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Ministerul Apărării Naţionale                                                                        Nr. 181/C din 5 mai 1943 
Subsecretariatul de Stat al Aerului                         Bucureşti  

Cabinet 
Domnului general Gerstenberg, 

şeful Misiunii Militare Aeriene Germane în România 
 

Stimate domnule general, 
 

 Ca urmare a discuţiilor avute cu dvs. la S.S.A. în ziua de 29 aprilie a.c., 
referitoare la chestiunea organizării comandamentelor de apărare aeriană a teritoriului 
Regiunii a 3-a Aeriane, am onoarea a vă ruga să binevoiţi a preciza punctul dvs. de 
vedere. 

Situaţia de fapt la data actuală este următoarea: 
 - Comandamentul Vânătorii este executat de domnul colonel Woldenga, deci 
răspunderea apărării aeriene a teritoriului Regiunii a 3-a Aeriene, prin aviaţia de 
vânătoare, o are eşalonul superior căruia acesta îi este subordonat (M.M.A.G.). 
 - Comandamentele de apărare A.A. a centrelor sensibile Ploieşti – Cernavodă – 
Giurgiu sunt germane, deci răspunderea apărării antiaeriene a acestor centre sensibile o 
are eşalonul superior, căruia îi sunt subordonate aceste comandamente, în speţă M.M.A.G. 
 - Apărarea locală prin mijloace antiaeriene a centrelor sensibile – Bucureşti şi 
Buzău – cade în sarcina comandamentelor de A.A. române, deci răspunderea apărării 
locale prin mijloace A.A. a acestor 2 centre, o are Regiunea a 3-a Aeriană. 
 Rezultă, din situaţia de mai sus că M.M.A.G. are răspunderea apărării aeriene, 
prin aviaţia de vânătoare, a întregului teritoriu al Regiunii a 3-a Aeriene (inclusiv  
capitala) şi prin mijloace A.A. a centrelor sensibile sub comandament german. 
 Cum totalitatea centrelor sensibile de pe teritoriul Regiunii a 3-a Aeriene 
interesează în cel mai înalt grad apărarea naţională a României, este necesar ca atât 
Regiunea a 3-a Aeriană, cât şi Comandamentul A.A. să fie în strânsă legătură cu 
M.M.A.G. pentru a cunoaşte măsurile luate de aceasta şi planul său de apărare, în scopul 
de a face la timp, prin S.S.A. Statul Major al Aerului, toate propunerile şi sugestiile în 
legătură cu o cât mai bună apărare a teritoriului, astfel încât Comandantul de Căpetenie, 
domnul mareşal Antonescu, să poată hotărî la timp, în caz de nevoie, pentru adaptarea la 
situaţie a diferitelor măsuri ce s-ar lua în acest sens. 
 Am onoarea a vă ruga să binevoiţi a ne comunica punctul dumneavoastră de 
vedere în această chestiune şi care este propunerea ce faceţi, în sensul clasificării, 
organizării şi definitivării precise a atribuţiilor şi răspunderilor fiecărui eşalon de 
Comandament. 
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Subsecretar de stat al aerului 
General de escadră aviator, GH. JIENESCU 

 
A.M.R. ,fond M.R. - Cabinetul Militar al Conducătorului Statului, nr.1, dosar 13, fila 29. 
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Convenţie 
între Reich-ul german şi Regatul României 

 privitoare la brevetele secrete 
 
 
Guvernul Reich-ului german şi Guvernul regal român, în dorinţa de a favoriza 

între ambele părţi contractante schimbul invenţiilor importante de război făcute de supuşii 
lor, au încheiat următoarea convenţie confidenţială referitoare la brevetele secrete: 

 
Articolul 1. 
Ambele părţi contractante se obligă să ţină secrete cererile de brevet depuse de 

administraţiile sau supuşii uneia din părţi (ţara de origine) în cealaltă ţară (ţara 
importatoare), dacă petiţionarul prezintă un certificat de la autoritatea militară a ţării sale, 
atestând că invenţia trebuie ţinută secretă în interesul conducerii războiului şi că este 
ţinută secretă şi în ţara de origine. Pe baza aceasta se va acorda petiţionarului brevetul, 
fără să se facă vreo publicaţie asupra cererii sau asupra acordării brevetului. 

Acordarea brevetului în ţara importatoare se va putea face numai după acordarea 
unui brevet pentru aceeaşi invenţie în ţara de origine. Brevetele acordate în acest mod nu 
sunt supuse sechestrului sau exproprierii în ţara importatoare; totuşi părţile contractante îşi 
rezervă dreptul, în mod expres, de a reglementa în ţara lor întrebuinţarea invenţiilor, 
apărate prin brevete secrete, în schimbul unei despăgubiri. 

Caracterul secret al cererilor şi al brevetelor în ţara importatoare se păstrează 
atâta timp cât autoritatea militară a ţării de origine nu declară în mod expres că secretul nu 
mai este necesar. 

Articolul 2. 
Cererile de brevet de categoria celor prevăzute la articolul 1, care sunt depuse în 

ţara importatoare în termen de 6 luni de la acordarea brevetului pentru aceeaşi invenţie în 
ţara de origine, se bucură de prioritatea datei de înregistrare a cererii în ţara de origine. În 
cazul când la data intrării în vigoare a acestei convenţii, brevetul este deja acordat în ţara 
de origine, atunci termenul de 6 luni decurge de la intrarea în vigoare a convenţiei. 

Durata brevetului în ţara importatoare nu poate depăşi nici durata brevetului din 
ţara de origine, nici durata legală a brevetelor din ţara importatoare. 

Articolul 3. 
Neexploatarea brevetului secret în timpul războiului nu are ca urmare pierderea 

validităţii brevetului. 
Articolul 4. 


