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PREFAȚĂ
Pentru fiecare vine o vreme când parcă cineva te împinge
de la spate și te îndeamnă insistent să privești în urma ta.
Te năpădesc amintiri frumoase cele mai multe din timpul copilăriei când te-ai culcat sleit de puteri din cauza energiei consumate în exces, în jocurile din timpul zilei, alergând și bătând
mingea, cu greu cumpărată și cu grijă de a nu fi spartă. De multe
ori după ce se întuneca și intram în casă mă apucam să îmi fac
lecțiile, uneori la lumina unei lămpi cu petrol.
Dar nu despre copilăria mea voi vorbi  în această carte ci
despre o parte importantă din cariera mea militară petrecută în
Regimentul 17 Rachete Antiaeriene.
Trebuie să amintesc că între anii 1983 - 2003 în Caraș
Severin a existat o unitate de rachete antiaeriene care avea misiunea de a apăra antiaerian Reșița și obiectivele industriale și
economice   din Reșița și Caraș Severin. Această unitate a fost
R. 17 R.A.A. un regiment de elită al armatei române despre care
merită să se scrie o carte. În sprijinul acestei afirmații voi aduce
câteva argumente.
De-a lungul existenței de aproape 20 de ani R. 17 R.A.A.
a obținut rezultate bune și foarte bune.
Profesionalismul rachetiștilor antiaerieni s-a dovedit
cu ocazia tragerilor de luptă executate în poligoanele din țară
și străinătate. La tragerile de luptă executate în poligonul Asuluk din fosta Uniune Sovietică R. 17 R.A.A. comandat de mr.         
Cocoșilă Vasile a obținut cele mai bune rezultate din acea serie
de trageri din anul 1987 și cea mai mare notă obținută de unitățile
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și marile unități din România. Menționez că în seria din august
1987 în poligonul Asuluk, situat pe malul mării Caspice, au fost
unități și mari unități din țări din fostul tratat de la Varșovia ca:
Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. a Germaniei, Polonia, Ungaria, Iugoslavia și Uniunea Sovietică.
Astfel că numele R. 17 R.A.A. și al comandantului său
mr.  Cocoșilă Vasile a rămas înscris pe placa de marmură cu șefii
de serii care au obținut cele mai bune rezultate la trageri.     
Un alt moment important a fost „Revoluția din decembrie 1989”.
Anul acesta se împlinesc 30 de ani de la evenimentele din
decembie 1989 și sunt multe teorii în care armata este acuzată  că
a tras în manifestanții ieșiți în stradă.
Această teorie nu este valabilă în cazul Reșiței deoarece
nici un militar din R. 17 R.A.A. nu a ieșit în stradă, deși s-a primit ordin în acest sens.
În seara zilei de 21 decembrie 1989 col. Rotariu Constantin,
cdt. D. 34 Ap. A.A.T. din Timișoara mi-a dat ordin să trimit 50
de militari să apere Comitetul Județean de Partid.   Era prima
dată în cariera mea de ofițer când nu am spus „am înțeles” când
primeam un ordin. I-am raportat Col. Rotariu Constantin să timită ordin scris prin care să modifice misiunea de luptă a regimentului. Această hotărâre a mea a avut influență asupra desfășurării
acțiunilor în Reșița dar și asupra regimentului.
În Reșița nu se poate spune că armata a tras în manifestanți deoarece nici un militar de la R. 17 R.A.A. nu a fost în stradă.  
R. 17 R.A.A. a fost printre puținele unități din țară care au fost
atacate, dovadă există și azi, miile de urme lăsate de gloanțele
care au fost trase spre regiment și care se văd și astăzi în gardul
unității, postul trafo și chiar în „Stema” de pe dealul Lupacului
aflată  pe șoseaua Reșița - Oravița la intesecția cu drumul ce duce  
către unitate.
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R. 17 R.A.A. avea un rol stategic 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”.
În memoria eroilor R. 17 R.A.A. în anul 1990 am hotărât
să ridic un monument. Ulterior, în anul 1995 lt. col. Pârvulescu
Iulian comandantul de atunci al regimentului, a mutat monumentul în locația actuală.
În fiecare an în data de 23 decembrie în cazarma fostului
R. 17 R.A.A. prin grija A.C.M.R.R. „A.I. Cuza” filiala Caraș-Severin și a cadrelor din fostul regiment se organizează un ceremonial militar religios pentru comemorarea eroilor regimentului.
Autorul
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CAPITOLUL I
1.1. SCURT ISTORIC AL ARTILERIEI
ȘI RACHETELOR ANTIAERIENE

A

rtileria antiaeriană a apărut din necesitățile impuse   
de evoluția fenomenului război, în condițiile  în care
lupta armata   - componenta principală a acestuia - și-a extins
sfera de desfășurare în spațiul aerian prin utilizarea în scopuri
militare a mjloacelor de zbor, căpătând astfel o a treia dimensiune, pe lângă  cele determinate de uscat și mare.
În mod logic artileria antiaeriană a apărut din necesitatea
de a combate aeronavele inamice devenite extrem de primejdioase pentru centrele populate, obiectivele industriale dar și  
pentru trupele din zonele de operații militare.
Apariția concretă  a mijloacelor specifice artileriei antiareriene, respectiv a tunurilor, mitralierelor antiaeriene și a aparaturii artileristice, a fost posibilă ca  urmare a revoluției tehnicoștiințifice de la sfârșitul secolului IXX  și începutul secolului XX  
care  a influențat substanțial atât evoluția tehnicii de luptă cât și  
arta de a purta războiul.
În 1913 a apărut prima reglementare în domeniul apărării
antiaeriene, respectiv ,,Legea privind organizarea aeronautici”.
Dotarea cu armament, tehnica de luptă și muniții pe linie
de aparare antiaeriana era ca și inexistentă în anul 1914, se arată
în studiul intitulat ,,Situația cu armament în armată”.   
În ,,Planul pentru completarea armatei cu material de
război” din anul 1914 se prevedea și introducerea în înzestrarea  
armatei cu  tunuri antiaeriene cu muniția aferentă. Astfel în anul
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1915 în cadrul Direcției Generale de Armament și Muniții de pe
lângă Ministerul de Râzboi a luat ființă un birou destinat a se
ocupa de realizarea bazei materiale a apărării antiaeriene.
La început au fost repartizate tunuri și mitraliere terestre
la unele stabilimente pentru îndelpinirea unor misiuni antiaeriene.Primele tunuri antiaeriene de 75 mm ,,Deport” au fost importate din Italia în urma semnării contactului din 22 decembrie  
1915 cu firma italiană ,,Vickersterni  Spezia”.
La 15 ianuarie 1915   a fost semnat un contract cu firma italiană ,,Societatea Perla Fabricazione de Perietteli-Torino”  
pentru asigurarea muniției pentru tunurile antiaeriene. Apoi în
18-21 martie 2015 s-a încheiat ,,Convenția   româno-franceză
pentru import de tehnică militară” în care erau incluse  și tunuri
antiaeriene de 75 mm ,,Puteaux”.
La 15 septembrie 1915  a fost înființat  ,,Corpul de aviație
român” prin care s-au pus bazele realizării uneia  dintre componentele apărării țării împotriva atacurilor aeriene.
În anul 1916 Marele Stat Major a hotărât ca o parte din
artileria de cetate dispusă în forturi să fie tansformată și adaptată pentru trageri contra aeronavelor. Pentru executarea modificărilor pentru tunurile de 75 mm md.1980 misiunea   a fost
încredințată Arsenalului Armatei iar pentru tunurile de 57 mm
locotenent coloneilor Ștefan Burileanu și Gabriel Negrei.
La 15 aprilie  și 23 iunie 2016 Marele Stat Major a hotărât
înființarea unor școli de tragere cu tunul a.a. de 75 mm, respectiv
de 57 mm sistem Burileanu și Negrei în cadrul cărora s-au instruit efectivele care încadrau unitățile cu astfel de tunuri.
În data de 14 august orele 21.00 prin ordinul de mobilizare cu nr. I.D. 2784   transmis în toată armata, a fost transmis ordinul de  înființare la mobilizare  care cuprindea și Corpul
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Apărării Antiaeriene, compus din 6 baterii de tunuri cal. 75 mm,
o baterie de tunuri cal. 57 mm, 2 secţii de mitraliere c.a., 12 secţii
de proiectoare şi 22 posturi de observare.
În jurnalul de operații a Comandamentului Cetății
București se menționa că această structură organizatorică a
apărării antiaeriene a fost găsită ,,funcționând”, ceea ce constituie un fapt cu rezonanță aparte privind oficializarea existenței în
armata română a  armei artileria antiaeriană.
Unitatea de artilerie antiaeriana, atestată documentar în
ziua de 15.08.1916 ca fiind în funcțiune, consfințește apariția
unei noi arme, artileria antiaeriană.
La 19 septembrie bateria de artilerie antiaeriană înzestrată
cu tunuri antiaeriene Deport, repartizată la 16.08.1916 Armatei
a 3-a, pe timpul manevrei  de la Flămânda a doborât primul avion german. Această primă victorie antiaeriană materializată în
doborârea unui avion a rămas un eveniment de mare rezonanță
în amintirea artleriștilor antiaerieni. Comandantul bateriei locotenentul Constantin Constantin a fost decorat cu ordinul ,,Coroana României” în grad de cavaler iar elevul plutonier Limburg
Dumitru a primit medalia ,,Bărbăție și Credință”.
Cronica evoluţiei armei, de la înfiinţare şi până în prezent, este presărată cu numeroase pagini de eroism, de numeroase
fapte de arme ale artileriştilor şi rachetiştilor antiaerieni, care au
ştiut să transforme misiunea de apărare antiaeriană a obiectivelor
într-o datorie sfântă şi nobilă.
Vor rămâne adânc întipărite în Cartea istoriei naţionale
eroicele lupte angajate de artileria antiaeriană, alături de întreaga
armată română, în anii Primului Război Mondial, în capitală şi
împrejurimi, pe Valea Prahovei, în Dobrogea, în Braşov, Turnu
Severin, în aprigele bătălii ale Campaniilor din est şi vest.
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Nu trebuie să uităm niciodată galeria oamenilor iluştrii
care au dăruit armei, invenţii de nivel european, au îmbogăţit
teoria şi arta militară românească, între care un loc de cinste îl
ocupă generalii Ion Bungescu, Ştefan Burileanu şi Gabriel Negrei, de al căror nume se leagă apariţia primelor  tunuri antiaeriene din armata română şi primul aparat de conducere a focului
românesc.
Ulterior, pe măsura clarificărilor conceptuale şi în raport
cu evoluţia continuă a mijloacelor antiaeriene şi a principiilor de
întrebuinţare în luptă a acestora, s-a fundamentat concepţia de
apărare antiaeriană, aflată permanent într-o continuă perfecţionare şi adaptare la evoluţia şi realităţile războiului.
Marea conflagraţie mondială dintre anii 1939 – 1945 a
determinat mutaţii profunde în domeniul organizării, înzestrării
şi întrebuinţării în luptă a artileriei antiaeriene, determinate fiind evoluţia şi rolul din ce în ce mai importante ale mijloacelor
aeriene ale adversarului în realizarea scopurilor războiului. Astfel, în această perioadă, unităţile de artilerie antiaeriană aveau
în dotare tunuri antiaeriene de calibru mijlociu (88 şi 75 mm),
de calibru mic (40, 37, 25 şi 20 mm) şi mitraliere antiaeriene.
Faptele de arme ale artileriştilor antiaerieni în timpul celui deal doilea război mondial au reprezentat o pagină remarcabilă în
cartea marilor tradiţii ale neamului nostru.
În perioada postbelică a continuat procesul de modelare
a concepţiei privind apărarea antiaeriană, ţinându-se cont de
mutaţiile survenite în teoria şi practica confruntării “aerian/antiaerian”. În anul 1949, se trece la o nouă organizare a apărării
antiaeriene, se formează noi unităţi de apărare antiaeriană, creşte
numărul obiectivelor apărate antiaerian.
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În anul 1959, se înfiinţează prima unitate de rachete antiaeriene, destinată să apere antiaerian municipiul Bucureşti. În
prima etapa s-au recepționat 2 divizioane de rachete antiaeriene
și s-a înființat R.27 Artilerie Antiaeriana Mixt dislocat provizoriu
în garnizoana Mihai Bravu. În 1973 a fost înființată prima Brigada de Rachete Antiaeriene din armata română prin  reorganizarea  
Regimentelor 18 și 19 Artilerie Antiaeriana Mixt. Ulterior s-au
înființat regimente de rachete antiaeriene pentru apărarea obiectivelor industriale din   PLOIEȘTI, BRAȘOV, HUNEDOARA,
REȘIȚA și GALAȚI.
La 25 septembrie 1976  a fost înființată prima unitate de
rachete antiaeriene din apărarea antiaeriană a  trupelor de uscat
,,Divizionul 48 rachete antiaeriene’’ din compunerea Armatei
a 2-a înzestrată cu complexe antiaeriene cu bătaie mică de tip
KUB. Ulterior fiecare Armată  a fost înzestrată cu câte un regiment cu rachete antiaerine.
Perioada următoare este marcată de profunde transformări
organizatorice, de regândirea principiilor de întrebuinţare în operaţie (luptă) a marilor unităţi şi unităţilor, de reanalizare a conducerii acţiunilor de luptă, centralizat şi independent, în strânsă
cooperare cu aviaţia şi radiolocaţia.
După aprecierile specialiştilor militari, un viitor război,
va fi mult mai complex decât cele anterioare datorită performanţelor sporite ale armamentului şi tehnicii de luptă moderne.
Indiferent de natura conflictului, statele implicate vor folosi, de
regulă, toate categoriile de forţe ale armatei, în cadrul cărora   
mijloacele de ameninţare aeriană şi de ripostă antiaeriană le vor
reveni un rol deosebit de important.
Chiar în contextul geopolitic fundamental modificat al
anilor 2000, considerăm că principiile apărării antiaerien vor
15

rămâne în parte neschimbate, păstrându-şi valabilitatea actuală.
Apărarea antiaeriană va continua să constitiue parte componentă a ripostei armate, a războiului de apărare a ţării împotriva
oricărei agresiuni aeriene şi, totodată, a suveranităţii statului în
acest spaţiu.                         
Orientarea generală a evoluţiei ripostei antiaeriene în
perspectivă este determinată, în special, de prognoza cursului
ascendent al ameninţării aeriene, pornindu-se de la imperativul
de a contracara fiecare plus de eficacitate pe care l-ar înregistra
mijloacele şi procedeele de a atac aerian.
De aceea, viitorul sistem al apărării spaţiului aerian, în
cadrul căruia artileria şi rachetele antiaeriene se identifică prin
structura, înzestrarea, conducerea şi posibilităţile de luptă specifice acestora, are la bază cerinţele şi necesităţile tuturor sistemelor de conducere şi logistice.
Gen de armă de bază al subsistemelor armelor active (de
neutralizare şi nimicire) din cadrul sistemului integrat al apărării spaţiului aerian, artileria şi rachetele antiaeriene constituie o
componenetă cu organizare şi funcţionalitate specifice.
Acest gen de armă are şi va avea ca misiune principală
combaterea şi nimicirea mijloacelor de cercetare şi lovire ale
adversarului aerian pe căile apropiate şi nemijlocite de acces
către obiectivele apărate antiaerian, înainte ca acestea să-şi îndeplinească misiunea. În perspectivă, se are în vedere extinderea
posibilităţilor de combatere şi nimicire a mijloacelor adversarului aerian pe căile îndepărtate ca urmare a înzestrării cu complexe de rachete antiaeriene multicanal, cu bătaie mare, care vor
permite combaterea rachetelor balistice tactice şi de croazieră,
cu suprafeţe mici de reflexie şi viteze foarte mari.
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Dotarea cu tehnică de luptă modernă, regândirea principiilor de întrebuinţare în operaţie (luptă) în consonanţă cu
modificările impuse de evoluţia mijloacelor aeriene, precum şi
creşterea eficienţei acţiunilor, vor fi reperele dezvoltării artileriei
şi rachetelor antiaeriene acum, dar şi în perspectivă. Prin reorganizările în curs de desfăşurare se va asigura modernizarea acestui
gen de armă, cu o bogată şi îndelungată tradiţie în armata noastră.
Este cert că rolul artileriei şi rachetelor antiaeriene va
creşte, dată fiind trăsătura defensivă a doctrinei militare româneşti şi calitatea strict defensivă a mijloacelor antiaeriene.         
Caracteristicile de bază ale noilor mijloace vor viza
creşterea eficacităţii, protecţiei împotriva contraacţiunii radioelectronice, timp mic de reacție, mobilitate și stabilitate în lucru.
Conform programelor de prioritate ale armatei urmează
să intre în dotare rachete antiaeriene   moderne astfel:  
- șapte sisteme de rachete cu bătaie mare HSAM Patriot
de ultimă generație, comandate în cadrul unui contract de 3,9
miliarde de dolari. Primul sistem va veni anul acesta și va fi operațional în cursul anului viitor.
- bateriile vor fi dotate cu un total de 58 de rachete PAC-2
GEM-T și 168 rachete PAC-3 MSE. Sistemele apără atât împotriva rachetelor, cât și împotriva avioanelor, pe o rază de 30 până
la aproape 100 de kilometri, în funcție de caz..
− sisteme sol-aer de apărare antiaeriană apropiată și foarte apropiată SHORAD/VSHORAD.
Încă nu au fost stabiliți furnizorii, dar pentru circa 2,1
miliarde de euro, Armata ar primi peste 20 de baterii antiaeriene
cu peste 100 de lansatoare și peste 1500 de rachete sol-aer. Acestea ar permite o apărare antiaeriană și costieră cu cele mai avansate sisteme aflate în dotarea NATO.
17

1.2. ÎNFIINȚARE REGIMENTULUI 17 RACHETE
ANTIAERIENE

R

egimentul 17 Rachete Antiaeriene s-a înființat la   
30.06.1983 în cadrul Diviziei 34 Apărare Antiaeriana a Teritoriului conform Ordinului Ministrului Apărării Naționale nr. 47/03.12.1982, dislocat în garnizoana Reșița.
Regimentul 17 Rachete Antiaeriene   s-a format   în
condiții cu totul speciale. De la emiterea ordinului Ministrului
Apărării Naționale nr. 47 din 03.12.1982 până în septembrie
1983 un colectiv de ofițeri din biroul operații din Comandamentul Trupelor de  Artilerie și Rachete  Antiaeriene din Comandamentul Apărării Antiaeriene  a Teritoriului au efectuat  recunoașteri pentru a stabili locul de dispunere a comandamentului
regimentului, punctului de comanda, divizioanelor de rachete
antiaeriene și divizionului tehnic. Din acest colectiv au facut
parte lt.col. Marineanu Tiberiu Nicolae, maior Maftei Laurențiu,
maior Tănase Nicolae  și maiorul Ciobanu Emil care apoi a fost
numit comandant al regimentului.
Cu ordinul MC 409/13.06.1983 șef de stat major al regimentului (și prim locțiitor al comandantului) a fost numit maiorul COCOȘILĂ VASILE, care până atunci îndeplinise funcția
de șef de stat major și   de comandant al DIVIZIONULUI 62
ARTILERIE ANTIAEARIANĂ MIXT  care avea misiunea de a
apăra antiaerian  aerodromul Deveselu (locația unde se află acum
amplasat ,,SCUTUL  DE LA DEVESELU”).
Coincidență  sau destin în cariera mea era fapul  că participam pentru a doua oară  la punerea temeliei unei alte unități
care se stabilise a se înființa în Reșița.
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La terminarea Școlii  Superioare  de Ofițeri de Artilerie
Antiaeriana și Radiolocație ,,Leontin Salajan” din Brașov, în
1969, inițial  având specialitate de rachetist antiaerian  și fiind al
doilea în promoție, la repartiție, am ales Dn.1 R.A.A dislocat la
MIHAI BRAVU, din R.19 R.A.A. care avea misiunea de a apăra
antiaerian Bucureștiul, divizion unde făcusem stagiu. După câteva zile de la reparizare a revenit în școală domnul general Cupsa
Laurențiu Comandantul Trupelor  de Artilerie și Rachete Antiaeriene din C.A.A.T. anunțându-ne ca s-au înființat  două unități
noi în C.A.A.T.  pentru apărarea  antiaeriana a aerodromurilor
de la GEARMATA (jud. Timiș) și DEVESELU (jud. Olt), care
se alfă la 10 km de comuna  Farcasele  locul  în care m-am născut. La rugămintea colegilor din București care nu fuseseră
repartizați la unitățile   din jurul Bucureștiului, am acceptat
să merg la Deveselu, deși   în școală   mă specializasem în
rachete antiaeriene.
Menționez că unitățile de apărarea antiaeriana a aerodromurilor s-au înființat în urma războiului israeliano – egiptean
când avioanele israeliene au  atăcat aerodromurile din Egipt și
au distrus avioanele aflate pe aerodromuri la sol. Atunci s-a luat
hotărârea de a se apăra antiaerian nemijlocit aerodromurile.
Egiptul  avea unități de rachete antiaeriene care formau
un baraj  la frontiera cu Israelul. Aviația israeliană a ocolit acest
baraj  și au atacat aerodromurile care nu aveau apărare antiaeriană nemijlocită și  au bombardat avioanele aflate la sol.
Când m-am prezentat în unitate la Deveselu, erau numai
câteva birouri,  și câțiva ofițeri din statul major, și comandanții
de baterii. Am început construirea amplasamentelor și dispozi19

tivului de luptă  și a clădirilor unde ulterior au fost cazate subunitățile. În paralel cu construirea dispozitivului de luptă   s-a
făcut și instruirea militarilor pentru admiterea în serviciul de
luptă.Ca tânar locotenent am trăit în acea perioadă o experiență
unică. O parte dintre militari de ciclul doi din bateria de 37 mm
Reihmetal la care am fost repartizat în calitate de comandant de
pluton și locțiitor al comandantului de baterie  erau dintre cei  cu
care m-am întâlnit la Mihai Bravu cand eram  elev în stagiu și
care aveau vârsta apropiată de a mea.  
La început i-am raportat comandantului de baterie cpt.
Păun Benonie ca în școala militară   m-am pregatit numai în
domeniul rachetelor antiaeriene și că nu am făcut deloc tunuri.
Acesta mi-a zis  să mă  ocup eu de  celelate categorii de pregătire
și  de cunoașterea  tehnicii  se va ocupa el. Menționez că era luna
ianuarie 1970. Surpriza mare a fost   când peste două luni cpt.
Radu  de  la statul major  al Dn. 62 Art. A.A. Mx. a venit în control și  a văzut că soldații erau bine pregatiți  dar la cunoașterea
tehnicii nu știau nimic. I-am raportat de înțelegerea făcută cu
comandantul de baterie, acesta mi-a făcut o critică constructivă
și de atunci  am început cu cartea în mână să învăț împreună cu
soldații  tunul de 37 mm. Am avut noroc că era un manual foarte
bun care era bine ilustrat, având inscripționată fiecare piesa cu
denumirea și rolui ei. Astfel ca peste 2 săptămâni când domnul
căpitan Radu   a venit în control m-a felicitat. A urmat apoi în
vară să se construiască  clădirea în care urma să fie cazați militarii bateriei. Îmi amintesc   că periodic domnul general Puiu
Dumitru comandantul D 34. Ap. A.A.T. ateriza pe aerodrom și  
venea să vadă stadiul construcției și îmi dădea sfaturi ce mai trebuie  făcut, sfaturi pentru care îi voi mulțumi  tacit și voi avea tot
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respectul și admirația post mortem. A fost o mare șansă pentru
mine ca ulterior, în calitate de comandant al Dn.62 Art. A.A. Mx.,
deși eram căpitan, să lucrez  cu generalul  Puiu Dumitru  care era
comandantul D.34 Ap. A.A.T. deci îmi era șef direct. Oameni  de
la care poți învăța și-ți dăruiesc cu dragoste din cunoștiintele lor
din viață și din carieră nu se pot uita niciodată.
Menționez că bateria a 2-a  din care făceam parte se afla
la capătul pistei de decolare aterizare lângă celula de alarmă.
Celula de alarmă era cladirea  unde erau cazați piloții care executau serviciul de luptă permanent.
După finalizarea   construcției dispozitivului de luptă și
a clădirilor  divizionul a intrat în serviciul de luptă permanent,
inițial  cu cele  2 baterii de 37 mm. Astfel că  executam  o  zi  da
și o zi nu serviciul de luptă. Eram  24 de ore de serviciu , a doua
zi rămâneam la program pentru că nu avea cine să se ocupe de
pregatirea militarilor. Această situație a durat 2 ani până când în
baterie a mai  fost repartizat  din promoție lt. Matei Dumitru.
În acea perioadă m-am căsătorit iar soția când a văzut că
vin în fiecare zi acasă m-a întrebat dacă s-a schimbat programul
în armată, fiind obișnuită să vin  o zi da o zi nu.  A  fost o  perioadă  grea dar plină de satisfacții. Pe de o parte aveam satisfacția
că eram apreciat de șefii și  respectat și înțeles de subordonați.  
Menționez   că nu am avut   în calitate de comandat de
pluton și locțiitor comandat de baterie nici un eveniment deosebit. Îmi amintesc cu drag de militari destoinici ca serg. Duca
din Babiciu Olt, ajuns apoi polițist la Tg. Jiu, sg.  Savu Ion ajuns
apoi director la Direcția Comercială  jud. Olt, frații Crăciun din
Radomirești unul dintre ei a ajuns apoi ing. agronom  și mulți alți
oameni destoinici și de caracter.
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A fost o perioada  de muncă intensă  dar foarte frumoasă
din cariera mea de ofițer. În fiecare  an am participat la trageri  
de luptă cu divizionul în poligonul Capul Midia, unde bateria și
divizionul a obținut în fiecare an  rezultate foarte bune. În anul
1974 am fost selecționat să particip la examen pentru admitere
în Academia Militară. Eu nu am solicitat acest lucru deoarece   
urmam și cursuri  la Institutul Politehnic București – facultatea
de electronică și telecomunicații și doream să termin facultatea.
Șeful secției personal  de la D. 34 Ap.A.A.T domnul colonel Bratosin mi-a zis că este ordin să particip la examen și m-a trimis
2 săptămâni la  pregatire la Centrul de Intrucție al Trupelor de
Artilerie și Rachete Antiaeriaene din  C.A.A.T.  de la  BOTENI.
Văzând că nu am alte soluții m-am  pus serios pe învățat, deși
aveam  un copil de câteva luni și executam serviciu de luptă la
2-3 zile. După susținerea examenului am fost admis la Academia
Militară Secția   Apărare Antiaeriană   specialitatea Artilerie și
Rachete Antiaeriene.
În perioada  academiei am avut profesori de excepție care
au contribuit la formarea mea ca ofițer de comandă și stat major. După terminarea  Academiei Militare în anul 1976 am fost
repartizat  șef de stat major în Dn.62 Art.A.A.Mx.  de la Deveselu, unitate din care plecasem cu 2 ani în urmă. Deși majoritatea
ofițerilor din unitate erau mai în vârstă decât mine, aveau grad
mai mare decât  al meu  (eu eram locotenent major), am fost bine
primit având în vedere comportarea mea ca tânăr ofițer și rezultatele obținute înainte de a pleca la Academia Militară.
După   circa cinci ani cu ordinul Ministrului Apărării
Naționale nr.411/28.05.1981 am fost numit comandant al Dn. 62
Art. A.A. Mx. Deveselu, divizion care avea 3 baterii pe aero22

dromul Deveselu  și una pe aerodromul de rezervă de la Siliștea
Gumești.
Eram căpitan pe funcție de colonel aveam în subordine  
colonei, lt. colonei și maiori. Aveam 33 de ani  și eram unul dintre cei mai tineri comandanți de unitate din CAAT și din armată.
În calitate de comandat al Dn. 62 Art.A.A. Mx.  am obținut rezultate foarte bune atât la tragerile de luptă din poligonul Capul
Midia cât și la inspecții și controale. Astfel că în anul 1982 am
fost  avansat înainte de termen la gradul de maior.

1.3. CONSTRUIREA CAZARMII,
CONSTITUIREA SUBUNITĂȚILOR ȘI
PREGĂTIREA ECHIPELOR DE LUPTĂ

Î

n perioada 01.02. - 30.04.1983 am urmat cursurile de
perfecționare comandanți de regimente la Centrul de Instrucție al  Trupelor de Artilerie și Rachete, curs pe care l-am absolvit ca șef de promoție.  După absolvirea cursului domnul  col.
Teodorescu Eugen (un ofițer părinte și comandat de excepție),
comandantul  Trupelor de Artilerie și Rachete din C.A.A.T., m-a
felicitat pentru rezultatele obținute și mi-a zis că este cazul să fac
pasul spre un  eșalon superior, regiment de rachete antiaeriene.
Atunci nu știam despre ce este vorba astfel ca după doua luni
cu ordinul MC 409/13.06.1983 al Ministrului Apărării Naționale
am fost numit Șef de Stat Major (prim locțiitor al comandantului) al R.17 R.A.A.  REȘIȚA.
      Începeam o nouă etapă în cariera mea de ofițer  într-o unitate
care nu era decât în documente, atunci  se înființa,  fără cazarmă,
fără tehnică și  în care inițial eram numai 2 ofițeri comandantul
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mr. Ciobanu Emil și șeful de stat major mr. Cocoșilă Vasile. Ne
cunoșteam  atât din școala  militară  dar mai ales  din Academia
Militară  fiind colegi de grupă. După ce am predat funcția de comandant de divizion la Deveselu, am venit la Reșița unde m-am
întâlnit cu mr. Ciobanu Emil. Am stat câteva zile la hotelul Semenic, apoi  am mers la Timișoara  și am revenit la Reșița unde
ne-am ocupat de primirea constructorilor, cazarea și hrănirea lor.  
Constructorul avea un  apartament  cu 4 camere în Govândari pe
strada Făgărașului, unde am adus de la Timișoara  paturi de fier
de campanie și unde ne-am cazat  primele cadre, eu, mr. Ciobanu Emil, plut. Dincă Constantin care fusese detașat de la  Dn.
62 A.A. Mx .,  bateria de la  Siliștea Gumești cu care lucrasem
înainte și plut. major Vulpe de la R.15 R.A.A. Hunedoara.Au
sosit și primii constructori  în Reșița la comandamentul regimentului  col. ing. Budin, la Valeadeni  col. ing. Deleanu, la Doclin
col. ing. Aionei, la Anina col. ing. Tudor  iar la punctul de comandă al regimentului col. ing.  Ancuța.              
În toamnă au venit primii ofițeri din promoția 1983
de la școlile militare și de la Academia Militară. Ofițerii și
maiștrii militari de artilerie și rachete antiaeriene promoție 1983
repartizați în regiment au fost trimiși la Centrul de Instrucție al
Trupelor de Artilerie și Rachete  Antiaeriene unde au început
pregătirea de specialitate.
În Reșița au mai fost repartizați ca proaspeți absolvenți ai
Academiei Militare lt. maj. Pârvulescu Iulian  pe funcția de șef
de stat major al Dn.2 R.A.A. Doclin și lt. maj. Teodorescu Mircea  locțiitor al comandantului de regiment pentru servicii. Din
tinerii absolvenți ai școlilor militare au venit la Reșița lt. Pupăzan
Vasile absolvent al Școlii Militare de tancuri și auto Pitești spe24

cialitatea auto și  lt. Maftei Ion absolventt al Școlii Militare de
Intendență Sibiu ca șef al serviciului alimente.Lt. Poiana Dan  ca
șef al seviciului financiar  a mers la început la Timișoara  apoi
după construirea cazarmii regimentului a venit în Reșița.       
Mr. Ciobanu Emil a plecat în luna septembrie 1983 la un  
curs post academic în București  timp de 4 luni așa că am rămas  
singur și  a trebuit să mă  ocup de toate problemele   care  țineau
de înființarea regimentului construcția cazarmilor și a dispozitivului de lupta, hrănirea militarilor constructori  precum și de
pregătirea efectivelor care se desfașurau în   București la Centrul
de Instrucție al Trupelor de Artilerie și Rachete Antiaeriene, la
Hunedoara la R.15 R.A.A. și Timișoara   la Batalionul de transmisiuni al D.34 A.A.T.
La București   au fost repartizați  ofițerii și maiștri militari   rachetiști absolvenții   de la Școala de   ofițeri de artilerie
și rachete antiaeriene  care ulterior au încadrat  divizioanele de
rachete antiaeriene. De pregătirea lor se ocupa domnul lt. col.
ing. Chimirel Dimitrie care a fost numit locțiitor tehnic al comandantului de regiment și mr. Giubernea Gheorghe care a fost
numit șef de stat major la  Dn.1R.A.A.  Printre  primii ofițeri care
au fost repartizați din promoția 1983 au fost  lt. Boghiu Dorin, lt.
Cavaleru Dan, lt. Cojocaru Florin, lt. Hobinca Iulian, lt. Poptelecan Ioan și maiștrii militari Jeler Liviu, Oana Emil, Niga Teodor
și Nitu Leonard
Ofițerii din promoția 1984 absolvenți ai Școlii Militare
de Ofițeri de Artilerie Antiaeriană și Radiolocație   locotenenții  
Apolzan   Nicolae, Biro Carol, Bejan Richard, Năstase Adrian,
Paicu Sorin, Rotaru Sorin, Stătescu Ion, Szabo Gyula și Tugui
Cătălin   după o pregatire de câteva zile la Timișoara, au fost  
trimiși în divizioanele de la R.15 R.A.A. Hunedoara. Acolo au
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continuat pregătirea până în luna martie 1985   când au fost detașați la Centrul de Instrucție al Trupelor  de Artilerie și Rachete  
Antiaeriene din București unde sub comanda col. ing. Chimirel
Dimitrie și a cpt. Culai Ștefan au continuat pregătirea.
La Hunedoara la Divizionul Tehnic din R.15 R.A.A.  s-au
pregătit cadrele și militarii din divizionul tehnic sub comanda
col. Bacrau Nicolae care a fost numit comandant al Divizionului  
4 Tehnic.
La Timișoara, în cadrul batalionului de transmisiuni   al
D. 34 A.A.T., s-au pregătit militarii transmisioniști   din bateria comandă. De pregătirea lor s-a ocupat lt. Moldovan Traian
proaspăt absolvent al Școlii de Ofițeri de Transmisiuni.
Cadrele repartizate la București, Hunedoara și Timișoara
erau cazate în căminele de garnizoană din Hunedoara și Timișoara
respectiv la Centrul de Instrucție. Probleme au apărut cu cadrele
repartizate în Reșița  unde nu exista cămin de garnizoană. Inițial
am locuit într-un apartament cu 4 camere la parterul unui bloc  de
pe str. Făgărașului care era al constructorului.
Am încercat să merg  la primarul de atunci al  municipiului
Reșița tov. Lascu, dar nu m-a primit deși am solicitat de mai multe
ori audiență. Atunci m-am dus la primul secretar al judetului  tov.
Ilie Matei. M-am prezentat la șeful de cabinet tov. Jucu, i-am spus  
cine sunt și că  doresc  să vorbesc cu tov. prim secretar.  Tovarășul
Jucu mi-a spus să aștept  și a mers   l-a  anunțat pe tov. prim-secretar  care m-a primit  imediat.
M-am prezentat, i-am spus că sunt șeful de stat major al
unității de rachete  antiaeriene care urmează să se construiscă în
Reșița și în județ. Inițial aflasem că  tov. Ilie Matei  e din județul
Olt și am vorbit cu dânsul  folosind perfectul simplu.
M-a întrebat de unde sunt și unde am lucrat. I-am spus
că sunt din com. Farcasele jud. Olt și că am fost comandantul
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unității de aparare antiaeriană a aerodromului Deveselu din jud.
Olt. I-am prezentat pe scurt problemele iar cea mai arzătoare
era cea a asigurării locuințelor pentru cadre. Mi-a zis ca peste
2 zile la ora 09.00 să mă prezint la dânsul. M-am prezentat și în
sala situată vizavi de cabinetul dânsului  erau adunați directorii
din municipiul Reșița și tov. Lascu, primul secretar  și primar al
municipiului Reșița. Tov. Ilie Matei m-a prezentat celor prezenți
spunându-le că sunt șeful de stat major al unității care urmează
să se contruiască în Reșița. Le-a spus că nu îi interesează ce
fel de unitate este și le-a spus să  mă sprijine și să mă ajute cu
problemele pe care le voi solicita. Chiar a folosit expresia ,,să
dea dracul să vină să vă solicite ceva și să nu-l ajutați”.
După aceea  l-a întrebat pe tov. Lascu de ce nu mi-a dat
până acum locuință și l-a trimis să imi rezolve imediat problema.
Tov. Lascu  a plecat cu mine spre biroul dânsului și  mi-a reproșat
de ce nu m-am dus până atunci la dânsul. I-am  spus să verifice,
la secretariat, deoarece până atunci am încercat de 3 ori să ajung
la dânsul și  nu m-a primit. Tov. Lascu l-a chemat pe  Burileanu  
și i-a zis să îmi rezolve problema. Am primit  un apartament cu 3
camere iar în vacanța de iarna mi-am mutat familia în Reșița iar
feciorul cel mare l-am înscris în trim . 2 în clasa a 4-a la școala
generală nr. 6.
Totodată am primit 4 garsoniere în blocul care atunci
se construise în cartierul Mociur. Atunci nu știam ce reprezintă
acest cartier.
Aici au fost cazați primii ofițeri, mm. și subofițeri care au
fost repartizați  în regiment sau  din școala militară cpt. Deboveanu Gh. de la Hunedoara, lt Poptelecan Ioan, lt. Maftei Laurențiu,  
sg. maj. Toma, sg. maj. Osain  Emilian din școlile militare.
A fost o perioadă dificilă în care în paralel cu construirea  cazarmilor regimentului și divizioanelor de rachete s-a făcut
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hrănirea efectivelor constructorului și instruirea   efectivelor în
garnizoanele București  și Hunedoara, rachetiștii antiaerieri,  la
Timișoara transmisioniștii,  și  la Hunedoara cei  de la divizionul
tehnic.
De  hrănirea efectivelor s-a ocupat  lt. Maftei Ioan șef seviciu alimente, dna Cocoșilă Georgeta  contabil,  sg. maj. Toma
Lucian, sg. maj. Pașolea Bebe, sg. maj. Osain Emilian și sg. maj.
Șerban Doru care au fost   numiți plut. la divizioane respectiv
la bateria pază aprovizionare și transport de la comandamentul
regimentului respectiv plutonieri la divizioanele 1,2 respectiv 3
rachete antiaeriene.

1.4. PREGĂTIREA PENTRU EXECUTAREA
TRAGERILOR DE LUPTĂ ÎN POLIGONUL
CAPUL MIDIA
ȘI ÎN POLIGONUL ASULUK DIN URSS

P

ână în iulie 1985 pregătirea s-a făcut în garnizoanele București și Hunedoara - rachetiștii antiaerieni,   
Hunedoara cei care încadrau divizionul tehnic și Timișoara transmisioniștii.
În luna iulie 1985 personalul care încadrau divizioanele
de rachete și divizionul tehnic  s-a deplasat în  tabăra de instrucție
și antrenament a C.A.A.T. CAPUL MIDIA. Era pentru prima
dată când aproape tot personalul regimentului era împreună. Au
fost antrenamente mai mult folosindu-se aparatură ACORD cu
ținte aeriene imitate dar și pe ținte reale  pe avioanele  care   zburau pentru   antrenarea trupelelor de artilerie și rachete care se
aflau în poligonul  CAPUL MIDIA și care executau trageri de
instrucție.
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Din poligonul Capul Midia divizioanele s-au deplasat pe
calea ferată și au ocupat dispozitivele de luptă în cazarmile nou
construite astfel: Dn. 1 R.A.A. la Valeadeni, Dn. 2 R.A.A. la
Doclin, Dn. 3 R.A.A. la Anina (Ciresnaia), Dn. 4 Th. la Reșița.
Aici a continuat pregătirea. Tot acum a luat ființă Cp. 28 Rd. Lc.  
care avea misiunea de a asigura cu date de radiolocație regimentul.
Compania era subordonata Bg.41 Radiolocație /D.34 A.A.T. și
avea în compunere  o stație  RL37, RL 18 și PRV 13. Comandant
al companiei a fost numit cpt. Birceanu Ion.
În această perioadă s-a terminat și construcția punctului
de comandă iar șef al punctului  de comandă a fost numit maiorul Bogdan Traian iar ca șefi de tura lt. major Boghiu Dorin, lt.
major Statescu Ioan. Tot atunci s-a înființat și un punct de conducere a zborului subordonat D.34 A.A.T. și condus de lt. Nica
Ștefan și sg.major Ionescu Gabriel.
În data de 03.06.1987 comandant al regimentului a fost
numit mr. Cocoșilă Vasile  în locul maiorului Ciobanu Emil care
a fost numit șeful de stat major al D.34 A.A.T. Șef de stat major
al regimentului a fost numit capitanul Pârvulescu Iulian care era
comandant al Dn.2 R.A.A.
În iulie 1987 ne-am deplasat în poligonul Capul Midia
unde am început antrenamentele pentru tragerile pe care urma
să le executăm în poligonul Asuluk din fosta Uniune Sovietică.
Aceste trageri urmau după tragerile executate în stăinatate de
către R. 15 R.A.A. de la Hunedoara, un regiment cu experiență
dar care la aceste trageri nu a obtinuț cele mai bune rezultate.
După executarea tragerilor comanda R.15 R.A.A. a fost chemată
la Consiliul Politic Superior al Armatei pentru a fi judecați. La
această activitate  am fost invitat împreună cu secretarul de partid
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maiorul Marinescu Constantin să fim avertizați ca același lucru
se va întâmpla și cu noi dacă vom obține rezultate asemănătoare.
Am fost invitat și am participat ca observator la tragerile
executate de R.15 R.A.A. din poligonul ASULUK și am observat care au fost cauzele care dus la obținerea rezultatelor satisfăcătoare. Avioanele au zburat foarte aproape unul de altul și
operatorii nu le-au descoperit, astfel că la tragerile de instrucție
au obținut nesatisfăcător.
După deplasarea în poligonul Capul Midia  toată atenția
conducerii C.A.A.T., având în vedere rezultatele obținute  de cei
de la Hunedoara, s-a îndreptat asupra noastră, având în vedere
că  eram un regiment recent constituit cu cadre majoritatea tinere
din ultimele promoții, fără experiență și erau primele trageri de
luptă  la care participau.
Având în vedere cauzele care au dus la rezultatele         
obținute de cei de la Hunedoara m-am întâlnit cu cei doi comandanți ai regimentelor de aviație de la Ianca și Fetești care făceau
zboruri pentru antrenarea noastră. I-am rugat să zboare cu cei mai
buni piloți care pot să zboare în formație  unul lângă altul (aripă
la aripă), pentru a obișnui operatorii de la stațiile de radiolocație
(RL 18 și PRV) și din cabina indicare dirijare să le descopere.
Problema era ca planul de antrenament aprobat  era altul și
ei trebuiau să respecte acest plan. Norocul meu a fost că unul din
comandanții de regiment era maiorul Stan Vasile fost coleg de la
Liceul Militar și de la Academia Militară. Acesta mi-a promis că
va zbura personal cu cei mai buni piloți în formație aripă la aripă.
La început operatorii  îi  vedeau ca o singură țintă și numai după
2-3 săptămâni de antrenament au început să le descopere.
Antrenamentele au continuat  până în luna august.
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Pe timpul antrenamentelor care s-au desfășurat atât pe
ținte reale cât și pe ținte imitate sub conducerea ofițerilor din  
Comandamentul Trupelor de Artilerie și Rachete din C.A.A.T.
de  multe ori la analiza antrenamentelor ni se spunea că  am ratat
una două ținte. Discutând cu șeful de platformă, col. Mocanu,  și
spunându-i că au fost combătute toate, acesta îmi spunea ,,VASILE nu te supăra dar trebuie să te obișnuiesc cu nedreptățile și
să te călești”.
Avea dreptate cu ,,călitul” aceste antrenamente   mi-au
dezvoltat încrederea în mine și  în subordonați și m-au ajutat în
timpul tragerilor din poligonul ASULUK.
Echipele de luptă care s-au antrenat în poligonul Capul
Midia și care au participat la tragerile de luptă din poligonul
ASULUK:
1. Echipa de lupta a regimentului:
Comandat al regimentului maior Cocoșilă Vasile;
Șef de stat major cpt. Pârvulescu Iulian;
Locțiitor tehnic lt. maj. ing. Brencea Constantin;
Locțiitor politic mr. Marinescu Constantin;
Locțiitor pentru servicii cpt. Teodorecu Mircea;
Medic șef lt. maj .Vlad Romano
Șef B.O.P.L  mr. Laslea Ioan
Șeful cercetării cpt. Tender Constantin;
Șeful transmisiunilor lt. col. Tudor Nicolae, ajutat de cpt
Trișcă Iulian;
Direcțional cu Dn. 1 R.A.A. Lt. maj. Boghiu Dorin;
Direcțional cu Dn. 2 R.A.A. lt. maj. Stătescu Ioan;
Direcțional cu Dn. 3 R.A.A. lt. maj. Lup Samoilă.
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2. Echipa de luptă a Dn.1R.A.A.
Comandant divizion cpt. Filimon Victor;
Locțiitor politic Lt. Brujan Dumitru
Șef de stat major lt. maj. Nastase Adrian
Locțiitor tehnic lt. maj. ing. Manea Ionel
Locțiitor pentru servicii lt. Pistol Viorel,
Medic  lt. dr. Vlădescu
Comandat bateria 1 radiotehnica
- lt. maj. Diaconița Corneliu;
Ofițer cu dirijarea lt. Ghebuta Danuț;
Operatori cabină indicare – dirijare
- m.m. Șerban Gheorghe;
Cabina emisie-recepție lt. Rusu Alecu;
Operatori cabină emisie recepție m.m. Șerban Ștefan;
Șef  STM lt. Nedelea Florin;
Șef SFC  lt. Tomița Florin;
Șef  K  lt. Blaga Liviu;
Șef REC  m.m. Raicea Florian;
Șef stație RL 18 lt. Popescu Gheorghe;
Șef  PRV  13 lt. Metescu Sorin;
Comandat bateria  a 2- a lansare lt. maj Apolzan Nicolae;
Comandat pluton lansare lt.Cernescu Nicu;
Operator pupitru de start m.m. Jeler Liviu;
Operator cabină distribuție m.m. Guțuleanu Aurel
Șef de platformă  col. Aur de la C.A.A.T.
3. Echipa de luptă a Dn.2 R.A.A.
Comandant divizion cpt. Manolache Gheorghe;
Șef de stat major  cpt. Diaconescu Marinel;
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Locțiitor tehnic cpt. ing.  Stanisteanu Marian;
Locțiitor politic lt. Motaianu Constantin;
Locțiitor pentru sevicii lt. Fulga  Ion;
Medic șef lt. dr. Vatafu  
Comandat bateria 1 radiotehnică lt. maj Paicu Sorin;
Ofițer cu dirijarea lt. Bârjoveanu Sorin;
Operatori cabină indicare dirijare
- m.m. Neatu Leon și Tomescu Nicolae
Cabina  emisie recepție lt. Popescu Constantin;
Operatori cabină emisie recepție m.m Creangă Romeo;
Șef  STM lt. Pleșa Constantin;
Șef SFC lt. Cucu Catalin;
Operator SFC  m.m. Radu Romulus;
Șef K cpt. Mureșan Gheorghe
Operator  REC  m.m. Neagoe Aurel
Șef R.L.18   lt. Ungureanu  Ion
Șef  PRV -13 lt. Szabo Ghiula
Comandat bateria a 2-a lansare lt. Biro Carol
Comandat pluton lansare lt Tanasie Florel
Șef cabină distribuție  plut. Gavrilă Lilian
Șef platformă col. ing. Bacosi Nicolae
4. Echipa de luptă a Dn.3 R.A.A.
Comandant divizion cpt. Ciontea Alexandru
Șef de stat major lt. Ghibu Vasile
Comandat bateria 1 radiotehnica lt.maj Cavaleru Dan;
Ofițer cu dirijarea lt. Sârbu Gheorghe;
Operatori cabină indicare dirijare m.m. Nitu Tadiu;
Cabina emise receptie lt. Popa Alexandru;
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Operatori cabina emisie receptie m.m. Mitran Constantin;
Șef  STM lt.Guzu Emil;
Șef SFC lt.  Dibosi Sorin;   
Șef K  lt. Oradean Teodor
Șef REC  m.m Niga Toader; mm Bejenariu Mitică
Șef R.L.18 lt. Popa Cristin
Șef  PRV -13  lt. Tinca Siviu
Comandat bateria a 2-a lansare lt. Turcu Cezar;
Comandat pluton lansare lt. Cristoltan Nicolae;
Operator pupitrul de start  m.m. Oana Emil;
Șef cabină distribuție  plut. Dumitru Ion
Șef platformă  lt.col. ing. Andrei Marin.
5. Echipa de luptă a Dn. 4 tehnic
  Comandant divizion Cpt. Ghimici Florin
  Locțiitor tehnic lt. ing. Buta Adi;
  Locțiitor politic  lt. Major Cojocaru Florin;
  Medic  lt. Rădoi Nicolae
  Comandant baterie Lt. Tamaș Radu;
  Comandant grup 1 Lt. Nicorici Dinu;
  Comandant grup 2 Lt. Logofătu Florin;
  Comandant grup 3 (SMIC)
- lt. Rotaru Sorin; lt. Crista Dorel
  Operator gr. 3 m.m  Manu Petru; m.m. Țunea Mihai
  Obiectivul 1 m.m. Cacoveanu Nicolae;
Grup tp: lt. Sârbu Viorel și sg. maj. Ciochină Angheluță
Obiectivul 4 m.m.  Vîrvoreanu Ion;
Platforma 5 m.m.  Ciobanu Georgel;
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Platforma 17 m.m. Nicolescu Romeo;
Platforma 4 A m.m. Vălan Sorin
Platforma 4 B plt. Preda Cornel și m.m. Fueru Octavian
Șef patforma de la C.A.A.T.  lt. col Marin Gheorghe
Deplasarea regimentului în poligonul Asuluk din Uniunea Sovietică s-a făcut  fără probleme cu un eșalon militar special. A fost o oprire la Moscova  de o zi, apoi ne-am îmbarcat și
am plecat în poligonul  internațional de trageri ASULUK situat
pe malul Mării Caspice.
Pentru majoritatea dintre noi era prima ieșire în afara țării
și pentru prima dată când ajungeau să viziteze Moscova   unul
dintre cele mai mari și frumoase orașe din Europa și din lume.
Majoritatea dintre cadre studiaseră în școală limba rusă și s-au
descurcat bine. Au fost și cazuri mai hazlii când în magazine la
cumpărături ,,au vorbit de i-a durut mâna”.
În poligon ne-au așteptat reprezentanții C.A.A.T. și D.34
A.A.T. cât și de la Ministerul Apărării Naționale secția de apărare antiaeriană domnul col. Rus Romulus. De la CAAT  delegația
a fost condusă de  col. Teodorescu Eugen  Comandantul Trupelor
de Artilerie și Rachete Antiaeriene și mai mulți ofițeri în calitate de șefi de platforme și observatori. De la D.34 A.A.T. a fost
comandantul   diviziei   col. Rotariu   Constantin, șeful trupelor
de artilerie și rachete  col. Bourianu Constantin, șeful seviciului
tehnic  col. ing. Ștefănescu Ion   și o serie de ofițeri specialiști din
secția de artilerie și rachete antiaeriene ca lt.col. Tusan Viorel, lt.
col Teregan  Ion și lt. col. Patroc Traian.
La fiecare Divizion cât și în punctul de comandă al regimentului se afla și  reprezentanți de la CAAT sau divizie ca ,,șefi
de platforme” sau asistenți care au supravegheat și îndrumat acti35

vitatea echipelor de luptă  în poligonul Capul  Midia iar  în poligonul din Uniunea Sovietică  au fost numai observatori. Aceștia au fost în punctul de comandă col. Mocanu Nicolae și col.
Debrezenie Mincu  iar la  divizioane  col. ing , Bacosi Nicolae,
lt.col. Andrei Marin, col. Aur și lt. col. Marin Gheorghe.
După ajungerea în poligonul  de la Asuluk ne-am cazat în
căminele existente aici.
Poligonul ASULUK era un poligon internațional de antrenament și trageri de luptă situat pe malul Mării Caspice în
care executau trageri de luptă cu rachetele antiaeriene unității și
mari unități din Uniunea Sovietică și din țările care faceau parte
din tratatul de la Varșovia .
Unitățile și marile unități din ROMÂNIA  erau de regulă planificate în prima și ultima serie de tragere din fiecare
an deoarece românii erau foarte buni tehnicieni și la începutul
fiecărui an tehnica trebuia pregătită pentru trageri și apoi lăsată
în stare de funcționare de către cei din ultima serie de tragere.
În anul 1987 R.15 R.A.A. Hunedoara  a fost la tragerile
din Uniunea Sovietică în  prima serie iar  R.17 R.A.A.  în ultima
serie.
După pregatirea tehnicii pentru trageri și verificarea echipelor de luptă  de către comisii ale sovieticilor am fost admiși să
executăm tragerile de instrucție și de luptă.
În aceiași clădire în care se afla  punctul de comandă al
regimentului se afla și punctul de comanda al brigazii de rachete antiaeriene care apără antiaerian Sofia. Ei au executat
primii tragerile de instrucție și de luptă și apoi am urmat noi.
Înainte de executarea tragerilor toată lumea era concentrată
la ce urma să executăm. În punctul de comandă pe lângă echipa de
luptă a regimentulului se afla reprezentantul  ministrului col. Rus
36

Romică, reprezentanți ai C.A.A.T.  col. Teodorescu Eugen Comandantul Trupelor de Artilerie și Rachete Antiaeriene din C.A.A.T.,
col. Mocanu Ion și col. Debrezenie Mincu iar de la D.34 A.A.T.
col. Rotariu   Constantin, comandantul diviziei și col. Bourianu
Contantin șeful Trupelor de Artilerie și Rachete Antiaeriene din
D. 34 A.A.T. col. Ștefănescu Ion col. Tusan Viorel, lt. col Patroc
Traian și lt. col. Teregan Ion se aflau în divizioane.
La un moment dat col. Rotariu a început să facă observații la unii  militari din echipa de luptă  privind ținuta  sau că pe
unele planșete erau sau lipseau anumite adnotări. Am  așteptat
câteva minute sperând că va înceta și la un moment dat nervii
mei au cedat și respectos i-am  spus  col. Rotariu: ,,dacă vreți să
conduceți regimentul vă rog să treceți în locul meu, pe scaunul
comandantului de regiment. Vă rog să numai faceți observații
la subordonați iar dacă aveți ceva de  observat  vă rog  să mi le  
adresați mie”.
S-a lăsat o liniște ,,mormântală” în punctul de comandă  
de puteai auzi și musca. A fost un șoc pentru toți cei prezenți  
mai ales că toată lumea îl cunoștea pe col. Rotariu  pentru modul  
autoritar ,(dictatorial)de conducere. Descărcarea   mea emoțională m-a ajutat și m-am concentrat pe ceea ce urmează și cred că
același lucru l-am  transmis întregii echipe de luptă.
În această atmosferă au început tragerile. În prima etapă
au fost tragerile de instrucție pe ținte reale care așa cum ne-am
așteptat erau avioane care zburau aripă la aripă   și pe care leam repartizat la divizioane   și toate au fost combătute. Acum
s-a văzut rezultatul antrenamentelor executate  cu seriozitate  în
poligonul Capul Midia și a faptului că operatorii s-au antrenat  să
combată astfel de ținte.
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Au urmat apoi tragerile de luptă pe ținte reale.
Fiecare divizion a doborât câte un avion țintă „LA” și
toate cele trei divizioane prin foc concentrat o țintă tip rachetă
balistică „RM”. Toate țintele au fost doborâte obținându-se nota
maximă.
La ultimul avion  mi s-a comunicat că ținta nu a fost lovită. A fost un moment deosebit de greu și am așteptat câteva secunde  indicații din partea celor cu mai multă experiență .Văzând
că nimeni nu zice nimic  am transmis  ca ținta să fie introdusă pe
traseu dacă nu a fost lovită. După ce am dat aceasta comandă  la
câteva secunde de la divizionul 1 mi s-a raportat că se observă
ca avionul este lovit în aripă. În acestă situație avionul nu a mai
putut fi introdus pe traseu  și a căzut. Când am dat comanda să
fie introdus din nou pe traseu nu știam ca avionul fusese lovit și
am  analizat că dacă este un traseu pierdut  voi fi penalizat cu un
punct ori dacă o ținta nu era distrusă penalizarea era mult mai
mare și rezultatul era nesatisfăcător. A fost o decizie rapidă  ca
urmare a cunoașterii condițiilor de tragere  și a găsirii celor mai
bune soluții. Astfel că la tragerile de luptă toate divizioanele  și
comanda regimentului au obținut nota maximă 5.
A fost o hotărare salvatoare având în vedere și disputa
avută cu comandantul divizie înainte de trageri.
După terminarea tragerilor un moment inedit a fost  
întâlinirea  cu comandatul brigăzii de rachete antiaeriene care
apară Sofia, un general bulgar,   care a venit la mine și m-a
felicitat. El s-a aflat pe punctul de comandă  și a văzut că am
doborât toate  avioanele. Menționez că punctul de comanda al
nostru și al bulgarilor se aflau în același amplasament dar aveau
intrări diferite.
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cepție.

Rezultatele obținute de R. 17 R.A.A. au fost unele de exUM
St
PC
Dn 1 4.75
Dn 2 4.75
Dn 3 4.66
Dn th 4.91
Regiment

Sp
4.65
4.67
4.68
4.68
4.77
4.76

S ti
4.92
4.42
4.42
4.48
4.81
4.69

Stl
5.00
5.00
5.00
4.73

Medie
4.81
4.73
4.73
4.74
4.79
5.00

Calificativ
FB
FB
FB
FB
FB
4.83

Ulterior numele R.17 R.A.A. și al comandantului acetuia
mr. Cocoșilă Vasile a fost trecut pe placa de marmură din poligonul Asuluk cu șefii de serie.
Totuși în acel an datorită deferendului avut cu comandantul diviziei col. Rotariu , înainte de începerea tragerilor, în
notarea de serviciu am fost notat cu calificativul ,,bine”, singurul
calificativ de ,,bine” din cariera mea militara de 36 de ani. Motivul a fost acela că s-au găsit lipsuri la echipament în gestiunea
divizioanelor  de către o comisie trimisă de col. Rotariu să găsească ceva pentru a avea motive să mă  ,,ardă” la notare.
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CAPITOLUL II
2. R.17 R.A.A. ȘI REVOLUȚIA
DIN DECEMBRIE 1989
2.1. REVOLUȚIA DIN DECEMBRIE 1989
- CONSIDERAȚII

Î

n rândurile de mai jos, voi încerca să prezint pe scurt
cadrul general în care s-au desfășurat evenimentele
din decembrie 1989 în țară dar și în Reșița. Voi relata foarte pe
scurt, iar cititorul care va fi interesat să aprofundeze adevărurile
crude ale istoriei reale a evenimentelor va fi invitat să citească
lucrările, documentele și investigațiile privitoare la intervenția
străin împotriva României din decembrie 1989 și la evenimentele care s-au derulat cu acel prilej.
După invazia sovietică în Cehoslovacia, în august 1968,
decidenții politici din România, în frunte cu Ceaușescu Nicolae, au hotărât să aibă o reacție fermă împotriva URSS. Acest
fapt, mult mediatizat în întreaga lume, a adâncit o ruptură mai
veche, datând din anii conducătorului Gheorghe Gheorghiu-Dej.
Ca urmare, după renunțarea la proiectul de invadare a României,
conducerea de la Kremlin a elaborat Planul „Dniestr” (1969),
care prevedea înlocuirea lui Nicolae Ceaușescu cu un lider socialist devotat Moscovei. În acest sens, a fost activată rețeaua
sovietică din Securitate, din Armată și din Partidul Comunist.
Așa a început trădarea țării și opoziția surdă și ascunsă a politicii
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lui Ceaușescu. Duplicitatea însoțea întreaga activitate a acestor
sabotori. Pe de o parte, mimau cel mai mare devotament față de
conducătorul țării, pe de altă parte, în spate și în adâncuri, îl
sabotau și îi proiectau înlăturarea și moartea.
Serviciile secrete sunt primele instituții din lume care au
trecut la globalizare. Serviciile secrete au încetat să-și mai trimită
agenți care să obțină informațiile prin acțiuni ilegale și periculoase. Agenții nu mai voiau să riște să sfârșească prin camerele
de tortură ale rivalilor. Ei au ajuns să prefere să coopereze și să
obțină informațiile prin cooperare, prin schimburi de informații.
În fiecare din cele două sfere mondiale de influență, serviciile secrete și-au dat mâna și au cooperat între ele stabilindu-se ierarhii,
cele mai importante servicii, adică cele ale SUA și URSS, fiind
în frunte. Împotriva ordinelor exprese și repetate ale lui Nicolae
Ceaușescu, Securitatea a intrat în colaborare globală, atât cu
serviciile secrete occidentale, cât mai ales cu cele sovietice,
încălcând ordinele și asigurându-și o anume protecție străină a
comandanților, dar și a instituției ca întreg, în foarte ascuțitul
război internațional de pe frontul secret. Ordinul lui Ceaușescu
de necooperare pe linie informativă a fost permanent încălcat. De
aici a început trădarea României de către Securitate.
În anul 1971, conducerea Securității, în frunte cu ministru
Ion Stănescu (născut Szilágyi), cu șeful spionajului, gen. Nicolae
Doicaru și cu șeful Serviciului de Transmisiuni Cifrate, col. Victor Dorobanțu, l-au asigurat pe generalul KGB Oleg Danilovich
Kalugin de hotărârea definitivă a Securității de a-l înlătura pe
„trădătorul” Nicolae Ceaușescu de la conducerea României.
Rotația permanentă a cadrelor, activitatea de supraveghere contrainformativă a Securității, controlul partidului asupra
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Securității, atâta cât a fost el posibil, presiunea pusă de Ceaușescu pe instituție, a făcut ca Planul „Dniestr” să se poată pune
în aplicare doar după două decenii. În aceste două decenii, cu
multă răbdare, cu perseverență și cu determinare, Ceaușescu
a fost înconjurat de o pânză de agenți ai Moscovei, izolat tot
mai mult, dezinformat și blocat într-o activitate de citit rapoarte lungi cărora le lipsea esențialul și în consultări cu multe
persoane lipsite de devotament față de linia politică națională,
românească, de îndepărtare față de Moscova, care era promovată. Ceaușescu Nicolae a făcut mari greșeli prin care a scăpat
din vedere esențialul, făcând jocul celor care acționau împotriva
lui, implicit împotriva României. Mă refer atât la trădătorii din
Partidul Comunist, din Securitate și din Armată, cât și la serviciile secrete străine care au atăcat România în decembrie 1989.
După 1969, trecând anii și Planul „Dniestr” neputându-se
pune imediat în aplicare, s-au căutat alte soluții. S-a redirecționat
ofensiva propagandistică. Posturile străine de radio, foarte populare în rândul românilor, au pus accentul mai mult pe distrugerea
imaginii lui Nicolae Ceaușescu și mai puțin pe tarele regimului
politic socialist de stat, în ansamblul său. Între 1965 și 1977,
centrul de greutate al propagandei occidentale în România a fost
unul îndreptat împotriva sistemului, existând și o perioadă în
care Ceaușescu era lăudat. După 1977 s-au inversat datele problemei, Ceaușescu devenind ținta. Este anul în care Securitatea
l-a scos din țară pe Paul Goma. La aeroport, dizidentul a fost
condus personal, cu automobilul, de generalul Nicolae Pleșiță,
pe atunci prim-adjunct al ministrului de Interne. Securitatea a
trecut la ocrotirea și cultivarea grupurilor anticeaușiste din par43

tid și din instituțiile de forță. Susținătorii internaționalismului
comunist, adversari ai politicii lui Ceaușescu, erau monitorizați
și, la ora potrivită, au fost „aduși la rampă”. Ion Iliescu (bunicul
Ivanovici), Silviu Brucan (Saul Brukner), Alexandru Bârlădeanu
(Sasha Goldenberg), Dan Marțian, Virgil Măgureanu (Imre Asztalosz), Constantin Doicaru, Ion Ioniță, Nicolae Militaru (Lepădat), Ștefan Kostyal etc, au fost ocrotiți în ascuns de Securitate,
sub acoperirea că îi supraveghează pentru a-i neutraliza. Atâta i-a
neutralizat Securitatea până i-a adus întâi la televiziune și apoi la
sediul CC al PCR și la putere. De asemenea, Securitatea, cu înalte
complicități occidentale, a intrat într-un proiect foarte secret de
cooperare cu Radio „Europa Liberă”, infiltrând în colectivul de
redactori mai multe persoane și furnizând postului numeroase
informații compromițătoare despre Nicolae Ceaușescu.
În anul 1977, a fost adus la conducerea Securității,
în calitate de adjunct al șefului DSS și secretar de stat în MI,
generalul Iulian Vlad, ofițer specializat la Moscova, la KGB
(1956). În timpul celor 12 ani cât gen. Vlad s-a aflat în fruntea
Securității, în calitate de secretar de stat, au defectat un număr
foarte mare de ofițeri, mulți dintre ei trecând la inamic cu servietele diplomatice conținând secrete ale statului român. Profesorul Cristian Troncotă a identificat prin cercetare de arhivă un
număr de 32 de securiști dezertori. Gen. Aurel Rogojan și gen.
Iulian Vlad vorbesc despre 60 de ofițeri de securitate care au
trădat și au fugit din țară.  În 28 iulie 1978, s-a produs dezertarea
generalului Mihai Pacepa, cel care avea să declanșeze o campanie
mediatică extrem de agresivă împotriva președintelui Ceaușescu.
Rolul acestor securiști dezertori în răsturnarea regimului
Ceaușist și în acapararea ulterioară a României a fost important.
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Privitor la acest aspect, generalul Pacepa a declarat că ei (adică
dezertorii ajunși în Occident) și-au dat mâna cu colegii lor din
țară și au înlăturat regimul Ceaușescu.
În primul deceniu după ce s-a ordonat aplicarea Planului
„Dniestr”, proiectul de răsturnare a lui Ceaușescu a fost greu de
pus în executare datorită condițiilor bune de viață din România
anilor ’70 și a prestigiului dobândit de Ceaușescu prin modul în
care a promovat relațiile internaționale ale României, prin independența pe care a dobândit-o și prin realizările politicii de
dezvoltare. Susținerea României de către China, SUA, Israel,
Germania și Marea Britanie a fost una importantă. De asemenea,
în timpul prim-miniștrilor Ion Gheorghe-Maurer și Manea Mănescu, România s-a bucurat de o bună aprovizionare cu alimente,
energie și bunuri de larg consum, ceea ce a mulțumit populația.
Acțiunea împotriva regimului Ceaușescu a fost una concertată, pornită atât din Occident, cât și din URSS. În anul 1979,
guvernul sovietic a formulat României pretenția ca să achite în
valută liber convertibilă cea mai mare parte a importurilor din
URSS, ceea ce a însemnat o lovitură pentru profitul guvernului
de la București. În anul 1981, Fondul Monetar Internațional și
Banca Mondială au dublat unilateral cuantumul dobânzilor pe
care România trebuia să le achite pentru împrumuturile acordate
pentru dezvoltarea economiei. Ca urmare, după consultări, Nicolae Ceaușescu a decis ca România să achite integral datoria externă și să continue dezvoltarea prin mijloace financiare proprii,
rezultate din acumulările economiei românești.
În anul 1982, sfătuit de conducerea Securității, Ceaușescu a aprobat acestei instituții să desfășoare operațiuni de comerț
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exterior cu produse ale economiei românești. A fost o mare
greșeală, care a permis Securității să acumuleze mari sume de
valută, o mare parte prin subminarea economiei naționale, sume
care nu au ajuns în bugetul de stat, au fost ținute în conturi tranzitorii, deschise pe numele unor ofițeri de securitate, care dețineau
parolele și codurile de acces și au fost integral sustrase, după
asasinarea lui Nicolae Ceaușescu. Fondurile acumulate până la
sfârșitul epocii lui Ceaușescu au fost ascunse în conturi deschise
pe numele celor peste 330 de directori de credit, cu toții ofițeri
de securitate. Este vorba de peste 30 de miliarde de dolari. Raportat la valoarea mare a dolarului din anii ’80, suma era foarte
importantă.
Pentru a distruge atașamentul populației față de conducătorul României, atașament care a fost mare și foarte mare
în primii săi 15 ani de domnie, complotiștii din umbră au indus artificial o criză alimentară, energetică și de bunuri de larg
consum, în scopul creării de mari nemulțumiri populare care să
creeze cadrul potrivit pentru o schimbare a conducătorului rebel
al regimului socialist din România. În ciuda exporturilor alimentare mari, România nu a vândut niciodată toate rezervele.
Astfel, din documentele Ministerului Comerțului Interior, rezultă
că, în timp ce magazinele erau goale și românii găseau greu
de cumpărat alimente, depozitele frigorifice de carne, păsări,
brânză, unt erau pline și arhipline. De asemenea, depozitele de
carburanți erau pline, iar românilor li se dădeau pe cartelă cantități infime de benzină pentru autoturisme. De asemenea, erau
pline depozitele instituției rezervelor de stat, iar „economiile” în
numele cărora se întrerupea distribuția curentului electric erau
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făcute pentru a-i enerva pe români și produceau pierderi mari,
nicidecum economii, cum ni se spunea. Mă întreb mereu, cum
de l-or fi putut prosti în asemenea hal pe Ceaușescu? Cum de
Ceaușescu n-a văzut drumul greșit și perdant în care era sfătuit
să acționeze?
Pe de altă parte, în două memorii/rapoarte adresate lui Ion
Iliescu, gen. Iulian Vlad a recunoscut explicit că în ultimii ani
ai regimului Ceaușescu, inclusiv în timpul evenimentelor de la
Timișoara, el nu l-a informat corect pe conducătorul statului.  Nici
un conducător de stat nu poate lua deciziile corecte și benefice
țării dacă nu este bine informat, astfel că prăbușirea României,
cu întregul ei traseu ulterior, până la instalarea regimului colonial care i-a fost impus și pe care îl trăim în zilele scrierii acestor
rânduri, a fost o urmare firească a trădării.
Cu alte cuvinte, trădarea lui Ceaușescu a însemnat
trădarea României!! Fac această afirmație cu tărie, indiferent de
vociferările gălăgioase ale securiștilor fundamentaliști din aripa
trădătoare a Securității, care afirmă cu nonșalanță și ignoranță
că ei l-au trădat pe Ceaușescu și nu România și poporul român.
Într-un interviu dat în 2018 revistei „Periscop” a cadrelor
militare în rezervă și retragere din SIE, generalul Ioan Talpeș, pe
care nu l-am suspectat niciodată de patriotism, fiind cunoscut ca
directorul care a vândut ofițerii deplin conspirați serviciilor secrete occidentale, a declarat că: „Am înțeles că a existat o mafie a
lumii informative care nu a mai judecat în interesul țării, ci a vrut
ca țara să fie în interesul lor!” Cred că, de data aceasta, generalul
Talpeș a spus adevărul
În același timp, menționez din nou, a multa oară, că această
susținere nu vizează numeroșii ofițeri corecți ai aparatului de se47

curitate care și-au făcut datoria față de țară, fără să știe că, undeva sus, la vârful Securității, niște trădători și-au dat mâna cu
serviciile secrete străine și cu alți trădători din Partidul Comunist și din Armată, cu scopul de a-l asasina pe conducător, a re-  
aduce România în sfera politico-militaro-informativă de influență a Uniunii Sovietice și în cea economică a Occidentului și,
de asemenea, pentru a jefui uriașele sume de bani și baza materială a societății românești adunate în jumătate de secol de muncă
intensă a unui întreg popor. Acestea sunt cauzele profunde ale
evenimentelor din decembrie 1989.
2.2. SITUAȚIA POLITICĂ, MILITARĂ,
ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ ÎN REȘIȚA
ÎN DECEMBRIE 1989 ȘI A R. 17 R.A.A.

Î

n Reșița un oraș cu preponderență  muncitoresc situația  
era asemănătoare cu cea din țară. Aici existau   întreprinderi   importante   Combinatul Siderurgic, Uzina Constructoare de Masini, RENK , o uzină româno germană cu o tehonologie de vârf, Intreprinderea Mecanică Reșița care producea
tunuri  și materiale pentru armata condusă de un inginer militar
de excepție col. ing. Marinescu Adrian. De aemenea existau  intreprinderi de construcții, mase plastice, etc. Unele din aceste
intreprinderi foloseau tehnologie de vârf. De exemplu motoarele
navale produse la Reșița și Bocșa nu aveau concurență decât în
Japonia. De aceea când l-am auzit pe Petre Roman că industria
românescă este un morman de fiare vechi am înțeles că ori  este
dezinformat și nu cunoaște situația ori are alte interese.
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Populația municipiului Reșița și din județ avea un nivel
de trai  mai ridicat decât cei din restul țării. De de exemplu  aici
pâinea nu era pe cartelă cum era la Caracal de unde eu venisem.
Totuși erau nemulțumiri ca peste tot. Eu am avut noroc că în
blocul în care locuiam, am avut un vecin care era măcelar și mă
aproviziona cu carne.  
În calitate de comandat al regimentului am avut contact
cu persoanele din conducerea județului și municipiului Reșița.
Astfel   tovarășul prim secrtetar al județului Sas Iosif a vizitat
regimentul. De asemenea  am fost delegat   ca reprezentant al
armatei din Caraș Severin să particip la ultimul Conges al PCR
deși eram comandat de regiment și nu aveam funcție politică.
Astfel am cunoscut principalii conducători de intreprinderi și
oameni politici din județ.
Acest lucru m-a ajutat ca în timpul revoluței din decembrie 1989 să iau legătura cu principalii factori de răspundere din
județ și să iau cele mai bune decizii.
Inspector șef al județului era col Rădulescu Ion pe care
l-am cunoscut din 1983 atunci când împreuna am întocmit un
plan   pentru a masca faptul că în Reșița se construia un regiment de rachete antiaeriene. Șef al securității era  col. Mihalcea
Mircea, pe care nu l-am cunoscut decât  în  data de 25.12.1989,  
comandantat al miliției era col. Câmpeanu Alexandru.
Din punct de vedere militar în Reșița se afla comandamentul R.17 R.A.A., comandant lt.col. Cocoșilă Vasile, Dn.
4 Th./R.17.A.A. comandant cpt. Segau Marin, Compania 28
Rd. Lc. comandant cpt. Popa Sorin, Centrul Militar Județean,
comandant col. Stepan Teodor, un detașament de lucrari în
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economie condus de mr. Gyulai și o companie de lucrări  căi ferate
aparținad U.M. 01626 AIUD  comandată de lt. maj Ștefan Florin.
2.3. R. 17 R.A.A. ÎN REVOLUȚIA DIN DECEMBRIE
1989 - COMPORTARE DE EXCEPȚIE

Î

n decembrie 1989 R.17 R.A.A.  se găsea în dispozitiv
de luptă cu 3 divizioane de rachete antiaeriene dislocate în garnizoanele Valeadeni, Doclin și Ceresnsia și un divizion tehnic dislocat în Reșița   unde se afla și comandamentul
regimentului și punctul de comandă al regimentului  în care se
afla și  punctul de comanda a  Cp.28 Rd.Lc./Bg.41 Rd. Th. și un
punct de dirijare al zborului în subordinea D.34 A.A.T.
Comandamentul regimentului avea următoarea compunere:
Comandant de regiment lt.col. Cocoșilă Vasile;
Șef de stat major cpt. Pârvulescu Iulian;
Șeful cercetării cpt. Gheorghe Sfara;
Locțiitor tehnic cpt. Ing Brencea Constantin;
Serviciul tehnic: mr. Bicaz Andrei, cpt Deboveanu Florian, mm. Radu Romulus, m.m Neatu Leon
Locțiitor pentru servicii cpt. Teodorescu Mircea;
Locțiitor politic  cpt. Bogdan Alexandru;
Șef  B.O.P.L. mr. Marinescu Constantin;
Șef B.O.M. lt. maj. Poptelecan Ioan;
Șef. B. Personal cpt. Ludușan Petru;
Șeful transmisiunilor cpt. Trișca Iulian ajutat de lt. Pasăre Ion
Comandant al bateriei comandă cpt. Moldovan Traian,
cdt. plut. lt. Mihăila Ionel, lt.Bolfescu Ion Vladimir și Luță
Catălin,  șefi stație radioreleu și radio, plut. Crivineanu Iulian,
m.m. Chirimbu Nicolae, m.m. Borcan Nicolae;
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Comandat al bateriei pază și transport cpt. Malinici Octavian;
Șef seviciu auto cpt. Pupăzan   Octavian; serviciu auto:
M.M. Nicolae Savu, m.m. Stoica, plut. Gavrila  Lilian, plut. Voin
Ion; m.m. Guțuleanu Aurel.
Șef seviciu alimente cpt. Maftei Ioan; contabil: S.C. Crista
Florentina
Șef serviciu echipament: cpt. Căpățână Gheorghe;
Șef serviciu cazarmare: cpt. Cîrjoi Ion; serviciu cazarmare: m.m. Pîrvan Cristian, S.C. Păsărică Dorina
Șef geniu: cpt. Bălună Ion, sg maj. Budică Ion
Ofițeri contrainformații; cpt. Purcaru   Marian   și cpt.   
State Alexandru;
Șeful punctului de comanda mr. Bogdan Traian;
Șefi tură în punctul de comandă: lt. maj Boghiu Dorin, lt.
maj. Stătescu Ioan; lt.maj Lup Samoila;
Comandat al Dn.1 R.A.A.  cpt. Filimon Victor;
Comandant al Dn.2 R.A.A.  mr. Laslea Ioan;
Comandant al Dn.3 R.A.A. cpt. Ciontea Alexandru;
Comandant al Dn. 4 Tehnic cpt. Segau Marin;
Comandant al Cp.28 Rd. Lc. cpt. Popa Sorin.
Militarii de ciclul întâi participaseră la campania de munci
agricole, veniseră de curând în cazarmă și se aflau în plin proces
de pregătire pentru admiterea în serviciul de luptă și de gardă.
Pe data de 17 decembrie 1989 eu mă aflam în permisie în com.
Rusanasti jud. Olt, unde  duceam copii în vacanță la  bunici, când
a venit cineva de la primărie și m-a  anunțat că sunt chemat  la  
telefon de la unitate. M-am dus am sunat la unitate și am vorbit
cu cpt. Pârvulescu care era șeful de stat major al regimentului
și mi-a transmis ca a fost primit indicativul ,,RADU CEL FRUMOS”, care însemnă  alarma de lupa parțială. Am mers acasă și
i-am spus soției că trebuie să plecăm imediat la Reșița. Am strâns
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lucrurile în grabă și am luat  copii și soția și am plecat la Reșița.
Menționez că era o ceață foarte deasă, nu se vedea decât la câțiva
pași  în fața mașinii. Soția era panicată mi-a zis că vrea să rămână
în Caracal și să vină cu copiii cu trenul. M-am oprit în Caracal
la niște prieteni care erau și ei ofițeri și tocmai atunci au venit
soldații să îi cheme la unitate. Am  rugat-o să mergem cu mașina
și că voi fi atent și că poate ceața se va ridica. Am plecat și până  
la  Drobeta Turnu Severin  am mers cu viteza  foarte mică 4050 km pe oră. Bine înțeles că consumul era mai mare și m-am
oprit la benzinăria din Băile Herculane să alimentez. Menționez
că  alimentarea era restricționată și deși mai avusesem o canistră
de benzină cu mine datorită vitezei mici de deplasare și a consumului mare benzina era pe terminate. M-am rugat de cel de la
bezinărie să îmi dea câțiva litri să pot ajunge la Reșița. I-am spus
că sunt comandantul unității de la Reșița și că trebuie neapărat
să ajung la unitate. Când a auzit ca sunt militar mi-a  zis despre
ce se întâmplă la Timișoara (auzeam pentru prima dată despre
acest lucru) și a refuzat să îmi dea benzină, reproșându-mi că
armata a tras în demonstranți. Am plecat și după ce am trecut de
Paltiniș  s-a termint bezina și am tras pe dreapta. Era ora 04.00 și
treceau foarte puține mașini. Am avut noroc că a oprit o mașină,
era un inginer din Reșița, care  a văzut cei doi copii și soția care
tremurau de frig și mi-a dat 5 litri de benzină și am ajuns până
la Reșița. Am plecat imediat la unitate, am mers în punctul de
comandă și m-am informat ce s-a făcut până atunci pentru executarea activităților prevăzute  la indicativul ,,RADU CEL FRUMOS’’.
Cpt. Pârvulesu m-a informat că a participat la videoconferința ținută de președintele țării și de ordinele date.
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Am luat imediat măsuri pentru ridicarea capacității de
luptă a regimentului, inclusiv încărcarea tuturor rampelor de lansare cu rachete și de  întărirea pazei  și apărării terestre.
Eu m-am instalat în punctul de comandă, cpt. Pârvulescu
șeful de stat major i-am ordonat să organizeze paza și apărarea
cazărmilor.
Situația aeriana era foarte complexă. Pe planșeta cu situația aeriană generală unde aveam date despre situația aeriana  din
toată țara am observat că dinspre Marea Neagră dar și la granița
de vest  și sud vest  erau foarte multe ținte aerine care patrulau
la frontiere și intenționau să intre în țară. În punctul de comandă era instalat indicatorul de observare circulară al stației   Rl
-37 aparținând Cp.28 Rd.Lc care îmi permitea să văd tot ce se
întâmplă  în spațiul aerian din partea de sud vest a țării. Astfel  
am observat că la granița cu Jugoslavia erau multe ținte aeriene
care patrulau în zonă.
Pana în data de 21 decembrie am continuat   măsurile
specifice pentru ridicarea capacității de luptă a regimentului. Tot
personalul regimentului a rămas în cazarmă până pe 10.01.1990.
În seara zilei de 21 decembrie  în Reșița un grup de demonstranți s-au adunat în centrul civic în Piața 1 Decembrie 1918, în
fața Comitetului Județean de Partid și au început să demonstreze
pașnic. Am trimis  2 ofițeri  în oraș să vadă despre ce este vorba
și să vină să mă informeze.
În jurul orei 19.30  m-a sunat la telefon col. Rotariu Constantin, comandantul D.34 A.A.T. din Timișoara și mi-a ordonat
să pregătesc un detașament de 50 de militari  care să meargă  să
apere Comitetul județean de partid. Era pentru prima dată în ca53

riera mea de ofițer când primeam un ordin și nu am răspuns ,,am
înțeles”. I-am raportat  tov. colonel că  misiunea de lupta a regimentului este să apere antiaerian obiectivele situate în municipiul
Reșița și în județ iar prin scoaterea oamenilor în stradă echipa de
luptă va fi descompletată și nu voi mai putea îndeplini misiunea
primită. I-am spus să îmi trimită ordin scris prin care să modifice
misiunea de luptă  a regimentului. S-a supărat mi-a ordonat înca
odată să execut ordinul primit și mi-a închis telefonul. Reamintesc că între mine și comandatul diviziei nu era cea mai bună
relație  generată de  incidentul  care a avut loc  înaintea tragerilor
de luptă din poligonul Asuluk, episod pe care l-am povestit anterior. Menționez că de la primirea ordinului privind  executarea
indicativului ,,RADU CEL FRUMOS” (alarma de luptă parțială)
nimeni din comanda diviziei nu vorbise cu mine. Totuși despre
situația de la Timișoara știam din ceea ce îmi spusese mr. Rusan
Ionel, fostul meu coleg de clasă din școala militară, ofițer 2 în
biroul trupelor de artilerie și rachete antiaerine din D.34 A.A.AT.  
care  era în misiune  la Reșița .
Am ordonat  să se adune tot regimentul pe platou  cu excepția celor care erau în serviciul de luptă și de gardă. Le-am
spus despre odinul primit și le-am spus că voi face tot ce depinde
de mine ca să nu iasă în stradă nici un militar amintindu-le care
este misiunea de luptă a regimentului și cerându-le să sporească
vigilența.
După câteva minute după ce am ajuns în birou m-a sunat
la telefon  col. Cherascu Gavrila care era  locțiitorul comandantului D. 34 A.A.T., un ofițer  echilibrat care mă cunoștea foarte
bine și mă aprecia. Acesta mi-a zis ,,Vasile vezi pe cine trimiți
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cu militarii în stradă”. Mi-a mai spus că la Timișoara au trimis în
strada pe lt.col. Ciobanu Emil șeful de stat major al diviziei. I-am
raportat col. Cherascu care este situația în Reșița precizându-i
că demonstranții sunt pașnici și aducera militarilor în fața lor va
genera incidente.
I-am raportat situația efectivelor regimentului și i-am
spus că  nu voi ieși în stradă dacă nu este  anulată  misiunea de
luptă a regimentului și nu voi primi ordin scris în acest sens.
Am încercat să văd  cine de pe plan local a solicitat ieșirea  
efectivelor regimentului în stradă pentru apărarea sediului Comitetului Județean de Partid.
L-am  sunat pe col. Rădulescu Ion, inspectorul șef al județului din Ministerul de Interne, pe care îl cunoșteam din 1983
când am colaborat pentru elaborarea planului de mascare a  înființării regimentului.
Din discuția avută cu acesta am văzut că era foarte speriat
și m-a  informat că  tov. Radu Ion primul secretar al județului
fusese sechestrat de revoluționari în Caransebeș.
L-am sunat apoi pe domnul  RUSU CONSTANTIN primarul municipiului Reșița și prim secretar al comitetului municipal
de partid, pe care îl cunoscusem din perioada Congresului al IX-lea
al  partidului la care am participat ca reprezentant al armatei din
județ. Acesta mi-a descris în amănunt ce se întâmplat în piață
și că demonstranți sunt pașnici și că el nu a solicitat intervenția
noastră.
Am sunt apoi la Comitetul Județean de Partid, aici mi-a
răspuns Sas Iosif, Secretar al Comitetului Central PCR, care
fusese trimis la Reșița. Pe acesta îl cunoșteam din perioada când
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era Prim Secretar al Comitetului Județean Caraș-Severin de Partid . El chiar a făcut o vizită în regiment.
În momentul când l-am sunat, m-am prezentat iar el mi-a
răspuns ,,da Cocoșilă”. Am fost surprins că acesta nu zicea decât
„da, da sau nu” și mi-am dat seama că ceva nu este în regulă. Ulterior am aflat de la unul din revoluționarii care se găseau în acel
moment în biroul lui că atunci când au auzit numele COCOȘILA, unul dintre ei a intervenit și i-a zis ce vrea să facă să cheme
armata și l-au amenințat cu cuțitul. Așa îmi explic convorbirea
mea monosilabică cu IOSIF SAS.
Seara târziu m-a sunat la telefon generalul MOCANU
MIRCEA comandantul C.A.A.T. Menționez era prima data  de
când eram comandant și  Comandantul Apărării Antiaieriene a
Teritorului m-a sunat direct. Acesta cu o voce calmă m-a întrebat
care este situația la Reșița. I-am prezentat-o pe scurt iar apoi a
întrebat cu câți oameni pot să ies în stradă să apar sediul Comitetului Județean de Partid. I-am raspuns cu 7 oameni cu afectarea
pazei și apărării cazarmii. A încheiat spunându-mi să execut ordinul col. Rotariu.
Hotărârea luată de mine  de a nu scoate oamenii în stradă
și-a pus ampreta pe tot ce s-a întâmplat apoi în Reșița dar și cu
regimentul.
Știm cu toții ce s-a întâmplat acolo unde au fost militari în
stradă, provocari care au dus la pierderea de vieți omenești și de
o parte și de cealaltă. Deci teoria că militarii armatei române au
tras în demonstranți nu se susține  în cazul Reșița, doarece nici
un militar din R.17 R.A.A. nu a fost în stradă.
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În al doilea rând faptul că în Reșița  nu s-a răspuns scenariului de a se confrunta armata cu populația  a avut urmări atât
în desfășurarea evenimentelor în Reșița  cât și a acțiunilor asupra
regimentului.
R.17 R.A.A. este printre puținele unități din țară care au
fost atacate. Pe de o parte situația strategică a regimentului și
misiunea acestuia de a apăra antiaerian obietivele din municipiul
Reșița cât și interzicerea pătrunderii aeronavelor   prin partea de
sud vest a țării. Pe de altă parte  prin decizia luată de a nu ieși
în stradă am    dejucat acel scenariu de a opune armata populației și ca urmare trebuia să fim pedepsiți. În sprijinul acestei
afirmații sunt declarațiile date de cel puțin  3 cadre (2 ofițeri și
un subofițer), de la divizionul tehnic. Lt. Nicorici Dinu   declara
că în noaptea de 22.12.1989 în jurul orelor 23.00  a auzit primul
discurs din pădurea din jurul divizionului. Limba a fost română
fără greșeli de pronunție, fără regionalisme sau accent. Esența
discursului a fost:
    ,,- ați încălcat jurământul militar.....!
      - ați trădat patria.....!
      - pedeapsa nu va întârzia.....!
      - veți regreta amarnic........!
       - unitatea va fi cucerită (ocupată ) până dimineață.....!”
  ,,Tot discursul a durat circa 5 min. Și a avut darul să ne
,,înghețe ’. Primul care și-a revenit a fost comandantul divizionului, cpt. Segau Marin, care se afla în aceeași zonă. Acesta s-a
apropiat de gardul de beton și a tras o rafală de pistol mitralieră
către zona de unde venea glasul. Discursul a încetat iar dupa câtva timp a început să se tragă asupra unității.
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Redau mai jos o parte din declarația „olografă” a lt. Nicorici Dinu:

O alta declarație dată de un   alt ofițer de la divizionul
tehnic   care arată ca unitatea a fost atacată iar cei care au făcut-o
vorbeau limba română o redau mai jos  în facsimil:        
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În perioada 21-25 decembrie am trecut prin multe monente dificile fiind pus în situații deosebit de grele și delicate.
Situația aeriană era complexă. În jurul granițelor țării
erau ținte care patrulau și încercau să intre în spațiul aerian al țării. Din datele care mi s-au raportat de comandanții de divizioane  
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cât și din ceea ce eu vedeam pe planșetele Cp. 28 Rd. Lc. și  pe
IOPC  se  observau ținte aeriene  care acționau la joasă înalțime  
iar uneori  foloseau  bruiajul. Caracteristic era faptul că acționau la
joasă înălțime, executau manevre bruște și apoi dispăreau de pe
ecranele stațiilor de dirijare,  SRC  și PRV. ,apoi apăreau din nou.
Aceste ținte nu au putut fi observate și nu au putut fi combătute
cu mitralierele antiaeriene. Ulterior am  aflat că atât în Reșița cât
și în județ, în localitățile unde se aflau divizioanele de rachete,
pe căile de comunicații Reșița - Caransebeș, Bocșa - Oravița,
Reșița - Anina s-au observat multe autoturisme cu numere de
înmatriculare înregistrate în străinătate.
Este posibil ca de pe aceste autoturisme să se fi generat
impulsuri care imitau țintele aeriene și care se observau pe ecranul
stațiilor de radiolocație și dirijare.
De asemenea se puteau lansa baloane sau alte dispozitive
care  se observau pe ecranele stațiilor de radiolocație și de dirijare ca  ținte (elicoptere).
În noaptea de 23 decembrie Dn.1 R.A.A. de la Valeadeni,
comandat de   lt. col. Filimon Victor a lansat 2 rachete pe una
din țintele care intenționau să atace  obiectivul Reșița. În aceeași
noapte și Dn. 2 R.A.A.   de la Doclin, comandat de mr. Rațiu
Marcel a lansat o rachetă.
Astfel de ținte false au fost folosite și  în jurul altor unități
de rachete antiaeriene. De exemplu  Regimentul 51 R.A.A. KUB
de la Craiova a lansat peste 30 de rachete pe astfel de ținte.
În contextul acestei situații aeriene foarte complexe  cazarma regimentului, poziția divizionului tehnic, depozitul de
muniție, stațiile radioreleu care  se aflau în cazarma Cp. 28 Rd.
lc. au fost atacate. Atacurile au fost favorizate de faptul că  aceste  
cazărmi erau înconjurate de teren împădurit.
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Atacurile s-au executat preponderent pe timp de noapte
între orele 18.00 - 07.00, circular cu intensificarea focului pe
anumite direcții (în special  pe direcțiile grupului stațiilor de radio și radioreleu și depozitului de muniție) cu grupuri mici  de
persoane dotate cu   armament individual automat   cu cadență
foarte mare, zgomot redus, instalații de ochire pe timp de noapte.
Intensitatea maximă a focului s-a înregistrat între orele 04.30 06.30 când sub acoperirea acestuia  atacatorii transportau morții
și răniții. Aceștia foloseau parole de recunoaștere de genul
,,MARSIA - GARSIA” și nume  conspirative ca ,, ROBERTO,
CLAUDIO, RAMON”.
Primul  moment de diversiune a fost în  data 23 decembrie
1989. În jurul orei 19.30 s-a primit telefon  în PC  al regimentului pe   tf. direct, care îmi fusese instalat să am legătură directă
cu Miliția, CMJ, Comitetul Județean de Partid,  Consiliul Salvării Naționale Reșița (actualele legături prin STS), că teroriștii au
luat câteva salvări de la Spitalul Județean și încercă să intre în
cazarma regimentului. Această informație s-a transmis mr. Marinescu care  era  ofițer de serviciu și să ia măsuri pentru că este
posibil  ca teroriștii să încerce să intre în cazarmă cu niște salvări
pe care le-au luat de la spitalul județean. S-au luat măsuri și când
au sosit cele 5 salvări însoțite de un autoturism aro au fost somate inclusiv cu un foc de avertisment să oprescă. Două dintre
salvări au oprit iar celelate împreună cu autoturismul Aro au întors și au plecat. Cpt. Deboveanu a mers la  cele 2 salvări și  cei
de pe salvare le-au spus ca au fost trimiși să vină să ia răniții care
sunt în regiment. Atunci nu era nici un rănit și nimeni nu solicitase nici  o salvare.  Nu știm nici acum cine se afla în celelalte
salvări și în autoturismul aro care le însoțea și care s-a întors.
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Regimentul avea în dotare o salvare și trimeteam noi oamenii la
spital când era cazul.
În data   de 24 decembrie   în jurul orei 04.00 am fost
anunțat  de mr. Marinescu Constantin, ofițerul de serviciu, ca mr.
Adea Virgil de la CMJ a fost trimis de comandantul garnizoanei,   
col. Stepan Teodor, să aducă la arestul unității doi teroriști. Dimineața în jurul orei 11.30 când situația aeriană era mai calmă am
plecat din punctul de comandă  în cazarmă și m-am dus la arestul unității să văd cei doi teroriști. Surpriza a fost mare să  văd
că ce doi teroriști erau col. Rădulescu Ion șeful inspectoratului
Județean de poliție și Mihalcea Mircea șeful securității județene.
Pe  col. Rădulescu îl cunoșteam din 1983 când mă întâlnisem  de
mai multe ori cu  el să organizăm  măsurile  legate de  legendarea
înființării regimentului de rachete. (nu se dorea să se afle că se va  
înființa în Reșița un regiment de rachete antiaeriene).
Menționez   că atunci când  col. Rădulescu și Mihalcea
se aflau la arestul unității, atât în dimineața zile de 24 decembrie
cât și în noaptea de 25 decembrie, era pentru prima dată când
s-au executat atacuri directe asupra cazarmii regimentului,  asupra arestului unității care se afla în acceași clădire cu punctul de
control. De aceea în ziua de 25 decembrie  am solicitat col. Radu
Eugen, comandantul   regimentului de   elicoptere din Caransebeș, să îmi trimită un elicopter pentru a transporta la spital    un  
ofițer grav rănit. Atunci  am luat hotărârea să îi disloc și pe cei
doi la Caransebeș anunțându-l pe  col. Radu și totodată anunțând
că cei doi nu se mai află în arestul regimentului.
Menționez că profitând de faptul că a  venit elicopterul de
la Caransebeș  i-am ordonat cpt. Pârvulescu Iulian, șeful de stat
major al regimentului, să se urce în elicopter și să facă o cerce62

tare amănunțită din aer a pădurilor din apropierea regimentului  
de unde regimentul a fost atăcat. Bineînțeles că în prealabil am
informat comandanții de divizioane și pe mr. Rusan Ionel care
se afla în  dispozitivul de luptă al plutonului de mitraliere antiaeriene de la CSR despre venirea elicopterului de la Caransebeș.
În legătură cu plutonul de mitraliere antiaeriene al al CSR
–ului trebuie să meționez că  în seara zilei  de 22 decembrie  Popa
Mircea  director al CSR m-a sunat și mi-a zis ca are la conservare, câteva mitraliere antiaerine pe care  vrea să le instaleze și
că nu are oameni de specialitate. Realizând care era pericolul instalării  unui pluton de mitraliere antiaeriene care pot  să doboare
orice țintă care zboară sub 3000 m  dar fără să aibă posibilitatea  
să știe dacă este elicopter, avion propiu sau inamic.Lângă mine
când am avut această convorbire se afla mr. Rusan Ionel, fost
coleg de clasă la Școala Superioară de Ofițeri de la Brașov, care
a  auzit despre ce este vorba, l-am rugat și el s-a oferit   să mergă
la CSR să îi ajute să instaleze mitralierele antiaeriene.  Am convenit cu el să se realizeze o legătură permanentă  între noi pentru
al informa care sunt avioanele și elicopterele proprii pentru a nu
se trage în ele.
Un alt moment deosebit de important s-a petrecut în data
de 25 decembrie  în jurul orei 10.30. Deoarece postul trafo, care
se afla în afara cazarmii, fusese scos din funcțiune, se trăsese
asupra lui avariindu-l, am  luat legătura cu cei de la IRET (actualul Renel) cu dir. Varjohe, și l-am rugat să mă   ajute să îl  
repar deoarece de 24 de ore  alimentarea cu energie electrică
o faceam cu ajutorul grupurilor electrogene din punctul de comandă. Acesta mi-a zis să îl sun pe Sandru  directorul  de la
municipiu. L-am sunat, i-am spus despre ce este vorba și acesta
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mi-a zis că nu are curaj să trimită oamenii să repare postul trafo
că le  este  frică. Am convenit că mă duc eu să îi iau cu un TAB  
care venise de la Caransebeș ca întărire. Între timp am fost informat că pe drumul județean Reșița Oravița se deplasează  o coloană militară formată din 3 TAB-uri, un autocamion  care tracta
un  aruncător de 120 mm., iar în fruntea coloanei se afla un ABI  
cu un tricolor fără stemă.   Am hotarât să merg în întâmpinarea
lor și i-am așteptat la stemă. Am coborât din TAB  iar  din ABI
(era prima dată când vedeam un asemenea automobil care era în
dotarea securității) a coborât lt. maj. doctor   Șerbănescu Marcel, medicul șef al CMJ care mă cunoștea foarte bine deoarece
înainte a lucrat cu mine fiind medicul șef al unității fiind apoi
mutat  la CMJ. Acesta a coborât,  a venit până la mine, era foarte
mirat și emoționat, m-a îmbrățișat și mi-a zis ,,cum trăiți”. I-am
zis ,,Marcele tu ești   sănătos ce prostii vorbești”! Acesta mi-a
transmis că i s-a  spus că unitatea este ocupată, că eu sunt mort
și că a fost trimis de col. Stepan cu acest detașament de la R.30
Mc. Lugoj să eliberezez unitatea. L-am întrebat ce aveau de gând
să facă și mi-a zis că a primit ordin să se desfășoare pe dealul
Lupacului și să încerce să elibereze regimentul. Vă dați seama
dacă eu nu ieșeam în  întâmpinarea lor ce se putea întâmpla. Se
repeta tragedia de la aeroportul Otopeni când 2 plutoane de elevi
de la școala de subofițeri de securitate au fost trimiși  la  aeroportul Otopeni. Menționez că pe lângă armamentul de infanterie al
militarilor din dispozitivul de apărare aveam montate și gata de
luptă și 3 mitraliere antiaeriene ZU-4. Dumnezeu m-a  îndemnat
să plec atunci  în întâmpinarea lor fiind anunțat că o coloană este
pe drumul Lupacului și urcă către stemă. Oricum hotărâsem să
merg să iau lucrătorii de la IRET.
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M-am întors și  am condus coloana în unitate, au luat măsuri de cazarea lor  de instalarea celor 3 taburi și a aruncătorului  
în dispozitiv de luptă să stabilim modul de acțiune.
După aceea am  plecat la IRET să aduc muncitorii pentru
punerea în funcțiune a postului trafo. Pe drum  când coboram pe
dealul Lupacului  o femeie facea semne disperate să oprim.
Când am oprit, și am scos capul pe trapa de sus a TABului, din partea stângă s-a tras asupra  tabului. M-am uitat și am
văzut că gloanțele veneau de pe blocul turn din cartierul Moroasa. M-am deplasat până acolo, în zona blocului erau câteva
persoane și   câțiva civili cu armanent asupra lor. Mi-au zis că
sunt de la gărzile patriotice, i-am întrebat și mi-au spus că ei nu
au fost pe bloc.
După aceea m-am  oprit la CMJ,  am intrat în unitate să
mă vadă că nu sunt mort și că unitatea nu este ocupată. Col. Stepan nu era acolo, am vorbit cu col. Ivan Gheorghe,  locțiitorul
comandantului și   l-am   rugat   ca înainte de a lua hotărâri   în
legătură cu regimentul să mă informeze.
Menționez că cu o zi înainte  col. Stepan, a hotărât fără să
mă anunțe și fără ca eu să solicit sprijin, a trimis în jurul orei 23.00
doua grupe de militari de la  Compania 5 Reșița din Batalionul  
,,Poduri și Căi Ferate’’ Aiud, una condusă de cpt. Fierascu
Gheorghe, șeful serviciului financiar al CMJ  și cealaltă condusă
de lt. maj. Ștefan Florin de la Cp. 5  din Batalionul ,,Poduri și Căi
Ferate” Aiud. Acestă grupă nu a mai ajuns la regiment.
Se poate face o constatare că toții ofițerii care au fost
trimiși de comandantul CMJ, col. Stepan Teodor, să sprijine
regimentul erau ,,specialiști militari’’, unul era medic, altul
ofițer financiar iar celălalt ofițer de geniu și căi ferate.
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În seara zilei de  24 decembrie în Reșița au sosit 2 tancuri de la R.18 Mc. ,,Ecaterina Teodoroiu” din Caransebeș. În
ele se aflau cpt. Arjocan Constantin, lt. Frățilă Daniel, plut maj.
Agavriloaie Gabriel, plut.   Corici Dumitru, plut . maj. Barbut
și m.m. Vasile. Din discuția avută cu o parte din aceștia mi-au
relatat că atunci când unul din tancuri a ajuns în  dreptul scărilor
care urcau către fostul hotel al partidului, col. Stepan le-a spus că  
regimentul de rachete este ocupat  și le-a ordonat  să tragă asupra  cazărmii. Comandantul tancului a refuzat. Unul din tancuri
a  fost amplasat  pe platoul din fața cazarmii unde era amenajată
o parcare. În una din nopții la acest tanc  s-a prezentat un bărbat
îmbrăcat militar spunând că este sergent la CMJ   și că a fost  
trimis  de comandatul CMJ  să le spună că regimentul a   fost
ocupat și să se tragă  asupra cazarmii.
Menționez că în tanc în permanență se găsea cineva și
din când în când se pornea tancul deoarece bateriile erau vechi și
trebuiau reîncărcate.
Menționez că eu nu am solicitat la nimeni ajutor sau
întăriri decât în ziua de 25 decembrie când au solicitat col. Radu
Eugen, comandantul regimentului de elicoptere de la Caransebeș, să îmi trimită un elcopter, episod de care am mai vorbit anterior.
În fiecare dimineață o grupă  condusă  de  plut. Ionescu a
cercetat locurile de unde se trăgea asuprea regimentului și companiei radiotehnice și  adunat  sute de tuburi de cartușe. Ce este
interesant este că acestea nu aveau inscripționate anul fabricației, uzina etc. așa cum erau cartușele care existau în dotarea
armatei române. Aceste cartușe și gloanțe au fost predate procurorilor militati de la parchetul din Timișoara.
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De asemenea au fost folosite gloanțe ,,dum - dum’’ care
la impact făceau explozie. Avem dovada în acest sens. Soldatul  
Lupea Daniel care era  pe punctul de control  a fost împușcat  în
stomac. Un glonț obișnuit îi perfora stomacul dar la autopsie s-a
constatat că glonțul a făcut explozie în stomac.
Autoritățile județene instalate după revoluție au recunoscut comportarea de excepție a comandantului și a R. 17 R.A.A.
în revoluție și au acordat brevetul pe care îl redau mai jos.
Menționez că nu am primit dar nici nu am solicitat certificatul de
revoluționar care conferă o serie de drepturi deoarece am considerat că mi-am făcut doar datoria.

În anul 1990 am luat măsuri pentru a ridica un monument în unitate pentru cinstirea eroilor regimentului. Am făcut
un proiect pe care l-am înaintat spre aprobare la eșalonul supe67

rior, D. 34 A.A.T. dar până  pe 15 decembie 1990 nu am primit
nici un răspuns. Atunci am hotărât să ridic acest monument. Am
luat legătura cu directorii de la CSR,  POPA MIRCEA, și CROSII, LĂZĂRESCU și aceștia m-au ajutat să ridic monumentul
pe platoul din fața comandamentului regimentului. Crucea au
construit-o   cei de la CSR   iar soclul din beton l-am făcut cu
ciment de la Crosii. Ulterior mr. Pârvulescu Iulian, comandantul regimentului, a reamplasat monumentul pe dealul din fața         
comandamentului regimentului unde se află și astăzi.  
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CAPITOLUL III
3.1. R.17 R.A.A. DUPĂ REVOLUȚIE
PÂNĂ LA DESFIINȚARE

D

upă revoluție   cadrele regimentului   au continuat
procesul de pregătire de luptă    obținând rezultate
foarte bune. Personalul regimentului era respectat atât în Reșița
cât și în județ atât prin prestația lor  în unitate și în afara unității.
Majoritatea cadrelor s-au înscris și au urmat cursurile
unor facultății civile eu încurajându-i să facă acest lucru. Acest
lucru l-au făcut și o parte din subofițeri exemplu plut. maj Pol
Ioan și Dincă Constantin și sg. maj. Cârjoi Ioan, care a urmat
la fără frecvență cursurile Școlii de Ofițeri - specialitatea Cazarmare, și apoi a juns șeful serviciului cazarmare, plut. maj. Pol.
Ioan ajungând comisar șef și juristul Inspectoratului Județean de
Poliție Caraș Severin.
Un exemplu este elocvent în acest sens într-o zi   când
cadrele divizionului de la Doclin  alergau spre gară, trenul plecase, mecanicul i-a văzut alergând și a oprit să se urce.
În anul 1991 în perioada 01.04 -15.05 regimentul a executat trageri în poligonul Capul Midia pe ținta navală și pe o  
rachetă. Rezultatele au fost foarte bune.
Comandant al regimentului col. Cocoșilă Vasile;
Șef de stat major mr. Pârvulescu Iulian;
Locțiitor tehnic cpt ing Manea Jean;
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 Ioan;
Comandant Dn. 4 Th. mr. Tender Constantin
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În anul  1992  a avut loc inspecția  Ministrului  Apărării
Naționale   la D.34 A.A.T. de către o comisie condusă de generalul Ardeleanu comandantul Academiei Militare Tehnice. Subcomisia de la regiment a fost condusă de col. Sabau Ioan de la
Secția Apărare Antiaeriană din  Statul Major General. Generalul
Ardeleanu   a venit în regiment și a fost plăcut impresionat de
ceea ce a văzut în regiment  și de constatările comisiei de control
felicitându-ne  pentru rezultatele obținute.
Regimentul a fost apreciat cu calificativul foarte bine.
Am continuat activitatea  în calitate de comandant de regiment
până în data de 09.09.1992.
La această dată  cu ordinul M.Ap. N.  M.P. 745/09.09.1992  
comandantul reginentului col. Cocoșilă Vasile, a fost numit Șeful Apărării Antiaeriene al Armatei a 3-a., iar șeful de stat major
al regimentului  mr. Pârvulescu Iulian a fos numit comandant al
R.17 R.A.A. Înainte de  a se  emite acest ordin, eram la Brașov
în concediul de odihnă când am fost  înștiințat să dau un telefon
generalului Ilie Marin, comandantul  Armatei a 3-a. M-am dus
la comenduirea de garnizoană și am vorbit pe T.O. cu domnul general Ilie Marin. Domnul general îmi propunea să vin la
Craiova pe funcția de   Șef al Apărării Antiaeriene a Armatei,
funcție de general.
Pe domnul general îl cunoșteam din liceul militar, el fiind
cu 2 promoții mai mare decât mine, când în clasa a XI-a a venit
în liceu să ne determine să mergem la Școala  Militară de Ofițeri
de Infanterie unde dânsul era elev caporal în anul 2. I-am spus că
sunt încântat să lucrez cu dânsul dar i-am pus o serie de condiții
prezentându-i situația mea. Aveam  2 copii, unul termina liceul
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iar celălalt  intrase la liceu în clasa a IX-a. Era  o etapă în viață
când aveau mare nevoie de mine. I-am spus că sunt de acord cu
condiția să îmi dea imediat locuință pentru a-mi muta familia
dacă  nu să caute pe alcineva. Surpriza a fost mare când a doua zi
mr. Pârvulescu m-a anunțat că  trebuie să ne prezentăm la Ministrul Apărării Naționale atât eu cât și el. L-am rugat să meargă
la o vecina unde eu lăsasem cheia și să îmi  ia un costum militar
și am plecat de la Brașov și ne-am întâlnit dimineața la Ministrul
Apărării Naționale.
Ne-am prezentat la șeful personalului domnul gene-       
ral Dumitrescu Victor. Eu i-am spus că nu doresc să fiu mutat  
prezentându-i motivele și i-am spus că voi raporta și domnului
ministru Spiroiu poziția mea. Domnul general  Dumitrescu Victor  a început să mă convingă să nu îi raportez domnului ministru prezentându-mi  o serie de argumente  că sunt promovat pe
funcție de general, ca trec la un esalon superior. Mi-a zis că sunt
caz unic  când unui ofițer i se propune să fie promovat pe funcție
de general și o refuză. M-a încredințat că problemele mele se
vor rezolva și m-a rugat să nu îi spun domnului ministru că nu
doresc să fiu numit Șeful Apărării Antiaeriene al Armatei a 3-a.
După aproape 3 ore de discuții și rugăminți i-am promis că nu
voi raporta părerea mea domnului ministru.
Ne-am prezentat la domnul ministru Spiroiu toți trei col.
Stafie Marin, șeful Apărării Antiaeriene al Armatei a 3-a care
urma să fie promovat ca Insector General al Inspectoratului General al Apărării Antiaeriene a Trupelor de Uscat, eu urmam să vin
în locul lui iar mr. Pârvulescu Iulian să fie numit în locul  meu.
După ce ne-am prezentat domnul ministru ne-a invitat să luăm
masa cu dânsul și în discuțiile avute ne-a întrebat pe fiecare dacă
avem ceva probleme de raportat și dacă avem  rezolvată problema
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locuințelor. Domnul col. Stafie i-a raportat ca are rezolvată problema locuinței în București, mr Pârvulescu că are apartament în
Reșița. Când a ajuns la mine i-am raportat că deși i-am promis
domnului general Dumitrescu Victor că nu vă voi raporta dar
fiindcă m-ați întrebat, dorința mea sinceră este să rămân la Reșița
și i-am prezentat motivele, legate de familie, locuință ,copii, etc.
Dacă dânsul  promite că se vor rezolva aceste probleme sunt de
acord cu mutarea. Dânsul nu mi-a promis nimic și i-a ordonat
domnului general Dumitrescu Victor să analizeze situația mea.  
M-am prezentat la regiment, concediul se terminase și peste 2
zile i-am dat telefon domnului general Dumitrescu Victor. Acesta mi-a spus ca ordinul de mutare a fost emis, ca nu pot să fac
ce vreau eu și că dacă nu  îl execut voi suporta consecințele. Am
predat funcția și m-am prezentat la  Armatei a-3-a, la Craiova,  
la domnul general Ilie Marin comandantul armatei. Acesta fusese informat de domnul general Dumitrescu Victor care a fost
poziția mea la prezentarea în fața ministrului apărării. În birou
era și Șeful de Stat Major al Armatei a 3-a  domnul general Goga
și domnul general IIie Marin i-a povestit domnului general Goga
poziția mea în fața Ministrului Apărării Naționale. Am confirmat
că așa s-a întâmplat  dar că îmi voi face datoria  pe funcția în care
am fost numit.
M-am integrat destul de repede și  am fost primit cu simpatie de colegii șefi de arme cu care am conlucrat foarte bine.
În anul 1995 Armata a 3-a s-a transformat în Corp de Armată și respectiv funcția de șef al apărării antiaeriene a Corpului
de Armată numai era de general ci de colonel. Mi s-a propus să
merg la Bucurețti pe funcție de general dar am refuzat.  Domnul
general Cioflina Dumitru care era Șeful Statului Major General  
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și cu care m-am întâlnit cu ocazia  unei aplicații și căruia i-am
prezentat situația mea în sensul că de 3 ani făceam naveta Reșița
- Craiova și că nu doresc să fac apoi naveta la București.  Acesta
mi-a spus că col. Stepan Teodor comandantul Centrului Militar
Județean  Caraș Severin  urmează să iasă la pensie și dacă doresc
să revin la Reșița. Am acceptat și în iulie 1995 am fost detașat în
vederea mutării la CMJ Caraș Severin pentru a mă adapta și cunoaște situația din CMJ. Col. Stepan  era în concediu iar ordinele
care le-a dat în legătură cu mine m-au surprins total. I-a spus
colonelului Ivan Gheorghe, locțiitorul Comandantului CMJ, să
stau în punctul de comandă, și toți cei care veneau să stea de vorbă cu mine erau monitorizați și erau foarte reținuți când stăteau  
de vorbă cu mine. De asemenea mi s-a refuzat accesul la diferite
documente și a fost nevoie să sun la comandantul Comandamentului Militar Teritorial Cluj Napoca, la generalul Marangoci
Dumitru care a ordonat să mi se pună la dispoziție toate documentele.  Tot în acestă perioadă  a ajuns o reclamație  anonimă la
adresa mea. Era prima  dată în cariera mea de ofițer de 25 de ani
când se făcea o reclamație împotriva mea.
Generalul Marangoci a venit în Reșița s-a dus în R.17.
R.A.A. să verifice cele reclamate în anonimă.  Am fost informat
ulterior de foștii colegi din regiment în legătură cu aceste cercetări. Ba mai mult înainte cu o săptămână ceistul CMJ  a solicitat
informații despre mine pentru perioada cât am fost comandant
de regiment.   Col Stepan Teodor   a încercat   sub orice formă
să  împiedice numirea mea în funcția de comandant al Centrului
Județean Caraș Severin.
Era inexplicabil pentru mine această atitudine mai ales  
că după ce eu am fost mutat la Craiova a venit la mine acasă și
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i-a cerut soției că dacă are nevoie de ceva să apeleze la el.  De
asemenea cât am fost comandantul regimentului  și el al CMJ am
cooperat bine, chiar de multe ori mi-a solicitat ajutorul și i l-am
acordat.
Explicația  mi-am oferit-o după numirea în funcție și am
fost curios să văd ce a fost scris în   ordinele de zi pe unitate din
timpul revoluției din decembrie 1989. Col. Stepan îi era frică de
faptul că voi avea  acces la  documente și voi vedea modul cum
a acționat el  în revoluție.
În perioada   septembrie 1992 - septembrie 1996 la comanda regimentului s-a aflat mr. Pârvulescu Iulian iar șef de stat
major a fost mr. Filimon Victor.
În această perioadă  unul din cele mai importante evenimente a fost  primirea noului drapel de luptă ca urmare a schimbării denumirii regimentului din R.17 R.A.A.  în R. 17 R.A.A.
,,Semenic”. Ceremonialul   a avut loc în   ,,Piața 1 Decembrie
1918”  din centrul municipiului Reșița.  
În 15.09.1996 comandant al regimentului este numit col.
Filimon Victor  iar șef de stat major este numit mr. Aromanesei
Radu.
În anul 1998 au loc trageri în poligonul Capul Midia.
Comandant al regimentului col. Filimon Victor;
Comandant Dn.1 R.A.A.  cpt. Gordon  Ion;
Comandant Dn. 2 R.A.A. cpt Cucu Cătălin (șef de stat
major);
Comandant  Dn. 3 R,A.A.  mr. Serbescu M.;
Comandant  Dn.4 th.  lt. col. Bogdan Alexandru;
În anul 1999 la comanda divizionilui 3 este numit cpt.
Postu Corneliu, iar la comanda Dn. 4 th. se află șeful de stat major  mr. Cojocariu Florin.
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În anul 2000 comandat al Dn. 4 th. este numit   cpt.
Popescu Constantin.
În anul 2001 în compunerea regimentului intra  Cp. 85 rd.
lc. comandată de cpt. Neagoe Daniel.
În anul 2002  are loc aplicația tactică cu trageri de luptă în
poligonul Capul Midia.
Comandant de regiment col. Filimon Victor;
Șef de stat major mr. Postui Cornel;
Comandant Dn.1 R.A.A. mr. Nedelea Florin;
Of. Cu dirijarea cpt. Pop Adrian;
Comandant Dn.2 R.A.A. mr. Cucu Cătălin;
Ofițer cu dirijarea lt. Porcarin Stelu;
Comandant Dn. 3 R.A.A. mr. Sârbu Gheorghe;
Ofițer cu dirijarea lt. Tarciuc Victor;
Comandat Dn. 4 th. mr. Popescu Constantin;
Cdt. Cp. Rd.lc. mr. Neagoe Daniel.
Informații despre aceste trageri sunt redate mai jos în
ziarul  CER SENIN nr. 9/2002:
„În poligonul Capu Midia, rachetiștii au trăit emoțiile
unui examen de foc. În poligonul Capul Midia, Regimentul 17
Rachete Sol-Aer a executat, recent, trageri de luptă. Am fost
acolo, încercând să surprindem pentru cititorii revistei noastre
cele mai importante secvențe ale examenului de foc pe care l-au
susținut rachetiștii antiaerieni.
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ULTIMELE PREGĂTIRI
Soarele de abia își uscase veșmântul după baia-i nocturnă. Aninat la două degete deasupra mării calme, scruta cerul. Era numai al lui. Cei câțiva norișori străvezii se destrămau,
înțelegând că nu aveau nici o șansă în fața razelor sale. Doi
pescăruși se prinseseră într-un dans relaxant, peste ape, dezmorțindu-și aripile. Cei care știu să deslușească semnele naturii
ar fi prezis, cu siguranță, o zi liniștită de vară.
Pe țărm, la umbra amplasamentului de campanie, începuse deja raportul regimentului. Comandanții subunităților
primeau ultimele precizări în vederea realizării misiunii în cele
mai bune condiții. Această activitate a durat doar câteva minute. Oamenii știau foarte bine ce aveau de făcut. Antrenamentele
demonstraseră cu prisosință lucrul acesta.
În curând, comandantul regimentului avea să ordone trecerea subunităților în stare de pregătire pentru luptă, care să
permită urmărirea electronică a elicopterului IAR-330 pe timpul
evoluției sale deasupra mării, având ca misiune cercetarea aeriană și maritimă a sectorului de tragere, precum și verificarea
orientării rampei de lansare a rachetelor țintă, situate pe platforma maritimă GABARA.
În subunitățile de foc, ultimele activități de pregătire a
tragerii sunt în toi. Este momentul încărcării rachetelor pe rampele de lansare. Deși servanții făcuseră de sute de ori această
manevră, sunt puțin emoționați acum, când lângă fiecare dintre
ei se află câte un membru al echipei de arbitri. Emoțiile dispar,
însă, ca prin farmec, o dată cu prima comandă a comandantului de rampă: „Racheta în poziție de luptă!” Mâinile încep să
lucreze rapid și sigur, ritmul alert al operațiunilor fiind impus
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de rapoartele scurte ale servanților care se aud până departe,
pe mare: „Servant 1, GATA!”, „Servant 2, GATA!”, „Servant
3, GATA!” În câteva minute, toate rachetele sunt în poziție de
luptă, iar echipele rampelor de lansare și arbitrii părăsesc amplasamentele de tragere.
LANSARE! .... ȘI FELICITĂRI!
Tragerile urmează să înceapă dintr-un moment în altul.
Privitorii își caută locuri prielnice pentru a putea urmări spectacolul în cele mai bune condiții de vizibilitate și siguranță.
Deodată, săgețile celor două rampe de lansare ale primei
subunități se ridică în văzdhu. Deși nu se vede nimic pe cerul
senin, în larg, prima rachetă țintă este lansată de pe GABARA.
Rachetele divizionului, lucind amenințător în bătaia soarelui,
câștigă întreaga atenție a asistenței. Brusc, un tunet apocaliptic sparge liniștea de mormânt de până atunci. Prima rachetă
pornește, într-un sâsâit prelung, tăind cerul într-un teribil, gigantic, neprietenos arc de foc. Soarele pălește. Pământul se
cutremură. Soldații, cu capetele înfundate între umeri, probabil
că nici nu respiră. Nu au timp să-și revină. La câteva secunde,
filmul se repetă, cadru cu cadru. Același tunet apocaliptic,
același sâsâit nefiresc, același cerc de foc care se stinge undeva,
departe, în ciuperca unei explozii. La țintă.
Intru în cabina indicare-dirijare a subunității care urmează să execute următoarele două lansări. Totul este întunecat.
Aud voci, însă nu văd decât ecranele fosforescente ale aparaturii. După un timp, încep să disting oamenii din fața ecranelor:
echipa de luptă și arbitrii. Pentru că este, totuși, întuneric în
cabină, pentru mine, lansarea următoarelor două rachete este
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o experiență auditivă: „Puneți la pregătire rachetele” ... „Rachetele gata pentru tragere” ... „Divizionul gata pentru tragere
...” „Numărătoare inversă” ... „Țintă în sector” ... „Lansare!”
... Bum! (prelung, dar înfundat)... Ploaie de pământ peste cabină... „Prindere canal 1” ... „ Bravo, operatorii!” ... „Prima explozie” ... „Felicitări!”
Nu reușesc să le văd chipurile acestor oameni decât atunci când ies din cabină. Sunt asudate, însă luminoase. Afară îi
așteaptă ceilalți membri ai divizionului, bucurându-se ca niște
copii. Ofițeri, militari angajați pe bază de contract, maiștri militari, soldați și subofițeri își strâng mâinile, se felicită și se îmbrățișează. „S-au dus direct la țintă; ață!”
Locotenentul Marian Marinescu, comandant de baterie, și locotenentul Stelu Porcărin, ofițer cu dirijarea, sunt ridicați pe brațe
de colegii lor, în semn de prețuire. „Aveți grijă să nu-i scăpați!
Ar fi păcat să-i pierdem, după ce s-au pregătit atât...” - se auzi o
voce de undeva, din mulțime.
Urmează, apoi, tragerile cu artileria antiaeriană asupra
unui avion fără pilot și a două parașute luminoase. Prima serie
de lovituri încadrează avionul foarte strâns, la fel se întâmplă și
cu a doua serie. Cineva, venind din spate, îmi pune o mână pe
umăr și-mi șoptește complice: „Nu mi-aș dori să fiu în avionul
ăsta!” Întorcându-mă, am avut plăcerea să salut un vechi prieten - căpitan-comandorul Ioan Necșoiu.
Tragerile se încheie cu o nouă serie de lansări de rachete. Alt divizion, altă echipă de luptă, aceeași bucurie a reușitei.
După lansare, șeful Statului Major al Forțelor Aeriene,
generalul-locotenent Constantin Gheorghe, a felicitat întregul
personal al Regimentului 17 Rachete Sol-Aer pentru rezultatele
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oținute, exprimându-și satisfacția produsă de tinerețea echipelor
de luptă ale divizioanelor.
BOTEZUL FOCULUI
Pentru patru dintre ofițerii regimentului, acesta este
primul examen de foc. Absolvenți ai Academiei Forțelor Aeriene,
promoția 1998, ei nu au avut ocazia să execute trageri cu rachetele sol-aer până în prezent. De văzut, mai văzuseră trageri cu
complexele de rachete, dar numai pe casete video înregistrate.
Iată motivul pentru care îi întreb cum se simt acum, în calitate de
artizani ai acestui spectacol. „În sfârșit, mă simt împlinit - spune
locotenentul Irinel Mihăilescu. Abia acum, după tragerea cu rachete, putem spune că intrăm în rândul rachetiștilor antiaerieni.
Regret că a trebuit să aștept 4 ani momentul acesta, dar cred că
de acum lucrurile se vor schimba. Sper să venim și anul viitor la
trageri, în poligon!”
„Am muncit mult pentru a participa la trageri în calitate
de ofițer cu dirijarea - mărturisește locotenentul Stelu Porcărin.
Am avut, însă, norocul să întâlnesc oameni cu experiență, care
m-au ajutat enorm. Țin să mulțumesc, în primul rând, maiștrilor
militari Ion Pihoc și Petre Ecaterinescu. Teoria o înveți din cărți,
dar practica - de la oameni”.
„Pentru noi este, într-adevăr, o experiență extraordinară
- relatează locotenentul Victor Tarciuc. În poligon am mai fost,
o dată, când eram cursant al Școlii de Aplicație pentru Artilerie
și Rachete Antiaeriene. Atunci a fost cu totul altceva: am venit,
am văzut, am plecat. Acum, lucrurile sunt schimbate: pregătire,
antrenamente, responsabilitate. Satisfacția este, însă, pe măsura
eforturilor“.
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Cel mai fericit este, de departe, locotenentul Mircea
Barac, deoarece a reușit să intre în posesia mult râvnitului steguleț pe care racheta îl „suflă” în amplasament, în momentul
lansării. „ Cel mai mult mi-a plăcut goana după steguleț. Când
am ajuns la rampa de lansare, se simțea încă mirosul pulberii
arse. Măcar pentru atât, și tot merita să particip la această întrecere. Oricum, stegulețul se află în siguranță în mâinile mele.
Am să-l păstrez cu sfințenie.”
OAMENI ȘI REZULTATE
Regimentul 17 Rachete Sol-Aer și-a finalizat misiunea în
poligon. Aplicația tactică cu trageri de luptă s-a încheiat, așa
cum era firesc, cu bilanțul întregii activități. Colonelul Petrică
Barbălată, conducătorul tragerilor, a prezentat rezultatele divizioanelor, ale Centrului de Comandă și Control, precum și ale
regimentului, pe cele trei categorii de pregătire vizate în această
aplicație: pregătirea tehnicii, pregătirea personalului și tragerile de instrucție. Regimentul 17 Rachete Sol-Aer a obținut calificativul „Foarte bine” la toate capitolele.
Locțiitorul șefului Statului Major al Forțelor Aeriene,
generalul Ion Magdalena, în calitatea sa de președinte al comisiei de evaluare, a evidențiat contribuția întregului personal participant la reușita aplicației, arătând că rezultatele foarte bune
obținute de regiment reprezintă dovada elocventă a seriozității
în pregătire, a profesionalismului fiecărui rachetist, indiferent
de specialitatea sau de gradul său.
„Oamenii au muncit din greu pentru a obține aceste rezultate - mi-a spus colonelul Victor Filimon, comandantul Regimentului 17 Rachete Sol-Aer. După părerea mea, aplicațiile
tactice ar trebui să se desfășoare în dispozitivul de luptă, pentru
ca verificările să ia în considerare specificul zonei în care este
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amplasat regimentul. Dacă am veni în poligon numai pentru
executarea tragerilor de luptă, perioada prezenței noastre aici
s-ar reduce semnificativ: de la o lună, la o săptămână. Aceasta
înseamnă reducerea costurilor și, implicit, posibilitatea de a executa mai des trageri de luptă“.
Am căutat, în final, să stau de vorbă cu câțiva dintre cei
mai buni oameni ai regimentului.
Maiorul Gheorghe Sârbu: „Suntem o echipă. Pentru ca
regimentul să obțină rezultate bune, toți membriiechipei trebuie
să-și sincronizeze eforturile. Noi am reușit să facem foarte bine
lucrul acesta, fapt concretizat în rezultatele obținute.”
Căpitanul Marinel Bușcu: „Aplicația a fost o adevărată
competiție: fiecare dintre noi s-aîntrecut pe sine însuși. Am dat
tot ce-am avut mai bun. Și s-a văzut”
Locotenentul Ion Turburan: „Abia acum, la a doua mea
tragere, am înțeles cu adevărat ce înseamnă spiritul de echipă.
Oricât de bun ai fi, nu poți să faci nimic fără ajutorul celorlalți.”
Maistrul militar Aurel Neagoe: „Tragerile de luptă reprezintă examenul suprem al pregătirii rachetiștilor antiaerieni.
Astăzi am mai trecut un examen! Al câtelea? Nu mai contează.
Dacă va fi să fie ultimul, mă bucur că l-am trecut ca-ntotdeuna:
cu capul sus!”
Caporalul Dan Feraru: „Aș vrea să le mulțumesc militarilor în termen pentru modul în care s-au comportat pe durata
aplicației. Și eforturile lor au contribuit la rezultatele regimentului.”
Oamenii au început deja să treacă tehnnica regimetului
din poziția de luptă în poziția de marș. Lucrează repede, ca și
când examenul pe care tocmai l-au trecut nu le-a consumat decât
o infimă cantitate de energie. Nu este așa oricât s-ar strădui să o
ascundă, oboseala li se citește pe fețele arse de soare și de vânt.
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Oboseala, însă, nu a reprezentat niciodată o piedică în calea
profesioniștilor motivați, hotărâți ...
Începând cu 31.07.2002 intră în vigoare modificări la
statele de organizare.
Regimentul 17 Rachete Antiaeriene, restructurat și redenumit, Regimentul 17 Rachete  Sol - Aer a fost subordonat operativ Brigăzii 1 Rachete Sol - Aer  din București deoarece  Corpul
2 Aviație și Apărare Antiaeriana Timișoara  a fost restructurat  în
Divizia 2 Aeriană iar în anul 2002 a fost desființată.
Dn.2 R.A.A. și  Dn.3 R.A.A. ies din serviciul de luptă și   
se dislocă în cazarma R.17 R.A.A.
În data de 02 octombrie 2002, generalul de brigadă Tătaru Costel a venit la Reșița pentru a da citire ordinului Ministrului
Apărării Naționale privind noua încadrare cu personal a regimentului. S-au  operat multe schimbări în structura de personal:
au dispărut multe funcții de salariați civili în special magazioneri
și șoferi, aceștia au predat gestiunile unor maiștrii militari și subofițeri. Au fost desființate și unele funcții de ofițeri, majoritatatea
celor vizați solicitând trecerea în rezervă cu drept de pensie.
După aproximativ  3 săptămâni , timp în care  restructurarea începuse , a venit ,,bomba” Regimentul 17 Rachete Sol – Aer
trebuie să sisteze restructurarea și să  măsurile necesare pentru
desființare. S-au adeverit zvonurile care circulau în urmă cu  2
ani.
La 15 decembrie 2002 și   punctul de comandă iese din
serviciul de luptă.
S-au desfășurat apoi activități specifice legate de desființarea regimentului.
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- 30.04.2003 au loc activitățile legate de desființarea
regimentului.
Aceste activități s-au desfășurat  în coordonarea:
Comandant col. Filimon Victor
Șef de stat major col. Aromanesei Radu
Comandant Dn.1 R.A.A. Mr. Postu Corneliu
Comandant Dn. 2 R.A.A. lt. col. Chirvase Mircea
Comandant Dn. 3 R.A.A. lt. col. Boeru Decebal
Comandant Dn. Th. mr. Popescu Constantin.
La 22 aprilie 2003  s-a predat drapelul de luptă.
După desființarea  regimentului majoritatea cadrelor care
îndeplineau condițiile de pensionare au trecut în rezervă iar o
altă parte  au fost mutați în alte unități din  Ministerul Apărării
Naționale, Ministerul de Interne sau SRI.
O parte dintre ofițeri au fost mutați înainte ca regimentul
să se desființeze, în CMJ,  al cărui comandat am fost în perioada 1995 - 2002, și am continuat să lucrez cu ei.   Erau ofițeri
foarte  bine pregătiți și m-au ajutat ca CMJ să obțină rezultate
foarte bune  și să fie apreciat atât de esaloanele superioare cât și
de populația civilă. Printre ei  pot enumara pe maiorii Nicorici
Dinu, Tomita Florian,  Stochitoiu Constantin, Sârbu Gheorghe,
cpt. Cârjoi Ioan,  plut. Gavrilă Lilian și alții.
Majoritatea din cei trecuți în rezervă s-au angajat în
diferite societăți comerciale sau în instituții de stat.
Eu din 2003 până în 2014 am lucrat ca director într-o societate de asigurare - reasigurare unde am angajat foști ofițeri sau
soții ale acestora.
Majoritatea cadrelor din regiment și CMJ  s-au înscris în
Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere
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filiala Caraș Severin al cărui președinte am fost ales în anul 2007.
În această calitate am militat pentru respectarea drepturilor și demnității  rezerviștilor militari  pentru creșterea rolului
și prestigiului asociației în județ.
În această caliatate am organizat sărbătorirea Zilei
Rezervistului Militar, activitate apreciată de mass media și societatea civilă, și comemorarea eroilor R.17 R.A.A.  în fiecare
an pe 22 decembrie.
De asemenea  am fost ales în 3 legislaturi președinte al
Consiliului Județean al Persoanelor Vârstnice unde am militat
pentru respectarea drepturilor și demnității persoanelor vârstnice.
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3.2. GALERIA COMANDANTILOR R.17 R.A.A.
ȘI CE A INSEMNAT R.17 R.A.A. PENTRU EI
3.2.1. Gl. lt. (rtr). CIOBANU EMIL comandant 1983-1987
Domnule general
Vasile Cocoșilă,
La solicitarea dvs. am considerat să răspund prin elaborarea
unui scurt memoriu, care să includă și participarea mea la înființarea regimentului, comanda
acestuia, din iulie 1983 până în
aprilie 1987, precum și „ce a însemnat pentru mine R 17 R.A.A.
Vă doresc succes în acest demers.
Cu stimă și considerație,
Gl.lt.(rtr) dr. CIOBANU EMIL

MEMORIU
Timpul se mişcă repede. Parcă mai ieri eram tânăr ofițer,
urcându-mă la bordul unei noi vieţi, cea militară. Parcă s-a
întâmplat cu ani în urmă. Unde sunt aceşti ani? Ştiu că i-am
trăit, din plin, pe toţi. Am străfulgerări în care văd cum era:
muncă, speranţe și vise.
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Acum, când trăiesc iarna vieţii mele şi sunt luat prin
surprindere că atât de repede am ajuns aici. Îmi amintesc cum
am întâlnit oameni mari, care mi-au marcat drumul în această
carieră. Nu pot să nu amintesc aici, de: generalii Codrescu
Costache, Mocanu Mircea, Drăghici Constantin, Ularu Romulus, Teodorescu Eugen, Dumitrescu Dumitru, Popa Dimitrie,
coloneii Bontas, Moraschi, Constantinescu și mulți alții.
Da, am avut o carieră mulțumitoare. Am și regrete.
Există lucruri pe care nu aş fi vrut să le fac, lucruri pe care ar
fi trebuit să le fac, dar, într-adevăr, sunt şi multe lucruri de care
mă bucur că le-am făcut.
Am avut multe realizări, de care cei dragi mie, colegii,
colaboratorii, subordonații, sper să și le amintească pentru că
toate acestea le-am făcut și pentru ei, în toţi anii trecuţi! “Viaţa
militară” a fost pentru mine un dar și am încercat mereu să îl
dăruiesc și celor care au venit după mine.
Câteva elemente din CV – ul meu demonstrează aceste
afirmați, prezentate mai sus.
Sunt nascut la 27 mai 1946, în Brașov. Am urmat școlile
primară și generală în Aiud, iar din anul 1960 și până în anul
1964 cursurile liceelor militare „Ștefan cel Mare” și ”Dimitrie
Cantemir” din Câmpulung Moldovenesc și respectiv Breaza.
În anul 1964, în urma unui examen de admitere, am inrat
în Școala Militară Superioară de Ofițeri de Artilerie Antiaeriană
și Radiolocație Brașov, arma rachere antiaeriene, specializarea
dirijare. Am absolvit școala militară și avansat la gradul de locotenent în anul 1968, luna august. Am fost repartizat la Dn.
1/R. 15 R.A.A., Ilia, Bt. A.A., 57 mm, pe funcția de tehnic de
baterie. După trei am fost numit tehnic, pe sistemul emisie-recepție, la complexul de rachete antiaeriene, din același divizion
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În anul 1974 am susținut examenu de admitere în Academia Militara și am fost admis la specialitatea rachete și artilerie antiaeriane. La absolvirea acdemiei, în anul 1976, am
fost repartizat pe fucția de șef de stat major, la Dn. 1 R.A.A./R
15 R.A.A.
În toamna anului 1979 am fost numit ofițer 2 în Biroul
Operații-Cercetare, din Statul Major, la Comandantul Trupelor
de Artilerie și Rachete Antiaeriene, din C.A.A,T. În cadrul biroului am avut, ca sarcină principală, dezvoltarea trupelor de
Art și R.A.A. Consider că, aici este perioada în care a început
maturizarea ca ofițer de comandă și stat major.
Cred că, rezultatele obținute în activitatea desfășurată în
cadrul biroului a determinat avansarea mea la gradul de maior,
înaite de termen și numirea în, anul 1983, pe funcția de comandant al R17 R.A.A.
După înființarea regomentului, finalizarea și recepționarea lucrărilor de investiții-construcții, intrarea în serviciul de luptă permanent al acestuia, în anul 1987, am fost numit
șef de stat major al D 34 Ap. A.A.T. Timișoara.
În aprilie 1990 am fost numit comandant al diviziei, am
fost avansat în gradul de general maior(denumirea veche a
gradelor militare), la 7 mai 1990, iar în anul 1995, la înființarea
C 2 Aer. „Mureș”, comandant al corpului.
Din primăvara anului 2000 și până în luna ianuarie
2001 am îndeplinit funcția de consilier al Ministrului Apărării
Naționale.
În 15 ianuarie 2001 am trecut în rezervă, cu gradul de
general maior (denumirea actuală), iar din septemburie 2001 și
până în anul 2010 am activat ca profesor, specializare manage87

ment, la Facultatea de Cibernetică și Informatică Economică,
ulterior Facultatea de Științe Economice din Universitatea Europeană „DRĂGAN”, Lugoj.
Totuși, una dintre realizările mele, care a marcat cariera
mea, cea de ofițer și, de ce nu, chiar și cea de profesor, a fost, fără
îndoială înființarea, organizarea și desfășurarea activităților de
constituire și intrarea în serviciul de luptă, a Regimentului 17
Rachete A.A. ”SEMENIC”.
Ca ofițer 2 și apoi ofițer 1, în biroul operații-cercetare,
din statul major, de la comndantul trupelor de artilerie și rachete antiaeriene din C.A.A.T., am participat la:
- elaborarea propunerii de organizare a apărării, cu un
R. R.A.A., a centrului de obiective REȘȚA;
- organizarea și executarea recunoașterilor pozițiilor
cazărmilor și a elementelor dispozitivului de luptă ale regimentului și a unei compani radiotehnice/Bg.41 Rd.Th.;
- sedințele consiliilor tehnice de analiză, pentu elaborarea planurilor de executare a lucrărilor de investiții-construcții,
ca reprezentant alC.A.A.T.;
- elaborarea proictelor documentelor de înființare și a
misiunii de luptă a regimentului;
- încadrarea, organizarea pregătirii efectivelor, concomitent
cu participarea la executarea lucrărilor de investiții-construcții
a cazărmilor, PC al regimentului, pozițiilor de lansare ale divizioanelor de rachete antiaeriene și tehnic, pozitiei tehnice a
unei Cp. Rd. Th., deschiderea evidențelor materiale și financiar-contabile, realizarea drumurilor de acces și interioare etc.;
- recepția luctarilor de investiții-construcții, aducerea
efectivelor și a tehnicii de luptă, introducerea în dispozitivul de
luptă și pregătirea pentru luptă a regimentului;
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- organizarea cazarii și hrănirii efectivelor, organizarea
și desfășurarea procesului instructiv-educativ în noul dispozitiv,
precum și obținerea de locuințe pentru cadrele militare și familiile acestora;
- pregătirea, transportul în dispozitivele de luptă a rachetelor antiaeriene, alimentarea și încărcarea pe rampele de
lansare a celor gata pregătite;
- organizarea, pregătirea și executarea serviciului de
luptă permanent.
Aceste activități, în mod special, cât și cele curente, desfășurate, în calitate de comandant de regiment au marcat profund stilul și comportamentul meu de conducător. Am practicat
un stil de conducere democratic, participativ, împreună cu subordonații, cu încredere, în ciuda vârstei tinere și a lipsei lor de
experiență, că sunt îm stare și dorec să-și îndeplineasca la timp
și de calitate toate sarcinile ce le revin. Nu am substituit subordonații, am acordat ajutorul necesar, am îndrumat și recompensat pentru rezultatele bune obținute de către aceștia.
De asemenea, în această demnitate, de comandant de
regiment, mi-am dezvoltat un spirit empatic, pe care l-am practicat, în continare și pe celelalte funcțiile deținute.
Regimentul de la Reșița a confirmat, pentru mine, zicala „dacă vrei poți”, că rezultatele muncii unui comandant sunt,
întodeauna, rezulatele muncii subordonaților. Este important să
ști să-i motivezi, să-i inplici în procesul de luare a deciziilor, să-i
cunoști și să-i respecți.
Aș putea spune că, „etapa Reșița”, din cariera mea de
ofițer, a fost etapa maturizării profesionale, la care toți subordonații pe care i-am avut au contribuit în mod esențial și cărora
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țin să le mulțumesc și cu acest prilej, oferit de acest demers asumat de către generalul de brigadă (rtr) Cocoșilă Vasile.
3.2.2. Gl. bg. (rtr.) COCOȘILĂ VASILE comandant
al R.17 R.A.A. 1987-1992
Născut la 12.05 1948 în comuna
Farcașele judetul Olt.
Căsătorit, 2 copii.
Studii:
- Curs post universitar management general și comparat și al
resurselor umane - Universitatea
,,Politehnica”  Timișoara - 2001;
- Curs programator operator - 1997;
- Curs  postuniversitar  - A.I.S.M. -1996;
- Curs comandanti de regimente -1983;
- Academia de Înalte Studii Militare - 1974-1976;
-Școala Superioara de Ofițeri  Activi de Artilerie Antiaeriana și Radiolocație ,,Leontin Salajan” specialitatea rachete antiaeriene- 1966 decembrie 1969.
- Liceul Militar ,,Dimitrie Cantemir” Breaza ,clasa a X-a
și a XI 1964-1966;
- Liceul teoretic nr. din Caracal  ,clasa a VIII-a  si a IX-a
1962-1964;
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Olt.

-Scoala primara și generala în comuna  Farcașele județul

Funcții îndeplinite:
- comandant de pluton și loctiitor comandant bateria a 2-a
din Dn.62 Art. A.A. Mx. Deveselu 1970 -1974;
- ofițer elev la Academia de Înalte Studii Militare secția
Apărare Antiaeriană Specializarea  Artilerie și Rachete Antiaeriene 1974-1976;
- șef de stat major Dn.62 A.A. Mx .Deveselu 1976-1981;
- comandant Dn. 62 A.A. Mx. 1981-1983;
- șef de stat major R.17 R.A.A. 1983-1987;
- comandant al R.17 R.A.A. 1987-1992;
- șef al Apărarii Antiaeriene Armata a 3-a 1992-1995;
- comandant al Centrului Militar Județean Caraș-Severin
1995-2002;
- 2002 trecut în rezervă;
- 2003-2014 director Societatea de Asigurare Reasigurare
Astra S.A.
Activități civice
2007-2019  președintele Asociației Naționale a Cadrelor
Militare în Rezevă și Retragere ,,A.I. Cuza” filiala Caraș-Severin;
2009-2011; 2013-2017- președintele Consiliului Judetean al Persoanelor Vârstnice Caras-Severin;
2017-2019 - vicepreședintele Consiliului Judetean al Persoanelor Vârstnice Caraș-Severin.
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3.2.3. Gl. mr. (rtr.) PÂRVULESCU IULIAN comandant al R.17 R.A.A. 1984-1987

riană;

Data și locul nașterii:
20.07.1953, Roșiorii de Vede, jud.
Teleorman
Starea civilă: căsătorit,  2 copii.
Studii:
- 1968-1972 - Liceul Teoretic
Timișoara;
- 1973-1976 - Școala Militară de
Ofițeri Activi ,,Leontin Sălăjan”
Brașov specialitatea Artilerie și
Rachete Antiaeriene;
- 1976 - curs de specializare pe funcții de artilerie antiae-

- 1980 - curs comandanți de baterii de artilerie antiaeriană;
- 1981-1983 - student la Academia Militară secția Aviație
și Apărare Antiaeriană;
- 1989 - curs post academic profil unic pentru toate armele
din apărarea antiaeriană;
- 2000 - curs post - univesitar de perfecționare în conducerea strategică;
- 2000 - curs de comunicare și relații publice pentru comandanți.
Funcții îndeplinite:
- 1976-1977- comandant de pluton la Dn.32 Art. A.A. Mx.
Gearmata;
- 1977-1979 - locțiitor comandant de baterie la Dn.32 Art.
A.A. Mx;
92

- 1979-1981 - ofițer 4 (și cenzor militar), în Statul Major la
Dn.32 A.A.Mx.;
- 1987-1984 - șef de stat major la Dn.2 R.A.A. din R.17
R.A.A.;
- 1984-1987 - comandant Dn. 2 R.A.A./R.17.R.A.A./C.2
Av.Ap.A.T;
- 1987-1992 - șef de stat major R.17 R.A.A.;
- 1992-1996 - comandant R.17 R.A.A.;
- 1996-1998 - locțiitor  al comandantului pentru artilerie și
rachete antiaeriene la C.2 Av. Ap.A.A.T.;
- 1999-2000 - comandant Bg.14 Art. A.A., C. 1 Av.A.A.T.
- Mangalia;
- 2000-2003 - locțiitor al comandantului D.2 Aeriană,
S.M.F.A.;
- 2003-2005 - comandant al Bg.4 Art.A.A. Trt. Mx./C 1
A., S.M.F.T.;
- 2005-2006 - șef de stat major  la Comandamentul Operațional al Forțelor Terestre;
- 2006-2007 - director al Statului Major al Forțelor Terestre;
- 2007-2008 - inspector general la Inspectoratul General al
ministrului Apărarii Naționale;
- 2008-2010 - șef al Corpului de Control și Inspecții al
Ministrului Apărarii Naționale;
- 2010 iulie - trecut în rezervă;
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3.2.4. Col. (rtr.) FILIMON VICTOR comandant al
R.17 R.A.A. 1996-2003
- Data nașterii: 02.06.1951
- Locul nașterii: Zlatna, județul
Alba
- Naționalitate: Română
- Stare civilă: Căsătorit, doi copii
Educație și formare:
- 1967-1970 - Liceul Militar
„Dimitrie Cantemir” - Breaza,
județul Prahova;
- 1970-1973 - Școala Militară de Ofițeri Activi Art. AA și
Rd.Lc. ”Leontin Sălăjan” -armă Radiolocație - Brașov, județul
Brașov;
- 1980 - Curs Comandanți Baterii Radiotehnice/DNRAA la Centrul de Instrucție al Trupelor de Apărare Antiaeriană
București, cu schimbare armei în Artilerie și Rachete Antiaeriane;
- 1983-1985 - Academia de Înalte Studii Militare
(A.I.S.M.), secția Aviație și Apărare Antiaeriană - București;
-  Atestat ca Ofițer Licențiat în arma ”Rachete și Artilerie
Antiaeriană” și funcții civile de „Electrotehnică, Electromecanică Tehnologică, Mașini și Aparate Electrice”
- 1991 - Curs postacademic cu profil unic Comandanți de
Regimente la A.I.S.M. București
- 2001 - Curs postuniversitar de perfecționare cu specializarea Conducere Strategică -A.I.S.M. - București;
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Experiență profesională:
- 1973-1974 - Ajutor Șef Stație Radiolocație Dn. 1 R.A.A. /
R.15 R.A.A. Mixt;
- Participant la aplicația cu trupe și trageri de luptă cu
RAA ”Baltagul” -poligonul Capul Midia
- 1974-1983 - Dn. 3 R.A.A. / R. 15 R.A.A. Mixt, cu următoarele funcții:
- Șef stație radiolocație
- Șef SFC/Cabina aparatură de calcul/Complex radiolocație de trageri cu RAA
- Avansat la gradul de lt. major înainte de termen;
- Șef BOPL/Statul Major al Divizionului
- 1985-1986 -’ Șef Stat Major Dn. 2 R.A.A. /R. 17 R.A.A.;
- 1986-1993 - Comandant Dn.1 R.A.A. / R. 17 R.A.A.;
- Avansat la gradul de colonel înainte de termen
- 1993-1996 - Șef de Stat Major la R. 17 R.A.A. ”Semenic”;
- 1996-2003 - Comandat R. 17 R.A.A. ”Semenic”;
- 2003-2006 - Comandat al Taberei de Instrucție și Poligonului de Tragere Antiaeriene Capul Midia;
- 2006 - Trecere în rezervă;
Distincții și decorații:
- Ordinul „Meritul Militar”, clasa a III-a;
- Semnul Onorific în serviciul armatei - XX;
- Semnul Onorific în serviciul armatei - XXV;
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3.3. OFIȚERI CARE AU LUCRAT
ÎN R.17 R.A.A. ȘI AU AJUNS GENERALI
3.3.1. Gl. lt. (r.) MORARU I. CĂTĂLIN-ADRIAN
(n. 25 ian. 1961, București),
doctor inginer în domeniul electronicii
și electrotehnicii de artilerie si rachete
antiaeriene (Art. și RAA), general-locotenent în rezervă, fost locțiitor al
șefului Departamentului pentru Armamente (DpA) din cadrul Ministerului
Apărării Naționale (MApN).
Date despre familie: tatăl: Moraru Ion (n. 2 ian 1935,
com. Stolnici,   jud. Argeș - d. 21 dec. 2015, Stroești, jud. Argeș), colonel inginer constructor; mama: Aurelia, profesor; soția:
Moraru Cristina, medic; copii: Alexandru și Daniela.  
Studii: a absolvit Școala generală din cadrul Liceului
teoretic nr. 25 din București (1967-1975), apoi a urmat Liceul
teoretic „Ion Neculce” din București  (1975-1979) și, în continuare, cursurile Facultății de Electrotehnică și Electronică Militară - Specialitatea Artilerie și Rachete Antiaeriene a Academiei
Tehnice Militare (ATM) din București (1979-1984), obținând
gradul de locotenent în anul 1983. În perioada 2000-2003 a
frecventat Școala Națională de Studii Politice și Administrative
(SNSPA) și a obținut licența in Administrație Publică.  În anul
2014  a susținut teza de doctorat cu titlul: „Contribuţii la studiul
suprafeței efective de reflexie și analiza metodelor de micșorare a acesteia”, conducător științific col. prof. univ. dr. ing. Ion
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Nicolaescu. A participat la diferite cursuri și specializări în domeniul electronicii și înzestrării: Curs programare științifică și
calculatoare (ATM, 1994); Curs de managementul asistenței de
securitate (Institutul Apărării, SUA, 1996); Curs de sisteme de
armament (MBDA, Franța, 1997); Curs postacademic pentru
ingineri militari de radioelectronică (ATM, 1998); Curs post-                    
academic de conducere în domeniul tehnic (ATM, 2002); Colegiul Național de Apărare (Universitatea Națională de Apărare,
2004); Curs de management în domeniul industriei de apărare  
(SERA, Franța, 2008).
Cariera profesională și didactică: în perioada 19841985 a lucrat ca șef   Complex de antrenament de verificare și
apreciere AKORD la R17 RAA Reșița;  între anii 1985-1989 a
fost lector la catedra de Rachete Antiaeriene   din   Centrul de
Instrucție al Artileriei și Rachetelor Antiaeriene din București;
în perioada 1989-1992 a lucrat ca ofițer de mentenanță în Comandamentul Apărării Antiaeriene a Teritoriului; în intervalul
1992-1997 a fost ofițer de contractare în Direcția Management
Contracte din MApN, iar între anii 1997-2006 a fost director
de programe în Direcția Tehnică și Programe de Înzestrare din
DpA. Între anii 2006-2009 a îndeplinit funcția de locțiitor al șefului Direcției Management Contracte, iar din anul 2009 până
la trecerea în rezerva (iunie 2017) a fost locțiitorul șefului Departamentului pentru Armamente. În această perioadă a asigurat,
pentru o perioadă cumulată de 5 ani, conducerea Departamentului pentru Armamente, in lipsa nominalizării secretarului de
stat pentru armamente. În cadrul activității la DpA a coordonat
derularea a peste 30 programe majore de achiziții, prin activități de decizie, planificare, contractare, management tehnic, testare-evaluare, pentru sisteme noi și modernizate.
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Activitatea de cercetare: (brevete, invenții) etc.: a coordonat activitatea de cercetare-dezvoltare din  MApN și a îndeplinit în perioada 2009-2017 funcția de director național pentru
testarea și evaluarea tehnicii militare. A realizat 3 inovații certificate: Generator de bruiaj modulat cu zgomot pentru Complexul
de RAA model S-75M3; Simulator al transmisiei electrice de
forță și urmărire sincronă; Simulatorul controlului funcțional al
sistemului de selecție a țintelor mobile.
Contribuții profesionale:
In cadrul DpA a coordonat efectiv peste 30 programe majore de modernizare și achiziții pentru Armata României la standarde NATO, în perioada 1994-2017, așa cum au fost programele
de aviatie Mig-21 LanceR, elicopterul multifuncțional PUMA,
avionul IAR-99 la standardul Șoim, flotele de avioane de transport SPARTAN C-27J si de avioane multirol F16 FIGHTING
FALCON, echiparea avioanelor de lupta cu sistemul de rachete
aer-aer Magic si lansatorul LM52; introducerea sistemului IFF
NATO și național la categoriile de forțe ale armatei; programele
de înzestare cu tehnică de apărare antiaeriană calibrul 35mm
GEPARD și Oerlikon-Contraves, de la activitatea de contractare,
transfer de tehnologie, testare evaluare prin trageri și operaționalizare; a contribuit la modernizarea sistemului de supraveghere aeriană a României prin implementarea sistemului C4I bazat
pe Centrul Operațional de Suveranitate Aeriană, ASOC final, introducerea radarelor 3D Gap Filler model TPS-79(R), realizate
prin cooperare cu firma Lockheed Martin (SUA) și a radarelor
3D mobile de mare distanță TPS-77 prin achiziție, toate integrate
în  Sistemul de Comandă-Control Aerian Național (SCCAN) și
în Sistemul NATO Integrat Extins de Apărare Aeriană, NATIN98

EADS; modernizarea artileriei terestre, cu munițiile CARGO,
CARGO Base Bleed și SAGEATA, MLRS-LAROM; În anul
2017 a elaborat documentele necesare pentru fundamentarea și
demararea programelor HSAM ( High altitude Sol Air Missile)
si HIMARS (HIgh Mobility Artillery and Rocket System).
A organizat și participat la activități de achiziție, testare,
evaluare, omolgare  și recepție de tehnică militară cu o perioadă
de peste 2 ani petrecută  în poligoanele militare.
A contribuit la fundamentarea și implementarea sistemului integrat de management al achizițiilor în Armată și la elaborarea și aplicarea instructiunilor I-1000, precum și pentru aprobarea cadrului legislativ destinat achizițiilor de tehnică militară.   
În perioada în care s-a aflat la conducerea Departamentului pentru Armamente a coordonat activitatea de învățământ
politehnic de la Academia Tehnică Militară, precum și pe aceea
de cercetare stiintifică de la Agenția pentru Tehnică și Tehnologii
Militare.
Distincții: Ordinul Virtutea militară în grad de ofițer,
toate decorațiile militare pentru ofițerii României pe timp de
pace, Cavaler al Legiunii de Onoare Franceze.
Recunoaștere pe plan intern și internațional: membru al
AFCEA (Armed Forces Communications&Electronics Association) București. În perioada 2009-2017 a reprezentat România
la NATO, ca director național pentru armamente și în mai multe
grupuri de lucru din domeniul tehnicii militare.
Activitate publicistică: a publicat articole științifice și
a prezentat comunicări științifice în cadrul sesiunilor organizate
de ATM, Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare (ACTTM) și la alte conferințe în domeniul electronicii și
managementului achizițiilor de tehnică militară.  
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Lucrări de referință: „Contribuţii la studiul suprafeței
efective de reflexie și analiza metodelor de micșorare a acesteia”
(teză de doctorat) prin care a prezentat soluții concrete de mascare și materiale compozite și absorbante a radiațiilor electromagnetice cu aplicații în domeniul radarului si avioanelor militare cu tehnologie stealth.
R17 RAA a reprezentat primul loc de munca, primul contact real cu comunitatea selecta a rachetiștilor antiaerieni din
Apararea Antiaeriana a Teritoriului din Armata României. La fel
ca prima dragoste acest lucru nu se uita niciodata!
O multitudine de militari tineri, abia ieșiți de pe băncile
școlilor militare, entuziaști, dornici de a-si dovedi potențialul
carierei,  primita cu multa încredere si dragoste intr-o comunitate sociala, cea din Caras Severin, deosebita si care i-a primit cu
drag si admirație.
Nimic nu era greu, nimic nu era imposibil, totul era o
provocare și o întrecere pozitivă de a demonstra cât de buni suntem în meseria și misiunea noastră de a ne apăra țara. Învățăm
unii de la alții meserie, inspirați de cei cu ceva mai multă experiență.
Am avut comandanți, doar cu câtiva ani mai mari decât
majoritatea, care se comportau ca niște frați mai mari și ne-au
fost modele pentru întreaga carieră militară.
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3.3.2. General maior (r.) Dan CAVALERU
M-am născut la data de 3
august 1961 la Bacău. După absolvirea Liceului Militar „Ştefan
cel Mare” Câmpulung Moldovenesc în 1980 am urmat cursurile
Şcolii Militare de Ofiţeri Activi de
Artilerie şi Rachete Antiaeriene promoţia 1983, si am fost încadrat
la Regimentul 17 Rachete Anti-       
aeriene unde am îndeplinit diferite
functii specific unui tânar ofiter.
În anul 1989 am intrat in Academia de Înalte Studii Militare pe care am absolvit-o în anul 1991, ca sef de promotie al
armei Artilerie si Rachete Atiaeriene.. Începând cu anul 1991 am
activat în cadrul Şcolii de Aplicaţie pentru Artilerie şi Rachete
Antiaeriene ca lector, comandant de batalion rachete sol-aer şi
şef al catedrei de trageri antiaeriene până în anul 2001 când am
fost numit ofiţer specialist, serviciu capacitate de luptă în cadrul
Direcţiei Operaţii din Statul Major General.
Începând cu anul 2007 am fost numit şef birou cerinţe
operaţionale până în anul 2008 când am fost numit şef serviciu
capacitate de luptă în cadrul Direcţiei Operaţii din Statul Major
General.
In perioada 2009-2010 am fost imputernicit la comanda
Brigăzii 1 Rachete Sol-Aer „General Nicolae Dăscălescu”.
În luna iulie 2010 am fost numit în funcţia de comandant al Brigăzii 1 Rachete Sol-Aer „General Nicolae Dăscălescu”, Bucureşti.
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In luna aprilie 2014 am fost numit locțiitor al șefului Statului Major al Forțelor Aeriene până în 2016 când am fost mutat
pe funcția de locțiitor al Comandamentului Forței Intrunite, până
la trecerea în rezervă.
Am absolvit de-a lungul carierei două cursuri postacademice de conducere dintre care unul în străinătate. Pe linia armei am participat în perioada 1996-2001 anual, la exerciţiile tactice cu trageri de luptă cu rachete sol-aer în Poligonul de Trageri
Sol-Aer, Capu Midia ca arbitru. Am participat la activităţi internaţionale, în teatrele de operaţii şi în comandamentele NATO, în
special pe linia capacităţii de luptă şi de management al crizelor.
Sunt coautor la mai multe instrucţiuni, manuale şi alte ordine
specifice domeniului operaţional şi de armă.
Sunt căsătorit şi am un copil și doi nepoți.
STUDII:
- 1980 Liceul Militar „Ştefan cel Mare” Câmpulung
Moldovenesc;
- 1983 Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de Artilerie Antiaeriană şi Radiolocaţie „Leontin Sălăjan”, Braşov;
- 1991 Academia de Înalte Studii Militare, Bucureşti, sef
promotie ART si RAA;
- 1997 Curs internaţional de orientare stat major, Colegiul
de Apărare, Olanda;
- 2002 Curs de operaţii întrunite şi multinaţionale, Centrul de pregătire NATO, Bucureşti;
- 2004 Curs limba engleză, Universitatea Naţională de
Apărare, „Carol I”, Bucureşti;
- 2005 Curs de transformare NATO, Colegiul de Apărare
NATO, Roma;
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- 2008 Curs postreconstrucţie în teatrele de operaţii, Universitatea Naţională de Apărare, „Carol I”, Bucureşti;
- 2010 Curs postuniversitar în conducere strategică, Universitatea Naţională de Apărare, „Carol I”, Bucureşti;
- 2011 Curs comunicare şi relaţii publice pentru comandanţi de mari unităţi şi comandamente, Direcţia Informare şi
Relaţii Publice, Bucureşti;
- 2012 Curs de operare echipamente sistem de comandă
- control aerian naţional, Brigada 1 Rachete Sol-Aer „General
Nicolae Dăscălescu”, Bucureşti.
FUNCŢII ÎNDEPLINITE:
- 1983-1984 Comandant pluton la Centrul de Instrucţie al
Artileriei şi Rachetelor Antiaeriene, Bucureşti;
- 1984 - 1989 diferite functii, Regimentul 17 Rachete Antiaeriene, Reşiţa;
- 1989-1991 Ofiţer student la Academia de Înalte Studii
Militare, Bucureşti;
- 1991-1992 Lector la catedra de întrebuinţare în luptă artilerie şi rachete antiaeriene, Centrul de Pregătire şi Perfecţionare
a Cadrelor de Artilerie şi Rachete Antiaeriene, Bucureşti;
- 1992 - 1993 Lector şef la catedra de întrebuinţare în luptă
artilerie şi rachete antiaeriene,Centrul de Pregătire şi Perfecţionare a Cadrelor de Artilerie şi Rachete Antiaeriene, Bucureşti;
- 1993-1996 Comandant divizion rachete antiaeriene,
Centrul de Pregătire şi Perfecţionare a Cadrelor de Artilerie şi
Rachete Antiaeriene, Bucureşti;
- 1996 -2001 Şef catedră trageri artilerie şi rachete antiaeriene, Centrul de Pregătire şi Perfecţionare a Cadrelor de Artilerie şi Rachete Antiaeriene, Bucureşti;
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- 2001-2007 Ofiţer specialist în Direcţia Operaţii a Statului Major General, Bucureşti;
- 2007-2008 Şef birou cerinţe operaţionale în Direcţia
Operaţii a Statului Major General, Bucureşti;
- 2008-2009 Şef serviciu capacitate de luptă în Direcţia
Operaţii a Statului Major General, Bucureşti;
- 2009-2014 Comandant al Brigăzii 1 Rachete Sol-Aer
„General Nicolae Dăscălescu”, Bucureşti.
- 2014- Locţiitorul şefului Statului Major al Forţelor Aeriene.
- 2016  - loctiitor Comandant CFI.
- 2016.01 - decembrie, trecut in rezerva.
DATE DE ÎNAINTARE ÎN GRAD:
- 1983 - locotenent;
- 1987 - locotenent major;
- 1990 - căpitan;
- 1995 - maior;
- 2000 - locotenent colonel;
- 2005 - colonel;
- 2012 - general de brigadă.
- 2016 - general maior si trecut in rezerva
DECORAŢII ŞI TITLURI:
- Semnul onorific „În Serviciul Armatei” pentru 25 ani de
activitate;
- Emblema de Onoare a Ministerului Apărării Naţionale;
- Emblema de Onoare a Statului Major General;
- Emblema de Onoare a Forţelor Aeriene;
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- Emblema de Onoare a Medicinei Militare;
- Titlul onorific de „Militar Veteran”;
- Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Ofiţer;
- Ordinul „Virtutea Aeronautică” în grad de Cavaler;
- Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler.
LIMBI STRĂINE:
Engleză
Franceză.
Promoțiile 1983 și 1984 de școala militară de Art și RAA
au reprezentat principalul bazin de ofițeri pentru încadrarea nou
înființatului regiment ce urma să apere obiectivul Reșița.
În locația Centrului de Instrucție de Art și RAA s-a înființat o structura numită “Detașamentul 29” cu scopul de a pregăti
personalul pentru regiment și de asemenea pentru preluarea tehnicii de la Bg 1 RAA. Am făcut parte din acest detașament, unde
s-a muncit foarte mult pe linia specialității, în special cu cartea
și cu tehnica, personalul fiind foarte tânar și lipsit de experiență.
Simultan am luat în primire tehnica și am și predat-o la uzina de
reparații de la Crangu lui Bod.
În vara anului 1985 s-a constituit regimentul la Capu  
Midia unde, timp de trei luni, a urmat o perioadă intensă de
pregătire, zi și noapte. În cariera mea de ofițer de armă a fost
perioada în care am învățat cel mai mult. La finalul perioadei,
deși echipele erau foarte tinere, lipsite de experiență, am fost în
măsura sa exploatăm și operăm tehnică în condiții foarte bune.
După această perioadă de pregătire, regimentul cu personalul și tehnica s-a deplasat în garnizoana de reședința pentru
ocuparea pozițiilor.
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Prima poziție a fost ocupată cea de la Dn1 RAA, Valea
Deni, și rememorez cu mândrie că am avut onoarea să cuplez
pentru prima dată, pe acele meleaguri, alarma unui complex de
rachete.
Ultima poziție a fost ocupată la Dn 3 RAA Anina, cea mai
dificilă din toate punctele de vedere, unde eram și eu încadrat
conform statului. Când am ocupat poziția, constructorii înca mai
lucrau, era un haos total. A urmat o perioadă foarte dificilă când
a trebuit să facem ca acea locație să arate ca o unitate militară
cu activitate specifică de aparare antiaeriană. Camera comandamentului, incinta tehnică și celelalte elemente au fost setate în
conformitate cu regulamentele și ordinele de specialitate. A urmat o perioadă intensă de pregătire pentru intrarea în serviciul de
luptă permanent.
In anul 1987, toamna, regimentul a fost planificat la trageri de luptă în URSS, după regimentul de la Hunedoara, care
obținuse un rezultat nu prea bun. Conform regulilor, înainte de
a pleca la trageri în strainatate regimentul a parcurs o perioadă
intensă de pregătire în garnizoană și apoi la Capu Midia. Toți
eram speriați de rezultatul negativ al tragerilor regimentului de la
Hunedoara, care a costituit un factor stimulator pentru noi. Discutând după ani cu diverși specialiști instructor din SMFA, toți
au recunoscut că nu mai întalniseră până la acel moment atâta
dăruire și dorința de a învăța.
Tragerile de luptă au fost o reușită, fiind apreciați cu nota
cea mai mare obținută de echipele din România. Fiecare division
a doborât câte un avion âinta tip “LA” și toate trei divizioanele, la
concentrare o țintă, tip racheta balistica, “RM”. Spre surpinderea
multora, toate țintele au fost doborâte, obâinand note maxime.
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Pe timpul tragerilor de instrucție, care erau foarte dificile,
datorită complexității lor, număr de ținte, caracteristicile de zbor,
configurația terenului, situația de bruiaj etc, am acționat foarte
bine. Ca un fapt inedit, Dn. 3 unde eram eu încadrat, a reușit descoperirea și combaterea unei ținte la înalțimea de 25000 metri
cu viteza de 1000m/s, fapt ratat de majoritatea unităților care
veneau în poligon.
După venirea din poligon, și după o altă perioadă de
pregătire, regimentul a intrat în serviciul de luptă permanent.
În anul 1989, am dat examen și am intrat în Academia
Militară, părasind efectivele regimentului.
Timpul în care am servit în cadrul R 17 RAA a însemnat
pentru mine perioada cea mai prolifică din punct de vedere al
pregătirii profesionale de specialitate, fapt ce m-a ajutat enorm
în îndeplinirea funcțiilor ulterioare, în special de Comandat al
Bg. 1 RSA.
3.3.3. Gl. mr. POSTU CORNELIU
Date personale:
Data naşterii: 21.02.1965
Locul naşterii: loc. ROMAN, jud Neamț
Naţionalitate: Română                                    
Stare civilă: căsătorit, 3 copii
Educaţie şi formare:
2018 - Curs pentru Generali şi Ambasadori, Colegiul NATO de la Roma
2017 - Curs de comunicare şi relaţii publice pentru comandanţii de mari unităţi şi comandamente, Direcţia Informare
şi relaţii publice/MApN, Bucureşti
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2016 - Programul postuniversitar de dezvoltare profesională continuă în domeniul securităţii şi apărării naţionale
„Securitate şi bună guvernare”, Colegiul Naţional de Apărare,
Bucureşti
2015 - Master în „Diplomaţia Apărării”, Universitatea
Lucian Blaga, Sibiu
2015 - Curs introductiv în Capabilităţi integrate de instruire (ITC), ACT (online)
2015 - Curs introductiv de contra-insurgenţă, ACT (online)
2014 - Curs postuniversitar de perfecţionare - Probleme
actuale ale securităţii naţionale, Colegiul Naţional de Apărare,
Bucureşti
2011 - Curs postuniversitar de perfecţionare „Managementul resurselor de apărare pentru personal de conducere”,
DRESMARA, Braşov
2009-2010 - Curs de limba turcă, Izmir, Turcia
2009 - Curs de planificare operaţională TOPFAS, Izmir,
Turcia
2008 - Curs de comandă şi control, AC Command,
IZMIR, Turcia
2007 - Curs de orientare NATO, U.N.Ap., Bucureşti
2004 - Curs de specializare privind sistemul de instruire,
U.N.Ap., Bucureşti
2004 - Curs avansat de ofiţeri de stat major Joint, Centrul
regional de pregătire NATO/PfP, Bucureşti
2002 - Cus postuniversitar de management, marketing şi
resurse umane, Universitatea Politehnică Timişoara
2000 - Curs de limba engleză pentru ofiţeri din armele
Aviaţie şi Apărare antiaeriană, Academia Forţelor Aeriene,
Braşov
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1993-1995 - Academia de Înalte studii Militare, specialitatea rachete antiaeriene, Bucureşti
1991 - Curs de învăţare a limbii ruse, Academia Forţelor
aeriene, Braşov
1988 - Curs de perfecţionare comandanţi baterii radiotehnice, Bucureşti
1983-1986 - Şcoala militară de ofiţeri activi de Artilerie
şi radiolocaţie “Leontin Sălăjan“, arma Rachete şi Artilerie antiaeriană, Braşov
1979-1983 - Liceul militar “Ştefan cel Mare”, Câmpulung Moldovenesc
Experienţă profesională:
Noiembrie 2017 - Director al Statului Major al Apărării
August 2017 - Noiembrie 2017 - împuternicit Director al
Statului Major General
Iulie 2016 - August 2017 Director adjunct al Statului Major General
Decembrie 2014 - Iulie 2016 - Şef Serviciu secretariat al
statului Major General
Iunie 2013-2014 - Împuternicit şef al Cabinetului Şefului
Statului Major General
2011-2013 - Şef Birou expertiză documente şi asistenţi
personali, Cabinetul şefului Statului Major General
2010-2011 - Şef Birou planificare operaţii curente, Centrul de conducere operaţională/Statul Major General
2007-2010 - Ofiţer de stat major (operaţii aerospaţiale)/
Analiză operaţională/Comandamentul Componentei Aeriene CC
AIR HQ,Izmir, Turcia
2006-2007 - Şef Birou exerciţii simulate, COAP, Baloteşti
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2005-2006 - Ofiţer de legătură, Biroul de cooperare
Româno - Americană (ODC), Bucureşti
2003-2006 - Ofiţer 3 birou pregătire de comandament/
Serviciul instrucţie/SMFA
2003 - Comandant Batalionul 210 Logistic/SMFA
2002-2003 - Comandant Divizionul 1 Rachete antiaeriene, R 17 RSA, Reşiţa
2002 - Şef de stat major/R. 17 R.S.A., Reşiţa
1999-2002 - Comandant Divizionul 3 R.A.A., R. 17
R.S.A., Reşiţa
1996-1999 - Ofiţer 3 BOPL, R 12 RAA, Galaţi
1995-1996 - Şef de stat major Divizionul 1 R.A.A./R. 12
R.A.A., Galaţi
1993-1995 - Ofiţer student AISM, Bucureşti
1990-1991 - Ofiţer 3 (şi şef PC), Dn. 2 R.A.A./R. 12
R.A.A., Galaţi
1987-1990 - Comandant Baterie Radiotehnică/Dn. 2
RAA/R 12 RAA, Galaţi
1986-1987 - Ofiţer cu dirijarea/Dn. 2 R.A.A./R 12 R.A.A.,
Galaţi
Distincţii şi decoraţii:
Ordinul Naţional “Serviciul Credincios“ în grad de
“Cavaler“, cu însemn pentru militari
Ordinul Naţional “Virtutea Militară“ în grad de cavaler,
cu însemn pentru militari
Alabama Commendation Medal
Embleme de Onoare a Statului Major General
Emblema de Onoare a Forţelor Aeriene
Emblema de onoare a Comunicaţiilor şi informaticii
Emblema de onoare a Forţelor Terestre
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Emblema de onoare a Forţelor Navale
Emblema de onoare a Medicinei militare
Emblema de onoare a Logisticii
Emblema de Onoare a Armatei României
Semnul onorific “În Serviciul Patriei” pentru 25 ani de
activitate
Semnul onorific “În Serviciul Patriei” pentru 20 ani de
activitate
Semnul onorific “În Serviciul Patriei” pentru 15 ani de
activitate
Crucea Râmnicului
Avansări în grad:
2019 -  general maior
2017 - general de brigadă
2011 - colonel
2006 - locotenent-colonel
2000 - maior
1995 - căpitan
1990 - locotenent-major
1986 - locotenent
Limbi străine cunoscute:
Engleză, Italiană – fluent; Franceză – nivel de bază
PERIOADA
“MATURIZĂRII MELE PROFESIONALE”
Așa consider că aș putea rezuma în câteva cuvinte perioada în care am lucrat la Regimentul 17 RAA Reșița. Deși mi-am
desfășurat activitatea în această unitate doar patru ani, între
1999 și 2003, o perioadă scurtă aș putea spune, datorită inten111

sității cu care s-au întâmplat lucrurile atât în plan profesional
cât și personal, uneori simt că a fost cât o viață de om.
Îmi aduc foarte bine aminte de prima întâlnire cu comandantul de atunci al regimentului, domnul colonel Filimon
și de emoțiile și temerile despre care i-am vorbit plecând de la
idea că la acea vreme veneam dintr-un regiment foarte tânăr,
cu oameni foarte bine pregătiți dar care nu era în “serviciu de
luptă”. Modul dumnealui de a-mi vorbi și siguranța pe care mi-a
transmis-o m-au mai liniștit și mi-au mai risipit, cel puțin pentru
moment, unele dintre aceste emoții.
Nu voi uita niciodată primul meu drum la Anina – imaginea aceea a peste 100 de curbe în doar 35 de km de drum și a
primelor blocuri pe care le-am zărit la capătul orașului – gri,
sărăcăcioase, parcă fără orizont și rupte de lume – cel puțin
aceea pe care o știam eu. Și nu am să uit nici cuvintele “liniștitoare și de îmbărbătare“ ale șefului de stat major de atunci al
regimentului, care mergea să mă prezinte personalului divizionului, dar și faptul că am observat că trăgea cu coada ochiului
să vadă dacă acestea au vreun efect asupra mea sau nu.
Și cel mai important dintre toate - nu am să uit niciodată
primii pași în divizionul de la Anina și primul meu contact cu
personalul unității – un amestec de necunoscut, teamă, neîncredere, speranță, dorință de a reuși, dorința de a mă impune – un
mix pe care atunci sigur nu îl puteam defini cu aceste cuvinte.
Îmi aduc aminte cu plăcere de multe lucruri și de foarte
mulți oameni cu care am lucrat în acea perioadă, militari și civili deopotrivă, din Divizionul 3 Rachete Antiaeriene – de care am
fost atât de speriat la început, pentru că lumea spunea că este cel
mai indisciplinat și greu (un fel de divizion disciplinar) și de care
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m-am atașat atât de mult mai apoi, din celelalte divizioane, din
comandamentul Regimentului, din Punctul de comandă – sper
că nu am uitat vreo structură, și cărora dacă nu am avut ocazia
să le mulțumesc formal pentru colaborare și tot ceea ce m-au
ajutat să acumulez, o fac cu această ocazie.
Regimentul 17 RAA a fost unitatea unde pot spune că miam perfecționat pregătirea de specialitate, mi-am îmbunătățit
deprinderile de lider, pe care aveam să le aplic mai târziu, de
fapt continui încă să o fac, mi-am forțat și testat limitele și m-am
format pentru activitatea ulterioară. A fost unitatea unde practic
m-am maturizat profesional.
Ar fi foarte multe de spus despre perioada aceea, încât
este foarte greu de sintetizat și exprimat în câteva rânduri.
Perioada de comandant la Divizionul 3 de la Anina a fost de
departe o perioadă care m-a influențat decisiv în cariera ulterioară. E drept că asta nu o știam atunci și poate de ceea am apreciat, parcă, mai mult ulterior, când mi-am dat seama de această
realitate.
Nu pot însă să nu amintesc și despre perioada în care am
preluat, îmi aduc aminte că foarte în grabă, atribuțiile funcției
de șef de stat major al Regimentului, o alegere care m-a surprins
la acel moment, și când după numai o săptămână am “trecut”,
pentru aproape două săptămâni dacă nu mă înșeală memoria,
prin inspecția ministrului. O perioadă foarte grea dar din care,
spre surprinderea dar și mândria noastră, am ieșit cu fruntea sus
și asta în primul rând datorită colectivului de la BOPL.
Cum de asemenea nu pot să nu amintesc despre perioada
tragerilor de la Capu Midia din 2002. Perioada din poligon era
o perioadă de maxim efort, după cum sunt convins că își amin113

tește fiecare artilerist și rachetist antiaerian, dar și celelalte categorii de personal din regimentele de rachete de atunci – din
care, din păcate și eroare după opinia mea, nu mai există nici
unul.
Pe cât de grea mi s-a părut acea vară pe atât de frumoasă
mi-am amintit-o de multe ori după aceea – pentru că rezultatele
au fost foarte bune și chiar peste așteptările comisiilor de verificare. Pot spune, după 40 de ani de când am intrat în armată că
nimic nu este mai frumos decât să vezi că munca ta asiduă este
apreciată și răsplătită.
Am rămas și cu un gust amar după acea perioadă pentru
că tot atunci am aflat că Regimentul se va restructura/reorganiza și ne-am dat seama că de fapt acesta era primul pas spre
desființare, ceea ce de altfel a și urmat.
Nu pot încheia fără să nu amintesc, cu plăcere, încă o
dată, colectivul de la Anina, care va rămâne mereu în sufletul
meu – oameni cu bune și rele ca fiecare dintre noi, dar inimoși,
cu suflete minunate, cu spirit de echipă dacă știai să îi motivezi,
dedicați și foarte bine pregătiți profesional, care știau deopotrivă să împartă bucuriile dar și să sară în ajutor la greu, cu care
am trăit momente de deplină satisfacție profesională, indiferent
cât de greu ne-a fost uneori – pentru că ne-a fost.
Cu unii dintre ei am rămas prieten, cu alții, m-am reîntâlnit peste ani, în diverse ocazii, profesional sau întâmplător iar
cu alții sunt coleg și în acest moment - și mă gândesc în mod
special la tinerii locotenenți de atunci – locotenenți-coloneii de
acum Tudorel Lehaci și Mircea Barac . Trebuie să recunosc că
sunt foarte mândru de rezultatele lor – deoarece mă gândesc de
multe ori, chiar dacă nu știu dacă este sau nu așa – că poate și
114

perioada în care le-am fost eu comandant a lăsat urme în educația lor militară și îi ajută în obținerea rezultatelor de acum,
așa cum s-a întâmplat cu mine pe parcursul carierei.
Tuturor colegilor mei de la Anina, în mod special, dar și
celor cu care am colaborat cât mi-am desfășurat activitatea în
Regimentul 17 RAA le mulțumesc pentru că, într-o oarecare măsură, și lor li se datorează ceea ce sunt eu acum ocazie cu care
le transmit salutări.
Ca o concluzie 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”.
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3.4. OPINII ALE UNOR CADRE
CARE AU LUCRAT ÎN REGIMENT
3.4.1. Col. (rtr.) BOGDAN ALEXANDRU
Data și locul nașterii:
5 octombrie 1950, Ighiu, jud Alba
Stare civilă: casătorit, doi copii
Studii:
- 1991-1993 Academia de Înalte
Studii Militare București, Facultatea Comandă Stat Major
- 1982-1984 Academia Militară
București, Facultatea Stiințe Politice
Militare
- 1971-1974 Școala Militară Brașov
- 1967-1971 Liceul Teoretic Simeria
- 1965 - 1968 Școala Profesională Simeria
Funcții ocupate:		
1998-2005 ofițer în cadrul SRI Caraș-Severin
1996-1998 comandant Divizion tehnic
1994-1996 comandant Divizion Valeadeni
1991-1994 ofițer 2 în cadrul CMJ Caraș-Severin
1984-1991 secretar adjunct Regimentul 17
Mulțumiri
Sunt col.rtr. Bogdan Alexandru, fost comandant de divizion în perioada 1994 - 1998. Pentru început voi sublinia câteva
idei prin care voi argumenta ce a însemnat R. 17 R.A.A. pentru
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mine. Am avut o carieră militară de 34 de ani, din care în cadrul regimentului 11 ani. În această perioadă am avut mereu în
vedere îndeplinirea unui vis pe care l-am avut înca din tinerețe,
acela de a comanda un divizion de rachete.
Și așa, în cadrul structurii regimentului, înainte de desființarea acestuia, timp de patru ani, am îndeplinit funcția de
comandant de divizion. Comanda regimentului a fost cea care
m-a apreciat și mi-a dat posibilitatea să-mi împlinesc visul.
Pe lângă pregătirea pe care o aveam, sub sprijinul și
indrumarea comandanților Gen. Ciobanu Emil, Gen. Cocoșilă
Vasile și Col. Filimon Victor, am dobândit calități cerute de
funcția de comandant. Acești patru ani la comanda au fost ani
frumoși, cu multe satisfacții și bucurii, dar și multe provocări.
Acești oameni deosebiți pe care i-am amintit m-au ajutat să ma
descopăr și să am satisfacția muncii de comandă. Calitățile pe
care le-am dobândit lucrând în cadrul regimentului și-au pus
amprenta și după aceea, când am activat la Secția județeană
de Informații Caraș-Severin. Personalitatea, autoritatea și
pregătirea mi-au fost respectate și apreciate.
“Există o diferență, spunea Napoleon Hill, între a dori
ceva și a fii gata să primești ceva”. Eu am fost gata la momentul respectiv și comanda regimentului m-a răsplatit și investit
cu răspundere. Tot aici am învățat că a trăi înseamnă a decide.
Când crezi într-un vis, ca mine, trebuie să fii hotărât, altfel il lași
să se irosească.
În concluzie, pentru mine timpul petrecut în cadrul R. 17
R.A.A. a fost o adevarată școală, o sursa de perfecționare, de
muncă responsabilă, dar și de satisfacții.
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Provocări cu col. rtr. Bogdan Alexandru
Motto:
„Dacă poți ajuta, atunci ajută. Dacă nu poți face asta,
atunci cel puțin nu face rău”.
Dalai Lama
Vă mulțumesc că mi-ați dat posibilitatea să împărtășesc
experiența mea personală și să aduc aportul la scrierea istoricului R. 17 R.A.A. Am făcut parte din acest regiment înca de la
înființarea sa, după absolvirea Academiei de Înalte Studii Militare București, Facultatea Politică Militară, anul 1984.
Având o funcție politică, m-am ocupat în mod deosebit
de educație, în adevăratul sens al cuvântului. Și așa invitam în
unitate, la diverse ore de pregătire, personalități din teatru, de
la muzeu sau de la cultură. Cât de mult au apreciat însă soldații,
numai ei știu. Aveam, așadar, o legătură permanentă cu aceste
instituții și nu numai. La festivaluri din acea perioadă “Cântarea României” am reprezentat militarii din Caraș-Severin în
juriul județean. Imi amintesc că președintele prof. Boldea Ion,
director al Școlii Populare de Artă Reșița, care mă tot studia, la
un moment dat mă întreabă:
- Ce știti sa faceți dvs. ca militar din tot ceea ce jurizăm?
- Eu m-am născut într-un sat din Apuseni, raspund eu.
Aici, profesorul Pop, cand i-am spus ca voi merge la școala militară, m-a sfătuit să am grijă că ofițerul român, prin tradiție,
trebuie să fie un om cult, să știe o limbă străină și să cânte la un
instrument. Nu am avut la acea vreme aceste posibilități, dar am
influențat educația copiilor mei pentru artă. Ambii au învățat
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pianul la Școala de Muzică din Reșița.
Și așa l-am invitat pe dl Boldea la noi acasă, având pian,
la un mini concert. A fost foarte încântat. Eram și sunt mandru
de copii, Lucian și Diana, pentru cultura și talentul muzical.
Tot în acea perioadă, prietenul meu Col. Marin Gheorghe, șeful armei, cand venea la Reșița cu diverse misiuni, mă
căuta: “Sandule, eu nu merg la hotel, eu vreau să vin la tine să
mă relaxez ascultându-i pe copiii tăi cântând la pian”.
Revoluția din decembrie 1989
Despre revoluția de la Reșița s-a scris mult și nu amintesc
decat faptul că multe lucruri au fost lămurite de procurorul militar pe baza câtorva idei dintr-un jurnal de-al meu. În perioada
revoluției, în calitatea pe care o aveam de secretar al comitetului
de partid.
În seara zilei de 21decembrie 1989 personalul regimentului a fost adunat pe platou. Comandantul regimentului lt. col.
Cocoșilă Vasile, ne-a anunțat că a primit ordin de la comandantul diviziei col. Rotariu Constantin să intervenim pentru a apăra
Comitetul Județean de Partid. Acesta a spus că ,,misiunea de
luptă a regimentului este de a apăra antiaerian obiectivele industriale din Reșița și județul Caraș-Severin și că va face totul
ce depinde de el să nu ieșim în stradă”. După aceea m-a chemat în birou împreuna cu cpt. Pârvulescu, șeful de stat major și
cu cpt. Purcaru ofițerul CI. Menționez că anterior comandantul
mi-a ordonat sa mă îmbrac civil și să merg în oraș să văd ce
se întâmplă. Ne-a transmis încă odata ordinul primit de la col.
Rotariu iar el ne-a spus ca i-a transmis col. Rotariu că ,,vom
ieși în stradă numai dacă vom primi ordin scris și dacă se va
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modifica misiunea de lupa a regimentului”. Putem interveni cu
un anumit număr de militari, a spus cpt. Pârvulescu Iulian dar
fără muniție.
Eu am am spus ca având în vedere misiunile ce revin
armatei în cadrul Doctrinei Militare a României, noi nu avem de
îndeplinit misiuni represive asupra populației.
După ce am ieșit de la comandat ofițerul de contrainformații Cpt. Purcaru, mi-a spus ca va studia poziția mea dupa ce
se vor liniști lucrurile, și cu siguranță voi da socoteală.
Nu am mai dat socoteală, spre dezamăgirea dumnealui,
dar am rămas cu mandria curajului la momentul respectiv, când
încă Ceaușescu Nicolae era liber.
La începutul anului 1991 am fost numit, prin Ordin de
Zi, “Asesor militar”, o procedură regulamentară. Astfel, din primavara acelui an, fac parte din Tribunalul Militar Extraordinar
Caraș-Severin, Reșita, care a avut misiunea de a-i judeca pe cei
11 politiști de la Poliția Caransebeș, pentru faptele lor din timpul revoluției. Președintele completului era un judecator civil
și vreau să menționez că am avut curajul să invoc, în luarea
sentinței din aprilie 1991, conținutul regulamentelor militare.
Astfel, majoritatea au fost achitați pentru că acțiunea lor din
timpul revoluției a avut ca singur scop apararea unității, a documentelor și al armamentului impotriva unor rău făcători care au
atacat unitatea.
Activitatea de comandant
În vara anului 1994 am fost numit comandantul divizionului Valeadeni, comandant de regiment fiind atunci Col. Filimon
Victor. Nelucrând în domeniul tehnic operativ, am fost primit cu
reținere de personalul divizionului. Comandantul deviziei de la
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Timișoara, Gen. Ciobanu Emil, la numirea mea mi-a spus: nu
trebuie să știi tehnica, decât principial, tu trebuie să știi trageri
și tactica la nivelul funcției.
Studiind cu răspundere aceste discipline și nu singur, ci
împreună cu întregul colectiv, la primul control al comisiei din
partea armei am primit la pregătire cea mai mare nota din regiment. Cred că acest lucru l-a determinat pe comandantul diviziei
să numească divizionul de la Valeadeni divizion de protocol.
Nu a durat mult și am primit în divizion vizita unei delegații militare din Anglia. Prezentând unitatea, cu tehnica și personalul ce o deservea, la punctul de comandă un ofiter englez
a spus: ‘’în Anglia, în această armă, planșeta situației aeriene
ce o aveți aici noi o avem de mult ca piesă de muzeu”. Cred că
se referea la o dotare superioară, dar au fost impresionați atât
ei cât și următoarea vizită a unor militari americani, de gradul
de pregătire al întregului personal. Ne-au felicitat. Un ofițer din
delegația americană a spus ca dacă la ei un specialist are un rol
foarte clar, și nu face altceva, la noi ofițerul încadrat în acest
divizion trebuie să cunoască tehnica foarte bine, trageri și să-și
instruiască subordonații.
Din vara anului 1996 am fost mutat la comanda divizionului tehnic din Reșita și astfel am fost nevoit, de multe ori, să
ajung la unitate mai mult pe jos, urcând cele 282 de trepte. Am
comandat timp de doi ani un colectiv serios și foarte bine pregătit. Aceste aspecte au fost demonstrate în poligonul de tragere
Capul Midia, unde la aplicația cu trageri de luptă, în toamna
anului 1998, divizionul a obținut cea mai mare notă din istoria
poligonului. Regimentul urmând să fie desființat, în toamna anului 1998, dupa venirea de la Capul Midia, m-am transferat la
Secția Județeană de Informații Caraș-Severin.
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Competența și rezultatele obținute în toată cariera mea
militara au avut la bază pregatirea din cadrul Facultății Politice
Militare și în anul 1993 a Facultății de Comandă și Stat Major
din cadrul Academiei de Înalte Studii Militare București.
In final, imi permit sa fac o mica gluma: un prieten apropiat vine într-o zi la mine și imi spune, cu toata seriozitatea:
- Ai auzit că acum, în România, trebuie să se deschidă
toate scrisorile?
- Imposibil!
- Dar de ce?
- Desigur! spune prietenul meu, căci dacă nu s-ar deschide, cum ar putea fi citite?
Așa că deschideți aceasta carte și lecturați-o cu interes și
atenție. Este viața unei unități de elită împreună cu militarii ei.
3.4.2. Mr. (r.) CUCU CĂTĂLIN

01.09.2017- prezent - Coordonator activități partener POCU18/
4.1/102040 S.C. TOP MEDIA SRL,
Reșița,
01.05.2015-31.12.2015 - Expert
resurse umane - în cadrul proiectului POSDRU/182/2.3/S/154713 - S.C.
TOP MEDIA S.R.L.,
01.10.2014-31.10.2015 - Expert metodologie instruire - organizator/conceptor/consultant formare - în cadrul proiectului POSDRU/164/2.3/S/138898 - FUNDAȚIA ROMÂNO-GERMANĂ
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01.02.2012 - 31.07.2012; 01.02.2013-31.05.2013- Expert
resurse umane - în cadrul Proiectului POSDRU/92/3.1/S/52320
08.02-04.02.2019 - Formator - S.C. TOP MEDIA S.R.L.,
Reșița
02.11.2009 - prezent Administrator - S.C. INTELI RECORDS S.R.L.
2005 - 2010 - Consilier la cabinetul Președintelui Consiliului Județean Caraș-Severin - Consiliul Județean Caraș-Severin,
2004-2005 - Administrație publică - Director ziar - S.C.
TOP MEDIA S.R.L.,
1998 - 2003 - Comandant Dn. 2 R.A.A./R. 17 R.A.A.
1997 - 1998 - Șef de stat major Dn. 2 R.A.A./R. 17 R.A.A.
1989 - 1997 - Comandant baterie lansare Dn. 2 R.A.A./R.
17 R.A.A.
1987 - 1989 - Ofițer stat major Dn. 2 R.A.A./R. 17 R.A.A.
1985 - 1987 - Ofițer sistem SFC Dn. 2 R.A.A./R. 17
R.A.A.
2006 - 28.10.2011 - Formator, manager de vânzări, manager resurse umane, manager de proiect, expert achiziții publice
- S.C. TOP MEDIA S.R.L., Reșița
Educație și formare profesională:
2006 - 2008 - Diplomă de master - Universitatea „Eftimie
Murgu” – Reșița - Marketing și management în afaceri
1998 – 2003; Diplomă de licență - Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” Management organizațional
1982 - 1985 - Diplomă de absolvire - Școala Militară de
Ofițeri Activi „Leontin Sălăjan”- Brașov- Electronică și electrotehnică
1978 - 1982 - Diplomă de bacalureat - Liceul Militar
„Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc
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INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Publicații
- Participarea la elaborarea suportului de curs pentru
competențe comune la cursul de dulgher, tâmplar, parchetar POSDRU/182/2.3/S/154713
- Dezvoltarea culturii antreprenoriale în județele CarașSeverin, Alba și Vâlcea, POSDRU/92/3.1/S/52320 - 01.0401.05.2013; 02.11.2011-31.01.2012
Proiecte:
- Oportunități de integrare rapidă pe piața muncii a șomerilor din Regiunea Vest și Centru, POSDRU/125/5.1/S/134928
-20.06.2014 - 30.09.2015
- Cursuri de calificare în domenii innovative pentru
amgajații fostelor zone industrializate din Regiunile Vest și Centru POSDRU/182/2.3/S/154713 - 01.05. - 31.12.2015
1985- anul în care zece tineri ofițeri, absolvenți ai Școlii
Militare de Ofițeri de Artilerie și Rachete Antiaeriene ,,Leontin Salajan”, au fost repartizați să încadreze funcții în cel mai
,,tânăr “regiment de rachete a.a. din țară, R. 17 R.A.A. ,,Semenic”; printre cei zece locotenenți entuziaști eram și eu….
Am început cariera militară în dispozitivul de luptă al
Dn. 2 R.A.A. pe funcția de șef sistem și mi-am încheiat-o conducând această unitate în ultimii 8 ani de existență, de pe funcția
de șef de stat major, respectiv comandant de unitate. Au fost ani
minunați, încărcați de sentimentul datoriei și onoarei militare,
al misiunii îndeplinite cu orice sacrificiu; am avut privilegiul
să cunosc și să lucrez în toată această perioadă, cu oameni deosebiți, cu colegi, subordonați sau superiori de o mare calitate
profesionala și umană.
Evenimentele deosebite și marcante, respectiv tragerile
de luptă din cadrul Tratatului de la Varșovia, Revoluția din de124

cembrie 1989, tragerile de luptă din țară, au fost cele care au
scos în evidență spiritul de echipă, camaraderia și profesionalismul colegilor mei.
Sunt fericit și mandru în același timp, că am făcut parte
din această unitate militară de elita a armatei romane - Regimentul 17 Rachete Antiaeriene ,,Semenic”, locul unde mi-am
început și mi-am încheiat cariera militară . Salut cu drag pe toți
colegii mei și pe toți cei care se regăsesc în aceste rânduri.
3.4.3. Col. (r.) AROMANESEI RADU
1972-1976- Liceul Militar „Ștefan cel Mare” Campulung Moldovenesc;
1976-1979 - Școala Militară de
Ofițeri Activi de Artilerie Antiaeriana și Radiolocație ”Leontin Sălăjan”,
Brașov;
1979-1982 - Comandant de pluton elevi, Școala Militară de Maiștri
Militari și Subofițeri de Artilerie Antiaeriana și Radiolocație, Brașov;
1982-1991 - Comandant de Baterie Automatizări, Divizionul
de Conducere Automatizată Complexe RAA, Brigada 1 Rachete Antiaeriene, București; În aceasta perioadă am absolvit Academia de Studii Economice, Facultatea de Planificare și Cibernetica Econmică, București;
1991-1993 - Ofițer-student, Academia de Înalte Studii Militare,
București;
1993-1996 - Comandant de divizion, Divizionul 2 Rachete Antiaeriene Doclin/R.17 R.A.A. Reșita
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1996-1999 - Șef de Stat Major, Regimentul 17 Rachete Antiaereiene ”Semenic”, Reșița;
1999-2002 - Ofițer 1 Personal și Mobilizare, Divizia 2 Aeriană
„Mureș”, Timișoara;
2002-2003 - Șef de Stat Major, Regimentul 17 Rachete Sol-Aer,
Reșita;
2003-2005 - șeful Operatiilor și Instrucției, Brigada 1 Rachete
Sol-Aer „General Nicolae Dăscălescu” București Comandant
Batalion Logistic, Brigada 1 Rachete Sol-Aer! „General Nicolae
Dăscălescu” București
31.05.2005- Trecut în rezervă.
Misiunea de luptă
Divizionul 2 Rachete Antiaeriene de la Doclin pe care îl
comandam a fost verificat de mai multe ori în perioada rspectivă
de către reprezentanţi ai diferitelor eşaloane superioare. Cu un
colectiv tânăr-pe atunci (majoritar din promoţiile 1983-84 dar
şi din cele următoare), oameni entuziaşti care îşi iubeau specialitatea , de la bucătar la ofiţer cu dirijarea rachetelor, nu-mi
făceam probleme referitoare la prestaţia subordonaţilor mei.
Aşa că, după un asemenea control venit de la Corpul 2
Aerian de la Timişoara, eram mulţumit să ascult în biroul meu
concluziile pozitive ale membrilor comisiei
Dar iată că pe uşă intră un căpitan de intendenţă, care
întârziase la bilanţul activităţii deoarece fusese pe teren pentru
a verifica măsurile de asigurare a pazei şi apărării dispozitivului
de luptă al unităţii. Acesta, hodoronc-tronc, pufneşte şi se declară total nesatisfăcut de ceea ce a constatat. Dintr-o dată, atmosfera destinsă în care se desfăşuraseră până atunci discuţiile,
a devenit glaciară.
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Contrariat, am cerut lămuriri. Atunci mi s-a reproşat că
la primirea indicativului de trecere în SPL-1 (stare de pregătire
pentru luptă nr. 1), ceea ce presupunea posibilitatea de lansare a
rachetelor în 6 secunde), nu s-au dublat şi nu s-au triplat posturile de santinelă.
M-am linştit ! Am scos documentele de luptă şi am citit
misiunea divizionului, conform căreia acesta trebuia ca în cadrul Regimentului 17 Rachete Antiaeriene să participe la apărarea AA a obiectivului Reşiţa. Prin urmare, primind indicativul
SPL-1, fără nici o altă precizare, însemna că obiectivul Reşiţa
este atacat pe calea aerului, şi noi acest inamic urma să-l combatem cu toate forţele.
Ori în condiţiile în care nu s-a creat un alt moment tactic referitor la un atac terestru, marea majoritate a efectivelor
acţionau pentru îndeplinirea misiunii de bază a divizionului,
desigur fără a neglija paza propriului dispozitiv, dar fără a destina efective suplimentare pentru aceasta în condiţiile în care
nu exista un pericol iminent. Desigur, pentru orice altă situaţie,
conform propriilor noastre documente şi antrenării personalului, erau stabilite modalităţi de acţiune şi stabilite efectivele care
să ducă şi acţiuni de luptă terestră, concomitent cu îndeplinirea
misiunii. Dar o asemenea situaţie, în cadrul controlului respectiv, nu s-a creat !
I-am convins pe membrii comisiei, iar unul dintre aceştia,
comandant de baterie lansare la un divizion de la Hunedoara,
mi-a spus: „Domnule căpitan, faceţi cumva să-i lămuriţi şi pe
şefii mei, că la noi ori de câte ori se dă SPl-1, în loc să am
oamenii la rampe mi-i trimit la gard !”.
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Serviciul de luptă permanent
În anul 1993 , după absolvirea Acadmiei de Înalte Stidii Militare (actuala Universitzate Naţională de Apărare), am
devenit comandantul Divizionului 2 Rachete Antiaeriene de la
Doclin, în cadrul Regimentului 17 Rachete Antiaeriene Reşiţa.
Conjunctura era deosebită, la câţiva ani după Revoluţie, când
speram cu toţii în imprimarea unui alt spirit în Armată, iar pentru unităţile din zonă evnimentele tulburi din partea cealaltă a
frontieri, din fosta Iugoslavie, reprezentau motiv de nelinişte.
Regulamentele militare erau în curs de preschimbare, iar
noi ne conduceam încă tot după cele vechi, în care au fost abrogate sau modificate referirile la PCR şi RSR. În rest erau acceptabile, dar oricum speranţele erau mari faţă de cele care erau în
curs de elaborare şi care, cel puţin în percepţia mea, trebuiau să
înlăture restricţiile impuse de vechiul regim şi să fie în concordanţă cu nevoile practice ale îndeplinirii misiunii noastre.
Din păcate, atunci când au apărut noile reglementări, eu
am fost dezamăgit. Nu voi detalia, deoarece este posibil ca acestea să fie în vigoare şi acum.
Între timp am fost numit şef de stat major la Regimentul
17 RAA din Reşiţa şi într-o zi am fost convocaţi la marea unitate
(Corpul 2 Aerian) din Timişoara toţi şefii statelor majore din
zona de responsabilitate. În sala de conferinţe, majoritatea celor
prezenţi fiind aviatori, Costică Ungureanu (omologul meu de la
R 15 RAA Hunedoara) şi cu mine, fiind oricum şi minoritari şi
mai mici în grad (maiori), ne-am postat pe ultimul rând.
Activitatea era condusă de comandorul (pe atunci)
Orzeaţă, locţiitorul comandantului, care în calitate de gazdă l-a
prezentat pe domnul colonel „S” de la statul major al aviației și
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apărării antiaeriene (fostul CAAT unificat cu aviaţia), cel care
condusese colectivul ce a elaborat noile reglementări ale serviciului de luptă permanent. Înaltul oaspete a ţinut o prelegere
triumfalistă, un adevărat „laudatio” referitoare la modul în care
s-a lucrat şi la rezultatul acestei activităţi, iar în final s-a dat
cuvântul celor prezenţi, pentru a-şi expune punctul de vedere.
Spre surprinderea mea, toţi vorbitorii se declarau mulţumiţi...!
Pentru că timpul cam trecuse, comandorul Orzeaţă a
vrut să închidă activitatea, şi atunci nu m-am putut abţine şi
de acolo, din partea din spate a sălii, m-am ridicat şi am cerut
permisiune să îmi exprim punctul de vedere. Mi s-a acordat, şi
cu argumente am arătat că noile prevederi sunt de fapt un minus
faţă de cele vechi şi oricum departe de ceea ce ne-ar trebui nouă
pe teritoriu. Cel puţin la rachetişti.
Apoi să te ţii... ! Au sărit şi aviatorii (ăia care până atunci
au adus numai laude), cum că nici la ei nu e bine, că prevederile
nu sunt realiste, balamuc, ce mai... Cu chiu, cu vai, Orzeaţă a
potolit sala, iar domnul colonel „S” m-a ameninţat de faţă cu
toţi că vine el în control.
Cât despre activitatea mea la Regimentul 17 Rachete
Antiaeriene Reșița, a reprezentat punctul culminant al carierei
mele militare. Din păcate !
În 1993, la absolvirea (pe atunci) a Academiei de Înalte
Studii Militare, conform mediei obținute aș fi putut solicita să
rămân în garnizoana București, dar am ales să fiu repartizat ca
șef al pregătirii de luptă la UM 01929 Reșița (R. 17 RAA). Comandantul diviziei și cel al regimentului au înțeles din dosarul
meu că nu am de gând să mă întorc la București, și au decis să
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fiu încadrat la Divizionul 2 RAA Doclin, care se afla într-o situație grea din punctul de vedere al asigurării conducerii.
A fost începutul unei perioade extrem de fructuoase și
frumoase în cariera mea de ofițer, având în subordine un colectiv
tânăr, pe care am reușit să-l conduc având , mai în glumă, mai în
serios, trei atuuri: eram cel mai mare în grad (căpitan), cel mai
în vârstă (36 ani) și... cel mai înalt !
În 1996 am fost promovat, ce-i drept cam peste voința
mea (deoarece îmi venea greu să plec din divizion), șef de stat
major al Regimentului 17 Rachete Antiaeriene, poziție în care
am continuat să dezvolt aceleași relații de camaraderie cu întregul personal, începând de la cel mai mic militar în grad din
unitate și până la comandant și celelalte structuri militare din
județ și de la eșaloanele superioare. A fost perioada în care am
fost într-o misiune Mil-to-Mil în Statele Unite ale Americii în
1997, m-am implicat în organizarea sărbătorii a 15 ani de la
înființarea regimentului în 1998 și am participat la executarea
tragerilor cu rachete antiaeriene la Capu-Midia, în cooperare
cu Brigada de Rachete AA Neva de la Chișinău. Fiu de basarabean fiind, pe timpul misiunii am fost ”interfața” cu camarazii
moldoveni, de la care am avut ceva de învățat, ei fiind instruiți
pe o tehnică asemănătoare cu a noastră ( tocmai primisem complexele RAA Volhov din Republica Moldova).
În 1999 am plecat la Timișoara, la Corpul 2 Aviație și
Apărare Antiaeriană, pentru a avea stagiul de 3 ani la o Mare
Unitate, în vederea avansării la gradul de colonel. M-am înapoiat în 2002, când la 2 octombrie am fost numit șef de stat major
al Regimentul 17 Rachete Sol-Aer Reșița, aflat în curs de restructurare și subordonat operativ Brigăzii 1 Rachete Sol-Aer
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din București, Corpul 2 Aviație și Apărare Antiaeriană, restructurat în Divizia 2 Aeriană Timișoara, urmând să fie desființat.
După 2 săptămâni, restructurarea regimentului a fost
abandonată, acesta urmând la rândul său să se desființeze.
În aceste condiții, m-am întors la Brigada 1 Rachete SolAer București, de unde după mai puțin de 2 ani am trecut în
rezervă din funcția de comandant de Batalion Logistic.
3.4.4. Col. (rz.) POPESCU Constantin - comandant
Dn.4Th./R. 17 R.A.A. (1998-2004)
Am urmat cursurile Liceului
Militar „Mihai Viteazul” din Alba
Iulia, din anul 1979 până în anul 1983
şi am continuat studiile militare la
Şcoala de Ofiţeri Activi de Artilerie
Antiaeriană și Radiolocație „Leontin
Sălăjean” din Braşov, până în anul
1986.
De la absolvirea Şcolii de Ofiţeri
şi până în prezent am ocupat funcţii de
execuţie şi de comandă în care, am organizat şi condus pregătirea generală şi de specialitate a mai
multor serii de militari în termen şi a cadrelor militare. Prima
funcție pe care am fost numit a fost: Șef stație Emisie-Recepție,
la Doclin, poziție în care mi-am dovedit priceperea în domeniul
tehnicii de specialitate, am acumulat experiență și am participat
la tragerile de luptă din poligonul Ashuluk (fostul URSS). Am
fost promovat în toate funcțiile din ierarhia unitații (Comandant
de Grup, Comandant de Baterie Radiotehnică, Ofițer stat major,
Șef Stat major, Comandant de Divizion)
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Am urmat mai multe cursuri de specializare specifice domeniului militar, dar şi cursuri intensive de limba franceză organizate de Academia de Înalte Studii Militare (în prezent Universitatea Naţională de Apărare) şi de limba engleză organizate de
instituţii private.
În perioada 1996-1998, am urmat cursurile Facultăţii de
Comandă şi Stat Major, din cadrul Academiei de Înalte Studii
Militare din Bucureşti, unde am obţinut licenţa în ştiinţă militară, fiind apoi repartizat ca Șef de Stat Major la Dn.1 RAA și
Comandant la Dn.4 Tehnic din R. 17 R.A.A. Reșița.
Am urmat cursurile Facultăţii de Ştiinţe Economice şi
Administrative, specializarea „marketing”, din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, în perioada 1998-2001.
Am continuat studiile în domeniul economic, astfel că, în
perioada 2001-2002 am urmat la Universitatea „Politehnică”
din Timişoara, cursul postuniversitar „Management, marketing şi resurse umane”. În perioada 2002-2005, am continuat
pregătirea în domeniul economic cu studiile doctorale la Universitatea de Vest din Timişoara.
În data de 02.07.2005, am susţinut teza de doctorat cu
titlul: „Implicaţii ale creşterii şi dezvoltării economice asupra echilibrului ecologic”, fiindu-mi conferit titlul ştiinţific de
„DOCTOR” în domeniul „Economie”.
Desființarea unității în care mi-am început activitatea ca
ofițer, m-a obligat să îmi continui cariera militară în alte unități
din țară, dar mi-a rămas în suflet unitatea la care am fost repartizat după absolvirea Școlii de ofițeri.
În anul 2004, mi-am desfăşurat activitatea în cadrul Statului Major al Forţelor Aeriene, Secţia „Planificare Structuri şi
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Resurse” participând la întocmirea proiectului de buget, la activităţile specifice de alocare a fondurilor financiare structurilor
subordonate şi la previzionarea costurilor acestei structuri pentru anii următori.
Am continuat activitatea la R. 11 R.A.A. Brașov, în funcții
de comandă (Locțiitor comandant Dn.Th. și Comandant Dn. 1
R.A.A.).
În întreaga carieră militară m-am bazat permanent pe
colectivul de cadre din care am făcut parte, pe forța și coeziunea
colectivului de cadre, militari profesioniști, militari în termen
și civili ai unității, depășind împreună multe greutăți inerente
activităților militare specifice. În toată activitatea desfășurată
am respectat fiecare persoană din unitate și am avut respectul
lor, reușind astfel, să obținem rezultate foarte bune în întreaga
perioadă în care am muncit împreună.
Am avut convingerea ca militar că, atunci când etapele
activităților desfășurate sunt lungi şi obositoare, când acţiunile se duc în zone pline de praf, noroi, frig sau caniculă, numai
oamenii foarte bine instruiţi, cu caractere şi voinţe puternice vor
putea trece de aceste obstacole şi vor birui stresul şi condițiile
grele.
Regimentul 17 R.A.A. a dovedit că, deși a fost o unitate
nou înființată, datorită tinerelor cadre ale unității, a perseverenței lor în pregătire, a dorinței lor de a fi mai buni decât alte
unități mai vechi din țară, a fost o unitate de elită a armatei
române.
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3.4.5. Mr. (r) NEDELEA FLORIN
Când domnul general Vasile
COCOȘILĂ m-a rugat să scriu câteva cuvinte despre ce a însemnat pentru mine Regimentul 17 Rachete Antiaeriene (Sol-Aer mai târziu), am fost
reticent. era un capitol închis destul
de repede și dureros chiar.
Apoi am reflectat și am decis să dau curs rugăminții domniei sale
cu gândul că poate unii vor reflecta.
Sunt mândru că am făcut parte dintr-o armă de elită,
acum pe cale de dispariție, sunt mândru că am fost cadru activ
în cadrul acestei unități. Aici mi-am desfășurat cea mai mare
parte a carierei mele în cadrul Armatei ROMÂNE.
Când în septembrie 1986 am ajuns în Regimentul 17
R.A.A.,ca tânăr locotenent, repartizat la un divizion de foc, am
fost surprins de tinerețea colectivului. Toți eram foarte tineri,
cel mai în vârstă ere comandantul de divizion, căpitanul Victor
FILIMON. Ceilalți colegi absolviseră școala militară, fiecare în
specialitatea lui, cu maxim 3 ani înaintea mea. A fost și un avantaj, integrarea s-a făcut rapid, dar și un dezavantaj, lipsa de
experiență a trebuit compensată de elan și de dorința de a face.
Pentru că la controale nimeni nu te scuza că ești tânăr.
Împreună am trecut peste toate, am început închegarea
echipei de luptă, antrenamente, verificări, pentru că în octombrie 1997 Regimentul 17 și implicit Divizionul 1 R.A.A. a primit
botezul focului prin executarea de trageri de luptă în poligon, în
fosta Uniune Sovietică.
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A urmat intrarea regimentului în serviciul de luptă permanent pentru apărarea spațiului aerian al României, din zona
de responsabilitate.
Au venit evenimentele din decembrie 1989, când ne-am
luptat cu nu se știe cine. Benzile de magnetofon pe care s-au
înregistrat acțiunile de luptă din acea perioadă au fost predate
pentru a fi studiate de “specialiști”. Nu s-au mai înapoiat. Bine
că, spre deosebire de alte unități, nu am avut pierderi de vieți
omenești.
A urmat o perioadă de tranformări în ton cu ce se întâmpla în țară (în acest context au fost anulate tragerile de luptă în
străinătate). Regimentul a primit în dotare un complex de rachete modernizat în anul 1997.
În această perioadă am fost afectați și de războiul care
se desfășura în fosta Iugoslavie.
Până la urmă s-au reluat tragerile de luptă cu rachetele
antiaeriene, de data asta în Poligonul Capul Midia.
În cadrul Divizionului 1 RSA am urmat treptele ierarhiei
militare de la șef de sistem, conform repartiției în 1986, ofițer în
statul major (șef tură, șef Punct comandă, ofițer cu pregătirea
pentru luptă, prin cumul șef de stat major), până la onoarea de
Comandant divizion.
În anul 2000 am fost numit la comanda Divizionului 1
Rachete Sol-Aer, calitate în care am participat la trageri de
luptă în Poligonul Capul Midia, în anul 2002, unde am obținut
calificativul FOARTE BINE (ca de altfel și la celelalte trageri
de luptă).
Din păcate, în anul 2003, Regimentul 17 Rachete Sol-Aer
s-a desființat, deși fusese înființat cu 20 de ani înainte.
A fost frumos, a fost greu (lipsa de combustibil, economia
de energie în regimul comunist, naveta pe orice timp și la orice
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oră – eram unitate operativă – nu la munci agricole sau Canal
cum spunea un fost președinte al țării). Poligonul Capul Midia
chiar era o probă de caracter. A fost mai ales frumos, de aici și
sentimentul de mândrie de care vorbeam la început. Aici ne-am
desăvârșit pregătirea, ne-am modelat caracterul. Am cunoscut
mulți oameni, am lucrat alături de mulți camarazi, unii deosebiți, pentru a ne îndeplini misiunea.
După desființarea Regimentului fiecare a mers pe drumul său. Unii au rămas în cadrul forțelor armate, alții au optat
pentru o cariaeră în viața civilă, alții pensionari. Fiecare cum a
consuderat mai bine.
Rămânem cu sentimentul datoriei împlinite și că “Servesc
patria !” nu a fost spus ca o lozincă.
Rămân și amintirile….. Țintă prinsă! Divizion pentru
luptă pregătiți… LANSARE! Țintă nimicită….
3.4.6. Col. MIRCEA TEODORESCU - Locțiitorul
comandantului pentru Logistică Regimentul 17 R.A.A.
M-am născut la Sighetul Marmației, în 15.05.1950, într-o familie de
intelectuali. Școala primară am urmat-o
în orașul natal, apoi gimnaziul și liceul
în Baia Mare.
După bacalaureat, am fost recrutat în armată la o Divizie mecanizată, în
Oradea Biban – armată grea – eram
tunar la o baterie antitanc; aplicații grele la Vălenii de Munte,
după care am fost trimis la școala de gradați din Beiuș. Am fost
soldat, fruntaș, caporal, sergent comandant de pluton.
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La inițiativa cadristului din Beiuș am fost trimis la examen la Școala militară din Sibiu. Am dat probele sportive în ținută
de soldat. Am reușit. Eram din nou soldat – elev.
După trei ani, am fost repartizat în Hunedoara, pe funcția
de șef birou cazare. A urmat o perioadă frumoasă (m-am însurat,
doi copii) dar și foarte grea. Ca simplu locotenent am promovat
un examen adevărat, extrem de greu: reparația capitală a Regimentului (4 divizioane de rachete, 1 divizion tehnic, comandamentul și punctul de comandă).
Intenția mea de admitere la Academia Militară a fost
totuși refuzată (nu eram membru P.C.R.). După ce am rezolvat
”problema”, am fost admis (pe locul II).
După absolvirea Academiei, a urmat o perioadă extrem
de grea, dar minunată. Repartizat în Reșița, la un Regiment înființat doar ”pe hârtie”, m-am trezit fără casă, fără familie, cu
un mic birou, un subofițer și trei soldați, cinci șantiere mari începute în tot județul, care nu aveau în dotare decât corturi pentru dormit, bucătării rulante plus 2000 de soldați de hrănit.
De unde să începi?
În sfârșit, cu bune și cu rele a fost terminat și recepționat
Regimentul. Au urmat ani de creștere, trageri la Capu Midia cu
rezultate foarte bune și apoi examenul cel mai important: trageri
în concurs cu alte țări din Tratatul de la Varșovia. Sub comanda
comandantului de atunci, lt. col. Cocoșilă Vasile, Regimentul 17
R.A.A. era încununat cu laurii victoriei obținând nota cea mai
mare din acea serie.
Revoluția din 1989!
În cuvinte?! Descătușare, speranță, muncă, cunoaștere și
autocunoaștere, învățare, adaptare... dar, mai ales... începutul
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sfârșitului unui vis trăit de oameni profesioniști animați de aceleași valori morale: militarii Regimentului 17 R.A.A.
Deși desființat, spiritul acestui regiment continuă să fie
viu, prin eforturile Asociației Naționale a Cadrelor Militare în
Rezervă și Retragere „A.I. CUZA” - filiala Caraș-Severin, condusă de dl. general Vasile Cocoșilă.
3.4.7. BRENCEA CONSTANTIN
Experiența: Martie 2008 - Prezent - Director Executiv Operațiuni - Digital
Cable Systems S.A. București (Operator
Telecom);
Iunie 2007 - Martie 2008 - Director Regional Operațiuni - UPC România
S.A., București (Operator Telecom);
Aprilie 2006 - Mai 2007 - Manager Regional Operațiuni Clienți - UPC
România S.A., București (Operator Telecom);
Ianuarie 2006 - Aprilie 2006 - Manager Tehnic Regional
- UPC România S.A., București (Operator Telecom);
Septembrie 2003 - Decembrie 2005 - Manager Tehnic
Internet & Data - Astral Telecom S.A., București (Operator Telecom);
1999 - August 2003 - Director Executiv; Director Tehnic
- Canad Systems Internet, București (ISP);
1984 - 1994 - Ministerul Apărării Naționale, București:
1991-1993 - Inginer Militar (Comandamentul Apărării
Antiaeriene a Teritorului);
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1990 - 1991 - Lector (Centru de Instruire și Perfecționare
al Trupelor de AA);
1987-1991 - Inginer Șef R.17 R.A.A.;
1985 - 1987 - Șef atelier Reparații Tehnică Militară R. 17
R.A.A.;
1984-1985 - Șef serviciu Tehnic Dn3 R.A.A.;
Educație:
2007 - Ascendis - Dezvoltare Managerială (workshop LIVON);
2007 - Interact Business Communication - Managementul
oamenilor (curs);
2004-2006 - ASE HEC MONTREAL - Ottawa - Romanian - Canadian MBA Program: Specialitatea Finanțe;
2004 - Project Management Foundation - Project Management Solutions;
1991-1992 - Academia Tehnică Militară, Facultatea de
Electronică și Electrotehnică - Inginer dirijare Rachete Antiaeriene.
In Memoriam R. 17 R.A.A.
Mi-am desfășurat activitatea în cadrul R. 17 R.A.A. în
perioada 1984 - 1990 ocupând pe rând funcțiile:
- Șef serviciu tehnic la Dn 3 RAA Anina;
- Șef ARTM (Atelier de reparatii tehnica militara);
- Șef Serviciu Tehnic (și Inginer șef) la R. 17 R.A.A., adică mi-am
început cariera odata cu înfiintarea acestui regiment.
Imi amintesc că după terminarea facultății ne-am prezentat la Timișoara deoarece la Reșița nu era decât clădirea corpului de gardă restul fiind un mare șantier.
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Am plecat de la Timișoara la București unde am fost pentru o scurtă perioadă de timp și comandat și șef de stat major și
șef serviciu tehnic pentru că eram singurul din comanda divizionului. Asta se întâmpla imediat după terminarea facultății deci
într-un moment în care experiența mea era nulă.
Prima misiune primită a fost accea să preiau complexul
de rachete de la o unitate din București.
Am învățat singur cum să fac asta deoarece nu avea cine
să mă învețe și nu aveam pe cine să întreb. Au fost momente care
au contribuit decisiv în bine la formarea mea profesională.
A urmat perioada de constituire din poligonul Capul Midia, așezarea în cazărmi, poligonul Ashuluk și intrarea în starea
de operativitate.
Am trait la Reșița o mulțime de clipe de maximă bucurie:
Profesional:
- am fost avansat în funcție fiind în acel moment cel mai tânar inginer șef din trupele de RAA (cu dispensă de la Ministrul Apărării Naționale);
- am simțit de nenumărate ori aprecierea oamenilor cu care am
lucrat direct;
- am fost avansat în grad de două ori, odată la excepțional.
Personal:
- la Reșita am avut prima mea casa;
- La Reșița mi s-a născut un copil.
R. 17 R.A.A. a ramas și va rămâne o parte extrem de importantă a vieții mele, o parte în care m-am format atât profesional cât și ca om și căreia îi datorez în mare parte (alături de
studiile militare) realizările mele de mai târziu.
Dacă cineva mi-ar cere să spun în câteva cuvinte care
sunt cele mai importante gânduri și idei referitoare la această
perioadă, raspunsul ar fi:
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- aici am învățat să nu mă tem să pun prima cărămidă la o nouă
construcție;
- aici am învățat să fiu un leader (să conduc oameni);
- aici am învățat că autoritatea se dobândește și nu se impune.
Cu deosebit respect,
Constantin Brencea
3.4.8. Col. Dr. (r.) RĂDOI NICOLAE
La Dn. 1 R.A.A. Valeadeni din
R. 17 R.A.A, mi-am început cariera
de Medic Militar, dupa terminarea
stagiaturii. Am fost medic de Unitate,
într-un divizion tânar: Comandantul,
Dl Filimon Victor era capitan și șeful
de stat major-lt. major.
Eram tineri entuziaști și buni
colegi. Am pus la punct infirmeria
Unității și am încercat să realizez acolo un punct farmaceutic
cu ajutorul dl. col. Pantelimon Vilson, șeful farmaciei spitalului
militar din Timișoara.
Activitatea în cadrul divizionului a fost de asistență medicală primară și medicină preventivă. După atâția ani de carierămedicală îmi revin în minte două evenimente: primul, când am
adunat toți militarii în termen pe platou și am fiert toată lenjeria
de pat deoarece erau multe cazuri de scabie. Al doilea, un caz de
peritonită generalizată prin perforație intestinală la un militar
în termen, după un traumatism al peretelui abdominal.
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Am participat ca medic al Regimentului 17 la tragerile cu
racheta AA din fosta URSS și de la Capul Midia.
Fiind absolvent de liceu militar adaptarea la muncă ca
medic de unitate nu a fost dificilă.
A fost o experiență utila și plăcută pe care o resimt astăzi
ca pe un moment pozitiv al carierei mele de medic militar prin
relația pe care am avut-o cu Comandanții și colegii mei, ofițeri
de rachete antiaeriană.
3.4.9. Col. Ing(M) SILINC IOAN
Născut în satul Toplița, JUD
Sălaj la 09.02.1952., român;
Studii, Școala generală în comună 1959-1967;
Liceul economic Baia-Mare
1967-1971;
Școala militară Sibiu geniști
1971-1974;
Academia militară București.
Facultatea Arme 1981-1983;
Universitatea politehnică TIMIȘOARA 1990-1995 specialitatea Roboți industriali
Curs post academic 1994 contraspionaj
Exepriență: Cdt. Pl 1974-1976/Bg 41 Rd Lc Timișoara
Ofițer 4 la Șef geniu 1971-1981/Bg 4/Rd. Lc.
Șef geniu R. 17RAA REȘIȚA 1983-1988
Șef geniu Bg 41 Rd Lc TIMIȘOARA 1988-1990
Șef contraspionaj D. 34 Ap. AAT. 1990-1995
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Cdt. B. 297 Ge/ C 2Av.AAT 1995-1998
Șef secție aprov. th. mil C2Av Ap AAT 1998-2003
La terminarea Academiei Militare în 1983 am fost repartizat la R. 17RAA Reșița , ca șef al armei geniu cu atribuțiile
de a prevedea, planifica, organiza și realiza măsurile de asigurare genistică pe timpul înființării și mai apoi a funcționării
acestei unități importante în sistemul de apărare antiaeriană a
ROMÂNIEI dintre care amintesc:
- sprijinirea constructorilor pentru realizarea unor elemente ale dispozitivului de luptă (PC) a căilor de acces și a
amplasamentelor pentru rachete prin delocării cu ajutorul explozivilor
Pentru aceste lucrări executate în perioada 1983-1986
s-au folosit peste 4,5 tone de TNT (trinitotoluen)
-realizarea lucrărilor genistice pentru protecția personalului și a tehnicii de luptă.
-realizarea măsurilor de ascundere a dispozitivului de
luptă și activităților cu ajutorul mascării elementelor dispozitivului de luptă și a legendării activităților
-pregătirea perosnalului R.17 R.A.A., pe linia armei geniu.
-asigurarea tehnico-materială a întregului dispozitiv de
luptă pe linia armei geniu.
-asigurarea comunicațiilor rutiere.
În perioada în care am activat în cadrul acestei importantei unități de rachete antiaeriene din vestul ROMÂNIEI am
avut posibilitatea să înțeleg mai bine această specialitate mili143

tară -rachetiști- o specialitate de elită a Sistemului Național
de Apărare cu care m-am identificat, am parcurs și eu alături
de ceilalți oameni minunați (ofițeri, M.M., subofițeri, gradați,
soldați, situațiile grele, care s-au ivit la înființarea acestei unități
de la amenajarea dispozitivului de luptă la realizarea coeziunii
acțiunii echipelor de luptă în serviciul de luptă permanent.
Aici am realizat două lucrări de mascare în premieră
în armată.
1.Masca verticală, circulară pe stîlpi telescopici pentru
punctele de comandă.
2. Mască orizontală pe stîlpi telescopici pentru rachetele
antiaeriene. Am trăit satisfacția supremă a fiecărei ființe umane,
întemeierea familiei concretizată prin cununia civilă la Primăria
Reșița în data de 25 mai 1984, iar autorului acestei cărți, domnul general Cocoșilă Vasile pe atunci maior soția, Silnic Maria, a primit un loc de muncă - merceolog la I.C.R.T.I. REȘIȚA,
căruia și pe această cale îî mulțumesc și îi doresc sănătate și
viață lungă alături de minunata soție, cei doi băieți și nepoți.
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3.4.10. Plt. DINCĂ CONSTANTIN
Data și locul nașterii:
19.10.1951 Jud Neamț
Naționalitate română
Stare civilă văduv, 3 copii
Experiență profesională Subofițer de
rachete și artilerie a.a.
Studii Școala militară, liceu,
Facultatea de științe juridice (drept),
specialitatea drept constituțional.
Limbi străine: începător- spaniolă; franceză;
Hobby arheologia, etc.
În toamna anului 1983 sunt mutați în Loc. Reșița Jud
Caraș-Severin o parte din elitele armatei române pentru a înfința una dintre cele mai puternice unități militare din Vestul
României Regimetul 17 R.AA Semenic.
Cu mult respect și onoare îmi amintesc de comandanți
mei, oamnei cu un caracter umanist deosebit, militari de carieră, cu toate că erau foarte tineri la vremea aceea. Cu dragoste
și respect în toate împrejurările cu plăcere vă rostesc s-au vă
scriu numele
Maior (general) EMIL CIOBANU
Maior (general) VASILE COCOȘILĂ
Cpt. (general) IULIAN PÂRVULESCU
-din inimă vă doresc multă sănătate!
La fel de mult i-am iubit și respectat pe camarazii mei de
arme.
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Faptul că acești comandați au știut cum să ne conducă
și să ne pregătească fără a face rabat la modestie R. 17 RAA a
obținut pe perioada existenței sale numai calificative excepționale cu toate că misiunea noastră a fost una importantă și foarte
grea.
Dovada celor expuse:
Dosarul NR 1/1985 .....1995 care este la Arhiva Pitești
Adus un pios omagiu foștilor mei camarazi de arme care
au căzut la datorie în timpul Revoluției din 1989, care au scris
cu sângele lor istoria Regimentului 17. RAA Semenic.
Același respect merită și acei camarazi care au contribuit
la construirea, instruirea și apărarea acestui colț de țară numit
Jud. Caraș-Severin și care din păcate au plecat prea devreme
dintre noi.
Dumnezeu să-i odihnească în liniște și pace.
Pagina mea
Dedic această pagină cu gratitudine ofițerului, patriotului și prietenului meu VASILE COCOȘILĂ
„Oare cum s-ar simți un popor care nu și-ar cunoaște
istoria, nu ar prețui și nu ar cinsti această istorie?
Nu ar fi ca un copil nu-și cunoaște și se simte străin in
lume? Fără nici o îndoială ca așa ar fi. Iată de ce noi avem datoria să cunoaștem, să studiem trecutul de luptă al poporului nostru. Avem un trecut cu care ne putem mândri, în condițiile grele,
popoprul notru și-a păstrat ființa națională în această parte a
lumii, el a fost un factor de progres al civilizației și-a dus contribuția la mersul înainte pe calea unei vieți mai bune.
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Iată de ce noi cinstind pe cei care în trecut și-au dat viața
pentru fericirea poporului, tragem din lupta lor învățămintele
pentru prezent.
Nicolae Iorga
3.4.11. Locotenent colonel (rz.) GÎNSCĂ M. ȘTEFAN
Motto:
”Omul cu soldă…este un biet
viteaz, victimă și călău, țap ispășitor
jertfit zilnic pe altarul poporului său,
care-și bate joc de el; este un mucenic
feroce și smerit totodată, pe care și-l
aruncă una alteia Puterea și Națiunea,
în veșnic dezacord…Ești dator să deplângi această servitute, dar pe sclavii
aceștia e drept să-i admiri.”
Alfred de Vigny
- născut la data de 27 dec. 1964 în orașul Cîmpulung Moldovenesc, jud. Suceava;
- după absolvirea școlii generale din localitate, în perioada
1979-1983 am urmat cursurile Liceului Militar ”Ștefan cel
Mare”, absolvind apoi școala militară de ofițeri activi de tancuri și auto ”Mihai Viteazu” - promoția 1986, arma auto; am
urmat apoi mai multe cursuri de carieră, iar în perioada 1995
- 1999 am urmat cursurile Universității ”Eftimie Murgu” din
Reșița, la zi, obținând licență de inginer în specialitatea știința
materialelor;
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- între anii 1986 și 2003 am fost încadrat la Regimentul 17
R.A.A. deținând mai multe funcții, atât în subunitățile regimentului, cât și la comandament, astfel;
- ofițer 4 la locțiitorul tehnic al comandantului Dn.2 /R.17 R.A.A.
(cea mai lungă perioadă: din septembrie 1986 și până în martie
2001);
- comandant grup transport rachete în Dn. 4 Th.;
- șef de tură în Punctul de comandă al Dn.Th.;
- șef Birou auto din Serviciul tehnic al R. 17 R.A.A.;
- inspector cu protecția muncii și protecția mediului la R.17
R.A.A.;
- din 15 ianuarie 2003 și până la 30 septembrie 2016 am deținut
diferite funcții în cadrul unor structuri teritoriale ale D.Ci.S.M.
din D.G.I.A., structură din care am trecut în rezervă.
Mă pot mândri că sunt printre puținii ofițeri din promoția
1986, între promoțiile de început ale R. 17 R.A.A, care după desființarea unității (martie 2003), am rămas în activitate în aceiași
garnizoană.
Îmi amintesc de faptul că atunci când ne-am prezentat
la regiment, pe data de 11 septembrie 1986, am fost primiți de
mr. Cocoșilă Vasile, pe atunci șef de stat major al regimentului
și în primele două-trei nopți am fost cazați într-un dormitor din
comandament, unde se mai aflau și cîteva din cadrele militare
din echipa de constructori ai unității.
Ulterior, după aproximativ două săptămâni, perioadă în
care toți ofițerii nou veniți am efectuat un stagiu de pregătire
la D. 34 Ap. A.A.T. Timișoara, am fost repartizați pe funcțiile
inițiale. Atunci am ajuns prima dată la Dn.2, subunitate dislocată pe raza comunei Doclin, unde la acea vreme era comandant cpt. Pîrvulescu Iulian, loc în care urma să-mi petrec primii
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14 ani din cariera militară. Ani care au însemnat multă muncă,
multe greutăți și neajunsuri, dar și realizări și satisfacții deosebite, aspecte care nu pot fi redate în cuvinte și nu pot fi înțelese
decât de cei care le-au trăit nemijlocit. Nu exagerez cu nimic,
spunând că în acea unitate și cu oamenii de acolo, am petrecut
mai mult timp decât acasă cu familia.
Am revăzut fosta unitate de la Doclin la trei ani după
desființare. Am plâns și am jurat să nu mai calc acolo niciodată!
Am ajuns în unitate destul de târziu după-amiază, venind
direct de la Timișoara cu un autoturism de teren ARO, împreună
cu încă două sau trei persoane, între care mi-l amintesc doar
pe lt. Pupăzan Vasile. După ce m-am prezentat la comandant,
am și primit prima misiune! Subunitatea urma să desfășoare
un transport de rachete de la Dn. 4 Th., dislocat în garnizoana
Reșița, la 50 de kilometri distanță. Pentru executarea misiunii în
condiții bune, coloana de mașini trebuia pregătită și verificată
în vederea efectuării marșului pe timp de noapte, iar personalul
(șoferi și șefii de mașini) trebuia instruit cu privire la executarea misiunii, sarcini ce reveneau atât comandantului subunității
(cdt-ul Bt.a-II-a era atunci Lt. Biro Carol) care era și șef de coloană, cât și mie ca specialist tehnic.
Atunci am văzut prima dată un autotractor cu șa ZIL (unele din acestea , modelul ZIL- 157, erau mai bătrâne ca mine,
motiv pentru care le spuneam ”bunici”) și semiremorca aferentă (MTI). Mai existau și modelele ZIL-131, ceva mai noi, de
prin anii 70, dar la fel de ”extraterestre”! De fapt toată tehnica
din compunerea complexelor de rachete era de producție sovietică și bineînțeles că la fel era și tehnica auto aferentă. Surpriză
maximă! Nu semănau cu niciuna din mașinile pe care le văzusem
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în școală, despre care aveam cât de cât habar! Probabil că am
avut atunci o privire de ”vițel la poartă nouă”, dar am fost repede salvat de plt. Gavrilă Lilian, subofițer de auto (pentru mine
a fost ”don profesor”), care a înțeles rapid despre ce este vorba
și m-a liniștit, spunându-mi să stau pe lângă el și să fiu atent
la ce face!
Sarcina cea mai dificilă era de a interconecta sistemele
de iluminare –semnalizare al tractoarelor cu cele ale semiremorcilor. Ar fi trebuit să fie ceva extrem de simplu, adică să cuplezi
două mufe electrice. Evident! Ușor de zis, dar greu de făcut,
dacă în locul mufelor respective, mai ales la semiremorci, nu ai
decât un mănunchi de fire! Soluția? Bineînțeles cea mai simplă
și cea mai veche metodă empirică; o iei ”băbește”!!!. Identifici fiecare fir în parte (lumini de poziție, frână și semnalizări
stânga - dreapta) și apoi le legi între ele, fiecare cu ”misiunea”
lui. Abia după ce mai dai și de becuri arse și de fire întrerupte,
începe ”distracția”! Și-uite așa, încet-încet, cu Lilian Gavrilă și
împreună cu fiecare șofer, am început să le deslușim, iar seara la
ora 21.00 am raportat comandantului: ”Gata de marș”!
Atunci am înțeles ce înseamnă să ai lângă tine oameni de
la care să poți învăța ceva ce nu cunoști și cu care să poți lucra.
După executarea acestei prime misiuni, în zilele următoare am început să-mi cunosc colegii de serviciu. De la fiecare în parte am învățat lucruri noi, deosebite de ceea ce știam
din școală și am înțeles cam ce înseamnă un divizion de foc din
cadrul unui regiment de rachete antiaeriene. În acest sens, principalul mentor a fost șeful meu direct lt.ing. Stănișteanu Florin
Marian. Dacă Florin ar mai fi rămas în divizion încă un an,
probabil aș fi fost singurul ofițer de arma auto, în stare să exe150

cute un control funcțional la complexul de rachete. Mi-a spus-o
după ce ne-m revăzut peste 12-13 ani, în baza de reparații de
la Crângul lui Bot, unde eu eram în misiune, iar el conducea o
comisie de control de la eșalonul superior.
Ceea ce m-a frapat de la început activității în divizion, a
fost faptul că aproape toate cadrele miltare erau foarte tinere,
majoritatea fiind din promoțiile ‘83 - ‘86. Acest lucru a avut o
influență extrordinară în coagularea unei echipe foarte unite, ca
o familie în care toți membrii aveau același interes și aceleași
aspirații. Primii doi-trei ani de divizion, deși cei mai grei din
toată cariera mea militară, au fost și cei mai frumoși!
Mă întâlnesc în prezent destul de des cu foști colegi din
regiment (ofițeri, maiștri militari, subofițeri, ori foști militari în
termen sau militari angajați cu contract) și inevitabil ne aducem
aminte de acele momente de început, precum și de multe altele
ce au urmat apoi, în poligonul de la Capu Midia, la aplicațiile
cu scoatere de tehnică ori controale și inspecții de la diferite
eșaloane, dar și de meciurile de fotbal între divizioane și extraordinarele ”repriza a treia” cu grătare, mici și bere, ori de revelioanele și zilele diferitelor arme organizate de Vasile Pupăzan
(fost șef al biroului auto de la înființare și până în vara lui 2002)
la cabana militară ”Crivaia”.
Ce vremuri și ce oameni! O, tempora!
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3.4.12. Lt. Col. (r) GHIBU I. VASILE
In august 1985 am fost reparizat, la terminarea scolii de ofiţeri,
la R 17 R.A.A. Dn. 3 R.A.A. pe funcţia
de Ofiţer cu dirijarea. Am ajuns la
comandamentul regimentului după o
binemeritată instruire de câteva zile
la comandamentul D 34 Ap. A.A.T. Ca
orice proaspăt ofiţer mă aşteptam să
ajung la un regiment care să arate aşa
cum am învăţat pe băncile şcolii.
Mare mi-a fost uimirea când am păşit pe poarta regimentului şi m-am întâlnit cu alţi colegi de la transmisiuni care ne-au
intâmpinat cu urarea ”Bine aţi venit în şantier”. Aşa am aflat
că regimentul este nou înfiinţat, divizioanele încă mai au echipe
de constructori iar tehnica este pe undeva pe la alte unităţi în
custodie.
Asta a fost prima întâlnire cu regimentul în care urma să
îmi desfăşor activitatea. Şi asta până la desfiinţarea lui şi ieşirea
mea la pensie, lucru la care, sincer, nu mă gândeam că se va
întâmpla. Dar viaţa iţi oferă lucruri neaşteptate. Dar atunci, ca
orice ofiţer care a pornit pe drumul „A.P.V. -iştilor” de la vârsta
de 14 ani nu credeam că e posibil să părăseşti cariera militară
aşa repede. Ca şi colegii mei eram dornic să pun în practică cele
învăţate cu multă trudă pe băncile Liceului militar „Mihai Viteazu” din Alba-Iulia şi Scolii de artilelerie şi rachete antiaeriene
„Leontin Sălăgean” Braşov. Dar totul era diferit. Am ajuns, cu
destule aventuri, şi la Divizionul 3 Rachete Antiaeriene, al cărui
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dispozitiv de luptă se afla in apropiere de oraşul Anina, în zona
numită simbolic Cireşnaia. Acolo am găsit o mană de militari
(aproximativ 10) care păzeau dispozitivul în care işi desfăşura
activitatea echipa de constructori militari care aveau misiunea
de a definitiva amenajarea dispozitivului. Au fost condiţii de
campanie care nu aduceau cu viaţa cazonă la care ne aşteptam.
Eram cazat intr-o încăpere din corpul de gardă improvizat, ne
spălam la lighean şi mâncam ce se gătea într-o gură de sobă şi
plecam la Reşiţa o data la săptămâni pentru vreo 3 zile. Au fost
vremuri grele dar munceam cu drag şi supravegheam modul de
executare a lucrărilor la noul dispozitiv de luptă.
Au trecut zilele, săptămânile şi lunile şi am plecat la Centrul de instrucţie unde se afla tehnica noastră pe care trebuia să
o luăm în primire, să o îmbarcăm şi să o predăm la reparat la
fabrica de la Băicoi. După reparaţii şi modernizări, in ziua în
care Steaua câştiga Cupa campionilor europeni, noi, echipa de
luptă a Dn. 3 R.A.A. plecam de la Ploieşti cu tehnica la Anina.
Incepând din mai 1986 ne simţeam şi noi cu adevărat
rachetişti. Am instalat tehnica în dispozitiv de luptă şi am început
pregătirea pentru admiterea in Serviciul de luptă permanent. Au
fost zile şi nopţi de instruire, antrenamente epuizante, trageri de
instructie pe ţinte fictive şi zboruri de antrenament, controale ale
eşaloanelor superioare şi ziua cea mare în care Regimentul 17
RAA a fost admis sa execute serviciul de luptă permanent. Acum
eram rachetişti adevăraţi care vegheau spaţiul aerian şi puteau
indeplini misiuni de luptă.
Ca urmare a rezultatelor obţinute am fost încadrat pe
funcţia de Comandant grup radiotehnic şi numit prin cumul şef
de stat major. Ca urmare a planificării regimentului la trageri de
luptă în poligonul din U.R.S.S. am început pregătirile pe poziţia
de bază şi în poligonul de trageri de la Capu Midia.
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În toamna anului 1987 am participat la tragerile de luptă
din U.R.S.S. unde regimentul a obţinut rezultate foarte bune
răsplătite prin acordarea celei mai mari note din cadrul Tratatul
de la Varşovia. Divizionul 3 RAA la care eram incadrat şef de
stat major a obţinut nota cea mai mare, din cadrul regimentului,la tragerile de luptă executate pe ţinte reale. La întoarcerea
în ţară ne-am continuat misiunea de luptă şi pregătirea de luptă
conform planului pregătirii de luptă. Divizionul 3 RAA a mai
participat la trageri de instrucţie din poligonul de la Midia în
anul 2002 iar în anul 2003 tehnica a fost predată ca urmare a
desfiinţării regimentului.
Întreaga mea activitate s-a desfăşurat în cadrul Dn. 3
RAA şi R 17 RAA unde am fost încadrat ca ofiţer cu dirijarea, comandant grup radiotehnic, ofiţer 3 stat major, ofiţer 2 stat major
şi unde am îndeplinit ani la rînd funcţia de şef de stat major de
divizion. Ca urmare a restructurării regimentului am fost mutat
în statul major al regimentului unde mi-am încetat activitatea şi
am ieşit la pensie, ca urmare a desfiinţării R 17 RAA.
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3.5. IMAGINI
DIN ACTIVITATEA REGIMENTULUI

Primirea drapelului de luptă - 18.08.1985

Primirea drapelului de luptă - 18.08.1985
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Primirea noului drapel de luptă, 01.12.1995
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Participanți la tragerile de luptă din Poligonul Asuluk
din Uniunea Sovietică, 1987
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Participanți la tragerile de luptă din Poligonul Asuluk
din Uniunea Sovietică, 1987
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Participanți la tragerile de luptă din Poligonul Asuluk
din Uniunea Sovietică, 1987
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Participanți la tragerile de luptă din Poligonul Asuluk
din Uniunea Sovietică, 1987
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Comemorarea eroilor R17 R.A.A. la monumentul inițial,
22.12.1990
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Comemorarea eroilor R17 R.A.A. la monumentul inițial,
22.12.1990
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Comemorarea eroilor revoluției

Dn 4 Th, Capul Midia, 1997
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Dn 4 Th, Capul Midia, 1997

Dn 4 Th, Capul Midia, 1997
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15 ani de la înființare R17 R.A.A. 28.06.1998

Sărbătorirea Zilei Naționale a României, 1.12.1999
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Sărbătorirea Zilei Naționale a României, 1.12.1999

Depunere jurământului militar, 11.11.2000
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Depunere jurământului militar, 11.11.2000

Comemorarea eroilor R. 17 R.A.A.
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Comemorarea eroilor R. 17 R.A.A.
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Ziua eroilor
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Monumentul eroilor R17 R.A.A. locația actuala

Sărbătorirea Zilei Naționale a României
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Imagini de la festivitatea de pensionare a unor cadre
și salariați civili
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Ziua rezervistului militar
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Din activitatea Asociației Naționale a Cadrelor Militare
în Rezervă și Retragere A. I. Cuza - filiala Caraș Severin
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Din activitatea Asociației Naționale a Cadrelor Militare
în Rezervă și Retragere A. I. Cuza - filiala Caraș Severin
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Din activitatea Asociației Naționale a Cadrelor Militare
în Rezervă și Retragere A. I. Cuza - filiala Caraș Severin
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Din activitatea Asociației Naționale a Cadrelor Militare
în Rezervă și Retragere A. I. Cuza - filiala Caraș Severin
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ÎNCHEIERE
„Nu este cu putință să zugrăvești trecutul, fără ai da coloritul propriilor tale sentimente.”
				
Heinrich Heine
Pornind de la adevărul acestei afirmații, a poetului liric
german, am încercat atât eu cât și cei care au răspuns la rugămintea mea de a-și spune părerea despre ce a însemnat R. 17
R.A.A. pentru ei, să zugrăvim istoria scurtă  de 20 de ani a unei
unități de elită din armata României.
Mulțumesc tuturor celor care au lucrat în regiment,
ofițeri, maiștrii militari, subofițeri și salariați civili și militari  în
termen care și-au făcut cu profesionalism datoria.
Mulțumesc tuturor ofițerilor, maiștrilor militari, subofițerilor și soldaților care au participat la tragerile de luptă din
poligonul Asuluk, din fosta Uniune Sovietică, unde Regimentul
17 Rachete Antiaeriene a obținut rezultate de excepție. Mulțumesc tuturor celor care prin informațiile oferite m-au ajutat să
scriu această carte.
Mulțumesc domnului Cristi Vlăduță din București un admirator
al rachetiștilor antiaerieni care mi-a furnizat date culese din registrul istoric al regimentului la care a avut acces.
Mulțumesc tuturor celor care au îndeplinit funcții importante în regiment și care și-au exprimat în scris punctul de vedere
despre regiment.
Regimentul 17 Rachete Antiaeriene a fost o adevărată
școală în care și-au făcut ucenicia și au lucrat o serie de cadre
care ulterior au ocupat funcții importante iar alții au fost avansați
la gradul de general.
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În final mulțumesc colegilor   mei din Asociația Națională a  
Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere A. I. Cuza - filiala
Caraș Severin care sunt alături de mine în a duce mai departe
spiritul R. 17 R.A.A. și mă ajută în fiecare an să comemorăm
eroii regimentului.
1. Cpt. (post mortem) POPTELECAN ALEXANDRU IOAN din Comandamentul regimentului
2. Cpt. (post mortem) TAMAȘ RADU SIMION - Dn. 4 Th.
3. Cpt. (post mortem) SMARANDA ION - Cp. 28 Rd. Lc.
4. Slt. (post mortem) BRÎNZEI CONSTANTIN - Compania
pază și transport
5. Slt. (post mortem) LUPEA DANIEL - Dn. 3 R.A.A.
6. Slt. (post mortem) PONGRATZ ALEXANDRU NORBERT U.M. 01626 Aiud
7. Slt. (post mortem) ROVINEANȚU REMUS - U.M. 01626 Aiud
„Dumnezeu să-i odihnească în pace!”
„GLORIE ETERNĂ EROILOR REVOLUȚIEI”
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