
La data de 21.10.2022, cu ocazia depunerii Jurământului 
militar de către studenţii anului I ai Academiei Forțelor 
Aeriene ,, Henri Coandă", Președintele Asociației Naționale 
a Meteorologilor Aeronautici, domnul Marius 
CONSTANTINESCU, domnul Secretar General al 
asociației, domnul Bogdan POPA și trezorierul asociației, 
domnul Maricel GRIGORAȘ, au avut deosebita plăcere și 
onoare de a înmâna placheta de onoare și insigna asociației, 
instituției de prestigiu de învățământ superior aeronautic, 
Academia Forțelor Aeriene ,, Henri Coandă”, prin domnul           
General de flotilă aeriană conf. univ. dr. Marius ȘERBESZKI.  
Reprezentanții delegației au discutat aspecte generale 
ce vizează cerințele vocaționale ale meteorologilor și au  
evidențiat cu recunoștință, reflecția eforturilor constante ale 
acestei instituții militare de înaltă tradiție aeronautică . Cu 
acest prilej, Asociaţia Naţională a Meteorologilor 
Aeronautici i-a acordat domnului General de flotilă aeriană  

al asociației.  
 

        RECTORUL ACADEMIEI FORȚELOR AERIENE

 ,, HENRI COANDĂ"

              General de flotilă aeriană conf.univ.dr. Marius ŞERBESZKI

conf.univ. dr. Marius ȘERBESZKI titlul de ,,Membru de Onoare"



COMANDANT AL COMPONENTEI OPERAŢIONALE TERESTRE ŞI 

LOCŢIITOR AL ŞEFULUI STATULUI MAJOR AL FORŢELOR 

TERESTRE 

General-maior dr. Dorin BLAIU 

 

 

 

La data de 19 iunie 2019, domnul Eduard 

DRAGOMIR , vicepreședinte al Asociației 

Naționale a Meteorologilor Aeronautici  a 

conferit Placheta de Onoare și titlul de 

,,Membru de Onoare” al asociației 

domnului general-maior dr. Dorin BLAIU, 

Comandantul Componentei Operaționale 

Terestre și locțiitor al șefului Statului Major 

al Forțelor Terestre, la sediul acestei 

instituții, în semn de apreciere pentru 

sprijinul oferit structurilor de meteorologie 

aeronautică din cadrul acestei categorii de 

forțe.  

 

 



 ŞEFUL DIRECȚIEI GENERALE MANAGEMENT RESURSE 

UMANE 

Generalul-maior Dr. Liviu-Marilen LUNGULESCU 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La data de 16.aprilie.2019, Președintele 

Asociației Naționale a Meteorologilor 

Aeronautici, domnul Marius 

CONSTANTINESCU, împreună cu domnul  

Vicepreședinte, dr Eduard DRAGOMIR și 

domnul Petru ZAHARIA, reprezentanți ai 

domeniului meteorologic aeronautic, au 

înmânat Placheta de Onoare a asociației, la 

sediul Direcției Generale Management 

Resurse Umane, Șefului Direcției, domnului 

General-Maior dr Liviu Marilen 

LUNGULESCU, ca însemn de apreciere 

pentru contribuțiile aduse dezvoltării 

structurilor de meteorologie din cadrul 

Statului Major al Apărării, cât și pentru 

promovarea imaginii meteorologice 

aeronautice. Cu acest prilej, i s-a conferit și 

titlul de ,, Membru de Onoare” al asociației. 

 

 

 



 

 

ŞEFUL STATULUI MAJOR AL FORŢELOR AERIENE 

General Locotenent Laurian ANASTASOF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La data de 16.12.2015, Vicepreședintele 

Asociației Naționale a Meteorologilor 

Aeronautici din România, domnul Silviu 

Grigore GOGU, împreună cu domnul 

Cristian OPREA, reprezentanți ai 

domeniului meteorologic aeronautic, au 

înmânat Placheta de Onoare a asociației, 

Șefului Statului Major al Forțelor 

Aeriene, domnului General Locotenent 

Laurian ANASTASOF, ca însemn de 

apreciere a contribuțiilor  aduse 

dezvoltării  structurilor de meteorologie 

aeronautică din cadrul Statului Major al 

Forțelor Aeriene, cât și pentru 

promovarea modernizării sistemului de 

management meteorologic intern.  Cu 

acest prilej, i s-a conferit și titlul de        

,, Membru de Onoare” al asociației. 



 

 
 

 

 

 

 

ŞEFUL STATULUI MAJOR AL FORŢELOR NAVALE 

Viceamiral  Dr. Alexandru MÎRŞU 

 

 

 

 

 

 

 

În semn de apreciere şi de recunoaştere a 

demersurilor realizate de către conducerea 

Statului Major al Forţelor Navale pentru 

înfiinţarea, promovarea şi organizarea 

structurii de meteorologie aeronautică din 

Forţele Navale, la data de 03 noiembrie 

2015, Asociaţia Naţională a Meteorologilor 

Aeronautici din România i-a acordat 

domnului Viceamiral Dr Alexandru Mîrşu 

titlul de  ,,Membru de Onoare"  al  

asociaţiei, oferindu-i totodată şi prima ,, 

Placheta de Onoare” A.N.M.A, cu prilejul 

împlinirii a cinci ani de la înfiinţarea 

Centrului Meteorologic din Forţele Navale. 

https://www.navy.ro/despre/comandanti/co

mandanti_34.php 

http://www.navy.ro/despre/cv/sefsmfn.html
http://www.navy.ro/despre/cv/sefsmfn.html

