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CUVÂNT ÎNAINTE 

Evocarea momentelor de glorie ale şcolii româneşti de aviaţie, cu ocazia 
sărbătoririi unui secol de activitate şi evidenţierea personalităţilor care au 
contribuit la dezvoltarea învăţământului militar în domeniul aeronauticii, 
este o datorie de onoare pentru toţi aviatorii, dar mai ales pentru continuatorii 
tradiţiilor primei şcoli militare de pilotaj din România.

Cartea domnilor comandor dr. Marius-Adrian Nicoară, căpitan Daniel 
Stan şi locotenent Gabriel Cristian Mocanu, este poate, baza unor studii 
aprofundate cu privire la această temă.

Oamenii, specialiştii au fost, sunt şi vor rămâne cea mai preţioasă 
resursă a Forţelor Aeriene ale României. Şcoala de aviaţie este locul în 
care aceştia au fost educaţi, iar reuşitele celor o sută de ani de activitate 
dovedesc valoarea actului didactic teoretic şi practic-aplicativ desfăşurat de 
instructori şi profesori valoroşi, ce lucrează cu foarte multă responsabilitate, 
fi ind dedicaţi visului de aur al omenirii - Zborul.

Doresc Şcolii de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene „Aurel Vlaicu“ din 
Ziliştea-Boboc, Buzău, la centenarul existenţei sale, precum şi celorlalte 
instituţii de instruire în domeniul aeronauticii militare, să asigure în 
continuare o înaltă pregătire profesională personalului din Forţele Aeriene 
ale României şi din celelalte structuri de aviaţie din sistemul naţional de 
apărare.

General-locotenent dr. Cârnu Fănică
Bucureşti, 

1 aprilie 2012





11 

PREFAŢĂ

Proiectul albumului istoric – Comandanţii Şcolilor Aripilor Româneşti, 
un veac de instruire militară aeronautică (1 aprilie 1912-1 aprilie 2012) – 
a fost propus de autori, Şcolii de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene „Aurel 
Vlaicu” de la Ziliştea-Boboc, Buzău, la împlinirea unui secol de activitate, 
fi ind aprobat de domnul general-locotenent doctor CÂRNU Fănică, 
şeful Statului Major al Forţelor Aeriene Române.

Cercetarea a fost desfăşurată consistent, în Arhivele Militare Române 
Bucureşti şi Piteşti, fi ind completată de fondurile Muzeului Forţelor Aeriene 
Române din Bucureşti şi ale Sălii de Tradiţii a Şcolii de Aplicaţie pentru 
Forţele Aeriene „Aurel Vlaicu” din Ziliştea-Boboc, Buzău.

Prin prezenta ediţie se tipăresc sub copertele aceleiaşi cărţi, prezentări 
istorice ale instituţiilor de instruire militară aviatică din România şi pentru 
prima dată, fotografi ile comandanţilor acestora, spre uzul publicului cititor. 
Precizăm, în context, că aducerea la zi a biografi ei comandanţilor ar însemna 
o altă lucrare – deziderat important de realizat în viitor, pentru generaţiile 
prezente şi viitoare. 

Un spirit aviatic deosebit de puternic a existat în societatea românească 
încă de la începutul secolului al XX-lea, după model european, fapt ce a 
permis, în mare măsură, statului român să creeze, ca structură distinctă, 
Aeronautica (Aviaţia, Artileria Antiaeriană etc.), alături de Trupele de 
Uscat şi Marina Militară – cele trei categorii de forţe ale Armatei României 
destinate apărării ţării în cazul unei agresiuni militare străine. În timp, în 
campaniile militare ale Armatei României pentru apărarea şi dobândirea 
drepturilor legitime ale statului român din anii 1913, 1916-1919, 
1941-1945, Aeronautica Română, astăzi Forţele Aeriene Române, au fost şi 
sunt apreciate, dovedind calităţi organizatorice şi de luptă impresionante. 

Nu există aviator român care să nu fi  trecut într-o formă sau alta de 
instruire, prin şcolile de aviaţie de la Boboc. Le suntem recunoscători 
iluştrilor noştri înaintaşi, care s-au acoperit de glorie de-a lungul istoriei 
şi au făcut toate sacrifi ciile pentru a apăra porţile albastre ale României.
Aeronautica Română a reuşit să-şi continue tradiţiile şi să-şi conserve 
valorile care i-au marcat şi existenţa şi zborul.
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Lucrarea a fost coordonată de domnul comandor doctor Marius- 
Adrian Nicoară, care a început munca de reconstituire a ordinii de drept a 
comandanţilor instituţiilor militare de învăţământ în anul 2002, continuată
alături de cei doi coautori din anul 2011. Autorii mulţumesc domnilor: 
comandor Constantin Stanciu, colonel Leodor Jula, căpitan-comandor 
Corneliu Mititelu, pentru bogatul material pus la dispoziţie cu privire la 
şcolile tehnice aeronautice. 

Ziliştea-Boboc, Buzău,                   Marius-Adrian NICOARĂ
1 aprilie 2012                                  Daniel STAN
                                                        Gabriel Cristian MOCANU
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Capitolul I
SCURT ISTORIC AL ŞCOLII DE APLICAŢIE 

PENTRU FORŢELE AERIENE „AUREL VLAICU” 
DIN ZILIŞTEA-BOBOC, BUZĂU 

GALERIA COMANDANŢILOR INSTITUŢIEI

       Despre aviatori
„Sunetul abia se ţine de ei

nemaiputând să-i vestească.
Între arme, desigur, ei sunt,

arma cea mai cerească”1.

Aeronautica mondială s-a ridicat şi pe aripi româneşti. România a dat 
aviaţiei mondiale pionieri ca: Traian Vuia2, Aurel Vlaicu3 şi Henri Coandă4, 
numărându-se printre primele ţări din lume în cucerirea spaţiului aerian, 
în construcţia de aparate de zbor, mai uşoare sau mai grele decât aerul, 
în înzestrarea forţelor armate cu aerostate sau avioane şi în înfi inţarea 
învăţământului militar de aviaţie. 

În fapt, România a legiferat această ramură de învăţământ militar la 
1 aprilie 1912, prin Înaltul Decret Regal nr. 1953 din 27 martie 19125. Şcoala 
de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene „Aurel Vlaicu” este moştenitoarea şi 
continuatoarea învăţământului aeronautic iniţiat atunci6, încă de la început 
1Versuri scrise de Nichita Stănescu cu ocazia vizitei în Şcoala Militară de Ofi ţeri Activi de 
Aviaţie „Aurel Vlaicu”, Boboc,  în anul 1980.
2 Traian Vuia (1872 – 1950), în 2006 s-au împlinit 100 de ani de la istoricul zbor din 18 martie 
1906, când după zborul de la Montesson–Paris, cu „avionul-automobil” Vuia 1, construit şi 
pilotat de el, a deschis calea mijloacelor de zbor mai grele decât aerul, avioanele.
3 Aurel Vlaicu (1882 – 1913), la 17 iunie 1910 a executat pe câmpul de la Cotroceni-
Bucureşti, primul zbor cu un avion conceput de el şi construit în întregime, în România.
4 Henri Coandă (1866 – 1972) a construit, a expus la salonul aeronautic de la Paris şi a pilotat 
la 10 decembrie 1910 pe câmpul de la Issy les Moulinex, primul avion cu reacţie din lume.
5 Publicat în Monitorul Oastei nr. 20 din 15 aprilie 1912, sub semnătura ministrului de 
război conservator, Nicolae Filipescu, contrasemnat de regele Carol I,  decreta la articolul 1: 
„Pe ziua de 1 aprilie 1912 (…) se creează una şcoală şi un parc de aviaţiune, cu reşedinţa la 
Bucureşti, depinzând ca administraţie şi comandament de batalionul de căi ferate militare, 
iar din punct de vedere tehnic de inspectoratul general al geniului“. Această dată va rămâne 
în istoria aviaţiei militare române, având o însemnătate deosebită pentru că prima Şcoală 
Militară de Pilotaj a însemnat un drum deschis pentru ceea ce astăzi numim Forţele Aeriene 
Române.
6 I.M. 3/2., Norme de organizare şi funcţionare a şcolilor de aplicaţie, Bucureşti, 2003, p. 10. 
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punându-se problema unui aerodrom şi a unei locaţii special destinate 
specifi cului aerian, împlinirea venind odată cu apariţia aerodromului 
Ziliştea-Boboc. Aici au prins aripi eroii văzduhului din cel de-al doilea 
război balcanic, din războiul de întregire a neamului, aşii recordurilor de 
înălţime, viteză, distanţă şi durată, şi ai marilor raiduri aeriene interbelice, 
temerarii acrobaţiilor la joasă înălţime, neînfricaţii care au combătut cu mult 
profesionalism şi patriotism, în a doua confl agraţie mondială principalele 
aviaţii din lume, precum şi aviatorii civili şi militari ce fac astăzi onoare 
statului român în misiunile internaţionale, alături de partenerii din Alianţa 
Nord-Atlantică. 

De aceea, şcoala românească de zbor are, în multe privinţe privilegiul 
începutului, într-o perioadă în care paşii făcuţi pe plan mondial erau 
foarte timizi şi aproape fără însemnătate deosebită. Astăzi, cu acelaşi ritm, 
instituţia de învăţământ de la Boboc îl pregăteşte pe acel tânăr român atras 
de activitatea aerospaţială ca pilot, navigator/controlor de trafi c aerian, stat- 
majorist, tehnician, radiolocatorist, artilerist sau rachetist, pentru zborul pe 
coordonatele supersonicii şi a cuceririi aerospaţiale.

Comandanţi ai şcolii aripilor româneşti au fost:
1. Maior Ioan Macri – comandant al Şcolii Militare de Pilotaj 

Cotroceni (1912-1913);
2. Locotenent Stelian Boiangiu – comandant al Şcolii Militare de 

Pilotaj Cotroceni (1913);
3. Căpitan/Maior Andrei Popovici – comandant al Şcolii Militare de 

Pilotaj Cotroceni (1913-1914), Tecuci (1918-1920);
4. Căpitan Constantin Fotescu – comandant al Şcolii de Pilotaj – 

Liga Naţională Aeriană Băneasa (1913-1916);
5. General-maior Constantin Coandă – comandant al Şcolii de Aviaţie 

pentru pregătirea şi formarea piloţilor şi observatorilor aerieni Cotroceni şi 
Băneasa (1915-1916);

6. Căpitan-comandor/Comandor Constantin Beroniade – comandant 
al Şcolilor Militare de Pilotaj şi Observatori Bârlad, Botoşani (1916-1917); 
al Şcolii de Observatori Vaslui (1917-1920); al Şcolii de Perfecţionare în 
Zbor, Buzău (1927-1929);

7. Căpitan Ştefan Protopopescu – comandant al Şcolii Militare de 
Pilotaj Odessa (1917-1918);

8. Comandor Nicolae Capşa – comandant al Şcolii Militare de Pilotaj 
Tecuci (1924-1926);
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9. Comandor Haralambie Giossanu – comandant al Şcolii Pregătitoare 
de Ofi ţeri Naviganţi şi al Şcolii Pregătitoare şi Speciale ale Aeronauticii, 
Cotroceni (1924-1925 şi 1925-1933);

10. Maior Gheorghe Ceauşu – comandant al Şcolii de Tir şi 
Bombardament Aerian, Mamaia (1925-1945);

11. Maior Atanase Enescu – comandant al Şcolii Militare de Pilotaj 
Tecuci (1926-1929);

12. Comandor Mihail-Leu Romanescu – comandant al Şcolii de 
Perfecţionare în Zbor Buzău (1929-1936);

13. Căpitan-comandor Ramiro Enescu – comandant al Şcolii 
Pregătitoare şi Speciale ale Aeronauticii, Cotroceni (1933-1934);

14. Comandor Achile Diculescu – comandant al Şcolii Pregătitoare 
şi Speciale ale Aeronauticii, Cotroceni (1937-1938);

15. Comandor Emanoil Ionescu – comandant al Şcolii Pregătitoare 
şi Speciale ale Aeronauticii, Cotroceni (1938-1939);

16. Locotenent-colonel Petre Macavei – comandant al Şcolilor şi 
Centrelor de Instrucţie ale Aeronauticii, Pipera (1939);

17. Comandor George Davidescu – comandant al Şcolii Pregătitoare 
şi Speciale ale Aeronauticii, Cotroceni (1939-1944);

18. Comandor Dumitru Măcarescu – comandant al Şcolii de Ofi ţeri 
şi Subofi ţeri Naviganţi, Buzău şi Mediaş (1944-1947);

19. Comandor Nicolae Balotescu – comandant al Şcolii Militare de 
Aviaţie, Mediaş (1947-1948);

20. Comandor Justin Porical – comandant al Şcolii de Ofi ţeri 
Naviganţi de Aviaţie, Mediaş/Sibiu (1948-1949);

21. Comandor Mihai Cosâmbescu – comandant al Şcolii de Ofi ţeri 
Naviganţi de Aviaţie, Mediaş/Sibiu (1949-1950);

22. Căpitan-comandor Petre Lebidov – comandant al Şcolii de 
Ofi ţeri Naviganţi de Aviaţie, Ziliştea-Boboc (1950-1951);

23. Căpitan-comandor Gabriel Filip – comandant al Şcolii Militare 
de Ofi ţeri de Aviaţie „Aurel Vlaicu”, (1952-1954);

24. Căpitan-comandor Petre Agheici – comandant al Şcolii Militare 
de Aviaţie nr. 3 Buzău (1953-1954) şi al Şcolii Militare de Ofi ţeri de Aviaţie 
„Aurel Vlaicu” (1955);

25. General-maior Constantin Şendrea – comandant al Şcolii Militare 
de Ofi ţeri de Aviaţie „Aurel Vlaicu“, Tecuci/Ziliştea-Boboc (1955-1958);

26. Comandor Iacob Florea – comandant al Şcolii Militare de Ofi ţeri 
de Aviaţie „Aurel Vlaicu“, Ziliştea-Boboc (1958-1959);

27. General-maior Ioan Stoian – comandant al Şcolii Militare de 
Ofi ţeri de Aviaţie „Aurel Vlaicu“, Ianca (1960-1961);
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28. General Aurel Niculescu – comandant al Şcolii Militare de 
Ofi ţeri de Aviaţie „Aurel Vlaicu“, Ziliştea-Boboc (1961-1970);

29. Colonel Ion Tătăranu – comandant al Şcolii Militare de Ofi ţeri 
de Aviaţie „Aurel Vlaicu“, Ziliştea-Boboc (1970-1979);

30. Colonel Ion Grecu – comandant al Şcolii Militare de Ofi ţeri de 
Aviaţie „Aurel Vlaicu“, Ziliştea-Boboc (1979-1980);

31. General-maior Constantin Mereu – comandant al Şcolii Militare 
de Ofi ţeri de Aviaţie „Aurel Vlaicu“, Ziliştea-Boboc (1980-1990);

32. General de fl otilă aeriană Marius-Lucian Alexandru – comandant 
al Şcolii Militare de Ofi ţeri de Aviaţie/Institutului Militar de Aviaţie „Aurel 
Vlaicu”, Ziliştea-Boboc (1990-1995);

33. Comandor Aurel Stan – comandant al Şcolii de Aplicaţie pentru 
Aviaţie „Aurel Vlaicu“, Ziliştea-Boboc (1996-2000);

34. Comandor dr. Eminescu Coşerea – comandant al Şcolii de 
Aplicaţie pentru Aviaţie „Aurel Vlaicu“, Ziliştea-Boboc (2000-2001);

35. General de fl otilă aeriană Cârnu Fănică – comandant al Şcolii de 
Aplicaţie pentru Aviaţie „Aurel Vlaicu“, Ziliştea-Boboc (2001-2002);

36. Comandor Nicolae Ionaşcu – comandant al Şcolii de Aplicaţie 
pentru Forţele Aeriene „Aurel Vlaicu“, Ziliştea-Boboc (2002-2004);

37. General de fl otilă aeriană Liviu Burhală – comandant al 
Şcolii de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene „Aurel Vlaicu“, Ziliştea-Boboc 
(2004-2007);

38. Comandor drd. Nicolae Jianu – comandant al Şcolii de Aplicaţie 
pentru Forţele Aeriene „Aurel Vlaicu”, Ziliştea-Boboc (2007 – 2010);

39. Comandor Nicolae Grigorie – comandant al Şcolii de Aplicaţie 
pentru Forţele Aeriene „Aurel Vlaicu”, Ziliştea-Boboc, 2010-2012.

40. Comandor Marius-Mihai Oatu – Comandantul Şcolii de Aplicaţie 
pentru Forţele Aeriene „Aurel Vlaicu“, Ziliştea-Boboc.

După un an de la înfi inţare, şcoala militară de aviaţie a fost solicitată 
să participe cu instructorii şi elevii piloţi la manevrele armatei, pentru a 
îndeplini misiuni de legătură şi de observaţie. Mai mult, aviaţia militară 
română a participat pentru prima dată la misiuni de război în campania 
anului 1913 în Bulgaria7, cu cele două secţii: secţia I - Şcoala Militară de 
Pilotaj şi secţia II - Liga Naţională Aeriană. Această participare a fost unul 
dintre primele teste pe plan mondial în care aviaţia şi-a demonstrat practic 
şi convingător utilitatea în acţiuni de război, prin misiuni de recunoaştere 
7 Macuc, maior Mihai; Avram, Valeriu, „Pe cerul Balcanilor”, în revista „Document” 
nr. 2/1999 pp. 8-10.
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(inclusiv fotografi i aeriene), dar şi ca mijloc de difuzare a unor materiale 
de propagandă adresate populaţiei civile adverse. De altfel, ofi ciosul sofi ot 
„Vecerna Posta” recunoştea că: „Românii posedă câteva aeroplane şi câţiva 
ofi ţeri bine instruiţi/piloţi care la manevrele din anul acesta au operat foarte 
reuşit. Afară de aceasta, românii mai au şi o şcoală specială pentru pregătirea 
piloţilor”. Iată primele efecte, primele aprecieri internaţionale ale şcolii. 
De fapt, exactitatea misiunilor de recunoaştere şi observare au făcut ca trecerea 
Dunării şi marşul energic către Sofi a să fi e o reuşită, deoarece informaţiile 
dublate de fotografi i aeriene, au arătat realitatea tactic-operativă a frontului 
româno-bulgar. Datorită acestor informaţii valoroase, armata română a ajuns 
rapid la Sofi a şi a urgentat încheierea celui de-Al Doilea Război Balcanic. 
Conduita exactă şi efi cientă a aviaţiei române în acest confl ict, este şi astăzi 
exemplul elocvent al valorifi cării imediate a puterii aeriene în putere armată, 
fundament de politică internaţională ce a aşezat România pe prim-planul 
actorilor geopolitici din centrul şi sud-estul Europei. La sfârşitul perioadei 
de neutralitate, absolviseră şcoala 97 de piloţi brevetaţi, dar la începerea 
ostilităţilor în aviaţie mai rămăseseră 57 de piloţi brevetaţi, la care se adăugau 
cei 64 de observatori aerieni şi 40 de ofi ţeri de stat major şi observatori foto.

După numai trei ani, în campania anului 1916 a Marelui Război, aviaţia 
militară română a avut aceeaşi structură a Şcolii Militare de Pilotaj, de 
altfel, caracteristica principală a şcolii militare de aviaţie a fost desfăşurarea 
activităţilor de instruire pe un aerodrom de şcoală, dar şi pentru luptă şi de 
operaţionalizare a unor structuri de instruire ori de câte ori a fost nevoie. 
În acest context, primul pilot care a trecut Munţii Carpaţi în zbor pentru 
desfăşurarea acţiunilor militare, îndeplinind visul de aur al lui Aurel Vlaicu, 
a fost căpitanul Ioan Peneş, comandant de escadrilă în şcoală. 

Pe ansamblu însă, copleşită de forţele inamicului, armata română s-a 
văzut silită să se retragă de pe frontul dobrogean şi de pe arcul carpatic. 
Inamicul în ofensivă urma să ocupe capitala. La 27 septembrie 1916, Marele 
Cartier General a hotărât evacuarea Şcolii de Pilotaj la Bârlad. Ulterior, la 
15 decembrie 1916, şcoala a primit ordinul de plecare şi de instalare la 
Botoşani. În iunie 1917, şcoala s-a mutat la Odessa şi după patru zile s-a 
primit ordinul de instalare a şcolii în acest oraş. Activitatea de zbor va 
cunoaşte însă o nouă întrerupere. În Rusia a izbucnit revoluţia bolşevică, iar 
şcoala românească de aviaţie funcţiona într-o zonă revoluţionară cu deosebit 
avânt. Sovietul rus constituit acolo, a hotărât confi scarea avioanelor şi a 
altor materiale din înzestrarea şcolii8. Ca urmare, în primăvara anului 1918, 
8 Nicoară, căpitan-comandor, Marius-Adrian; Stan căpitan Daniel, „Şcoala Aripilor 
Româneşti din Ziliştea-Boboc, Buzău de la Vlaicu 1 la IAR – 99 Şoim“, Editura Editgraph, 
Buzău, 2009, p. 21.
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doar personalul şcolii se reîntoarce în ţară, la Tecuci. Până la declanşarea 
primului război mondial au fost brevetaţi un număr de 97 de piloţi militari. 
Jertfa din Primul Război Mondial a aviatorilor absolvenţi ai şcolii militare 
aeronautice s-a ridicat la 28 de piloţi şi observatori aerieni.

O altă perspectivă căpăta învăţământul militar de aviaţie în 1927, când 
se deschid cursurile Şcolii de Perfecţionare de la Buzău9. Aici îşi desăvârşea 
pregătirea fi ecare aviator, la categoria de aviaţie la care era recomandat. 
Abia după aceste cursuri se putea dobândi brevetul de pilot de război10. 
Buzăul şi Ziliştea-Boboc au fost din anul 1915 preferatele lecţiilor de zbor 
pentru tinerii piloţi militari11, permanente, perseverente şi consecvente 
„producătoare de aviatori”, constante reşedinţe ale acestora, atât în timp de 
pace, cât şi în timp de război. Nu există aviatori români care să nu fi  trecut, 
într-o formă sau alta, prin şcolile de aviaţie de la Ziliştea-Boboc. În cererea sa 
de înfi inţare a unui aerodrom militar de şcoală şi antrenament în apropierea 
oraşului Buzău, comandorul Constantin Beroniade arăta că: „locul este ideal 
pentru zbor, datorită condiţiilor meteo rezultate din protecţia Dealurilor 
Buzăului asupra terenului întins şi drept numai bun pentru învăţăcei”, dar 
şi perfect din punct de vedere militar, fi ind în apropierea Bucureştiului, 
a Văii Prahovei, la Curbura Carpaţilor şi în apropierea veşnicului aliniament 
Focşani – Nămoloasa – Galaţi.

9 Nicoară, locotenent-comandor, Marius-Adrian; „Escadrila Dracii Roşii“, în Revista 
„Aripi Tinere”, numărul 2/2002, p. 7. Rezultatele alegerii Buzăului s-au văzut imediat, 
şi numai dacă am aminti aici celebra escadrilă „Dracii roşii“, care a înfl ăcărat inimile 
spectatorilor la mitingurile aeriene între anii 1931-1940, prin evoluţii aeriene executate 
individual sau în formaţie de trei avioane. Se remarcau calităţile piloţilor, titani ai zborului, 
ce se identifi cau complet cu aparatele de zbor, dar şi valoarea materialului aviatic românesc, 
deoarece avioanele pe care le foloseau erau ICAR-uri vopsite complet în roşu, de unde şi 
denumirea de „Dracii Roşii”. Escadrila atât de sugestiv denumită de contemporanii săi, era 
alcătuită din trei instructori de zbor din Şcoala de Perfecţionare în Zbor de la Buzău, pe 
numele lor: Petre Ivanovici (ulterior, din anul 1936, după decesul acestuia în formaţie a intrat 
Gheorghe Gherasim), Mihail Pantazi şi Max Manolescu. Am consemnat aici, o altă prioritate 
românească în istoria aeronauticii mondiale: o escadrilă militară de acrobaţie aeriană 
(constituită cu mult înainte faţă de celebrii „Top Gun“ americani, „Blue Angels“ englezi sau 
„Frece Tricolori” italieni) care să încânte prin evoluţiile lor la show-rile aeriene.
10XXX „Istoria Aviaţiei Române“, Bucureşti, 1984, p.161. Despre evoluţia aeronauticii 
militare româneşti în perioada interbelică, vezi şi general-maior de aviaţie doctor inginer 
Gheorghe Negrescu, „Din amintirile unui vechi aviator”, Bucureşti, 1977.  Iar pentru evoluţia 
generală a aeronauticii româneşti în această perioadă vezi şi Valeriu Avram, „Contribuţia 
aviaţiei la progresul societăţii româneşti, la afi rmarea sa pe plan internaţional, între anii 
1920-1940”, Teză de doctorat, Facultatea de Istorie, Universitatea  Bucureşti, 1999, p.166.
11Arhivele Naţionale Buzău (în continuare Arh. Naţ. Buzău), Fond Primăria Oraş Buzău, 
dosar 13/1925, f. 12.
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La începutul anilor 1930 se punea problema construirii unui aerodrom 
modern pentru instruirea tinerilor aviatori, iar în jurul anilor 1935-1937 se 
conturează ideea ca acesta să fi e tot în apropierea oraşului Buzău, în zona 
Ziliştea-Boboc. În anul 1938, când războiul se apropia, a început construcţia 
cazărmii 329 Ziliştea-Boboc, iar la 15 mai 1939, cu utilităţile de zbor 
minime necesare, s-a dat în folosinţă terenul de zbor12 pe pământurile ce 
aparţinuseră lui Alexandru Marghiloman şi cu care au fost împroprietăriţi 
aviatorii decoraţi cu ordinul „Virtutea Aeronautică” în Primul Război 
Mondial, cedate acum în folosul aeronauticii, pentru a se aşeza aici defi nitiv 
„cuibul aviatorilor”13.

Intrarea României în războiul de reîntregire naţională la 22 iunie 1941, 
aduce aviatorilor de pe aerodromul Ziliştea-Boboc onoarea de a fi  primii în 
luptă, prin pregătirea de la ora 03.00 a misiunii la „sală”, decolare la 03.30 
într-o misiune de bombardament asupra nordului şi sudului Chişinăului, cu 
prezenţă la obiectiv la ora 04.0014. Să amintim câţiva dintre cei 392 de eroi 
aviatori de la Ziliştea-Boboc, căzuţi la datorie pentru patrie în cel de-Al Doilea 
Război Mondial, este o datorie de onoare: căpitanul Grigore Stoenescu-Bill, 
sublocotenentul Rene Gănescu, căpitanul Alexandru Şerbănescu. 

Actul istoric de la 23 august 1944 a adus România în tabăra Naţiunilor 
Unite. Aviatorii germani şi români, s-au despărţit camaradereşte şi numai 
hotărârea generalului aviator Gerstenberg de a „restabili ordinea în 
România” şi de a aplica planul „Margarette 2” a dus la situaţia confl ictuală 
între armata română şi cea germană.

În noaptea de 23 spre 24 august 1944, la Centrul de pilotaj de la Ziliştea, 
maistrul de aviaţie Petre Cătineanu şi sergentul major tehnic de aerodrom 
Gheorghe Scutiaru au salvat infrastructura aerodromului, sortit  distrugerii15 
de către aviatorii germani. Cei doi rămăseseră pe aerodrom după evacuarea 
Centrului de pilotaj la Balomir. Germanii au hotărât să părăsească urgent 
aerodromul, iar după plecare să distrugă hangarele, halele, uzina electrică, 
12Pruia, comandor (r), Aurel; Morariu, comandor (r), Ioan; Pruia, inginer, Bogdan, „Un secol 
de aeronautică,” Editura Sylvi, Bucureşti, 1999, p. 83.
13Arh. Naţ. Buzău, Fond Primăria Comunei Boboc, Dosar 1/1937, p. 7 şi Dosar 78/1944, 
p. 312.
14Scurtu, Ioan, Hlihor, Constantin, „Complot împotriva României. 1939-1947. Basarabia, 
Nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa în vâltoarea celui de-Al Doilea Război Mondial”, Editura 
Academiei de Înalte Studii Militare, Bucureşti, 1994.
15 Nicoară, căpitan-comandor, Marius-Adrian; Stan, căpitan Daniel, „Op. Cit.“, Editura 
Editgraph, Buzău, 2009, p. 41.
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pavilioanele, rezervoarele de benzină, aparatele de zbor avariate. Bombele 
de avion, aşezate în punctele indicate anterior, urmau să fi e declanşate 
electric. Momentul întreruperii sursei de curent a fost ales doar cu numai 
câteva clipe înainte ca ultimele maşini încărcate cu materiale şi soldaţi 
germani să părăsească aerodromul. Defecţiunea legăturii electrice de la 
pendula centrului de instruire s-a produs fără ca germanii să mai aibă timpul 
necesar să reacţioneze. Pentru iniţiativa şi curajul de care au dat dovadă, 
cei doi subofi ţeri care au salvat aerodromul (valoare 650 milioane la cursul 
anilor 1944-1945) au fost recompensaţi fi ecare cu câte 50000 lei, fi ind citaţi 
prin ordin de zi pe întreaga armată şi li s-a decernat „Medalia aeronautică 
cu spade clasa a III-a”.

După 23 august 1944, Aeronautica Regală Română a desfăşurat complexe 
acţiuni militare în operaţia de acoperire a frontierelor şi a concentrării 
trupelor româno-sovietice în Transilvania, cu forţele improvizate ale 
Regiunii 1 Aeriene şi Corpului 1 Aerian Român16. Pentru a face faţă acestor situaţii 
critice din zona Sibiu, s-a deplasat pe terenul Turnişor, Escadrila 44 Vânătoare 
I.A.R. 80 de la Şcoala de Vânătoare Buzău17, şi a pus la dispoziţia Armatelor 1 şi 
4 Române, câte o escadrilă de observaţie şi o secţie de legătură formată din 
avioane şi personal de la Centrul Militar de Pilotaj şi Şcoala de Ofi ţeri de 
Aviaţie din Boboc dislocată pe acelaşi aerodrom18. 

În judeţul Buzău, trupele sovietice şi-au făcut simţită prezenţa încă din 
24 august 194419. În atmosfera generală a luptelor, militarii sovietici au ocupat 
şi aerodromurile de la Focşani, Ziliştea-Boboc, Buzău, precum şi câmpurile 
de aviaţie de la Sihlea, Spătaru, Pogoanele şi Mizil. Pe aerodromul Ziliştea-
Boboc s-au amenajat magazii cu material de aviaţie ridicat de sovietici, în 
contul Convenţiei de Armistiţiu. Se lucra la pregătirea, repararea şi trierea 
acestora cu cetăţeni rechiziţionaţi în contul acestei înţelegeri. În apropiere de 
Cochirleanca, Biroul Capturi Buzău, avea în gestiune două barăci metalice 
germane cu inventar complet de aviaţie20.

După cel de-Al Doilea Război Mondial, între anii 1950-1952, se 
construiesc pe aerodromul Boboc şi se dau în folosinţă 15 pavilioane cu 
diferite destinaţii: construcţii pentru modernizarea aerodromului; instalaţii 

16 Arhivele Militare Române (în continuare A.M.R.), Fond, S.M.A., Dosar 137, f. 5.
17Documente privind istoria militară a poporului român 1-3 septembrie 1944, Editura 
Militară Bucureşti, 1980, p. 119.
18Arhivele Militare Române, Fond , S.M.A., Dosar 137, f. 8.
19Arh.Naţ.Buzău, Fond Prefectura Judeţului Buzău, Serviciul Armistiţiu, Dosar 16/1945, 
p. 13.
20 Ibidem, p. 18. 
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necesare efectivelor; bretele betonate; căi de acces către pistă; platforme 
betonate; alte două reţele electrice; o reţea de alimentare cu apă; reţeaua de 
canalizare, drumuri şi alei.

În anul 1956, cele două şcoli de aviaţie (nr.1 şi nr. 2) s-au unifi cat sub 
denumirea de Şcoala Militară de Aviaţie „Aurel Vlaicu”21 cu sediul ofi cial la 
Ziliştea-Boboc-Buzău, şi s-au mai construit 37 de obiective reprezentând o 
suprafaţă totală de 9762 mp cu o valoare de bilanţ de 29,7 milioane lei.

Pe 10 iunie 1956, a sosit în România primul elicopter Mi-4. La acea 
dată, aveau elicoptere în înzestrare doar Forţele Aeriene ale SUA, URSS, 
Franţei şi Angliei. La 15 iunie 1956 au început cursurile cu piloţii şi 
tehnicienii, în vederea începerii zborului, cursuri fi nalizate la 20 august, cu 
instructorii şi lectorii sovietici. Ziua de 25 august 1956 a marcat începutul 
zborului cu elicoptere în România, pe aerodromurile Pipera şi Clinceni. 
În septembrie 1965, piloţii de elicoptere au început să fi e formaţi numai la 
Şcoala de Ofi ţeri de la Boboc–Buzău, alături de personalul aeronavigant al 
aviaţiei clasice sau supersonice22.

În 1971 a luat fi inţă la Ziliştea-Boboc-Buzău, Şcoala Superioară 
de Aeronautică Civilă23, care a funcţionat doi ani şi a fuzionat cu Şcoala 
Militară de Ofi ţeri de Aviaţie din care se desprinsese. Pe fondul rezultatelor 
excepţionale obţinute în procesul de învăţământ şi instrucţie specifi c aviaţiei, 
în anul 1972 drapelul unităţii a fost decorat cu ordinul „Steaua României” 
clasa a II-a.

În perioada 1979-1988 s-au executat noi construcţii,  în regie proprie, 
pe o suprafaţă construită de 2558 mp, cu o valoare de bilanţ de 1,6 milioane lei. 
Din anul şcolar 1979-1980, încep pregătirea în şcoală şi elevi străini: 
5 elevi din Zimbabwe la specialitatea naviganţi rezervă şi 2 elevi la 
specialitatea nenaviganţi. Din septembrie 1980 până în august 1984, şcoala 
a pregătit 40 de piloţi şi 57 de nenaviganţi (în două serii consecutive pentru 
fi ecare specialitate în parte) pentru statele africane Zimbabwe, Somalia, 
Madagascar.

O misiune deosebită pentru şcoală a început la 30 ianuarie 1980, 
când s-a constituit Grupul de Aviaţie Român „Sirius”, având ca obiectiv 
înfi inţarea Şcolii Naţionale de Aviaţie Militară din Angola (ENAM), la 

21Vezi şi Serviciul Istoric al armatei, Fond microfi lmare, Ordinul Marelui Stat Major nr. C.L., 
00892 din 10.02.1956.
22Revista „Cer senin“, nr. 40/1998, p. 38.
23 Decretul pentru înfi inţarea Şcolii Superioare de Aeronautică Civilă, publicat în Buletinul 
Ofi cial al Republicii Socialiste România, nr. 148 din 6 decembrie 1971.
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comanda căreia a fost numit generalul-maior Aurel Niculescu. Grupul a 
fost organizat astfel încât să acopere toate funcţiile din organizarea şcolii 
militare române. La încheierea perioadei de doi ani, ENAM şi-a continuat 
activitatea în mod independent după plecarea personalului român, având tot 
personalul necesar pregătit (cadre didactice, piloţi instructori, ofi ţeri de stat 
major, navigatori, tehnici, ofi ţeri meteo etc.)24. A fost prima misiune militară 
externă a României de după cel de-Al Doilea Război Mondial.

Şcoala aripilor româneşti de la Ziliştea-Boboc a pregătit zeci de 
generaţii de aviatori, ţinând pasul cu noile modifi cări ale instruirii rezultate 
din apariţia aviaţiei cu reacţie şi a armamentului sofi sticat, având absolvenţi 
străluciţi. Consistenţa rezultatelor obţinute în procesul de învăţământ şi 
instrucţie specifi c aviaţiei a făcut ca în anul 1982 drapelul unităţii să fi e 
decorat cu ordinul „Apărarea Patriei” clasa I. De asemenea, un număr 
important de militari ce au muncit în şcoala aripilor româneşti au primit 
de-a lungul anilor ordine şi medalii.

După evenimentele din decembrie 1989, şcoala a devenit, în 1991 
Institutul Militar de Aviaţie „Aurel Vlaicu” Boboc-Buzău25, conform 
Hotărârii de Guvern 190 din 1991, având ca principală atribuţie formarea 
ofi ţerilor de aviaţie bine instruiţi, cu specializare tehnico-inginerească, 
piloţi pentru aviaţia militară şi civilă, ofi ţeri navigatori, de stat major şi 
meteorologi. În 1995, şcoala aripilor româneşti de la Boboc s-a transformat în 
Şcoala de Aplicaţie pentru Aviaţie „Aurel Vlaicu”26, ce desfăşura secvenţial 
învăţământ postliceal şi parţial postuniversitar, de formare, specializare 
şi perfecţionare în armă. La 1 noiembrie 2003, o nouă restructurare duce 
la înfi inţarea Şcolii de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene „Aurel Vlaicu” 
ce formează, specializează şi perfecţionează militari din cele trei arme de 
bază ale Forţelor Aeriene Române: aviaţie, rachete şi artilerie antiaeriană şi 
radiolocaţie.

La 17 iunie 2008, şcolii militare buzoiene i-a fost acordată distincţia 
Emblema de Onoare a Statului Major al Forţelor Aeriene.

24 Pruia, comandor (r), Aurel, Morariu, comandor (r), Ioan, Pruia, inginer, Bogdan, „Op. Cit.”, 
Editura Sylvi, Bucureşti, 1999, p. 174.
25 Vezi şi Serviciul Istoric al Armatei, Fond microfi lmare rola F.II, cd 837 - 838, Ordinul 
Marelui Stat Major nr. S/B 3/949 din 09.04.1991.
26Ibidem, Fond documentar A 356/2000, Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 12 din 
21.02.1997.
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La 31 octombrie 2007 s-a fi nalizat modernizarea infrastructurii pistei de 
decolare-aterizare şi a fost pus în funcţiune simulatorul de zbor al avionului 
IAR-99 ŞOIM, iar în luna februarie 2010, simulatorul pentru controlori de 
trafi c aerian.

Cu ocazia centenarului primului zbor executat în România de către 
Aurel Vlaicu (17 iunie 1910), cu un avion (Vlaicu 1) proiectat şi construit 
în ţara noastră la Arsenalul Armatei, în perioada 14-18.06.2010 în Şcoala de 
Aplicaţie pentru Forţele Aeriene „Aurel Vlaicu”, s-a desfăşurat o suită de 
activităţi dedicate acestui eveniment. Şeful Statului Major General, domnul 
amiral doctor Gheorghe Marin, a aprobat preluarea de către Şcoala de 
Aplicaţie pentru Forţele Aeriene, a tradiţiilor militare ale primei Şcoli Militare 
de Pilotaj, înfi inţată la 1 Aprilie 1912; s-au aprobat elementele de heraldică 
ale instituţiei aeronautice buzoiene şi a fost decorat Drapelul de luptă al Şcolii 
de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene ,,Aurel Vlaicu’’, prin Decretul nr. 528 
din 14.06.2010 semnat de domnul Traian Băsescu, preşedintele României 
şi ministrul apărării naţionale, domnul Gabriel Oprea, cu Ordinul „Virtutea 
Aeronautică” în grad de „Ofi ţer” cu însemne pentru militari, de pace. Au fost 
tipărite şi lansate lucrări de specialitate, au fost vernisate expoziţii de fotografi e, 
medalistică, sculptură, pictură. Au fost dezvelite monumentele ,,Aspiraţie” 
şi ,,Tehnicienii” şi tabloul ,,Centenarul aeronautic”, s-a desfăşurat sesiunea 
anuală de comunicări ştiinţifi ce, onorată de personalităţi marcante ale Armatei 
Române, s-au prezentat în zbor în cadrul unui exerciţiu tactic, aeronavele din 
înzestrarea Forţelor Aeriene Române, ale Aeroclubului României şi ale celor 
aparţinând formaţiei de înaltă acrobaţie de la compania Blue Air.

Dincolo de tradiţia extraordinară, de mândria şi profesionalismul 
aviatorilor din această instituţie reprezentativă de învăţământ militar a 
Armatei României, cel mai preţuit bun al şcolii este resursa umană, oamenii 
sinceri şi prietenoşi, deschişi, gata să facă imposibilul pentru a îndeplini 
visul de aur al tinerilor învăţăcei – ZBORUL.

La centenar, Şcoala de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene „Aurel 
Vlaicu”, leagănul aviaţiei româneşti, putem spune că, este o adevărată 
avere naţională. Logistica sa socială a cristalizat cele trei componente 
importante ale sistemului de instruire aeronautică ce este recunoscut ca fi ind 
cu totul special: un subsistem de gândire (planuri de învăţământ, discipline 
aeronautice permanent racordate la concepţii, idei, teorii, doctrine etc.); 
structuri organizatorice şi o componentă logistică didactică aşa cum este 
practica la nivel mondial.
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În timpul celor 100 de ani de existenţă a instituţiei, aviatorii pregătiţi 
în şcoala din istoricul Ziliştea-Boboc-Buzău, au putut să stea întotdeauna 
cu fruntea sus alături de cele mai importante forţe aeriene din lume, prin 
şirul de victorii obţinute pe câmpul de luptă şi actele de eroism cu care 
s-au încununat veteranii unităţii în cel de-Al Doilea Război Balcanic şi în 
cele două războaie mondiale. De asemenea, actul de curaj zilnic al învăţării 
desprinderii omului faţă de sol întărit, de jertfa a 40 de instructori şi elevi 
aviatori, îndeplinirea cu succes a misiunilor externe sau internaţionale 
alături de partenerii din NATO şi UE, rezultatele meritorii obţinute de 
efectivele şcolii, participarea anuală la paradele militare de Ziua Naţională, 
precum şi activitatea consecventă de pregătire şi instruire desfăşurată 
sistematic cu rezultate foarte bune, ne determină să privim cu speranţă 
la viitor.



Maior Ioan Macri
Comandant al Şcolii Militare de Pilotaj

Cotroceni, 1912-1913
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Locotenent Stelian Boiangiu
Comandant al Şcolii Militare de Pilotaj

Cotroceni, 1913
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Căpitan/Maior Andrei Popovici
Comandant al Şcolii Militare de Pilotaj

Cotroceni, 1913-1914, Tecuci, 1918-1920
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Căpitan Constantin Fotescu
Comandant al Şcolii de Pilotaj – Liga Naţională Aeriană

Băneasa, 1913-1916
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General-maior Constantin Coandă
Comandant al Şcolii de Aviaţie pentru pregătirea 
şi formarea piloţilor şi observatorilor aerieni

Cotroceni şi Băneasa, 1915-1916
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Căpitan Ştefan Protopopescu
Comandant al Şcolii Militare de Pilotaj

Odessa, 1917-1918
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Căpitan-comandor/Comandor Constantin Beroniade
Comandant al Şcolii Militare de Pilotaj şi Observatori Bârlad, 

Botoşani, 1916-1917 şi al Şcolii de Observatori Vaslui, 1917-1920
Comandant al Şcolii de Perfecţionare în Zbor, Buzău, 1927-1929
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Comandor Nicolae Capşa
Comandant al Şcolii Militare de Pilotaj

Tecuci, 1924-1926
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Comandor Haralambie Giossanu
Comandant al Şcolii Pregătitoare de Ofi ţeri Naviganţi 
şi al Şcolii Pregătitoare şi Speciale ale Aeronauticii 

1924-1925 şi 1925-1933
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Maior Gheorghe Ceauşu
Comandant al Şcolii de Tir şi Bombardament Aerian

Mamaia, 1925-1945
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Maior Atanase Enescu
Comandant al Şcolii Militare de Pilotaj

Tecuci, 1926-1929
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Comandor Mihail-Leu Romanescu
Comandant al Şcolii de Perfecţionare în Zbor

Buzău, 1929-1936
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Căpitan-comandor Ramiro Enescu
Comandant al Şcolii Pregătitoare şi Speciale a Aeronauticii

Cotroceni, 1933-1934
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Comandor Achile Diculescu
Comandant al Şcolii Pregătitoare şi Speciale ale Aeronauticii

Cotroceni, 1937-1938
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Comandor Emanoil Ionescu
Comandant al Şcolii Pregătitoare şi Speciale ale Aeronauticii

Cotroceni, 1938-1939



40 

Locotenent-colonel Petre Macavei
Comandant al Şcolilor şi Centrelor de Instrucţie ale Aeronauticii

Pipera, 1939
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Comandor George Davidescu
Comandant al Şcolii Pregătitoare şi Speciale ale Aeronauticii

Cotroceni, 1939-1944
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Comandor Dumitru Măcarescu
Comandant al Şcolii de Ofi ţeri şi Subofi ţeri Naviganţi

Buzău şi Mediaş, 1944-1947
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Comandor Nicolae Balotescu
Comandant al Şcolii Militare de Aviaţie

Mediaş, 1947-1948
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Comandor Mihai Cosâmbescu
Comandant al Şcolii de Ofi ţeri Naviganţi de Aviaţie

Sibiu şi Mediaş, 1949-1950
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 Căpitan-comandor Petre Lebidov
Comandant al Şcolii de Ofi ţeri Naviganţi de Aviaţie

Ziliştea-Boboc, 1950-1951
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Căpitan-comandor Gabriel Filip
Comandant al Şcolii Militare de Ofi ţeri de Aviaţie

„Aurel Vlaicu“, 1952-1954
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Căpitan-comandor Petre Agheici
Comandant al Şcolii Militare de Aviaţie nr. 3, Buzău, 1953-1954
şi al Şcolii Militare de Ofi ţeri de Aviaţie „Aurel Vlaicu“, 1955
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General-maior Constantin Şendrea
Comandant al Şcolii Militare de Ofi ţeri de Aviaţie

„Aurel Vlaicu“, Tecuci şi Ziliştea-Boboc, 1955-1958
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Comandor Iacob Florea
Comandant al Şcolii Militare de Ofi ţeri de Aviaţie

„Aurel Vlaicu“ Ziliştea-Boboc, 1958-1959
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General-maior Ioan Stoian
Comandant al Şcolii Militare de Ofi ţeri de Aviaţie

„Aurel Vlaicu“ Ianca, 1960-1961
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General Aurel Niculescu
Comandant al Şcolii Militare de Ofi ţeri de Aviaţie

„Aurel Vlaicu“ Ziliştea-Boboc, 1961-1970
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Colonel Ion Tătăranu
Comandant al Şcolii Militare de Ofi ţeri de Aviaţie

„Aurel Vlaicu“ Ziliştea-Boboc, 1970-1979



53 

Colonel Ion Grecu
Comandant al Şcolii Militare de Ofi ţeri de Aviaţie

„Aurel Vlaicu“ Ziliştea-Boboc, 1979-1980
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General-maior Constantin Mereu
Comandant al Şcolii Militare de Ofi ţeri de Aviaţie

„Aurel Vlaicu“ Ziliştea-Boboc, 1980-1990
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General de fl otilă aeriană Marius-Lucian Alexandru
Comandant al Şcolii Militare de Ofi ţeri de Aviaţie/

Institutului Militar de Aviaţie „Aurel Vlaicu“,
Ziliştea-Boboc, 1990-1995
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Comandor Aurel Stan
Comandant al Şcolii de Aplicaţie pentru Aviaţie

„Aurel Vlaicu“ Ziliştea-Boboc, 1996-2000
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Comandor dr. Eminescu Coşerea
Comandant al Şcolii de Aplicaţie pentru Aviaţie

„Aurel Vlaicu“ Ziliştea-Boboc, 2000-2001



58 

General de fl otilă aeriană Cârnu Fănică
Comandant al Şcolii de Aplicaţie pentru Aviaţie

„Aurel Vlaicu“ Ziliştea-Boboc, 2001-2002



59 

Comandor Nicolae Ionaşcu
Comandant al Şcolii de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene

„Aurel Vlaicu“ Ziliştea-Boboc, 2002-2004



60 

General de fl otilă aeriană Liviu Burhală
Comandant al Şcolii de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene

„Aurel Vlaicu“ Ziliştea-Boboc, 2004-2007



61 

Comandor drd. Nicolae Jianu
Comandant al Şcolii de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene

„Aurel Vlaicu“ Ziliştea-Boboc, 2007-2010
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Comandor Nicolae Grigorie
Comandant al Şcolii de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene

„Aurel Vlaicu“ Ziliştea-Boboc, 2010-2012
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Comandor Marius-Mihai Oatu
Comandant al Şcolii de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene

„Aurel Vlaicu“ Ziliştea-Boboc, din 2012
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Capitolul II

SCURT ISTORIC 
AL CENTRELOR DE INSTRUIRE AERONAUTICĂ 

GALERIA COMANDANŢILOR INSTITUŢIEI

La 1 septembrie 2008, în Şcoala de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene 
„Aurel Vlaicu” s-a reînfi inţat Centrul de Instruire pentru Forţe Aeriene. 
Acesta se înfi inţase în iarna anului 1916 şi primăvara anului 1917, când 
aviaţia militară română şi aerostaţia au cunoscut un amplu proces înnoitor. 
Şeful Marelui Cartier General Român a aprobat propunerea generalului 
Berthelot de a se crea o Direcţie Aeronautică sub conducerea lt. col. 
De Vergnette. În cadrul Direcţiei s-au constituit patru Grupuri de aviaţie, 
din care, în 1920 Grupul IV Aviaţie se transformă în Centrul de Instruire 
al Aeronauticii2. Acest Centru de Instruire a fost destinat: să pregătească 
(perfecţioneze) specialişti militari aviatori la un nivel de instruire care nu se 
asigura în şcolile militare; de a experimenta, verifi ca sau dezvolta diferite 
metode şi procedee de luptă; de a încerca efi cienţa unor noi mijloace tehnice 
militare.

Comandanţii Centrului de Instruire al Aeronauticii au fost:
I. Centrul de Instrucţie al Aeronauticii, Tecuci, 1918:

1. Căpitan Andrei Popovici (1918-1920)
2. Căpitan Alexandru Paşcanu (1920-1921)
3. Locotenent-colonel Constantin Beroniade (1921-1924)
4. Maior Sever Pleniceanu (1924-1925)

II. Centrul de Instrucţie al Aeronauticii a fost mutat la Pipera, în anul 1925:
1. Căpitan Traian Burduloiu (1925-1926)
2. Locotenent-colonel Gheorghe Negrescu (1926-1928)
3. Maior Emanoil Ionescu (1928-1929)
4. Locotenent-colonel Ştefan Protopopescu (1929-1930)
5. Maior Gheorghe Vasiliu (1930-1931)
6. Colonel Constantin Telemac (1932-1933)
7. Căpitan-comandor Achile Diculescu (1933-1934)
8. Comandor Gheorghe Negrescu (1934-1935)
9. Căpitan-comandor Achile Diculescu (1935-1937)

10. Locotenent-comandor Adrian Caşolteanu  (1937-1938)

2 A.M.R., Fond 485, Dosar nr. 371, ff. 5 - 12.  
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11. Comandor Gheorghe Vasiliu (1938-1939)
12. Comandor Alexandru Sahini (1939-1940)
13. Comandor Vasile Constantinescu (1940-1941)
14. Comandor Marin Anton (1941-1944).

În dimineaţa zilei de 24 august 1944, subunităţile dislocate ale Centrului 
de Instrucţie Aeronautic3 au dezarmat trupele germane de pe aerodromul 
Popeşti-Leordeni, Depozitul 206 şi Centrul german de radiolocaţie 
din Herăstrău. Deosebit de efi ciente au fost acţiunile de la Pipera ale 
Detaşamentului condus de comandorul Anton Marin4. Detaşamentul avea în 
compunere şi două companii de elevi ai Centrului de Instrucţie Aeronautic. 
Luptele au fost deosebit de înverşunate timp de trei zile, cu un puternic foc cu 
armamentul de infanterie, cu tunurile antiaeriene, cu tunurile şi mitralierele 
de pe avioanele afl ate la sol, precum şi cu cele montate pe afete improvizate, 
concomitent cu acţiuni violente de atac aerian cu avioane Stukas 5.

Din nou, tinerii cursanţi au luptat, opţinând victorii aeriene şi terestre 
defi nitive.

III. Centrul de Instrucţie al Aeronauticii, a fost mutat la Clinceni în data 
de  26.01.1945, ulterior, la Mediaş iar o parte a fost redislocată la Boboc.

1. Comandor Dumitru Săndulescu (1945-1947) 
IV. Centrul de Instrucţie al Aeronauticii a fost mutat la Mediaş, în data 

de  15.01.1946.
1. Comandor Mihai Călinescu (1947-1948)

V. Centrul de Instrucţie al Aviaţiei se reîntoarce la Tecuci în data de 
01.02.1948.

1. Locotenent-colonel Dumitru Vasilescu (1949-1950)
2. Colonel Nicolae Dumitrescu (1950-1951)

VI. Centrul de Instrucţie al Aviaţiei se mută la Buzău în data de  
02.01.1951.

1. Locotenent-colonel Traian Gavriliu (1951-1952)
2. Locotenent-colonel Constantin Gheorghian (1952-1953) 
3. Locotenent-colonel Petre Agheici (1953).

3 A.M.R., Fond 359, Dosar 7, f. 93. 
4 Marin, Anton, Aripi în furtună, Editura Militară, Bucureşti, 1979, passim, pp.18-106. 
5 A.M.R., Fond 359, Dosar 8, f. 7. 
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 VII. Centrul de Instrucţie al Aviaţiei se reînfi inţează la Bacău.
 1. Colonel Ion Puia  (1968-1970)
 2. Colonel Gheorghe Moraru (1970-1977)
 3. Colonel Ion Săndulescu (1977-1981)
 4. Colonel Vladimir Buzdugan (1981-1992)
 5. Colonel Nicolae Petrescu (1992-1995)

VIII. Centrul de Trecere pe Avioane Supersonice, s-a înfi inţat în anul 2001 
la Bacău în tradiţia recunoscutei efi cienţe a funcţionării centrelor de aviaţie: 

1. Comandor Liviu Burhală (2001)
2. Comandor Virgil Ristea (2001-2004)

IX. După patru ani, la 1 septembrie 2008, în Şcoala de Aplicaţie pentru 
Forţele Aeriene „Aurel Vlaicu”, se reaşază Centrul de Instruire pentru 
Forţe Aeriene, comandat de comandor dr. Marius-Adrian Nicoară. Acest 
centru este continuatorul Centrului de Instruire al Aeronauticii, înfi inţat în 
anul 1917, fi ind structura specializată ce pune astăzi în practică conceptul 
de educaţie permanentă, de învăţământ şi instrucţie pentru armele Aviaţie, 
Artilerie şi Rachete Sol-Aer şi Radiolocaţie (desfăşoară cursuri de formare 
pe fi lieră indirectă, de carieră şi de nivel, pentru specializare şi perfecţionare 
a pregătirii în armă a ofi ţerilor, maiştrilor militari, subofi ţerilor, soldaţilor 
şi gradaţilor profesionişti, realizând instruirea în armă şi interarme la 
nivelul S.M.F.A., precum şi cercetarea aplicativă care iniţiază proiecte de 
reglementări în armă, şi de pregătire a personalului specializat pentru Forţele 
Navale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor). Centrul de Instruire pentru 
Forţe Aeriene din Şcoala de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene „Aurel Vlaicu” 
aliniază procesul de instruire în integralitatea sa standardelor, procedurilor şi 
tehnologiilor de instruire şi evaluare ale armatelor statelor membre NATO. 
Aici se pune în aplicare dictonul „Instruieşte-te aşa cum vei lupta”, pentru a 
forma luptători şi specialişti în operaţiile militare moderne.



Căpitan Andrei Popovici
Comandant al Centrului de Instruire al Aeronauticii

Tecuci, 1918-1920
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Căpitan av. Alexandru Paşcanu
Comandant al Centrului de Instruire al Aeronauticii

Tecuci, 1920-1921
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Locotenent-colonel Constantin Beroniade
Comandant al Centrului de Instruire al Aeronauticii

Tecuci, 1921-1924
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Maior av. Sever Pleniceanu
Comandant al Centrului de Instruire al Aeronauticii

Tecuci, 1924-1925
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Căpitan Traian Burduloiu
Comandant al Centrului de Instrucţie al Aeronauticii

Pipera, 1925-1926
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Locotenent-colonel/Comandor Gheorghe Negrescu
Comandant al Centrului de Instrucţie al Aeronauticii

Pipera, 1926-1928/1934-1935
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Maior Emanoil Ionescu
Comandant al Centrului de Instrucţie al Aeronauticii

Pipera, 1928-1929
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Locotenent-colonel Ştefan Protopopescu
Comandant al Centrului de Instrucţie al Aeronauticii

Pipera, 1929-1930
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Colonel av. Constantin Telemac
Comandant al Centrului de Instrucţie al Aeronauticii

Pipera, 1932-1933
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Căpitan-comandor Achile Diculescu
Comandant al Centrului de Instrucţie al Aeronauticii

Pipera, 1933-1934/1935-1937
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Locotenent-comandor Adrian Caşolteanu
Comandant al Centrului de Instrucţie al Aeronauticii

Pipera, 1937-1938
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Maior/comandor Gheorghe Vasiliu
Comandant al Centrului de Instrucţie al Aeronauticii

Pipera, 1930-1931, 1938-1939
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Comandor Alexandru Sahini
Comandant al Centrului de Instrucţie al Aeronauticii

Pipera, 1939-1940
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Comandor Vasile Constantinescu
Comandant al Centrului de Instrucţie al Aeronauticii

Pipera, 1940-1941
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Comandor Anton Marin
Comandant al Centrului de Instrucţie al Aeronauticii

Pipera, 1941-1944



Comandor Dumitru Săndulescu
Comandant al Centrului de Instrucţie al Aeronauticii

Mediaş, 1945-1947
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Comandor Mihai Călinescu
Comandant al Centrului de Instrucţie al Aeronauticii

Mediaş, 1947-1948
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Locotenent-colonel Traian Gavriliu
Comandant al Centrului de Instrucţie al Aviaţiei

Buzău, 1951-1952
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Locotenent-colonel Petre Agheici
Comandant al Centrului de Instrucţie al Aviaţiei

Buzău, 1953
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Colonel av. Ion Puia
Comandant al Centrului de Instrucţie al Aviaţiei

Bacău, 1968-1970
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Colonel av. Gheorghe Moraru
Comandant al Centrului de Instrucţie al Aviaţiei

Bacău, 1970-1977
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General-maior Ion Săndulescu
Comandant al Centrului de Instrucţie al Aviaţiei

Bacău, 1977-1981
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Colonel av. Vladimir Buzdugan
Comandant al Centrului de Instrucţie al Aviaţiei

Bacău, 1981-1992
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Colonel av. Nicolae Petrescu
Comandant al Centrului de Instrucţie al Aviaţiei

Bacău, 1992-1995
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General de fl otilă aeriană Liviu Burhală
Comandant al Centrului 95 de Trecere pe Avioane Supersonice

Bacău, 2001
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General de fl otilă aeriană Virgil Ristea
Comandant al Centrului 95 de Trecere pe Avioane Supersonice

Bacău, 2001-2004

92 



Comandor dr. Marius-Adrian Nicoară
Comandant al Centrului de Instruire pentru Forţele Aeriene 

Boboc, 2008-prezent
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Capitolul III
SCURT ISTORIC AL ŞCOLII MILITARE DE MAIŞTRI 
MILITARI ŞI SUBOFIŢERI AI FORŢELOR AERIENE 

„TRAIAN VUIA”., 
GALERIA COMANDANŢILOR INSTITUŢIEI

În sistemul învăţământului militar aeronautic, în perioada dintre 
cele două războaie mondiale, un loc important l-a ocupat formarea 
personalului tehnic necesar desfăşurării în bune condiţii a activităţilor de 
zbor din unităţile de aviaţie1. Pornind de la această necesitate, Direcţia 
aeronautică a înaintat Ministerului de Război, referate prin care s-a 
cerut înfiinţarea unei şcoli care să pregătească personal tehnic necesar 
pentru întreţinerea şi repararea avioanelor. 

Pe baza documentaţiei primite de la Direcţia Aeronauticii, 
generalul de brigadă Ion Răşcanu, ministru de război, a înaintat un 
raport regelui României, prin care se argumenta înfiinţarea şcolii. 
La data de 18 octombrie 1920, regele Ferdinand a semnat Înaltul 
Decret nr. 4167, prin care s-a hotărât înfiinţarea Şcolii de meseriaşi 
militari ai aeronauticii, prima şcoală destinată formării tehnicienilor 
de aviaţie. Şcoala şi-a început activitatea în anul 1920 pe aerodromul 
Bucureşti-Pipera2.

Comandanţii Şcolilor Tehnice Aeronautice au fost:
I. Şcoala Militară de Meseriaşi ai Aeronaticii şi-a început cursurile 

pe aerodromul Pipera-Bucureşti, 1920:
1. Locotenent-colonel Ion Capşa (16 octombrie 1920 - 

1 octombrie 1921)
2. Căpitan Toma Ioannin, (1 octombrie 1921 - 5 martie 1923)

II. Şcoala Tehnică a Aeronauticii (1923 – 1960)
1. Maior Gheorghe Marinescu - comandant (1923 - 1925)
2. Locotenent-colonel Constantin Celăreanu (1925 - 1932)
3. Comandor Alexandru Păun (1932 - 1938)
4. Comandor ing. Constantin Istrati (1938 - 1945)
5. Căpitan-comandor Victor Dumitrescu (1945)
6. Comandor Dumitru Săndulescu (1946)
7. Colonel Alexandru Zaharescu (1946 - 1947)

1XXX, „Istoria Aviaţiei Române”, Editura Ştiinţifi că şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984, 
p. 167.
2 Direcţia Aeronautică, Dosar 235, pp. 639-642.



– Un veac de instruire militară aeronautică (1 aprilie 1912 - 1 aprilie 2012) –

95 

8. Comandor Nicolae Balotescu (1947 - 1948)
9. Comandor Nicolae Grigore (1948)
10. Colonel Dumitru Pârvulescu (1948 - 1950)
11. Colonel ing. Achim Limbăşan (1950 - 1951)
12. Locotenent-colonel Mihail Popescu (1951)
13. Maior Stoica Cioceanu (1951 - 1953)
14. Colonel Teodor Tărnăuceanu (1953 - 1955) şi (1956 - 1957)
15. Locotenent-colonel Laurenţiu Manu (1957 - 1960)

III. Şcoala Militară de Maiştri de Aviaţie „Traian Vuia” (1960 – 1988)
1. Locotenent-colonel ing. Vasile Doljanu (1960 - 1968)
2. Colonel Dimitrie Moraru (1970 - 1985)
3. Colonel ing. Gheorghe Grigorie (1985)

IV. Grupul Aviaţie Şcoală Tehnică „Traian Vuia” (1988 – 1990) 
din subordinea Şcolii Militare de Ofiţeri Activi de Aviaţie „Aurel 
Vlaicu” Boboc.

1. Colonel ing. Alexandru Gheorghiu (1985 - 1989)
V. Şcoala Militară de Maiştri de Aviaţie „Traian Vuia” (1990 – 

2001)
1. General de fl otilă aeriană Viorel Andrei (1990 - 1996)
2. Comandor Teodor Cora (1989-1990) şi (1996 - 2001)

VI. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor 
Aeriene „Traian Vuia” începând cu anul 2001

1. Comandor Marian Milea (2001 - 2004)
2. Colonel Ilie Andrei (2004 - 2007)
3. Comandor Constantin Stanciu, începând cu anul 2007

În iarna anului 1920 - 1921, conducerea şcolii şi Direcţia Aeronauticii 
au căutat un nou local care să ofere condiţii bune desfăşurării procesului 
instructiv-educativ. Comandantul şcolii, locotenent-colonelul Ion Capşa, 
l-a delegat pe locotenentul Ion Radovici la Arad, pentru a inspecta 
câteva clădiri care aparţineau unei şcoli normale de fete din patrimoniul 
Ministerului Culturii Naţionale. Acest minister s-a oferit să cedeze în 
favoarea armatei o construcţie. În drum spre Arad, locotenentul Ion 
Radovici s-a oprit la Mediaş unde s-a întâlnit cu foşti memorandişti, 
participanţi la Marea Adunare de la 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia, 
avocatul doctor Dionisie Roman, avocatul Ion Moldovanu, precum şi 
cu alte oficialităţi locale3. Aceştia erau interesaţi să înfiinţeze în oraşul 
3 Iancu Gheorghe, „Contribuţia Consiliului Dirigent la consolidarea statului naţional român 
1918-1920,” Cluj-Napoca,   Editura Dacia, 1986, pp. 131, 271.
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Mediaş o şcoală militară, deoarece la acea vreme erau puţine şcoli cu 
predare în limba română. Localul oferit de primăria oraşului era o fostă 
cazarmă de husari rămasă goală, odată cu plecarea Regimentului 13 
Călăraşi la Orăştie. Clădirea fusese construită pe vremea împărătesei 
Maria Tereza4, şi purta denumirea de cazarma „Tudor Vladimirescu”5. 
În urma inspecţiei efectuată de căpitanul Toma Ioannin, al doilea 
comandant al şcolii, acesta a apreciat clădirea ca fiind corespunzătoare, 
iar şcoala se mută în localitatea Mediaş, începând cu vara anului 1921.

În anul 1924, prin Înaltul Decret Regal nr. 3761 din 10 noiembrie 
1924, s-a decis schimbarea denumirii şcolii în „Şcoala Tehnică a 
Aeronauticii,” fiind echivalată cu liceele industriale, ceea ce a făcut ca, 
an de an, concurenţa la admitere să fie tot mai mare.

Începând cu anul 1925, şcoala a benefi ciat de un aerodrom amenajat 
pe care se executa o susţinută activitate de zbor. De pe aerodromul şcolii au 
executat activităţi de zbor următoarele tipuri de avioane: Proto 2, SET-3, 
SET-7, Potez 25, SET- 31, Junker F13, Farman, IAR-14, IAR-21, IAR-22, 
IAR-15, IAR-16 şi IAR-81.

În data de 26 iulie 1931, principele Mihai a fost înscris în 
şcoală „din înalta dorinţă a Majestăţii Sale Regale Carol al II-lea”6. 
Înscrierea principelui Mihai ca elev al şcolii a fost benefică, deoarece 
în perioada imediat următoare s-au obţinut mijloace şi fonduri pentru 
dotarea laboratoarelor şi sălilor de clasă. Principele Mihai nu a urmat 
efectiv cursurile şcolii, dar a fost pregătit şi instruit în domeniul tehnic 
al aviaţiei la castelul Peleş din Sinaia.

De remarcat şi faptul că Hermann Oberth, pe atunci profesor la 
Liceul „Ştefan Ludwig Roth”, unde a predat fizica şi matematica, atelier 
şi desen tehnic, a obţinut permisiunea să experimenteze în atelierele 
şcolii de aviaţie, unde a început să construiască mici ajutaje necesare 
pentru producerea gazului de pompare, a construit apoi un nou model de 
motor rachetă şi mai multe modele de ajutaje.

De la înfiinţare şi până în anul 1941, şcoala a pregătit un număr de 
15 promoţii, însumând 467 de cadre tehnice pentru diferite specialităţi 
necesare aviaţiei române. 

4 Togan George, „Mediaş - istoria romanţată”, Editura Dacia Traiană, 1944, p. 127.
5 XXX, „Istoria Aviaţiei Române”, Editura Ştiinţifi că şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984, 
p. 169.
6Ibidem, fi la 11.
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În baza înţelegerii dintre România şi Germania, în toamna anului 1940, 
în şcoală şi-au făcut apariţia primii militari germani din cadrul Misiunii 
Militare Aeronautice Germane, 9 instructori care aveau să rămână în şcoală 
până la data de 23 august 1944 7. După examenele de admitere desfăşurate în 
vara anului 1943 pentru specialităţile ofi ţeri mecanici activi şi rezervă, 40 de 
elevi au fost trimişi în Germania pentru pregătire, în baza Ordinului Statului 
Major al Aerului din 5 iulie 1943, la 13 septembrie 1943, iar 82 de elevi au 
fost trimişi în Germania la cursurile de subofi ţeri tehnici de rezervă8.

La 23 august 1944, elevii şcolii tehnice erau plecaţi în stagiu de 
practică la Pipera (din 4 iunie 1944, elevii de la secţiile de ofiţeri activi 
şi maiştri activi, iar din 20 iunie 1944 şi elevii din secţiile de maiştri 
şi submaiştri de rezervă)9. Evenimentele i-au surprins pe stagiari în 
mijlocul luptelor într-o zonă deosebit de fierbinte. În luptele pentru 
eliberarea capitalei şi a împrejurimilor au acţionat şi efectivele de 
elevi ale şcolii, care au fost integrate forţelor principale angajate în 
luptă, coordonate de Comandamentul militar al capitalei. Subunităţile 
de elevi înscrise în trei escadrile şi aflate în subordinea Centrului de 
Instrucţie al Aeronauticii au luptat sub comanda comandorului Anton 
Marin10. Pe timpul încleştărilor, au căzut eroic la datorie următorii 
eroi: elevul plutonier-adjutant Zaharie Dinică, elevul caporal Decebal 
Popescu, maistru Adam Eugen, maistru Cazan Teodor, elev Ciobanu 
Ilie, căpitan Ciubotaru Ion, maistru Corbu Nicolae, locotenent Ionescu 
Jipa, maistru Lică Gheorghe, căpitan Munteanu Patriche, maistru Necu 
Ion, locotenent Neculce Vasile, locotenent Nenciulescu Constantin, 
maistru Osînceanu Ion, sublocotenent Popa Gheorghe, maistru Popa 
Vasile, maistru Racoviceanu Dan, sublocotenent Scântee Ion, maistru 
Stoica Dumitru, maistru Stoicescu Ranetti, maistru Şurcă Călin şi 
maistru Şurcă Gheorghe.

După cel de-Al Doilea Război Mondial, o grijă permanentă a 
conducerii şcolii, a personalului şi a elevilor a fost de a completa 
baza materială cu noi dotări care să vină în sprijinul procesului de 
învăţământ şi să creeze condiţii mai bune de muncă şi viaţă. Şcoala 
avea un mare parc de avioane. În anul 1955, elevii studiau şi exploatau 
avioanele de fabricaţie românească IAR-80 şi IAR-39. De asemenea, 
existau pentru studiu avioane PO-2 de legătură şi observare, IAK-18 
7Monitorul Oastei, nr. 68/ 15 noiembrie 1924, fi la 12.
8Ibidem, fi la 75.
9Registrul cu procesele verbale ale Consiliului profesoral 1927-1949, pp. 576-580.
10Învăţământul militar românesc, Editura Militară, Bucureşti, 1986, pp. 129-221.
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de şcoală, IL-10 de asalt, NARDI şi avioane Messerchmidt (în 1956 
au fost casate).

Între anii 1956-1970, şcoala a primit avioane cu reacţie de 
vânătoare MIG-15, iar în anul 1957, un IAK-21, IAK-17, MIG-15 
bis, apoi la 1 septembrie 1970, serviciul tehnic a fost dotat cu un 
avion MIG-21 RFM11.

În perioada anilor 1966 –1980, au avut loc numeroase schimburi 
de experienţă cu cadrele didactice de la Şcoala de Maiştri Militari de 
Marină din Constanţa şi ale unor şcoli de maiştri din garnizoanele 
Braşov şi Sibiu, ocazie cu care au fost organizate schimburi de 
experienţă.

La 20 noiembrie 1979, şcoala a fost vizitată de o comisie 
guvernamentală în vederea şcolarizării unui grup de elevi africani. 
Ca urmare a aprecierii pozitive a modului de pregătire din şcoală, 
între anii 1980-1982 au fost şcolarizaţi elevi din Zimbabwe12. 

Începând cu data de 17 decembrie 1989, orele 19.20, instituţia 
a participat la misiuni în oraşul Mediaş, cu calm, discernământ şi 
luciditate, apreciate de presa locală, respectiv în ziarele „Vocea 
Mediaşului”, „Tribuna Sibiului” şi „Armata poporului”13.

Începând din data de 24 ianuarie 1990, în baza aprobării 
ministrului apărării naţionale, Grupul Aviaţie Şcoală Tehnică „Traian 
Vuia” redevine Şcoala Militară de Maiştri de Aviaţie „Traian Vuia” 
şi trece din subordinea Şcolii Militare de Ofiţeri de Aviaţie „Aurel 
Vlaicu”, în subordinea Comandamentului Aviaţiei Militare14, sarcina 
principală a instituţiei fiind în continuare aceea de a pregăti personalul 
tehnic din aviaţia militară.

Principalele caracteristici ale perioadei care a urmat evenimentelor 
din decembrie sunt încetarea politizării învăţământului desfăşurat în 
şcoală şi creşterea ponderii orelor de specialitate.

La seria de cursanţi 1999-2001, datorită adoptării filierei indirecte 
de admitere (din rândul militarilor angajaţi pe bază de contract), s-a 
redus durata de pregătire la 2 ani.

Personalul tehnico-ingineresc a fost preocupat şi de implementarea 
cunoştinţelor legate de modernizarea avionului MIG-21 (LANCER) 
11Ibidem, fi la 26.
12Ibidem, fi la 148.
13Arhiva şcolii Dosar nr. 4/1991 cu rapoarte, analize şi dări de seamă privind evenimentele 
deosebite, pp. 56-59.
14 Ordinul C.Av.M. nr. AS 0308/27.02.1990
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cu aparatură de radionavigaţie şi de descoperire a ţintelor, similară 
cu aceea de pe cele mai moderne aeronave aflate în dotarea statelor 
membre ale NATO. În acest scop, procesul de învăţământ se desfăşoară 
preponderent în laboratoare, săli de specialitate, ateliere şcolare, 
precum şi în parcul de aeronave.

Caracterul integrator al celor trei arme din compunerea Forţelor 
Aeriene-Aviaţia, Radiolocaţia, Artileria Antiaeriană şi Rachetele 
Sol-Aer, a determinat în mod obiectiv ca şi pregătirea viitorilor specialişti, 
maiştri militari şi subofi ţeri, care deservesc tehnica de luptă din dotare, să 
se realizeze într-o concepţie unitară şi într-o singură instituţie militară de 
învăţământ, Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofi ţeri a Forţelor 
Aeriene „Traian Vuia”. La reorganizare se preiau tradiţiile Şcolii Militare de 
Subofi ţeri de Artilerie Antiaeriană înfi inţată în anul 193815, a Şcolii Militare 
de Subofi ţeri de Radiolocaţie, înfi inţată în anul 195916, respectiv a Şcolii 
Militare de Maiştri Militari de Artilerie Antiaeriană şi Radiolocaţie apărută 
în anul 196017 şi a Şcolii Militare de Maiştri Militari şi Subofi ţeri de Apărare 
Antiaeriană din anul 1995, transformată în anul 1997 în Şcoala Militară de 
Maiştri Militari şi Subofi ţeri a Forţelor Aeriene, comasate din 1 octombrie 
2001 cu Şcoala Militară de Maiştri de Aviaţie „Traian Vuia” din Mediaş.

În condiţiile restructurării rapide, preocuparea principală a conducerii 
şcolii şi a corpului personalului didactic a fost aceea a organizării şi 
desfăşurării procesului de învăţământ la un înalt nivel calitativ în scopul 
îndeplinirii obiectivului principal al şcolii, formarea de maiştri militari şi 
subofi ţeri cu temeinice competenţe de luptători şi conducători ai grupurilor 
militare mici, bine pregătite teoretic, având deprinderile necesare exploatării 
şi menţinerii în stare de funcţionare a tehnicii din dotare.
15 La 1 aprilie 1938 a luat fi inţă în Bucureşti, sub comanda maiorului Ion Bungescu, Centrul 
de instrucţie pentru Apărare Contra Aeronavelor, în compunerea căruia exista şi o Şcoală de 
subofi ţeri cu un efectiv de 80 de elevi. „Prin înfi inţarea unei şcoli militare proprii - spune 
primul ei comandant Ion Bungescu - artileria antiaeriană a fost defi nitiv confi rmată ca armă”, 
vezi General de divizie (r) Eugen Teodorescu, locotenent-colonel Dr. Visarion Neagoe, 
Istoria Artileriei şi Rachetelor Antiaeriene Române, Editura Modelism, Bucuresti, 1997.
16La 6 noiembrie 1959 a luat fi inţă Şcoala Militară de Subofi ţeri de Radiolocaţie, care va 
funcţiona pe lângă Şcoala Militară de Ofi ţeri de Radiolocaţie.
17Prin ordinul C.L.1778 din 28.07.1960 s-a înfi inţat Şcoala Militară de subofi ţeri de Artile-
rie Antiaeriană şi Radiolocaţie prin contopirea celor două şcoli de profi l. După reînfi inţarea 
corpului maiştrilor militari în anul 1960, această şcoală devine Şcoala Militară de Maiştri 
Militari de Artilerie Antiaeriană şi Radiolocaţie.
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O atenţie deosebită s-a acordat califi cării, perfecţionării şi realizării 
într-o formă specializată şi bine defi nitivată a curriculumului şcolii, respectiv 
a planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare.

Din anul 2003 se derulează, în şcoală, cursul de pregătire militară 
leadership după modelul englezesc de formare a conducătorilor de grupuri 
militare mici. Primul curs s-a desfăşurat pe durata a două săptămâni 
(09-20.06.2003) cu  elevii anului întâi care şi-au format practic, abilitatea 
de lider. Pe toată durata primului curs de leadership, instructorii şi elevii au 
fost consiliaţi din partea Royal Air Force de către fl ight seargeant (plutonier 
major) Andy Richardson, instructor la Centrul de instruire leadership din 
baza de formare R.A.F.Halton şi fl ight seargent Bob Lamb, instructor în 
cadrul aceluiaşi centru. În luna martie a anului 2003, instructorii şcolii au 
participat la şedinţe practice şi dezbateri în cadrul Centrului de pregătire a 
liderilor din Royal Air Force Halton.

Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor 
Aeriene „Traian Vuia” funcţionează din data de 01.09.2004, 
conform Ordinului ministrului apărării naţionale nr. MS 74/2004 
şi a Ordinului ministrului apărării naţionale M. 167 din 23.11.2004, 
în locaţia Boboc - Buzău, formând împreună cu Şcoala de Aplicaţie 
pentru Forţele Aeriene „Aurel Vlaicu” o puternică platformă de 
învăţământ a Forţelor Aeriene, unde se formează ofiţeri, maiştri 
militari şi subofiţeri pentru toate cele trei arme aviaţie, radiolocaţie, 
rachete şi artilerie antiaeriană atât pentru Ministerul Apărării 
Naţionale, cât şi pentru alţi beneficiari cum ar fi Ministerul 
Administraţiei şi Internelor.

Data de 1 octombrie 2004 reprezintă data la care noua instituţie 
militară de învăţământ se redislocă, într-o nouă concepţie, pentru a funcţiona 
împreună cu Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Aeriene „Aurel Vlaicu’’, în 
localitatea Boboc, judeţul Buzău. Fiind singura şcoală de profi l din ţară.

În perioada 12.-14.07.2006 s-a întocmit documentaţia pentru aprobarea 
semnelor heraldice ale şcolii: stemă, ecuson, steag de identifi care, insignă. 
Comisia de heraldică a Ministerului Apărării Naţionale a aprobat toate 
însemnele heraldice solicitate, simbol al tradiţiei aproape seculare a acestei 
instituţii.
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Locotenent-colonel Ioan Capşa
Comandant al Şcolii Tehnice a Aeronauticii, 

Pipera, 1920-1921 
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Căpitan Toma Ioannin
Comandant al Şcolii Militare de Meseriaşi ai Aeronauticii

Pipera, 1921-1923
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Maior Gheorghe Marinescu
Comandant al Şcolii Tehnice a Aeronauticii

Pipera, 1923-1925
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Locotenent-colonel Constantin Celăreanu
Comandant al Şcolii Tehnice a Aeronauticii,

1925-1932
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Comandor Alexandru Păun
Comandant al Şcolii Tehnice a Aeronauticii,

1932-1938
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Comandor ing. Constantin Istrati
Comandant al Şcolii Tehnice a Aeronauticii,

1938-1945
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Căpitan-comandor Victor Dumitrescu
Comandant al Şcolii Tehnice a Aeronauticii,

1945
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Comandor Dumitru Săndulescu
Comandant al Şcolii Tehnice a Aeronauticii,

1946
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Colonel Alexandru Zaharescu
Comandant al Şcolii Tehnice a Aeronauticii,

1946-1947
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Comandor av. Nicolae Balotescu
Comandant al Şcolii Tehnice a Aeronauticii,

1947-1948
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Comandor Nicolae Grigore
Comandant al Şcolii Tehnice a Aeronauticii,

1948
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Colonel Dumitru Pârvulescu
Comandant al Şcolii Tehnice a Aeronauticii,

1948-1950
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Colonel ing. Achim Limbăşan
Comandant al Şcolii Tehnice a Aeronauticii,

1950-1951
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Locotenent-colonel Mihail Popescu
Comandant al Şcolii Tehnice a Aeronauticii,

1951
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Maior Stoica Cioceanu
Comandant al Şcolii Tehnice a Aeronauticii,

1951-1953
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Colonel Teodor Tărnăuceanu
Comandant al Şcolii Tehnice a Aeronauticii

„Traian Vuia“, 1953-1955 şi 1956-1957
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Locotenent-colonel Laurenţiu Manu
Comandant al Şcolii Tehnice a Aeronauticii

 „Traian Vuia“, 1957-1960
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Locotenent-colonel ing. Vasile Doljanu
Comandant al Şcolii Militare de Maiştri de Aviaţie 

„Traian Vuia“, 1960-1968
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Colonel Dimitrie Moraru
Comandant al Şcolii Militare de Maiştri de Aviaţie

 „Traian Vuia“, 1970-1985
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Colonel ing. Gheorghe Grigorie
Comandant al Şcolii Militare de Maiştri de Aviaţie

 „Traian Vuia“, 1985
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Colonel ing. Alexandru Gheorghiu
Comandant al Grupului Aviaţie Şcoală Tehnică

„Traian Vuia“, 1985-1989



122 

General fl .aer.ing. Viorel Andrei
Comandant al Şcolii Militare de Maiştri de Aviaţie

„Traian Vuia“, 1990-1996
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Comandor Teodor Cora
Comandant al Şcolii Militare de Maiştri de Aviaţie

 „Traian Vuia“, 1989-1990/1996-2001
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Comandor Marian Milea
Comandant al Şcolii Militare de Maiştri Militari 
şi Subofi ţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia“, 

2001-2004
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Colonel Ilie Andrei
Comandant al Şcolii Militare de Maiştri Militari 
şi Subofi ţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia“ 

Ziliştea-Boboc, 2004-2007
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Comandor Constantin Stanciu
Comandant al Şcolii Militare de Maiştri Militari 
şi Subofi ţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia“, 

din 2007
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Capitolul IV
SCURT ISTORIC AL ACADEMIEI FORŢELOR AERIENE 

ROMÂNE „HENRI COANDĂ”. 
GALERIA COMANDANŢILOR INSTITUŢIEI

Instituţia a funcţionat sub diferite denumiri şi structuri, fi ind reorganizată 
prin Hotărârea Guvernului României nr. 616 din 11 august 1995, sub 
denumirea de Academia Aviaţiei şi Apărării Antiaeriene, iar prin Decretul 
Prezidenţial nr. 71 din 22.04.1996, a primit denumirea patronimică „Henri 
Coandă”. Începând cu august 2000, academia este denumită Academia 
Forţelor Aeriene „Henri Coandă”, prin Hotărârea Guvernului României 
nr. 696/17.08.2000, la baza acesteia stând Dispoziţia Statului Major General 
nr. G 2/8 din 03.08.2000, privind compunerea de pace a Armatei României1.
   Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă“ continuă activitatea 
Institutelor Militare de Aviaţie „Aurel Vlaicu”, de Radiolocaţie 
„Avram Iancu” şi de Rachete şi Artilerie Antiaeriană „General 
Bungescu”2, fi ind o instituţie militară de învăţământ superior 
unică prin fi nalităţile sale în spaţiul învăţământului românesc.
Proiectarea, organizarea şi derularea procesului educaţional şi a activităţii 
de cercetare ştiinţifi că se realizează în concordanţă cu standardele naţionale 
în domeniu, Convenţia de la Bologna, recomandările Consiliului Europei 
şi Parlamentului European în domeniul educaţiei şi formării continue, 
dar şi cu standardele de instruire existente în armatele partenere3.
             Misiunea fundamentală este formarea ofi ţerilor licenţiaţi în domeniul 
„Ştiinţe militare  şi informaţii”, pentru Statul Major al Forţelor Aeriene, 
pentru celelalte categorii de forţe armate, pentru Ministerul Administraţiei 
şi Internelor şi alţi benefi ciari4.

1 Coordonator Cdor prof.univ.dr. Gabriel-Florin Moisescu, „Carta Universitară a Academiei 
Forţelor  Aeriene „Henri Coandă”, preambul p. 6, www.afas.ro.
2 www.afas.ro.
3Coordonatorul comisiei de elaborare: Cdor prof.univ.dr. Gabriel-Florin Moisescu 
„Op. cit”. preambul p. 5.
4 Ibidem, p. 7
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General-maior prof.univ.dr. Petrişor Mandu
Comandant al Academiei Forţelor Aeriene

„Henri Coandă“ Braşov, 1995-2002
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General-maior prof.univ.dr. Constantin Zaharia
Comandant al Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandă“ 

Braşov, 2002-2006
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Colonel prof.univ.dr. Vasile Marin
Comandant al Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandă“ 

Braşov, 2006-2007
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Comandor prof.univ.dr. Gabriel-Florin Moisescu
Comandant al Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandă“ 

Braşov, din 2007
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ÎNCHEIERE

Dezvoltarea dinamică şi tumultuoasă a instruirii aeronauticii române, bogat 
reprezentată de personalităţi şi fapte, a ţinut pasul cu aeronautica mondială. În 
această sută de ani, dacă un tânăr român s-ar fi  născut la 1900 şi ar fi  fost atras 
de activitatea aeronautică, copil fi ind, putea cunoaşte aeroplanele şi asista la 
reuşitele lui Aurel Vlaicu. Putea apoi zbura ca tânăr pilot începând cu anii 1918 - 
1919 în acţiunile militare ale aeronauticii române din timpul Primului Război 
Mondial, urmând ca în perioada interbelică şi pe timpul celui de-al Doilea Război 
Mondial să fi  zburat pe aviaţia motoarelor cu piston, de la care se scosese tot ce 
se putea din punct de vedere tehnic. La 45 de ani, la sfârşitul celui de-Al Doilea 
Război Mondial, trebuia să deprindă zborul aeronavelor cu reacţie dacă dorea 
să-şi continue activitatea de pilot militar, asemenea piloţilor români trimişi în 
Germania până la 23 august 1944, pentru a se pregăti să zboare primul tip de 
avion militar cu reacţie Messerschmidt - 262 (Me - 262). Unui asemenea ritm 
de dezvoltare a trebuit să-i facă faţă învăţământul militar de aviaţie, ritm în care 
cunoştinţele se uzau şi se uzează foarte rapid.

Apreciem în fi nal că veacul de instruire aeronautică la şcolile de la Ziliştea, 
actualul Boboc-Buzău, au dat şi dau Forţelor Aeriene Române baza succesului, 
efi cienţei şi funcţionalităţii, că noua fi lozofi e conceptuală şi organizatorică de 
formare, perfecţionare şi specializare a personalului aeronautic, înseamnă a 
concepe forme noi de învăţământ, pentru a se însuşi cât mai multe cunoştinţe. 
Viitorul ce se naşte sub ochii noştri trebuie prevăzut şi pregătit, construit 
chiar. Şcoala de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene „Aurel Vlaicu” transmite 
tinerilor piloţi, controlorilor de trafi c aerian, meteorologilor stat-majoriştilor şi 
tehnicienilor, dar şi rachetiştilor, artileriştilor antiaerieni şi radiolocatoriştilor 
cunoştinţe verifi cate, reţete care au reuşit, obiceiuri şi deprinderi care s-au 
dovedit utile. În universul tehnic al forţelor aeriene nu există acţiune efi cientă, 
care să nu ceară cooperarea militarilor din toate specialităţile.

Aeronautica română are nevoie de mulţi oameni inteligenţi, instruiţi şi 
bine antrenaţi. În domeniul forţelor aeriene mondiale este astăzi o mare cursă 
în care cunoştinţele se uzează şi se demodează mai repede decât tehnica şi, 
de aceea, credem că modernizarea efi cientă a instruirii practic-aplicative din 
Forţele Aeriene Române poate asigura premisele unor reuşite depline.

Notă. Cu toate eforturile autorilor şi sprijinul instituţiilor ale căror  arhive le-am studiat, 
din păcate  fotografi ile a 5 comandanţi (comandor Justin Porical, comandor Vasile Constantinescu, 
locotenent-colonel Dumitru Vasilescu, colonel Nicolae Dumitrescu, locotenent-colonel Constantin 
Gheorghian) nu au fost găsite. Sperăm ca în viitor, cercetarea ce rămâne oricum deschisă să completeze 
această lacună în ediţii viitoare sau studii complementare.
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