
   Drumul onoarei şi al demnităţii-Laurenţiu Manu 

  Comandorul aviator Laurenţiu Manu face parte din numerosul grup 

al iluştrilor aviatori cunoscuţi sau mai puţin ştiuţi, un grup de flori 

rare precum floarea de colţ, accesibilă doar temerarilor şi vânătorilor 

de munte, aviatori eroi dăruiţi până la sacrificiul suprem care nu au 

făcut rabat de la onoarea de oştean al armatei române. Istoria îi 

cuprinde în cartea de onoare iar noi avem datoria de a o face 

cunoscută. Laurenţiu Manu are acea rezonanţă care împleteşte 

armonios atributele specifice aviatorului cu puritatea sufletului. Mi-

a lăsat imaginea unui om puternic şi hotărăt care a străbătut calea 

vieţii sigur de orice înfăptuire urmând drumul onoarei şi al 

demnităţii. Pe de altă parte comandorul Laurenţiu Manu avea acea 

strălucire profundă care transpare din poemele scrise cu pana muiată 

în adâncul fiinţei sale nebănuit de sensibile. 

S-a născut la 2 iunie 1919 la Brăila. După absolvirea liceului comercial, a fost funcționar la                                  

Banca Românească- Brăila. În anul 1939  urmează cursurile Școlii de Pilotaj ARPA din București, 

obținând  brevetul de pilot de turism. După absolvire, optează pentru aviația militară, înscriindu-se la 

Școala de Pilotaj de la Tecuci, pe care a absolvit-o pe 10 mai 1941 cu gradul de adjutant  stagiar pilot de 

vânătoare.  A fost repartizat la Flotila 1 Aviaţie de Vânătoare în cadrul Escadrilei de antrenament. A făcut 

parte din Gr.9 Vt. încă de la înfiinţare şi încadrarea grupului în sistemul de 

apărare al zonei Dunăre-Bucureşti. După 10 luni grupul  a fost dislocat la 

Tiraspol, centrul de trecere pe noul tip de avion Messerschmit M 109 G. 

Activitatea efectivă pe front a început-o  la Genischesk ( 1943) în cadrul  

Gr.9Vt. la aceeaşi  Escadrilă 47 comandată de căpitan  av. Popescu 

Gheorghe-Ciocănel. Misiunile şi luptele aeriene au fost cu precădere de 

însoţire şi protecţie a aviaţiei de asalt, bombardament şi atac la sol. A 

luptat pe frontul de est si vest la Melitopol, Zaporoje, Krivoirog, Nikolaev, 

Odessa, respectiv Kherson, Genischesk, Túrkeve, Miskolc, Zvolen, Banská 

Bystrica, Lučenec, Pieštany, Olomouc.  

A repurtat prima victorie aeriană asupra unui grup de  4 IAK-uri ce zburau la plafon,aerodromul  

Lepetika, fiind coechipierul cpt. av. Popescu Gheorghe-Ciocănel. Au  deschis focul reuşind să doboare  

fiecare cate un IAK. Pe drumul de repliere  „strategică”, în primăvara  anului 1944, revine în ţară cu 

Grupul 9 Vanatoare , pe aerodromul Tecuci, Bacău şi Iaşi, unde a desfăşurat activitatea obişnuită de 

însoţire  a aviaţiei de bombardament și asalt. Pe 9 iulie 1944 alături de Şenchea  se angajează in lupta 

aeriană  de la Nicolina- Iași împotriva a 20 de avioane IL-2 şi 8 avioane de vânătoare IAK, reuşid să 

doboare un IL-2, iar Şenchea-un IAK .  În această luptă Laurenţiu Manu este rănit serios la cap , 

profundorul  şi aripa dreaptă au fost lovite, dar reuşeşte  să revină la sol - ghidat de Şenchea.Este internat 

în Spitalul de Campanie de la Socola, după refacere 

reluându-şi locul în cadrul Gr.9 Vt., tot în patrula 

lui Mircea Şenchea. Începând cu luna iulie 1944, 

Grupul 9 - socotit de elită -  a intrat în acţiunile de 

apărare împotriva aviaţiei americane,  mult 

superioare numeric şi tehnic.În  august 1944   

rămăseseră foarte puţini camarazi ce trebuiau să 

lupte cu formaţiuni de 5-6 ori mai   numeroase. În 

ultima misiune cu americanii, din 18 august 1944, 

acționând cu 13 avioane împotriva unui puhoi de 

avioane inamice , unul dintre cei 13 bravi zburători 

a fost şi Laurenţiu Manu.  



După 8 septembrie 1944, cu grupul de vanatoare a fost  refăcut, a acţionat pe Sibiu, apoi pe frontul din 

vest.  Pentru  Gr.9 Vt.  ziua de 25 februarie 1945 a fost una nefastă. Obligaţi de situaţie o  patrulă formată 

din  Şenchea,  Laurenţiu Manu, şi Pop Horia să înceapă o luptă aeriană cu 8 avioane M 109 G şi 4 Foke-

Wulf-uri în zona Zvolen. Pop Horia a fost lovit în profundor, Manu a fost lovit în motor, dar a 

supravieţuit tot datorită lui Şenchea, care l-a scăpat de atacurile a 2 avioane inamice plasate în spate. Cu 

motorul gripat, cu foc la bord şi rănit în piciorul drept, a  reuşit să “prindă” aerodromul, deşi motorul nu-i  

mai funcţiona.În alt sector, în vânătoare liberă,acţiona C.tin Bâzu Cantacuzino avându-l coechipier pe 

Traian Dârjan. Bâzu a aterizat “pe burtă“ între linii iar Traian Dârjan a fost doborât. Ultima misiune pe 

care Laurenţiu Manu a executat-o a fost la 11 mai 1945 în zona Olomouc unde trupele terestre refuzau să 

se predea. Era o misiune în care se cerea si vânătoare de însoţire pentru bombardarea unor unităţi 

desprinse din fosta armată a lui Vlasov . S-au cerut voluntari de la acelaşi vestit Grup 9 Vânătoare. Ca şi 

la 18 august 1944, printre cei care s-au oferit voluntar a fost şi adj. av. Laurenţiu Manu. S-au ridicat în 

ultima misiune de luptă si s-au îndreptat către obiectiv ca adevăraţi eroi deşi era în a doua zi de pace! 

Misiunea a fost îndeplinită. Au rămas în “aşteptare” la Pieštany  până la 31 iulie 1945  când, prin Ordinul 

de întoarcere  în ţară Laurenţiu Manu aterizează pe aerodromul Popeşti-Leordeni împreună cu ceilalţi 

camarazi printre care si lt.av. Ion Dobran.  

Laurenţiu Manu a pilotat un număr de 20 de tipuri de avioane, totalizând circa 750 de ore de zbor, marea 

majoritate pe front, participând la peste 200 de misiuni de luptă, de apărare a zonei interioare, pe frontul 

de est și apoi pe cel din vest. 

În octombrie 1945  se înfiinţează Regimentul 1 Vânătoare (fostul Grup 9 Vânătoare completat), iar 

aviatorul Laurenţiu Manu  a rămas  încadrat în noua unitate , mai târziu fiind  numit  comandantul 

Regimentului 1 Vânătoare. În 1952 este comandantul Reg.180 Aviaţie de Vânătoare Lugoj,comandantul 

Şcolii Militare Ofiţeri Tehnici Traian Vuia-Mediaş(1957-1960), apoi a fost şeful secţiei Şcoli şi Cursuri 

CAAT pană în 1969. 

 Pentru actele de bravură şi merite sale deosebite  , aviatorul Laurenţiu Manu a fost distins cu :Ordinul  

„Virtutea Aeronautică” cu spade, clasa  „Crucea de Aur , Medalia  „Crucea Serviciul Credincios” clasa a 

II-a, cu spade și panglică   de  “Virtute Militară” ,Medalia  „Bărbăție si Credință” cu spade    şi Medalia  

„Virtutea Militară de războiu” clasa a II-a , Ordinul  „Virtutea Aeronautică” cu spade, bareta I-a la 

„Crucea de Aur” cu două barete , Ordinul  „Virtutea Aeronautică”  în  grad     de cavaler,  cu spade,  

bareta a II-a la “Crucea de Aur” în perioada 1944-1945 şi alte 14  ordine 

, medalii şi decoraţii  specifice perioadei de după 1947, ultima fiind  

Medalia “Crucea comemorativă a celui de al doilea război mondial 

1941-1945” –  D. 542/1996. 

A trecut în rezervă în anul 1969. A fost 4 ani (1969 -1973) comandant 

adjunct la Aeroportul Internaţional Băneasa și câteva luni a girat funcția 

de comandant al Aeroportului  Internațional București-Otopeni.  

Comandorul aviator Laurenţiu Manu a plecat întrun ultim zbor la 23 

octombrie 2003. A fost înmormântat două zile mai târziu, chiar de Ziua 

Armatei Române, la Cimitirul Ghencea Militar din Bucureşti. 

Aviatorul Laurentiu Manu nu a facut rabat sub niciun motiv de la onoarea de ofiţer de carieră,un  adevărat 

patriot cu o profundă dragoste de ţară pe care a slujit-o cu credinţă. Personalitatea celui care a fost 

comandorul aviator Laurenţiu Manu a rămas încă vie  pentru noi cei care  putem să nu uităm că  „...eroi 

sunt cei care fac ce trebuie, când trebuie...” 

Eleonora ARBĂNAŞ – Fundaţia Aviator Alexandru Şerbănescu 

 

 


