 
 

Schimbările survenite, după evenimentele din decembrie 
1989, în plan politic, economic și social, au determinat schimbări, 
unele substanțiale și în domeniul militar. Astfel că, în anul 1995, 
unitatea primește o nouă denumire și un nou Drapel de Luptă. 

Începând cu 1 Decembrie 1995 regimentul primește 
denumirea de REGIMENTUL 17 RACHETE ANTIAERIENE 
„SEMENIC” și primește un nou Drapel de Luptă. Ceremonialul 
înmânării-primirii Drapelului de Luptă s-a desfășurat în Piața 1 
Decembrie 1918, din municipiul Reșița.  
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Primirea noului Drapel de Luptă, de către regimentul de 
rachete a fost un nou moment solemn, măreț în viața 
regimentului, cu multe semnificații: completarea denumirii 
unității, cu apelativul „SEMENIC”, înmânat de Ziua Națională a 
României, în Piața 1 Decembrie 1918, la 10 ani „distanță”, de la 
primirea primului Drapel de Luptă de către unitate.  

Ceremonialul înmânării Drapelului de Luptă a început cu 
Sfințirea Drapelului de Luptă, de către un sobor de preoți, în 
frunte cu Prea Sfințitul Emilian Lovișteanul, episcop vicar al 
Episcopiei Caransebeșului. A fost un moment unic, prima 
sfințire a Drapelului de Luptă al R. 17 R.A.A. „SEMENIC”. 

Ceremonialul a urmat cursul normal, potrivit prevederilor 
regulamentelor militare. La acest moment măreț, pentru 
regiment au participat, alături de militarii unității și subunități de 
militari de la alte unități militare, de la pompieri, jandarmi etc. 

Drapelul de Luptă a fost înmânat comandantului de 
regiment, col. Pârvulescu Iulian, de către comandantul D. 34 
Ap.A.A.T., gl.bg. Ciobanu Emil. La festivitate a participat de 
asemenea, Președintele Consiliului Județean Sorin Frunzăverde, 
primarul municipiului Reșița și alte, multe personalități civile și 
militare. Au participat aproape toate familiile cadrelor militare și 
numeroși localnici. Mărturisesc, cu mândrie că, după cons-
tituirea regimentului, Reșița, în special locuitorii ei au avut 
parte, și ei, de multe ceremoniale militare care, așa cum îi 
cunosc, doreau și au vrut să vadă așa ceva. A urmat, potrivit 
prevederilor regulamentului, masa festivă pentru personalul 
unității și invitați, în sălile de mese ale blocului alimentar, din 
comandamentul regimentului 
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Înaintea datei de desfășurare a ceremonialului înmânării 
Drapelului de Luptă, regimentul a organizat o vizită de 
reciprocitate, pentru un grup de generali și colonei superiori, din 
armata Chinei. Și de astă dată, ideea de a vizita Reșița, de către 
delegația chineză îmi aparține, având în vedere ospitalitatea 
caracteristică a personalului regimentului și posibilitățile zonei 
de a prezenta unor chinezi ceva ce în China nu prea puteau să 
vadă. Și, într-adevăr s-a reușit. Delegația a fost primită în 
municipal Reșița de către comandantul de regiment, care a oferit 
un dineu oficial, la vila de protocol din incinta U.C.M.R. După o 
masă copioasă, cu specific bănățenesc de munte s-a urcat la 
Stațiunea Trei Ape. În afară de faptul că, stațiunea este foarte 
frumoasă, aproape în vârf de munte și un lac mare creat de trei 
ape care se varsă în el, delegația chineză, și nu numai, a avut 
parte de niște surprize inedite. În stațiune delegația chineză a 
întâlnit un grup numeros de copii care vizitau și ei stațiunea. 
Foarte bucuroși de această neașteptată întâlnire, chinezii au făcut 
foarte multe fotografii cu copii și, spre surprinderea noastră, au 
scos din buzunarele mantalelor bomboane și au servit cu ele 
copii. Cea mai frumoasă surpriză a fost că, aproape din senin, a 
început să ningă , abundent, cu niște fulgi mari de zăpadă. 
Surprinderea cea mai mare a fost a unui general și a unui 
colonel, de loc din sudul Chinei, zona Shenzheng, care nu 
văzuseră până atunci zăpadă, cum ninge. Fericiți și încântați de 
tot ce au avut parte în Stațiunea Trei Ape, membri delegației 
chineze au mai avut parte de o surpriză. Cazați la vila de 
protocol a Cabanei U.C.M.R., de la Lacul Văliug, pe timpul 
cinei festive, servite în salonul oficial. Au fost încântați să 
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asculte un repertoriu de cântece bănățene, interpretat, de nimeni 
alta, de marea noastră interpretă de muzică populară Nicoleta 
Voica și de încă un interpret. Seara a fost totală. Au fost foarte 
plăcut impresionați de faptul că, într-un timp atât de scurt au 
putut cunoaște atât de multe frumuseți ale Caraș-Severinului, ale 
Banatului de Munte.   

În cadrul schimbărilor produse, în cadrul Armatei 
României, s-a înființat la Timişoara, Corpul 2 Aviație și Apărare 
Antiaeriană a Teritoriului. 

Col. Pârvulescu Iulian, începând din septembrie 1996 a 
fost numit locțiitor al comandantului C. 2 Av.și Ap/A.A.T., 
pentru Artilerie și Rachetele Antiaeriene, La comanda R. 17 
R.A.A.„SEMENIC” a fost numit Col. Filimon Victor. Șef de 
stat major, al regimentului a fost numit mr. Aromânesei Radu. 

Col. Filimon Victor este de asemenea, un ofițer de 
comandă, cu experiență în cadrul regimentului. Numit în 1984, 
după absolvirea Academiei Militare, București, în funcția de șef 
de stat major la Dn. 2 R.A.A./R. 17 R.A.A., a fost numit, în anul 
1986 comandant al dn. 1 R.A.A./R. 17 R.A.A. și, din anul 1992, 
numit șef de stat major al R. !7 R.A.A. Înainte de Academia 
Militară a fost încadrat, la Dn. 3 R.A.A./ R. 15 A.A.Mx., 
Hunedoara, ca ofițer pe stația de radiolocație, ofițer tehnic 
sistem SFC, șef BOPL la divizion. A participat la trageri de 
luptă, în poligonul Așuluk, atât cu R. 15 A.A.Mx. cât și cu R. 17 
R.A.A., precum și la trageri de luptă, în poligonul Capu Midia, 
cu R. 17 R.A.A. Deci, un ofițer specialist, cu experiență solidă 
în trupele de rachete antiaeriene din C.A.A.T. 
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CAPITOLUL 5. 
MATURIZARE, SCHIMBARE, DESFIINȚARE 

 
 
În anul 1993, 1994, R. 17 R.A.A, a preluat, de la Ministerul 

Turismului, Cabana CRIVAIA, situată în Stațiunea VĂLIUG, 
pentru administrare, avand ca destinație principală recuperarea 
fizică și psihică a personalului întors din teatrele de operații. 

Regimentul a sprijinit, prin intervenții la Romsilva Caraș-
Severin, pentru sponsorizare, cu material lemnos, mitingul 
aerien, desfășurat pe aerodromul Giarmata. 

Regimentul sprijinea cluburile sportive din Reșița, după 
anul 1995, pentru participarea la antrenamente si competiții a 
sportivilor care își îdeplineau stagiul militar, în subunitățile 
regimentului. 

Până la desființare, regimentul a donat, caselor de bătrâni, 
din municipiul REȘIȚA, normele de hrană a celor, din 
personalul regimentului, care nu participau la mesele festive.  

De asemenea, regimentul a sprijinit înființarea, 
dezvoltarea și funcționarea postului regional de radio „RADIO 
REŞITA, DRAGOSTEA MEA”. 
 

5.1 SCHIMBĂRI, SERVICIUL DE LUPTĂ 
PERMANENT, TRAGERI DE LUPTĂ, APLICAȚII 
 

Numirea col. Filimon Victor, la comanda regimentului a 
fost o normalitate și o siguranță că, atmosfera de lucru plăcută, 
seriozitatea, responsabilitate și, de ce nu, bucuria de a lucra în 
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unitate și într-un asemenea colectiv vor continua. Col. Filimon 
Victor a practicat același stil de conducere participativ, 
comunicativ. A fost mereu apropiat de subordonați, pe care ia 
cunoscut, îndrumat și sprijinit. Col. Filimon Victor a continuat 
relațiile strânse cu administrațiile locale cu directorii instituțiilor 
și întreprinderilor din zonă, cu comandații și șefii structurilor 
militare, din municipiul Reșița, aparținând M.Ap.N. sau M.I. 

Se împlinesc deja 13 ani de când a luat ființă R. 17 R.A.A. 
Sunt 13 ani de muncă asiduă, plină de neprevăzut, 
„REGIMENTUL DE PE DEAL” se maturizează. Vin promoții 
noi, alții pleacă, după un timp mai mare sau mai mic de 
activitate, unii dau examen la Academia Militară, București și 
reuşesc, unii dintre aceștia, după absolvire se întorc în unitate, 
pe funcții mai mari decât cele de pe care au plecat, într-o unitate 
de elită, la poalele Munților Semenic, alții se apropie de 
pensionare, copii cadrelor militare încep să crească, alții de abia 
se nasc. Viața R. 17 R.A.A. „SEMENIC” merge înainte... 

În 1996 au fost înlocuite complexele de dirijare a rache-
telor, S 75M, din cele trei dinizioane de rachete antiaeriene, cu 
complexe S 75M4, din Republica MOLDOVA, fiind la acea 
dată cele mai moderne, din trupele de rachete antiaeriene, din 
țară (o cabină în plus pentru protecția canalelor de dirijare a 
rachetelor). Complexele de rachete vechi, din cele trei 
divizioane au fost conservate, strânse, transportate și predate la 
depozitul Hațeg.  

În anul 1998 regimentul „merge” din nou la trageri, în 
Poligonul de Tragere Capu Midia, cu alte echipe de luptă. Noroc 
că în rândul ofițerilor, maiștrilor militari, care încadrau 
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complexele de rachete antiaeriene fluctuația nu era așa de mare. 
Comandanții de unitate și cei de subunități s-au schimbat mai 
des. Promovări, mutări, schimbări, încep să apară și restructurări 
etc. 

Echipele de luptă, în 1998 erau conduse de: 
• col. Filimon Victor, comandant de regiment; 
• cpt. Gordon Iacob, comandant Dn. 1 R.A.A.; 
• cpt. Cucu Cătălin, șef de stat major Dn. 2 R.A.A.; 
• mr. Șerbescu M., comandant Dn. 3 R.A.A. 
• lt.col. Bogdan Alexandru, comandant Dn. 4 Th. 
Calificativul obținut de regiment a fost „FOARTE BINE”! 

În anul 1999, la comanda Dn. 3 R.A.A., Anina este numit cpt. 
Postu Corneliu, la Dn. 4 Th. este numit mr. Cojocaru Florin, iar 
în anul 2000 este numit mr. Popescu Constantin. 

În anul 1998, aplicația tactică cu trupe și trageri de luptă, 
din polgonul Capu Midia s-a desfășurat în cooperare cu Bg. 
R.A.A., înzestrată cu complexe de rachete antiaeriene, cu bătaie 
mică, S 125 „NEVA”, din Republica MOLDOVA. Cooperarea a 
foarte benefică pentru regiment pentru că, la moldoveni erau 
ofițeri, tehnici de sisteme, care au lucrat și pe coplexele S 75 M4 
și care au lansat peste 20 rachete în poligonul din Asuluk. 

În anul 2001, în compunerea R. 17 R.A:A.„SEMENIC” 
intră Cp. 85 Rd.Lc. Încep restructurările, redenumirile, C. 2 Aer. 
„MUREȘ”, Timișoara, Regiment de rachete Aer Sol... State 
Majore ale Categoriilor de Forțe Armate... ş.a.m.d. Se 
întocmește, la nivelul Statului Major al Forțelor Aeriene un Plan 
de Restructurare. Comanda Forțelor aeriene este preluată de 
aviatori. La început a mai fost locțiitor al comandantului un 
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general de altă specialitate militară, de regulă un artilerist sau 
rachetist antiaerian și eventual pe la resurse câte un radio-
locaterist... 

În perioada martie - noiebbrie 1999, pe timpul războiului 
N.A.T.O. – Serbia, privibd separarea Kosovo, sub administrarea 
O.N.U., R. 17 R.A.A. a fost în prima linie, privind 
supravegherea aeriană și terestră, din zona de conflict. Au fost 
luate măsuri suplimentare, în vederea obținerii de informații, 
prin amplasarea, în dispozitivul de luptă a Dn. 2 R.A.A., Doclin 
(cel mai apropiat divizion de zona de conflict), a unei celule de 
luptă radioelectronică (stație de recepție). Pentru interzicerea 
pătrunderii, din direcțiasud-est, a  aviației militare a Serbiei, s-au 
luat măsuri pentru redislocarea, la ordin, a unui divizion de 
rachete antiaeriene (Ceresnai) și realizarea unui dispozitiv de 
luptă liniar.  

În toamna anului 1999, C. 2 Aer. „MUREȘ” este inspectat 
de comisia de inspecție a M.Ap.N. Președintele comisiei de 
inspecție, gl.lt. Rus Iosif a solicitat să mergem și la regimentul 
de la Reșița, care nu era prevăzut să fie inspectat. Am făcut 
deplasarea la Reșița, împreună cu gl. Rus. Cred că a fost mai 
mult o curiozitate a domnului general de a vedea noua cazarmă a 
regimentului finalizată, aproximativ în același timp cu cea a Bz. 
El. de la Caransebeș. Președintele comisiei de inspecție, gl.lt. 
Rus Iosif a fost forte mulțumit de ceea ce a văzut. O cazarmă, 
care părea încă nouă, întreținută, ordonată, în continuare, în 
general cu oameni tineri și care își îndeplineau cu seriozitate 
atribuțiunile de serviciu. Și cazarma de la Caransebeș arăta 
foarte bine. 
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Să revenim. În anul 2002, în poligonul Capu Midia, se 
desfăşoară aplicați, cu trageri de luptă, executate de R. 17 
R.A.„SEMENIC”, foarte mediatizată. Eu zic că, ... aveau ce și 
pe cine mediatiza...  

- Comandantul R. 17 Sol Aer, col. Filimon Victor. 
- Șef de stat major, al regimentului, mr. Postu Corneliu. 
- Comandant Dn. 1., mr. Nedelea Florin. 

- Ofițer cu dirijarea, la D. 1, cpt. Pop Adrian. 
- Comandant Dn. 2, mr. Cucu Cătălin. 

- Ofițer cu dirijarea la Dn. 2, lt. Porcariu Stelu. 
- Comandant Dn. 3, mr. Sârbu Gheorghe. 

- Ofițer cu dirijarea, la Dn. 3, lt. Tarciu Victor. 
- Comandant Dn. 4 Th., mr. Popescu Constantin. 
- Comandant companie Rd.Lc., cpt. Neagoe Daniel. 
- Calificativul general, obținut de Regimentul 17 Rachete 

Aer Sol, „SEMENIC”, la aplicația tactică, cu trageri de luptă a 
fost de FOARTE BINE.  

 
 

5.2 ÎNCEPE MAREA RESTRUCTURARE 
 
 La acest subcapitol, mai întâi, aș avea ceva de comentat, 

vis-á-vis de modul în care s-a organizat și desfășurat 
restructurarea în Statul Major al Forțelor Aeriene.  

În perioada, aprilie 2000, ianuarie 2001 am fost consilier 
al Ministrului Apărării Naționale. În această demnitate, aveam 
cunoştință de unele date din Planul Statului Major al Forțelor 
Aeriene, privind restructurările. Prima unitate militară, din 
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Forțele Aeriene, propusă, în plan, pentru restructurare, a fost 
unitatea de aviație de la Ianca, iar printre ultimele unități militare, 
era prevăzut și regimentul de rachete antiaeriene, de la Reșița. Un 
plan realist, având în vedere vechimea unităților militare, care mai 
supraviețuiau (încă) cu câteva avioane IAR 93, avioane de 
antrenament, fabricate la Craiova. Regimentul de la Ianca nu a fot 
restructurat, conform planului inițial. A rămas, bine mersi, încă o 
bună bucată de timp, dar s-a desființat, în schimb, regimentul de 
rachete, de la Reșița, înființat în anul 1983, cu nişte construcții, 
pentru cazărmi, finalizate în toamna abukui 1985...??? La 
conducerea Statului Major al Forțelor Aeriene, așa cum am 
afirmat și mai sus, s-au instalat, numai aviatori. Astfel, la 
conducerea S.M.F.A., în această perioadă, au fost gl. Bucșe și gl. 
Gheorghe, ambii, în tinerețe, au lucrat în unitatea de la Ianca. Și 
uite așa, în urma unei gândiri profunde, ...„la un meci de tenis de 
câmp”, în compania superiorilor, a fost posibilă „menținerea în 
viață a unei relicve”, în detrimentul unei unități militare, noi, cu 
personal tânăr, cu familii tinere și recent stabilite în municipiul 
Reșița. Construcții noi, cu utilități moderne, care mai puteau fi 
folosite o perioadă de timp. Să nu mai vorbim de atâția copii mici, 
ai familiilor cadrelor militare, școlari și care dintr-o dată, s-au 
trezit fără un sprijin stabil. Nu a mai contat nimic. Interesul să 
trăiască. Mă mir că, celui care a hotărât această măsură ...„nu i s-
a rupt vârful la creion”(îl citez pe gl. Bucse). Pentru a înveseli 
spiritele, după această mârșăvie descrisă, mai redau, reacția unui 
pilot, de la Gp. 91 Av.V.B., Giarmata, cpt. pilot Voicu, la numirea 
gl. Bucșe în funcția de comandant al St.Maj. al Forțelor Aeriene 
... „mai bine îl numeau comandant pe gl. Iordănescu ... ăsta măcar 
știe să joace fotbal...”. 



85 

La finalul acestui subcapitol aduc în atenție remarca unui 
coleg, șeful promoției 1976, din Academia Militară: ...„Nu a 
existat nici un fel de reformă, ci doar o restructurare distructivă 
și chiar criminală” ... Adevăr grăiește domnul general (rtr) 
Gheorghe Văduva, cu o bogată carieră militară, din care, 24 de 
ani ca jurnalist militar! Restructurarea, mă refer, în special, la 
categoria de forțe armate, S.M.F.A., s-a făcut „pe genunchi”, 
fără a se țină cont de ceva. Obiective ca Brașov, Galați, Craiova, 
Hunedoara, Reșița au rămas fără apărare antiaeriană.  Nu este 
vorba că, atunci ne-ar fi atacat cu aviația cineva. Este vorba de 
brutalitatea cu care s-a desfășurat, interesele (și aici?!) unora de 
a ne diminua capacitatea de apărare. Nu s-a reușit în decembrie 
1989, dar s-a reușit acum și fără luptă!?! Nu mai aveam resurse? 
Da, tehnica de luptă era de proveniență sovietică și deci nu mai 
primeam rachete, combustibili, piese de schimb etc. Dar, mai 
aveam resurse de funcționare pentru complexele de rachete 
antiaeriene, termen de garanție pentru rachetele antiaeriene, 
pentru combustibili? Puteam să folosim un complex de rachete 
antiaeriene, cu resursa de funcționare consumată, ca piese de 
schimb. Și sunt multe alte argumente pentru a nu ne fi grăbit cu 
„restructurarea”. Atât de mult personal, specializat, dispo-
nibilizat? Sau trebuia să cumpărăm alte rachete? Și atât! 
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5.3 DESFIINȚAREA, PREMATURĂ, A R. 17 R.S.A. 
„SEMENIC” 

 
În vara anului 2002, întră în vigoare primele restructurări, 

în cadrul regimentului de la Reșița. Regimentul primește 
denumire de Aer Sol, în loc de antiaerian (denumire folosită de 
N.A.T.O. în locul denumirii rusești). D. 2 Aer., Timișoara se 
desființează. Regimentul de la Reşița se subordonează operativ 
Bg. 1 R.Sol Aer, București. Divizioanele 2 și R. Aer Sol ies din 
serviciul de luptă permanent și se dislocă, cu tehnica de luptă, în 
cazarma comandamentului de la Reșița. Începând cu luna 
octombrie 2002 încep restructurări și în structura de personal a 
regimentului. S-au desființat multe funcții de salariați civili , dar 
și de militari. Spre sfârșitul lunii octombrie 2002 s-a primit 
ordinul de pregătire a măsurilor pentru desființarea regimentului 
de la Reșița. 

În luna decembrie 2002 este scos, din SLP și punctul de 
comandă al regimentului. 

De la 30 aprilie 2003, au început activitățile pentru 
desființarea regimentului. Comandant de regiment, col. Filimon 
Victor, iar șef de stat maior, col. Aromanesei Radu, Comandanți 
de divizioane: mr. Postu Corneliu, la 1; lt.col. Chirvasă Mircea, 
la 2; lt.col Boeru Decebal, la 3; mr. Popescu Constantin, la 4. 

Majoritatea cadrelor militare, care îndeplineau condiții de 
pensionare au trecut în rezervă, o parte, au făcut raport și au fost 
mutați în Ministerul de interne, la IJP, Caraș-Severin, sau la 
SRI, Caraș-Severin. Înainte de sosirea ordinului de desființare a 
regimentului, o parte din cadrele militare, au fost mutate la 



87 

C.M.J., Caraș-Severin. Majoritatea cadrelor militare, care au 
trecut în rezervă s-au încadrat în diferite instituții de stat civile, 
sau la firme private din Reșița. Salariații civili din unitate, 
disponibilizați s-au angajat în instituțiile, întreprinderile și 
unitățile economice, precum și la firme private din municipiul 
Reșița. 

Complexele de rachete antiaeriene S 75 M, Volhov și tot 
ce depindea de ele, au fost conservate și trimise, o parte la Bg. 1 
Aer Sol, București, iar cealaltă parte la depozitul Hațeg. Tehnica 
de radiolocație a fost distribuită în mai multe subunități de 
radiolocație. Celelalte categorii de tehnică militară au fost, de 
asemenea, distribuite la diverse unități militare. Armamentul de 
infanterie și munițiile au fost îmbarcate în vagoane și 
transportate la depozitele teritoriale. Același lucru s-a întâmplat 
și cu celelalte materiale. Cazărmile au fost predate, coman-
damentul regimentului la Consiliul Județean, Caraș-Severin, iar 
celelalte, administraților locale, sau luate în primire și în pază, 
de Secția Domenii, Craiova. 

Un aspect, foarte plăcut, să faci parte din R. 17 R.A.A., 
Reșița. Îmi produce mare bucurie să îl relatez despre asta. Ofer 
un exemplu. Blocul alimentar, din comandamentul regimentului, 
a fost achiziționat de o firmă privată, patron fiind o doamnă, 
medic, care a transformat pavilionul într-un centru de 
recuperare, pentru persoane vârstnice, imobilizate la pat. În afară 
de faptul că, fostul bloc alimentar arată foarte bine pe exterior, a 
modificat interioare (a introdus și lift între cele două nivele...), 
astfel încât, dintr-un bloc alimentar???, la a cărei existență am 
contribuit și noi (personalul regimentului) s-a ajuns, prin grija 
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unui om inimos, medic specialist, empatic etc., un pavilion 
pentru recuperarea oamenilor aflați în suferință. Nu este o laudă, 
dar pe vremea când participam la STE-urile, de la Direcția 
Proiectări Construcții Militare, discutând despre compar-
timentări, fațade, utilitate, dotări interioare etc., de multe ori am 
spus …„să facem în așa fel ca, atunci când, pavilioanele nu vor 
mai fi necesare pentru armată să poată fi folosite de către 
instituții civile, ca sanatorii, tabere pentru copii etc.” În acest caz 
gândurile noastre au prins „VIAȚĂ”. 

 
„VENI, VIDI, VICI”, de la Iulius Cezar, citire ... !  

Valabilă și pentru personalul R. 17 R.A.A., care a scris o 
frumoasă pagină de istorie, din viața inimoșilor rachetiști 

antiaerieni, din Armata României. 
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ÎN LOC DE SFÂRȘIT, 
 
O unitate militară minunată, cu o existență minunată, de 

20 de ani, preluată de la zero, de către oameni minunați, tineri, 
inimoși și serioși. Mulți dintre aceștia au fost promovați, 
înaintați în grad. Unii, dintre aceștia au trecut, în mod onorabil, 
în rezervă, alții au ajuns deja în retragere, alții, din păcate, care 
au muncit în regiment, au făcut cinste unității, acum nu mai 
putem să spunem, decât că le mulțumim și ... „să le fie țărâna 
ușoară...”. 

Câteva exemple, într-o ordine aleatoare...:  
 Maior, Ciobanu Emil – în 30 iunie 1983, comandant 

de regiment. În aprilie 1987, numit șef de stat major, la D. 34 
Ap,A.A.T. În luna aprilie 1990 numit în funcția de comandant al 
D. 34 Ap.A.A.T., Timișoara. Pe data de 7 mai 1990, avansat la 
gradul de general maior(cu o stea). În anul 1996, se înființează 
Corpul 2 Aviație și Apărare Antiaeriană a Teritoriului, 
Timișoara. Comandant de corp, gl.bg. (cu o stea) Ciobanu Emil. 
Din aprilie 2000, consilier al Ministrului Apărării Naționale. La 
1 Decembrie 2000, avansat la gradul de general maior(cu două 
stele, decorat cu Ordinul Național „STEUA ROMÂNIEI”, în 
grad de Comandor). În data de 15 ianuarie 2001, trecut în 
rezervă. În anul 1996 avansat, in rezervă, la gradul de general 
locotenent(cu trei stele). „Am comandat regimentul, așa cum am 
învățat și am văzut (furat !), după firea mea, felul meu de a fi.. 
Și, ceea ce este foarte, foarte important, l-am îndrăgit, atât 
regimentul cât și personalul lui, am îndrăgit rachetele antiaeriene 
mult, chiar foarte mult. ... norocul meu, ... am beneficiat de 
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inteligența lor, de îndrumarea lor, cerințele lor, ... Personal, lor 
le datorez formarea și maturizarea ca ofițer de comandă, 
cunoașterea și adoptarea unui stil de conducere participativ, 
comunicativ, empatic etc. ...mă simt mereu îndatorat, ... chiar și 
cu o reverență, în memoria domniilor lor...: general Mocanu 
Mircea, gl.lt.. Drăghici Constantin, gl.lt. Ularu Romulus, gl.lt. 
Teodorescu Eugen, gl.lt. Puiu Dumitru, gl.lt. Popa Dimitrie, 
gl.mr. Dumitrescu Dumitru, col. Moraschi, col. ing. 
Constantinescu Lică, col. Bontaș Teodor, col. Bârsan Mihai, 
col. Socaciu Petre și mulți alții. ” 

 Maior, Cocoșilă Vasile – în 30 iunie 1983, șef de stat 
major, aprilie 1987 – septembrie 1992 comandant de regiment 
.... „R. 17 R.A.A. avea un rol strategic important prin 
interzicerea pătrunderii în spațiul aerian a țintelor aeriene care 
puteau pătrunde în partea de sud vest a țării și existau forțe 
interesate ca regimentul să nu își poată îndeplini misiunea de 
luptă. Pe de altă parte deoarece nu s-a răspuns la scenariul de a 
opune armata populației regimentul trebuia „pedepsit”... 

 Locotenent major, Pârvulescu Iulian – în septembrie 
1983, numit din Academia Militară, șef stat major la Dn. 2 
R.A.A. (a fost delegat ca diriginte de șantier, la divizionul 2, 
care, fizic, nu exista), în 1984 numit comandant de divizion. 
Între anii 1987 – 1996 a fost șef de stat majo, iar apoi 
comandant de regiment. În septembrie 1996, numit locțiitor al 
Cdt. C. 2 Av.Ap.A.A.T., pentru Art. și R.A.A. în anul 1999 a 
fost numit comandant al Bg. 14 A.A./ C. 1 Av.Ap.A.T., Ploiești 
și avansat general de brigadă(cu o stea). În anul 2000, locțiitor al 
comandantului D. 2 Aer./S.M.F.T., iar în anul 2003 este numit 
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comandant al Bg. 4 Art.A.A./C. 1 A./SMFT. Ca urmare a 
restructurărilor, din Armata României, este numit șef de stat 
major și ulterior (2006) director al S.M.F.T. În anul 2007, 
promovat Inspector General la Inspectoratul General al M.Ap.N. 
și din anul 2008, Șeful Corpului de Control al Ministrului 
Apărării Naționale și avansat la gradul de general maior (cu 
două stele). În anul 2010 trecut în rezervă.  

 Căpitan, Filimon Victor – în septembrie 1985, numit 
șef de stat major la Dn. 2 R.A.A./R. 17 R.A.A., iar în anul 1986, 
este numit comandant la Dn. 1 R.A.A./R. 17 R.A.A. În anul 
1992 este numit şef de stat major, iar în anul 1996, comandant al 
R. 17 R.A.A. „SEMENIC”. A participat la două trageri, cu 
rachete antiaeriene în poligonul Așuluk și la trei în poligonul 
Capul Midia. A fost comandantul de regiment care, după 18 ani 
de activitate, pe diferite funcții de conducere, în R. 17 R.A.A., 
Reșița a trebuit, nu fără remușcări, să desființeze unitatea. În 
anul 2003 a fost promovat Comandant al Taberei de Instrucție și 
Poligonul de Trager Antiaeriene, Capu Midia. În anul 2006 a 
trecut în rezervă.  

 Locotenent, Cavaleru Dan – 1984 – 1989 diferite 
funcții în Dn. 3 R.A.A./R. 17 R.A.A. 1989-2001 ofițer student 
Academia Militară, București. 1991-2001 mai multe funcții la 
Centrul de Pregătire și Perfecționare al Cadrelor de Art. și 
R.A.A,, București. 2001-2009 mai multe funcții în Dir. Op. a 
S.M.G., București. 2009 numit comandant al Bg. 1 Sol Aer., 
„General Nicolae Dăscălescu”, București și avansat la gradul de 
general de brigadă(cu o stea). 2014 numit în funcția de locțiitor 
al șefului S.M.F.A. 2016 locțiitor al Cdt. C.F.I., trecut în rezervă 
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și avansat general maior (cu două stele). „Timpul în care am 
servit în cadrul R. 17R.A.A. a însemnat pentru mine perioada 
cea mai prolifică din punct de vedere al pregătirii profesionale 
de specialitate, fapt care m-a ajutat enorm la îndeplinirea 
funcțiilor ulterioare...” 

 Locotenent major inginer, Moraru Cătălin – 1984-
1985 șef „AKORD”/R. 17 R.A.A., Reșița. Din anul 1985-1989 
lector la catedra R.A.A. din Centrul de Perfecționare Cadre de 
Art. R.A.A., București. 1999-2002 ofițer de mentenanță în 
C.A.A.T.. 2009-2017 ofițer contracte, director programe și 
locțiitor al șefului Departamentului pentru Armamente. Timp de 
cinci ani , cumulați a asigurat conducerea Departamentului 
pentru Armamente. În anul 2017 a trecu în rezervă cu gradul de 
general locotenent (cu trei stele). „O multitudine de militari 
tineri, abia ieșiți de pe băncile școlilor militare, entuziaști, ... 
primită cu multă încredere și dragoste într-o comunitate socială, 
cea din Caraș-Severin, deosebită și care i-a primit cu drag și 
admirație. Am avut comandanți, doar cu câțiva ani mai mari 
decât majoritatea, care se comportau ca niște frați mai mari și 
ne-au fost modele pentru întreaga carieră militară” 

 Căpitan, Postu Corneliu – 1999-2002 comandant Dn. 
3 R.A.A./R. 17 R.A.S., Reșița. 2002 șef stat major R. 17 R.A.S., 
Reșița. 2002-2003 comandant Dn. 1 R.A.A./R. 17 R.A.S., 
Reșița. 2003-2006 ofițer pregătire comandament/serviciul 
instrucție/S.M.F.A. din anul 2006 a lucrat în mai multe structuri 
militare interne și externe. 2010 până în prezent mai multe 
funcții, până la cea de Director, Stat Major General. În anul 
2016 a fost avansat la gradul de general de brigadă(cu o stea), 
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iar în anul 2019 avansat la gradul de general maior (cu două 
stele). „perioada maturizării mele profesionale. Așa consider că 
aș putea rezuma ... perioada în care am lucrat la Regimentul 17 
R.A.A., Reșița. ... Îmi aduc foarte bine aminte de prima întâlnire 
cu comandantul de atunci al regimentului, domnul colonel 
Filimon Victor....Modul dumnealui de a-mi vorbi și siguranța pe 
care mi-a transmis-o m-au mai liniștit și mi-au risipit...unele 
dintre aceste emoții. ... vreau să spun că voi privi întotdeauna cu 
mândrie și plăcere la acea perioadă a vieții mele. Am fost onorat 
să lucrez în Banat – despre care unii spun că-i „fruncea” și 
alături de oamenii din Regimentul „de pe deal”. 

 Căpitan, Marinescu Constantin – 1984 locțiitor 
politic, 1992-1996 mai multe funcții în B.P.L./D. 34 Ap.A.A.T., 
1996 șef secție P.L./C. 2 Aer, Timișoara. 

 Căpitan, Ciontea Ioan Alexandru – 1994 1992 șef stat 
major, comandant Dn. 3 R.A.A., locțiitor comandant de 
regiment/R. 17 R.A.A., 1992 comandant R. 15 A.A.Mx., 
Hunedoara. 

 Căpitan, Laslea Ion - șef stat major și comandant Dn. 2 
R.A.A./R. 17 R.A.A.R. Art. A.A., comandant R. Art.A.A., 
comandant C.M.J., județul Sibiu  

 Locotenent ing. Brencea Constantin – 1984-1993 șef 
serviciu tehnic la Dn. 3 R.A.A., șef A.R.T.M. și șef serviciu 
tehnic (și locțiitor al comandantului)/ R. 17 R.A.A. 1990 lector 
C.P.C.M.Art.R.A.A.. 1991 – 1993 inginer militar/C.A.A.T. 

 Locotenent inginer. Manea Ionel – 1985 șef serviciu 
tehnic la Dn. 1 R.A.A. și 1990 șef serviciu tehnic/R. 17 R.A.A. 
1996 șef birou/serviciul tehnic/C. 2 Aer., Timișoara. 
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 Locotenent Popescu Constantin – 1986 – 1996 șef 
cabină ER, comandant Gp. 1, comandant Bt. Rd.Th., șef stat 
major/ Dn. 2 R.A.A., 1998 – 2004 comandant Dn. 4 Th./R. 17 
R.A.A. 2004 ofițer în Sc. Plf. Struct./S.M.F.A. 

 Locotenent major medic, Rădoi Nicolae – medic șef/ 
Dn. 1 R.A.A. A utilat și dotat prima infirmerie de divizion din 
R. 17 R.A.A., după finalizarea lucrărilor de construcții la 
divizion. În anul 1987 a participat, ca medic, la tragerile cu 
rachete antiaeriene în poligonul Așuluk. A îndeplinit mai multe 
funcții, de medic militar, la comandamentul Bg. 41 Rd.Lc./D. 34 
Ap.A.A.T., Timișoara. Din anul 1990, a fost medic la S.C.M.U., 
Timișoara. După obținerea titlului de Doctor în Științe Medicale 
a fost șef secție cardiologie și comandant al Spitalului Clinic 
Militar de Urgență, Timișoara.  

 Locotenent, Pupăzan Vasile – 1983 șef serviciu 
auto/R. 17 R.A.A. 2004 ofițer secția CFI, Timișoara. 2007 
ofițer, șef birou Corpul de Control al M.Ap.N., București.  

 Locotenent, Diboși Sorin – tehnic SFC/Dn. 3 R.A.A. A 
absolvit Facultatea de Drept. A fost recunoscut ca jurist militar, 
a lucrat în această postură la marea unitate aeriană, Timișoara, la 
Direcția Juridică din M.Ap/N. Și în anul 2008 a trecut în 
rezervă. 

 Locotenent, Florin Tomiță, 1983 șef sistem SFC/Dn. 1 
R.A.A., a urmat studii superioare de specialitate ajungând până 
în structuri centrale de Acreditare de Securitate/M.Ap.N. 

 Locotenent, Ludușan Petre – 1983 ofițer cu 
dirijarea/Dn. 3 R.A.A. , șef serviciu personal, ofițer CI/ R. 17 
R.A.A. a avansat în funcție, pe această linie, a terminat 
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Facultatea de drept, la Cluj, sef birou protecție militară la Bz. 
Logistică „Transilvania”, Bistrița, de unde a trecut în rezervă.. 

 Locotenent, Nicorici Dinu – 1985 ofițer și comandant 
Gp. 1/Dn. 4 Th. 1988 2002 a îndeplinit mai multe funcții, de 
conducere, în comandamentul R. 17 R.A.A. După desființarea 
regimentului a fost ofițer în C.M.J., Caraș Severin, a trecut la 
M.A.I. și în prezent este comisar șef, șef de cabinet al șefului 
IJP, Caraș-Severin. 

 Locotenent, Pasăre Ion - 1986, comandant pluton 
comandă/Dn./ 4 Th/R. 17 R.A.A., 1988 ofițer 3 la șeful 
transmisiunilor R. 17 R.A.A., ofițer în structurile județene de 
transmisiuni Caraș-Severin, 2000 șef birou, 2007 locțiitor și 
2008 comandant al C.M.J. Caraș-Severin.  

 Soldat, Enăchescu Adrian – militar în termen fiind, a 
cerut permisiunea de a da examen de admitere la Școala Militară 
de ofițeri, Brașov, specializarea Art. și R.A.A. A absolvit școala 
de ofițeri și a lucrat, ca ofițer, pe mai multe funcții în brigada de 
artilerie antiaeriană, Mangalia, Tabăra de Instrucție, Capu 
Midia, Brigada 1 R.A.S., București. În anul 2018 a trecut în 
rezervă. În prezent lucrează la Agenția Guvernamentală de 
Resurse/ Guvernul României, București  

Sunt prea puține exemplele prezentate și, personal, chiar dacă 
activitatea mea în regiment a fost doar de patru ani, vă asigur că, 
am în minte și suflet întregul personal al regimentului pentru că, 
niciodată după ce am predat funcția de comandant de regiment, nu 
m-am rupt de acesta și de fiecare dată, cu orice prilej nu am încetat 
să mă consider un component al marii și minunatei echipe, de-a 
lungul existenței sale, cea a R. 17 R.A.A., Reșița.  
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Toți ofițerii, maiștrii militari și subofițerii, care au activat în 
R. 17 R.A.A., Reșița ar meritau să fie incluși în lista de mai sus. 

OFIȚERI: lt. Coman Ilie, cpt. Culai Ștefan, lt.maj Purcaru 
Marian, mr. Mihăilescu George, mr. Ariton Ștefan, mr. 
Stochițoiu Constantin, lt. Moldovan Traian, lt. maj. dr. Oancea, 
lt. Liga Daniela.. 

MAIȘTRII MILITARI: slt. (rtr.) Radu Romulus, m.m. 
Jeler Liviu, m.m. Savu Nicolae, m.m. Vieru Dorin, m.m. Crețan 
Ion, srs. maj. Tamaș Gheorghe... 

SUBOFIȚERI: srg.maj.(ofițer magistrat) Pol Ioan, 
srg.major (avansat în corpul ofițerilor) Cârjoi Ion, plt. Dincă 
Constantin, srg.maj. Pașolea Bebe. 

Nu în ultimul rând, laude și mii de mulțumiri se cuvin și 
salariaților civili care au contribuit, din plin, la obținerea 
rezultatelor frumoase de către R. 17 R.A.A., salariaților civili: 
Cocoșilă Georgeta, Silinc Maria, Marinescu Nicolina, Radu 
Letiția, Miuțescu Achim, Roz Maria, Badea Elena, Anton Ana, 
Teodorescu Viorica, Bica, Crețu Dalia, Pupăzan Angelia, 
Pârvulescu Mariana, Filimon Magdalena, Osain Florentina, Rab 
Mariana, Dana  

Nici militarii în termen nu trebuie uitați, în mod deosebit 
cei din primele contigente: Magargiu Silvian, Gașpar Lilian, 
Anton Ioan, Marinescu Bebe, Murgu Ion, Garoiu Adrian, ... din 
Reșițaș; Dumescu Dănilă, din Caraș-Severin; Ancuța Marian, ..., 
din București; Bocșan Pătru, Tincul Constantin, Filca..., din 
Carașova, Merșa Ivanco..., din Nermed; Dobrei Mircea, 
Stănescu Emil..., din Ilia. 
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TUTUROR: UN MARE MULȚUMESC! 

 

 

Regimentul 17 Rachete Antiaeriene, Reșița a avut o 
existență relativ scurtă, dar suficientă să putem exprima câteva 
învățăminte. Regimentul de la Reșița a fost înzestrat cu 
complexe de rachete antiaeriene de tip S 75M, Volhov, de bătaie 
medie. Sigur că, acum România va avea în armată unități 
(subunități) de rachete aer - sol de tip „PATRIOT. Diferențele 
aproximative, față de complexe lr. S 75M Volhov, sunt: 

• Sisteme mobile, deci nu au nevoie de un dispozitiv de 
luptă permanent, amenajat, protejat. Au, în schimb, nevoie de 
poziții recunoscute, din timp, cu posibilități de acces auto, un 
teren în care există posibilități de legături radio între 
sisteme(vehicule), teren corespunzător pentru cercetarea 
spațiului aerian. Trebuie să se recunoască mult mai multe poziții 
de lansare, în mai multe variante de apărare. 

• Rachetele funcționează cu combustibil solid, deci nu 
este nevoie de un flux de pregătire a rachetelor cu multe 
obiective, platforme. Trebuie ales totuși un loc (platformă, 
obiectiv...) unde se asamblează, se verifică, pregătesc, se încarcă 
în lansatoare rachetele.  

• Sistemul „Patriot” este instalat pe autospeciale, deci nu 
este nevoie de un personal de deservire numeros, dar înalt 
specializat. 

• Bătaia maximă a rachetelor „Patriot” este de 
aproximativ 100km., deci subunitățile, față de obiectivul de 
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apărat antiaerian, pot fi dispuse la 30-40km., iar ca interval de 
până la 70-80km. 

Față de datele aproximative, prezentate se pot extrage 
unele învățăminte din experiența R. 17 R.A.A., astfel:  

 Selectarea unui personal, majoritar tânăr, mult mai 
deprins cu folosirea mijloacelor electronice moderne și mai 
preocupat de învățarea de noi sisteme electronice. Personalul 
trebuie să fie foarte bine instruit și închegat în pregătirea și 
executarea focului. 

 Este nevoie de mare atenție la calitățile necesare 
personalului. Aceștia trebuie să acționeze permanent într-o 
echipă. Nu este nevoie de individualiști, de îngâmfați, lăudăroși, 
mincinoși. Sunt necesare caractere empatice. Nu sunt „eroi” cei 
ce se declară. „Eroi” sunt cei care fac și tac, cei eficienți, care 
fac ce trebuie și cum trebuie. Atenție sporită pentru selecția 
comandanților. Trebuie să fie sănătoși, capabili pentru efort fizic 
și intelectual îndelungat, performant, sincer, cinstit, corect, 
altruist etc.  

 Trebuie asigurate, în orice situație, condiții moderne, 
civilizate de muncă, hrană și odihnă, pentru întregul personal.  

 Niciodată nu trebuie subestimate nevoile sociale ale 
personalului. 

 Unitățile de rachete antiaeriene, de regulă, au forțe 
mijloace pentru apărarea antiaeriană a obiectivelor, nu pentru 
acțiuni în afara unităților. Trebuie, însă analizat statul de 
organizare al acestora și să se prevadă efective pentru apărarea 
terestră a unităților, pozițiilor (efective proprii sau din exterior). 
Apărarea terestră a dispozitivului de luptă este o măsură de 
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asigurare de luptă foarte, foarte importantă și normal, trebuie 
asigurată cu efective proprii, bine instruite. 

 Statele de organizare la pace, la unitățile de rachete 
antiaeriene, trebuie să fie egale cu cele de război.  

 Drumurile de acces la unități trebuie bine consolidate și 
amenajate astfel încât accesul, în orice condiții să fie facil. Poate 
că, la unitățile de rachete antiaeriene sunt necesare tehnică și 
efective specializate pentru amenajarea, consolidarea drumurilor 
de acces, platformelor, pozițiilor etc. 

 Pentru deplasarea la și de la serviciu trebuie asigurate 
mijloace de deplasare puternice, confortabile și șoferi, 
permanenți, profesioniști. 

 Încadrarea cu medici militari, a unităților (subunităților) 
de rachete antiaeriene trebuie să fie realizată cu personal stabil. 
Infirmeriile subunităților (spațiile amenajate pentru acordarea 
asistenței medicale de urgență) trebuie asigurate cu instrumental, 
materialele sanitare și medicamente specifice desfășurării 
activităților într-un mediul toxic, periculos, în condiții de lucru 
unde electronice de înaltă putere și înaltă frecvență etc. 

 

* 
*     * 

 

Aceasta este, în mare, istoria scurtă, a Regimentului de 
Rachete Antiaeriene, Reșița.  

Până în 5 ianuarie 1982, când s-au desfășurat primele 
recunoașteri, eu nu am mai fost în Reșița. Știam ceva, de la 
geografie, de pe hărțile militare etc. Știam de un oraș mic, 
industrial, cam ca Hunedoara!  
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Eram într-o foarte mare eroare! 
La prima vedere, primele deplasări, pentru recunoașterea 

pozițiilor, m-a impresionat frumusețea Muntelui Semenic și, mai 
apoi, frumusețea locurilor de la poalele Semenicului. La 
recunoașterile următoare am cunoscut și frumusețile din jurul 
Aninei, Marila, Steirdorf, Maial, lacul Buhui, Ceresnaia, 
Mărghitaș, Carașova, Cheile Carașului etc. Dar, și alte multe 
locuri frumoase: Cascada Beușniței, Ochiul Beiului, Cheile 
Nerei, Poiana Mărului, muntele Mic, Dunărea, Rezervația 
Cazanele Dunării etc.  

Județul Caraș-Severin este frumos, cu tot ce are și 
cuprinde în el!  

Dar, ce a fost cel mai frumos? Întâlnirea cu oamenii 
locului. Oameni calzi, primitori, veseli, parcă dornici mereu de 
oaspeți (de goști, cum spun ei...). Înainte de a mă stabili la 
Reșița, am constatat că, Bănățenii de Munte sunt niște oameni 
faini. Banatul de Munte, Semenicul și tot ce există pe lângă el, 
este la fel de frumos ca și Munții Apuseni, pe care eu, îi 
consideram, până atunci, ca fiind cei mai frumoși munți din 
România. 

După patru ani, cât am locuit, împreună cu familia în 
Reșița, am ajuns la concluzia, în unanimitate, că Reșița este 
orașul în care, oricând, am vrea să locuim! 

Regimentul, oamenii, clădirile, pozițiile administrative și 
cele tehnice, toate îmi sunt dragi. Împreună cu niște tineri 
entuziaști am făcut din ele un fel de simbol pentru Reșița, 
...„UNITATEA DE PE DEAL”.  
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Regimentul a fost desființat, dar dăinuie prin construcțiile 
sale moderne, pe care noi le-am folosit, întreținut și lăsat, spre 
folosință, generațiilor următoare. Asta numai dacă, mai există 
cineva care să mai gândească și pentru alții, în viitor! Dăinuie 
prin noi, cei ce am făcut, cu adevărat cinste R. 17 R.A., Reșița, 
am îndrăgit „BANATUL DE MUNTE” și pe bănățenii lui. Am 
ajuns chir să nu ne mai placă să fim prea mult timp plecați din 
Reșița. Veneam „ACASĂ” cât de repede posibil!  
 

 

FRUMOS ORAȘ! FRUMOASE ÎMPREJURIMI!  

OAMENI FAINI! 
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Tiparul executat la 

 
IMPRIMERIA MIRTON 

RO-Timişoara, str. Samuil Micu nr. 7 
Tel.: 0256-225684, 272926; Fax: 0256-208924; 

e-mail: mirton@mirton.ro;  www.mirton.ro 
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