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în aprilie 1942 Flotila d" Hidroaviaţie era încadrata în Corpul Aero-Marin!
subordonat Marinei Militare. Schema de organizare, după uncie modificAri operate la
stirşitul celor şase luni de rAzboi, !ie prezenta astfel':
I. Comanda Flotilei
- comandant (pilot prim)
- biroul l organizare, infonnare şi contrainformare
- biroul 2 infonnaţii şi servicii

2. Escadrila I OI Hidro-patrulare - prima forll combativL
- comandant (pilot prim)
- 7 ofiţeri piloţi şi observatori
- JO adjutanţi piloţi primi şi secunzi
- 11 maiştrii şi subofiţeri
- 6 mecanici de bord
- 3 ofiţeri şi 8 maiştri radiotelegrafişti
- 1 adjutant major şef bombardament şi mitraliere de bord
- 5 sergenţi mitraliori de bord
- 2 mecanici de bord
- I maistru armurier
- I sergent major mecanic auto

3. Escadrila 102 Hidro-informaţii - a doua forţl combativ!
- comandant (pilot prim)
- 15 ofiţeri piloţi şi observatori
- I ofiţer şi 8 maiştri radiotelegrafişti
- 4 mecanici de bord (1 subofiţer, l sergent şi 2 caporali)
- 2 adjutanţi şefi bombardament şi mitraliere de bord
- 6 mitraliori de bord (2 sergenţi, 2 caporali şi 2 soldaţi)
- 1 medic (sublocotenent rezervist)
•Piteşti.
1

Arhivele Militare Romane. Fond Flotila Hidro. Dosar 187, f. 232-233.
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- l mecanic auto (sergent major)
- l maistru armurier
4.

t
I

I

Secţia foto

- comandant ofiţer navigant
- 3 tehnicieni (mecanic foto, subo

r electrician şi un mecanic auto)

5. Ba7.a Flotilei de Hidroaviaţie
- personal navigant ( l O ofiţeri şi wţ subofiţer mitralior de bord)
- I ofiţer (administraţie)
I
1

- 1 subofiţer (administraţie)
- l

ofiţer echipaje

!

J'

- 13 subofiţeri.

Pentru anul 1942 zona de responsabilitate bombardamentului Aero-MarinA şi
itinerariile hidroavioanelor ,,K.A.N.T." şi „Savoia"I au fost stabilite dupl\ cum rezultl\
din graficul unnl\to~:
Cele două escadrile hidroaviaţie (101 şil 102) aveau baza la Mamaia cu
hidroscala principali\ pe lacul Siutghiol (v. schema).j Se mai dispunea şi de o hidroscală
de lucru pe lacul Hadgi-Bey (Odessa) folosit! ca aNtor pentru hidroavioanele ce s-ar fi
aflat în pană în apropierea acestei zone.
I
Hidroaviaţia a îndeplinit în anul 1942, imp1rtante misiuni de luptl, printre cele
mai importante fiind:
- căutarea şi vanătoarca de submarine până a Odessa;
- escorta antisubmarini;
I
- supravegheri şi recunoaşteri în zona litoralului rom!nesc;
- căutarea dt: nave, mine şi pete de ulei;
I
- legături aeriene Constaoţa-Odessa şi ina~·i, Odessa-Cetatea Albă şi retur;
- raiduri legături de comandament Constan -Bucureşti şi Bucureşti-Constanta
- transporturi de materiale, alimente şi p onal la Şagani şi la hidroscala de
rezervă de la Hadgi-Bey şi pentru hidroavionul Sa oia SS nr 1 rtmas în pană pe lacul
Sinoe.
•
I
Documentele de arhivl\ consemneaz.a rluşita unei misiuni a locotenentcomandorului Borcescu Gheorghe, din 4 octombrie 942:
Pentru deplasarea operativi\, eventuală, a ·droavioanelor romAneşti pc coasta
de nord a Mării Negre erau necesare anumite infprmaţii cu caracter militar. Pentru
aceasta ofiterul a executat, la ordin, o recunoaşter~ din zbor pe itinerariul Constanţa
Sevastopol - Novorosisk, fiind îmbarcat pe unul !dintre hidroavioanele germane de
transport „B.W." care avea ca line aeriană Consţ&nţa - Sevastopol - Novorosisk Voroşilomsk şi înapoi. Informaţiile culese, importarţte din punct de vedere al acţiunilor
de luptă, au fost analizate de către Statul Major ~I
Marinei Militare Române stând la
baz.a stabilirii misiunilor urmAtoare ale hidroaviaţiei
frontul maritim3•
Ca evenimente mai deosebite în acest
a fost amerizarea forţatA a unui
hidroavion românesc, în ziua de 9 mai, în portul C stanţa. Acesta a capotat în dreptul
2
i

I

Arhivele Militare Romlnc. Fond F. N. M. Dosar 288, p. 173-1 ~Arhivele Militare Romlne. Fond Flotila de Hidroaviatic, Dosar 1182, p. 353.
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danei numind 5 rupându-se în doull. Din fericire echipajul s-a salvat însa hidroavionul
a trecut Ia capitolul pierderi.
În registrul istoric al Hidroaviaţiei din anul 1942 este consemnată activitatea
de înalt profesionalism a ofiţerilor de marini observatori aerieni care au participat la
misiunile Escadrilei 101 Hidro-patrulare şi a Escadrilei 102 Hidro-informaţii. Sunt
citaţi clpitanii Bldescu Mircea, Giurgea Constantin, Gheorghiu Filimon, Botez.atu
Ştefan, Simionescu Gh., Râmniceanu Cristian, locotenenţii· Ciobanu Teodor,
Nicolaescu Dan, Nuţu Pavel, Petrescu Francisc, Panait Dumitru şi Grigoriu Mihai.
Pe parcursul anului 1942 au avut loc diferite fluctuaţii în ce priveşte efectivele
de cadre şi trupi, numlrul hidroavioanelor din dotare, şi al mitralierelor de la bordul
acestora. In ultimul trimestru al anului existau ca operative 5 hidroavioane K.A.N.T.-Z.
501 (purtau numerele 1, 4, 8, 9, 10) şi 18 mitraliere. Se mai aflau în dotarea Flotilei de
Hidroaviaţie 2 avioane Fleet (pentru şcoală) 6 hidroavioane Savoia (55, 56, 62 bis), 4
hidroavioane K.A.N. T. 501, 1O hidroavioane Heinkel, 6 şalupe (pentru transport
sanitare, manevră, remorca şi de salvare la mare), 3 puiuri" şi 2 barei de metal pentru
transport materiale, un feribot şi 32 de aparate foto „Nistri", 30 şi 21 4 •
În anul 1943 activitatea operativa a Hidroaviaţiei începe cu luna martie. Din
cauu lacului Siutghiol înghetat în lunile ianuarie şi februarie nu s-a executat nici o
misiune de rAzbOi.
Prin Ordinul General de Operaţiuni nr. 2/1943, al Diviziei de Mare pentru
Escadrilele 101, 102 Hidro se stabilesc urmltoarele misiuni:
l. Escadrila 102 Hidro-informaţii:
a) La ordinul comandamentului Aero-Marinl, lucrând cu Escadrila 101
Hidro-patrulare de la baza Siutghiol şi cu o secţie de hidroavioane de la hidroscala
Hadgi-Bey (Odessa) va acţiona în largul coastei Mangalia - Oceacov. Pentru a
economisi timp de zbor şi pentru a se asigura escortele pAnl la clderea serii, Escadrila
va studia şi pune în lucru cit mai repede hidroscale auxiliare în regiunea Sulina - Sf.
Gheorghe şi lacul Dumas (satul Tuzla, Odessa);
b) La ordinul comandamentului Aero-Marinil va interveni la alarma, pentru
clutarea submarinelor sau a unor obiecte suspecte, raportând ulterior cine a declanşat
misiunea şi rezultatele obţinute;
c) Va ataca cu bombe, numai la ordinul comandamentului Acro-Marinii,
contra navelor de suprafaţll;
d) Va ţine permanent contactul cu Comandamentul Aero-Marinll şi va infonna
continuu despre navele de suprafaţl, care se identific! sau chiar rlspund semnalului de
identificare, raportând prin radio.
2. Escadrila I O1 Hidro-patrulare avea aceleaşi misiuni ca şi Escadrila I 02,
lucrând însll numai de la hidroscala Siutghiol. Prin acest ordin Bazei Flotilei de
Hidroaviaţie îi revenea ca misiune sa asigure paza tcrestrll a unitlţilor
Comandamentului Acro-Marini.
în conformitate cu cerinţele rAzboiului pe mare Escadrila I O1 Hidro-patrulare
şi Escadrila 102 Hidro-informaţii au îndeplinit, în anul 1943, numeroase misiuni de
rllzboi folosind hidroscala permanent! de la Mamaia şi hidroscala Hadgi-Bey (Odessa).
• AmbirclJiune de dimensiuni mici propulsall cu rame.
'Arhivele Militare Roml'lne. Fond Flotila de Hidroaviaţie, Dosar 193, p. 20-22.
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Principalele activităţi operative ale hidroavioanel~r de pe hidroscala Hadgi-Bey au
,
constat în:
- asigurarea protecţiei aeriene şi antis~marine a convoaielor vaselor de
transport pe rutele Chilia - Constanta, Insula S alin - Sulin8, Oceacov - Odessa,
Sulina - Insula Şerpilor, Odessa - Sulina, Odessa - ceacov, Bugaz. - Odessa, Crimeea Odessa, Cap Tandra - Odessa.
;
- recunoaşteri de colllită Odessa - Cap Tancifa, Sulina - Odessa etc.
Pe timpul misiunilor de protecţie aeriana ~ convoaielor au avut loc numeroase
angajamente de luptă. Piloţii şi mitraliorii de la bordul hidroavioanelor au condus
aparatele cu măiestrie şi daruire, au folosit eficien~ armamentul din dotare reuşind sli
avarieze şi sA disperseze avioanele inamice.
ziua de 22 noiembrie 1943,
hidroavionul He. 114 nr. 2 de Ia hidroscala Had i-Bey a fost atacat de trei avioane
sovietice în timp ce asigura protecţia unui col·oi de nave transportoare. Lupta
desflşurată într-un net raport de inferioritate a fost iolentă. Cu 40 de găuri în Rotoare,
cu aparatura de pilotaj distrusa şi pilotul uş r rănit hidroavionul a continuat
angajamentul cu avioanele inamice reuşind sli le di~perseze. Peste o sliptamAnl acelaşi
hidroavion decolând de la hidroscala Hadgi-Bey a (ntrat în pierdere de vitezli deasupra
apei şi capotând s-a scufundat. Echipajul nu a suterit pierderi reuşind sa se salveze.
Avarii a suferit şi hidroavionul He. 114 nr. 42 prin spargerea la amerizare a flotorului
din dreapta. Amerizări forţate s-au produs şi ~ Limanul Nistrului. Multe dintre
misiunile de protecţie s-au destlşurat în condiţii ~teo nefavorabile. Nu de puţine ori
lacul Hadgi-Bey a fost montat de vânturi putemiţe care au pus probleme deosebite
folosirii hidroavioanelor. De exemplu, în ziua de 2! septembrie 1943 vântul puternic şi
valurile mari au smuls hidroavioanele de la geam~durll fiind în pericol de scufundare.
Numai prin intervenţia curajoasă a echipajelor s~a reuşit, cu multă muncii şi mare
greutate, ca aparatele sll fie aduse la mal unde i au fost bine asigurate. Eforturile
militarilor au fost mai mari şi pentru faptul cA şalupa cu motor nu a funcţionat iar puiul
nu a putut fi folosit din cauz.a furtunii. Numeroase ţisiuni au îndeplinit în anul 1943 şi
hidroavioanele cu baz.a la Mamaia (Constanţa). Sec ia operativă de aici, având în dotare
2 hidroavioane He. 114 şi 3 hidroavioane K.A. .T. în stare de luptl a executat
recunoaşteri asupra litoralului maritim în zonele Constanta, Tuzla, Mangalia, Sf.
I
Gheorghe, Sulina, Insula Şerpilor, Odessa. Cen~_tl de greutate al activitlţii Secţiei
Operative de la Mamaia l-a constituit escorta antisjmarină şi aeriană a convoaielor de
nave transportoare pe rutele Constanta - Sevastopo~, Sevastopol - Constanţa, Constanţa
- Sulina, Sulina - Constanţa; Sevastopol - Sulina, rosfor - Constanţa, Sf. Gheorghe Sevastopol, Bugaz - Odessa, Odessa - Sevastopol. ~
Un eveniment mai deosebit s-a consuma~ în ziua de 7 octombrie 1943 în
timpul misiunii de escortă contra submarinelor şi a .viaţiei inamice a convoiului format
din vasul „Prodromos" şi 5 R - B pe ruta Sf. GUorghe - Sevastopol. La orele 21 23 ,
3 avioane torpiloare sovietice au atacat formaţia i de nave lansând 3 torpile asupra
vasului „Prodromos" 2 prin pupa şi una prin provlflră a lovi îns1 ţinta. Hidroavionul
He 114 nr 7 din escortă s-a angajat în luptll cu oate annele de la bord reuşind sll
îndep!rteze avioanele atacatoare şi să asigure cont' area marşului de clltre convoi.
Un document din arhivele militare Piteşti rinregistreaza pentru hidroavioanele
operative de la Mamaia 9 misiuni de escortă ~ luna noiembrie 1943 pe rutele
Constanţa - Sevastopol şi Sevastopol - Constanţa. 1\u fost asigurate convoaiele formate
1

Jîn

http://cimec.ro

HIDROAVIAŢIA ROMÂNĂ ÎN CEL DE-AL II-LEA RĂZBOI MONDIAL.

391

din distrugltoare, R-B, U.J. M.F.P. 5, vânătoare de submarine puitoare de mine şi vase
de transport printre care s-au aflat „România", ,,Ardeal", „Santa F', tancul „Bacus". La
17 decembrie 1943 au sosit din Gennania 13 hidroavioane He. I 14 A, ambarcate în 37
de vagoane.
ln hma noiembrie 1943 Escadrila 101 Hidro-patrulare se transform! în
Escadrila 101 Hidro-infonnare având ca materia] volant 3 hidroavioane K.A.N.T.-Z:
2 hidroavioane He 114 şi 2 avioane Fleet. Mai târziu se mai primesc de la Escadrila
Hidro-Patrulare inel 5 hidroavioane He 114. Un angajament aerian de lupta se
desflişoara în ziua de 14 decembrie 1943. Convoiul de transport format din 2
distrugltoare, purtltorul de mine „Amiral Murgescu" 3 R-B, l vân!tor de submarine
(V. S.) şi vasul „Cassa", a fost atacat pe ruta Constanţa - Sevastopol, la orele 15, 20 de
avioane torpiloare sovietice. De remarcat ci una dintre torpilele lansate a fost
bombardata şi explodata de un hidroavion He 114 comandat de căpitanul aviator
Rldulescu, având ca observator un tânăr locotenent.
Printre ofiţerii de marin! observatori aerieni, care au luat parte la realizarea
misiunilor operative ale hidroaviaţiei în anul 1943 s-au distins prin însuşirile lor
deosebite aspiranţii: Vlădescu Emil, Bâru Eugen, Gheorghiu Adrian şi Stepancovski
Chirii.
Flotila de Hidroaviaţie a fost dotata în anul 1944 cu hidroavioanele He 114 A
sosite din Germnania şi montate în ţari, aparate modeme, serie noul, bine înzestrate cu
6
arme de bord şi de performant! superioarA • Hidroavionul He 114 A era foarte
manevrier, în mii.sur! s! execute zboruri în picaj pini la 50° situaţie din care putea
lansa bombele din dotare. Acesta s-a dovedit un bun vânător contra avioanelor şi
7
hidroavioanelor marinei sovietice din Marea Neagrl .
Misiunile operative au gravitat în special în jurul acţiunilor de escortă
antisubmarin! a convoaielor care devin n0meroase şi presante ca urmare a succeselor
forţelor sovietice atât pe teaţrul maritim CAt şi la uscat şi a evacuărilor masive din
Peninsula Crimeea şi din Odessa. Principalele rute de navigaţie ale convoaielor
asigurate şi cu hidroavioane au fost: Odessa - Constanţa şi invers, Sevastopol - Odessa,
Sevastopol - Sulina, Sulina - Constanţa, Constanţa - Vama şi invers, Odessa - Sulina,
Constanţa·- Bosfor. S-au executat zboruri de la hidroscala Hadgi-Bey, pentru dislocarea
Escadrilei I 02 la Cetatea Albi, organizarea de noi hidroscale de lucru, inspectarea
unitllţilor de ·pe fronturile de luptll, cllutarea navelor dispersate de furtună.
În luna aprîlie 1944 Escadrila 101arealizat51 de misiuni la care au participat
59 de hidroavioane'.
Flotila de Hidroaviaţie s-a remarcat pe timpul operaţiunilor de lupta şi datorita
Comandantului Hidroaviaţiei .comandor Georgescu Constantin (iulie 1940 - noiembrie
1943), pilot de înaltă clasă, care a dovedit pricepere şi abnegaţie în conducerea
'R. B. - vedete dragore, U.J. • vAnitoere de submarine, M.F.P. =pontoane de transport ermatc
6
Principalele caracteristici ale hidroavionului He 114 A: biloc, monomotor, sequi plan, pe flotoare, 240 km I
h vile7.I practici, armament 2 tunuri de 20 mm calibru, 1 mitralieri fixi ln planuri, ln capota, I mitraliera
mobili pentru observator, 2 bombe a cite SO kg greutate cu t'ocos electric, reglabil instantaneu antisubmarin,
economie de zbor 3 ore.
7
Arhivele Militare Roma.ne. Fond Subsecretariatul de Stat al Marinei (S.S.M.) Statmajor, Hidroavietie,
Dosar 3051, p. 3.
1
Arhivele Militare Romlne, Registrul Istoric al Escadrilelor 101, aprilie 1944.
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hidroaviaţiei. Cu un nwnăr redus de aparate, faţă deicerinţele rAzboiului. ace..ta a reuşit

să îndeplinească exemplar misiunile ce au revenit h1droaviaţiei. Din noiembrie 1943 şi
până în decembrie 1944 la comanda Flotilei dq Hidroaviaţie s-a aflat capitanul
comandor Borcescu Gheorghe. Hidroaviaţia a b~neficiat şi de un corp de piloţi
excepţionali, în afara de ofiţerii de marină cu ÎOdelungatA practici în domeniul
observării maritime şi fluviale. Docwnentele de i arhivă, referitoare la activitatea
hidroaviaţiei, cuprind numeroase însemnări care eyidenţiazA curajul şi priceperea de
care au dat dovadă piloţii căpitan Chiriac Mirq:a, căpitan Teodorescu Dumitru,
locotenent Chiriţă Dumitru, aspirantul Panait DunP.itru şi adjutanţii şefi Diaconescu
Aurel, Iliescu Dumitru, Petrescu Dumitru, Sand~ Ion, Ioniţă Petre etc. care prin
acţiunile lor, lovind în plin numeroase nave inainice pe Dunăre şi pe mare le-a
scufundat sau avariat obligându-le să părăsească ,lupta, au scos din funcţiune prin
bombardare, baterii inamice de pe. litoralul marit~ şi fluvial. Dovedind singe rece
aceştia au sfidat puternicele atacuri ale aviaţiei, hidroaviaţiei şi navelor sovietice. S-au
angajat în lupta aeriana cu un inamic superior, de ilnulte ori într-un raport de forţă de
doi la unul, reuşind să doboare s-au să avarieze rÎiai multe avioane şi hidroavioane
inam~.

i

Este relevant succesul obţinut de către adjutantul şef Iliescu Dumitru care în
ziua de 19 august 1941, printr-o manevra reuşită a ~at prilej echipajului să doboare un
hidroavion inamic din cele două cu care s-a angajat fu luptA.
De asemenea adjutantul şef Sandu Ioanj a reuşit sub un foc violent al
inamicului să atace cu mitraliera de la bord mai mullţ barcaze cu trupe sovietice în rada
portului Odessa. La 27 octombrie 1941 a fost accide11tat şi rănit grav.
Adjutantul şef Ioniţă Petre, un foarte bun Pilot pentru hidroavioane, a executat
numeroase misiuni sub focul inamicului. în ziua de 28 iulie 1941 prin manevre precise
a ajutat echipajul sii atace cu bombe şi să scufunde oinava inamica de suprafaţl.
În timpul confruntArilor aeriene unele hidrqavioane au amerizat forţat pe mare
sau pe lacuri. fn arhivele Flotilei de Hidroaviaţie e~te consemnat cazul aparatului He
114 nr 4 din Hidroscala de la Vâlcov care în ziu31 de 23 aprilie 1944 a căzut şi s-a
avariat lovindu-se de prova monitorului „Bucovina'L în acest nefericit accident pilotul
şi-a pierdut viaţa iar observatorul a fost grav rănit. :
Adjutantul D. Panait a avariat cu două bofibe o canoniera ruseasca la gurile
Dunării şi prin focul mitralierelor a obligat două ~arcaze inamice sii se întoarcl din
drum echipajele refugiindu-se în delta. Pentru fai?tele lor de bravurii mulţi ofiţeri,
adjutanţi şi grade inferioare din Flotila de Hidroavi.ţie au fost distinşi cu înalte ordine
şi medalii româneşti şi germane.
După evenimentele de la 23 august :1944 toate mijloacele auto ale
Comandamentului Acro-Marină şi ale Flotilei de Jiidroaviaţie, carburanţii şi banii au
fost ridicate tării forme legale de către comandimţii trupelor sovietice intrate în
Dobrogea. Hidroavioanele au riimas la baza hidroscalei cu dispoziţia fermă că zborul
lor este interzis. Flotila de Hidroaviaţie mai dispune~ de două escadrile (C 101 şi 102),
fiecare având câte 11 hidroavioane care se num~u H_einkel 114 tlcAnd parte din
9
Comandamentul Aero-Marinl!l cu punctul de comand~ la Mamaia Palazu •
'

'Arhivele Militare Rom4ne, Fond (S.S.M.) Statmajor, Hidroavia~e, Dosar 3051, p. 3.
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Hidroavion K. A. N. T 501

Hidroavion de şcoală
„Savoia Marchetti 56"

Hidroavioane în cooperare
cu nave militare
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Hidroavion
„Savoia Marchetti 59"
la apă

Hidroavion
„Savoia Marchetti 59"

Hidroavion „Savoia 55 "
în hangar
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Dispunerea Hidroscalei Flotilei de

Hidroaviaţie

PALAZU MARE • MAMAIA 1941-1944
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Zona de responsabilitate a Comandamentului Acro-Marinii.
şi itinerariile hidroavioanelor „C. A. N. T."

Legenda
CI Mamaia= cp 44°5', Â 31°37', cp 43°20', A. 31°37', cp 41°15' Mamaia
C2 Mamaia= cp 44°5', Â 31°22', cp 44°45', A. 31°52', cp 44°15' Mamaia
C3 Mamaia= cp 44°33', A. 31°37', rp 44°10', A. 31°37', rp 44°15' Mamaia
C4 Mamaia= cp 43°50', A. 31°37', cp 43°30',).. 31°37', rp 44°15' Mamaia
S2 Mamaia = pe litoral intre Mamaia, Mangalia, Sf. Gheorghe, Mamaia
Sl Mamaia= cp 43°40', A. 29°00', cp 44°00', A. 29°30', cp 45°00'
•iliii·llm ·lllA •11111 Zona Comandamentului Acro-Marinii..
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