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La sf#r[itul anului 1918, pe fondul 
pr`bu[irii imperiului austro-ungar, lupta 
rom#nilor transilv`neni pentru Unirea 

cu }ara s-a intensificat. Iarna timpurie [i grea, z`pada 
c`zut` din abunden]` f`cuser` impracticabile 
drumurile din Carpa]i, izol#nd Transilvania de 
Rom#nia \ntr-un moment \n care, mai mult ca 
oric#nd, era nevoie de o str#ns` leg`tur` [i colaborare 
\ntre Comitetul Na]ional Rom#n din Blaj [i Guvernul 
Rom#niei, aflat la Ia[i. Trebuiau transportate de 
urgen]` c#teva documente deos ebit de importante, 
de care depindeau viitorul ]`rii [i soarta Marii Uniri. 
|n aceast` situa]ie, s-a recurs la singura cale 
practicabil` \n acel moment – cea aerian` – pentru 
transportarea urm`toarelor documente: scrisoarea 
primului ministru Ion I.C. Br`tianu adresat` 
Consiliului Na]ional Rom#n din Blaj, care cuprindea 
principiile pe care rom#nii ardeleni urmau s` le 
aplice \n procesul Unirii cu Rom#nia (adunare 
na]ional`, drepturi [i libert`]i democratice etc.); 
scrisoarea preo tului dr. Nicolae B`lan, repre-
zentantul Consiliu lui Na]ional Rom#n din Sibiu, care 
se afla la Ia[i, c`tre Vasile Goldi[, pre[e dintele 
Partidului Na]ional Rom#n din Transil vania [i pre[e-
dinte al Consiliului Na]ional Rom#n Central din 
Arad, privind m`surile ce trebuiau luate pentru actul 
final al Marii Uniri.

Cel de-al treilea document \l reprezenta 
scrisoarea doctorului Nicolae B`lan adresat` 
preotului Vasile Suciu, pre[edintele Consi liului 
Na]ional Rom#n din Blaj, prin care se cereau m`suri 
de protec]ie pentru echi pajul rom#nesc ce va ateriza 
la Blaj.

Marele Cartier General, prin telegrama “extra-
urgent” nr. 107 din 6/19 noiembrie 1918, ordona 

Grupului 1 Aeronautic 
Bac`u s` preg`teasc` un 
avion care urma s` plece \n 
zbor [i s` duc` la Blaj 
aceste documente impor-
tante, de fapt documentele 
Marii Uniri. A fost preg`tit 
pentru misiune avionul 
Farman 40 nr. 3240, c`ruia 
i s-a montat un rezervor 
suplimentar, suspendat 
sub planul superior. 
|ntruc#t mi siunea compor-
ta un risc deosebit, s-a 
apelat la voluntari, locote-
nen tul aviator Vasile 
Niculescu-Popa oferin-
du-se s` plece \n acest 
zbor, fiind \nso]it de 
c`pitanul Victor Precup, 
originar din Transilvania.

|nc`rcat cu 235 litri de 
benzin`, avionul a decolat 
\n ziua de 23 noiembrie 
1918, la ora 10.40. Din 
cauza frigului p`trunz`tor, 
echipajul [i-a protejat fa]a 
cu parafin`. Dup` 2 ore [i 
30 de minute, avionul cu 
cocarde tricolore pe aripi a 
aterizat la Blaj, pe C#mpia 

Libert`]ii. |n seara zilei de 23 noiembrie, a avut loc, 
la Blaj, [edin]a plenar` a Consiliului Na]ional Rom#n, 
unde s-a subliniat, printre altele: “...Toat` lumea 
a[teapt` s` se declare neamul nostru ce soart` 
vrea s`-[i croiasc` pe viitor”. La punctul nr. 3 s-a 
dictat “chestia Adun`rii Na]ionale de la Alba 
Iulia”, care, \n corela]ie cu con]inutul mesajului 
primului ministru, Ion I.C. Br`tianu, “...trebuie s` 
fie impozant`, la care s` fie de fa]` p`turile cele 
mai largi ale poporului”. |n finalul [edin]ei, dr. 
Hodo[ comunica faptul c` “m#ine (24 noiembrie) 
vor pleca \nd`r`t aviatorii Niculescu [i Precup. 
S`-i rug`m s` comunice tuturor din Rom#nia 
c` aici toat` suflarea dore[te unirea tuturor 
rom#nilor”.

Ziarul “Unirea” din Blaj a descris sugestiv 
plecarea echipajului rom#nesc: “Aeroplanul rom#n 
a plecat \nd`r`t, la Bac`u, duminic`, 24 Novembrie 
la 11 a.m., \n fa]a unui imens public din Blaj [i (din) 
jur. Doamnele [i domni[oarele bl`jene au \nc`rcat pe 
aviatori cu admirabile buchete de crizanteme. La 
plecare, mul]imea a intonat cu mult elan imnurile 
na]ionale. Aviatorii ne-au zis cu dragoste <<La 
revedere>>, apoi, dup` un foarte \ndr`zne] viraj, 
avionul s-a pierdut la marginea z`rii spre R`s`rit”.

Avia]ia militar` rom#n` a fost, [i \n acele 
\n`l]`toare momente ale istoriei neamului nostru, \n 
mijlocul evenimentelor. Am putea spune chiar c` a 
contribuit la desf`[urarea ne\ntrerupt`, normal` [i 
dorit` a ac]iunilor care au premers \n mod necesar 
momentul culminant de la Alba Iulia. 

UN ZBOR 
PENTRU MAREA UNIRE

Profesor dr. Valeriu AVRAM

Henri Coand`, omagiat
\n Parlamentul European

Europarlamentarul rom#n Marian-
Jean Marinescu a organizat \n perioada 
05–10 decembrie a.c., \n cadrul 
Parlamentului European, o expozi]ie 
av#nd ca tem` 100 de ani de la 
construirea primului avion cu reac]ie 
de c`tre Henri Coand`.

“Am ]inut s` marchez prin acest 
eveniment \n Parlamentul European un 
secol de c#nd Henri Coand` construia 
primul avion cu reac]ie din lume. Trebuie s` 
atragem aten]ia asupra faptului c` un 
rom#n a creat ceva care st` la baza 
transportului aerian modern de care ne 
bucur`m cu to]ii”, a declarat Marian-Jean 
Marinescu.

“Henri Coand` a fost un mare inventator 
[i un mare savant. El a fost unul dintre acei 
oameni care a crezut \n visele lui [i apoi a 
\ncercat s` le transpun` \n realitate. Este o 
pl`cere deosebit` pentru mine s` m` aflu 
aici deoarece eu sunt, de asemenea, inginer 
[i ca student am studiat <<Efectul Coand`>>”, 
a spus pre[edintele Parlamentului 
European Jerzy Buzek. Acesta s-a bucurat 
s` fac` cuno[tin]` cu Dumitru Dorin 
Prunariu, primul cosmonaut rom#n ajuns 
\n spa]iu, care a participat, de asemenea, 
la lansarea expozi]iei.

Joseph Daul, pre[edintele grupului 
Partidului Popular European \n Parlamentul 
European a participat, de asemenea, la 
acest eveniment. Acesta a apreciat geniul 
inventatorului rom#n, f i ind profund 
impresionat de “capacitatea acestuia de a 
crea o tehnologie a viitorului \n anul 1910, 
o tehnologie pe care to]i o folosim [i ast`zi”. 
Joseph Daul a atras aten]ia pe un ton relaxat 
c` “unde sunt doi ingineri (n.r. J. Buzek [i 
M. Marinescu – cei doi antevorbitori) 
trebuie s` fie [i un agricultor, ca s` avem [i 
de m#ncare”.

Macheta avionului “Coand` 1910” a 
fost admirat` la Parlamentul European 
timp de cinci zile de c`tre sute de vizitatori 
[i func]ionari ai Parlamentului. 

Pre[edintele Parlamentului European, 
Jerzy Buzek
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AGENDA

|n perioada 16–24.10.2010, [eful For]elor 
Aeriene, generalul-locotenent dr. Ion-Aurel 
STANCIU, a participat la Conferin]a {efilor 
For]elor Aeriene din NATO (NACC – NATO Air 
Chiefs Conference), \n Statele Unite ale 
Americii.

Activitatea s-a desf`[urat la invita]ia [efului 
Statului Major al For]elor Aeriene ale SUA, 
generalul Norton SCHWARTZ, [i a inclus o 
mini conferin]` g`zduit` de comandantul 
USAFE, generalul Roger BRADY, la Baza 
Aerian` Ramstein, primire la Washington [i 
vizite la facilit`]i ale For]elor Aeriene ale SUA 
pentru transportul aerian strategic, opera]ii 
speciale, opera]ii spa]iale [i de instruire a 
personalului aeronautic (Bazele Aeriene Scott, 
Hurlburt, Peterson, Sheppard, Nellis/SUA).

|n programul activit`]ilor au fost incluse 
prezent`ri de relevan]` pentru participan]i, 
punctate de discu]ii pe baza aspectelor expuse.

Confer in]a propriu-zis` a debutat , la 
Washing ton, unde inv it a] i i au urm` r it 
prezent`rile realizate de doamna Heidi 
GRANT, loc]iitorul subsecretarului pentru 
r e l a ] i i  i n t e r n a ] i ona l e ,  g ene r a lu l 
BREEDLOVE, [eful diviziei opera]ii [i 
planificare a USAF, generalul HAIRE, 
asistentul loc]iitorului [efului statului major 
pentru ISR [i generalul C.D. MOORE, 
loc] iitorul of i]erului executiv pentru 
programul JSF.

Astfel, doamna Heidi Grant, a deschis 
seria interven]iilor cu tema – Rela]iile NATO [i 
capabilit`]ile interoperabile. Au fost men]ionate 
obiectivele Strategiei de parteneriat global, [i 
anume: stabilirea, sus]inerea [i extinderea 
parteneriatelor globale care aduc beneficii 
reciproce; furnizarea de capabilit`]i necesare 
securit`]ii na]ionale a partenerilor; stabilirea 
capacit`]ilor de instruire; consiliere [i asisten]` 
pentru for]ele aeriene [i elaborarea [i dezvoltarea 
capabil it `] i lor par tenerilor de a asigura 
interoperabilitatea, integrarea [i interdependen]a 
corespunz`toare. S -a men]ionat c` interope-
rabilitatea este dat`, \n general, de utilizarea 
aceluia[i tip de aeronave \n opera]ii [i activit`]i 
de instruire multina]ionale. Cu toate acestea, 
discu] iile perioadei actuale trebuie s` se 
concentreze pe capabilit`]i [i nu pe platforme 
aeriene.

Opera] i i le curente d in A fgan ist an, 
prezentate de generalul Breedlove, au 
reprezentat un real punct de interes pentru 
participan]i. S -a pus accentul pe provoc`rile 
actuale, efortul strategic [i opera]ional pentru 
dezvoltarea capabilit`]ilor For]elor Aeriene 
Afgane, precum [i angajarea \n opera]ii a 
For]elor Aeriene Pakistaneze. 

Extrem de interesant` a fost [i prezentarea 
de c`tre generalul C.D. Moore a programului 
JSF. Programul JSF are ca scop livrarea [i 
sus]inerea celei mai avansate aeronave de lovire 
pentru protejarea genera]iilor viitoare, oriunde 
\n lume. Dest ina] ia programului include 
realizarea unor achizi]ii model pentru cooperarea 
interna]ional` [i cea intercategorii de for]e, 
livr#nd lupt`torilor un sistem de lovire eficient 
[i acceptabil din noua genera]ie care s` fie 
dislocat [i sus]inut oriunde \n lume. Programul 
se a f l` , momentan, \n etapa test ` r i lor 
opera]ionale. 

V iz itele efectuate \n bazele aer iene 
men]ionate anterior au permis confirmarea 
faptului c` SUA de] in o putere aer ian` 
remarcabil`, iar For]ele Aeriene Americane sunt 
sus]inute de un buget puternic, \nc` neafectat 
semnificativ de criza economico-financiar` 
global`.

De asemenea, SUA de]in capabilit`]i aeriene 
mult iple, avansate din punct de vedere 

tehnologic, \n permanen]` adaptate la cerin]ele 
mediului de securitate [i interesele na]ionale.

|n concluzie, conferin]a a constituit platforma 
unui schimb de idei interesante referitoare la 
capabilit`] ile for]elor aeriene necesare \n 
contextul mediului de securitate actual [i de 
perspectiv`, precum [i dezvoltarea \ncrederii 
reciproce [i cooper`rii \n domeniul ap`r`rii [i 
securit`]ii.

Lieutenant - General Ion Aurel 
STANCIU was invited by General 
Norton SCHWARTZ - the Chief of the 
United States Air Force (USAF) - to 
attend the NATO Air Force Chiefs of 
Staff Conference. The Conference 
took place in the United States 
between 16th and 24th of October 
2010. Lieutenant - General STANCIU 
also participated to a mini conference 
hosted by the USAFE Commander - 
General Roger BRADY at Ramstein 
Air Force Base. The Romanian 
delegation visited USAF facilities for 
strategic airlift, special operation, 
space operation and air personnel 
training.  (Air Bases: Scott, Hurlburt, 
Peterson, Sheppard, Nellis/USA). 

Comandor Vasile TOADER

|n vizit` la forma]ia de acroba]ie aerian` THUNDERBIRDS 



interviu

Generalul-locotenent dr. Ion-Aurel STANCIU s-a n`scut la 
27 martie 1955 la Buz`u. Dup` absolvirea Liceului Militar „Dimitrie 
Cantemir” de la Breaza, a urmat cursurile {colii Militare de Ofi]eri 
de Avia]ie de la Boboc, promo]ia 1977. La absolvire a fost încadrat 
navigator-[ef la Centrul de comand` al {colii Militare de Ofi]eri de 
Avia]ie, institu]ie de înv`]`mânt unde a \ndeplinit func]ia de lector 
pân` în 1984. Dup` ce, în perioada 1984-1986, a urmat cusurile 
Academiei Militare, a fost încadrat ca asistent la Catedra de avia]ie 
a aceleia[i institu]ii de înv`]`mânt militar superior.

Din 1989 a mai îndeplinit func]iile de adjunct al comandantului 
Aeroportului Interna]ional Otopeni [i apoi comandant al acestuia, 
adjunct al directorului general al companiei aeriene ROMAVIA, [ef 
al Biroului ata[a]i militari din Direc]ia de Informa]ii Militare [i apoi 
loc]iitor al [efului Direc]iei de Protec]ie [i Siguran]` Militar`. În 
anul 2001, a absolvit Colegiul Na]ional de Ap`rare din Bucure[ti. 
În luna noiembrie 2003, a fost promovat în Statul Major General în 
calitate de loc]iitor al [efului Direc]iei Opera]ii, iar din 2007 a fost 
numit în func]ia de [ef al Direc]iei Opera]ii din Statul Major General. 
Îndepline[te func]ia de [ef al Statului Major al For]elor Aeriene din 
data de 17 februarie 2009.

În 2005, a ob]inut titlul de doctor în [tiin]e militare la Universitatea 
Na]ional` de Ap`rare cu teza „Terorismul interna]ional. 
Implica]ii asupra securit`]ii statului”.

La data de 1 Decembrie 2010, a fost avansat la gradul de general-
locotenent. 

Interviu cu generalul-locotenent dr. Ion-Aurel STANCIU, 
[eful Statului Major al For]elor Aeriene

|n For]ele Aeriene,
oamenii sunt m`sura 

tuturor lucrurilor

C`pitan Mircea BARAC

Cariera militar` nu este un simplu concurs 
de împrejur`ri

– Domnule general-locotenent, în primul rând felicit`ri 
pentru avansare [i la mai mare! Sunte]i la apogeul unei 
cariere militare de succes, v` considera]i un om împlinit 
din punct de vedere profesional? Cum aprecia]i, privind 
retrospectiv, evolu]ia dumneavostr` profesional`?

– Mul]umesc frumos pentru felicit`ri! Într-adev`r, este un moment 
pl`cut, o încununare a unui efort sus]inut vreme de peste 33 de ani în 
slujba Armatei României. Întotdeauna este reconfortant s` consta]i c` 
munca pe care o depui este apreciat` de colaboratori [i de cei care te 
evalueaz`. Cariera militar` nu este un simplu concurs de împrejur`ri. Se 
construie[te extrem de anevoios, cu foarte mult` munc`, cu sacrificii 
imense în plan personal, cu perseveren]`, cu în]elegere. Nimic nu este 
întâmpl`tor. Orice avansare reprezint` aprecierea eforturilor depuse 
de-a lungul unei perioade medii de timp, în general de 4 - 5 ani. Sigur, 
pentru corpul generalilor criteriile sunt pu]in diferite, îns` orice general 
are la baz` o carier` construit` pe aceste principii. {i, ca în orice domeniu, 
cu cât baza este mai solid`, cu atât în evolu]ia ulterioar` exist` op]iuni 
multiple. Desigur, \ntotdeauna este loc pentru mai bine.

|n anul 2010, personalul For]elor 
Aeriene a oferit dovada maturit`]ii [i a 
\n]elegerii rolului pe care trebuie s` \l avem 
\n societate

– S` revenim la aspectele cotidiene ale categoriei 
noastre de for]e, domnule general-locotenent. Anul 2010 
s-a dovedit a fi un an mult mai ... complex decât p`rea 
ini]ial. Cum l-a]i perceput dumneavoastr` din pozi]ia de [ef 
al For]elor Aeriene Române?

– A[a este, anul 2010 a fost un an mai ... special. Criza economic` 
interna]ional` din ultima perioad` a avut implica]ii directe privind resursele 
alocate Ministerului Ap`r`rii Na]ionale [i, implicit, For]elor Aeriene. Din 
p`cate, aceast` situa]ie a fost resim]it` atât la nivelul programelor de 
înzestrare cu tehnic`, unde media de alocare a fondurilor financiare a fost 
de aproximativ 50% din necesar, cât [i la nivelul personalului, care a 
resim]it o sc`dere a veniturilor cu 25%. Din acest punct de vedere anul 
2010 a fost un an dificil dar nu imposibil de gestionat. A implicat identificarea 
solu]iilor optime de valorificare a fondurilor alocate, optimizarea deciziilor 
atât în actul de conducere, cât [i în cel de execu]ie, pentru toate structurile 
[i la toate nivelurile. Nu în ultimul rând, a presupus o capacitate de adaptare 
la realitatea economic` a fiec`ruia dintre noi, o dovad` a maturit`]ii [i a 
în]elegerii rolului pe care trebuie s`-l avem în societate. Cu toate acestea, 
pot afirma c` For]ele Aeriene [i-au îndeplinit cu maxim` responsabiliate [i 
eficien]` misiunea de asigurare a securit`]ii spa]iului aerian na]ional, de 
transport aerian [i rotire a contingentelor armatei Rom#niei \n teatrele de 
opera]ii, de interven]ie umanitar` \n cadrul SMMU - Serviciul Medical 
Militar de Urgen]`.

– Concret, care sunt principalele realiz`ri ale categoriei 
noastre de for]e în anul 2010, domnule general-locotenent?

– O categorie de for]e de o asemenea complexitate cum sunt For]ele 
Aeriene desf`[oar` pe parcursul unui an o serie de activit`]i pentru a-[i 
putea îndeplini misiunile încredin]ate. Sigur, e imposibil de detaliat în 
acest context ce presupune fiecare dintre acestea, dar pentru a oferi o 
imagine cât mai apropiat` de dimensiunea [i importan]a categoriei noastre 
de for]e am s` enum`r, în ordine cronologic`, câteva dintre cele mai 
importante realiz`ri ale anului 2010: • misiunea în Afganistan a unui modul 
EOD (Explosive Ordnance Disposal); • intrarea în exploatare [i, ulterior, 
în dotare, a primelor 2 avioane scurt-mediu curier C-27J SPARTAN; 
• reforme structurale la nivelul categoriei noastre de for]e (înfiin]area 

Flotilelor Aeriene [i a Bazei Logistice a For]elor Aeriene, transformarea 
Batalioanelor de Supraveghere Aerian` [i a Batalionului de Comunica]ii 
Aero [i Informatic` în structuri de nivel Centru); • înfiin]area Serviciului 
Militar de Urgen]`, în cadrul c`ruia For]ele Aeriene au o contribu]ie 
substan]ial`; • înfiin]area Serviciului de Poli]ie Aerian` extins` cu 
aeronave de tipul IAR-99 [i IAR-330; • transportul de trupe [i materiale în 
teatrele de opera]ii. Desigur, au fost adoptate [i o serie de m`suri la nivelul 
instruc]iei, în special în ceea ce prive[te antrenamentul pilo]ilor, astfel 
încât s` asigur`m un nivel de preg`tire corespunz`tor fiec`rui militar din 
For]ele Aeriene.  

To]i cei [apte camarazi pe care i-am pierdut 
\n catastrofe aeriene meritau un alt destin. 
Îi recomanda d`ruirea, profesionalismul, 
valoarea, experien]a 

Din p`cate, 2010 a fost [i un an în care am pierdut nu mai pu]in de 
7 camarazi în catastrofe aeriene. To]i cei 7 meritau un alt destin. Îi 
recomanda d`ruirea, profesionalismul, valoarea, experien]a. {i-au pus 
via]a în slujba ]`rii, a For]elor Aeriene, iar datoria noastr` acum este s` 
le cinstim memoria pe m`sura sacrificiului lor. În aceast` idee, ]in s` 
mul]umesc \nc` o dat` familiilor pentru t`ria de caracter de care au dat 
dovad` \ntr-o perioad` extrem de dificil` [i s` le asigur c` le vom fi 
mereu al`turi [i c` nimeni nu va fi l`sat \n urm`.
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– Domnule general-locotenent, Serviciul de Lupt` – 
Poli]ie Aerian` reprezint` una dintre cele mai importante 
misiuni ale For]elor Aeriene Române. Exist` riscul ca 
executarea acestei misiuni s` fie influen]at` de contextul 
economic actual?

– În primul rând, este bine ca to]i cei care, într-o form` sau alta, în 
diferite contexte, abordeaz` acest subiect, s` fie corect informa]i despre 
ceea ce înseamn` [i ce implic` acest serviciu care, într-adev`r, este foarte 
complex [i de o importan]` vital` în ceea ce prive[te asigurarea nivelului 
securit`]ii aeriene a Rom#niei \n cadrul NATINADS (Spa]iul Aerian Unic 
NATO).

Serviciul de Lupt` – Poli]ie Aerian` este o misiune de lupt` care se 
execut` pe timp de pace [i const` în men]inerea unor elemente ale 
sistemului de supraveghere aerian`, comand` [i control aerian [i a unor 
echipaje cu aeronavele de interceptare aferente, cu armamentul de bord 
acro[at, în anumite st`ri de preg`tire. Se asigur`, în acest fel, o capacitate 
de reac]ie imediat` [i de interven]ie oportun` pentru clarificarea unor 
situa]ii aeriene [i pentru aplicarea m`surilor legale împotriva aeronavelor 
care utilizeaz` neautorizat spa]iul aerian al României [i al Alian]ei Nord-
Atlantice. 

Serviciul de Lupt` – Poli]ie Aeian` se organizeaz` [i se execut` 
permanent, 24 de ore pe zi, 7 zile pe s`pt`mân`, înc` din primele ore ale 
ader`rii ]`rii noastre la NATO.

Pentru executarea acestei misiuni, For]ele Aeriene aloc`, în prezent, 
20 de avioane MiG-21 LanceR capabile s` execute misiuni aer-aer, resursa 
tehnic` în ore de func]ionare r`mas` [i care poate fi regenerat` prin 
executarea de repara]ii capitale [i controale nedistructive, fiind repartizat` 
pentru un consum eficient, pân` în anul 2013. În cazul în care nu vor fi 
identificate solu]iile financiare necesare pentru achizi]ionarea unui avion 
multirol, aceast` deficien]` major` de capabilitate se va manifesta începând 
cu sf#r[itul anului 2013.

Noi nu urm`rim achizi]ionarea de avioane 
multirol, ci a unui pachet de capabilit`]i care 
înseamn` avion, antrenamentul pilo]ilor, 
armament, muni]ie [i suport logistic

– Necesitatea achizi]ion`rii de c`tre ]ara noastr` a unui 
avion  multirol a fost un subiect mult mediatizat în ultimii ani, 
mesajele transmise opiniei publice fiind, în general, confuze. 
Care este pozi]ia For]elor Aeriene în ceea ce prive[te acest 
subiect?

– Statul Major al For]elor Aeriene [i-a îndeplinit competen]ele în ceea 
ce prive[te achizi]ia avioanelor de lupt` multirol care ar trebui s` intre în 
dotarea For]elor Aeriene, corelat cu epuizarea capabilit`]ii opera]ionale a 
avioanelor MiG-21 LanceR. Astfel, pe baza analizei misiunilor pe care 
avionul multirol trebuie s` le îndeplineasc`, au fost elaborate 
memorandumul, concep]ia [i nota de fundamentare referitoare la acest 
program. Concep]ia r`spunde printr-o solu]ie eficient`, realist` [i fezabil` 
pe termen scurt, mediu [i lung la nevoia de îndeplinire a misiunilor 
na]ionale [i în cadrul NATO, prin achizi]ia etapizat` a avioanelor de lupt`, 
cu realizarea gradual` a capabilit`]ilor opera]ionale aeriene. 

Astfel, etapa I presupune constituirea Capabilit`]ii Opera]ionale 
Aeriene Ini]iale, prin intrarea în serviciu a 24 de avioane F-16C/D block 
25+, aduse la o configura]ie care s` asigure o cre[tere semnificativ` de 
capabilitate fa]` de avioanele MiG-21 LanceR. 

Etapa a doua presupune constituirea Capabilit`]ii Opera]ionale 
Aeriene Intermediare, prin intrarea în serviciu a 24 de avioane F-16 C/D 
block 52, care s` suplimenteze capabilit`]ile opera]ionale aeriene ob]inute 
în etapa I [i s` asigure tranzi]ia c`tre avioanele multirol de genera]ia a V-a, 
de tip F-35 JSF. 

Cea de a treia etap` presupune constituirea Capabilit`]ii Opera]ionale 
Aeriene Complete, prin aderarea la programul avion multirol de genera]ia 
a V-a [i intrarea în înzestrare a 24 de avioane F-35 JSF, necesare pentru 
compensarea ie[irii din serviciu a avioanelor F-16 C/D block 25+, 
achizi]ionate în etapa I [i care s` asigure o capabilitate de 100% pe termen 
lung (2025 - 2050). 

Esen]a este c` noi nu urm`rim achizi]ionarea de avioane multirol, ci a 
unui pachet de capabilit`]i care înseamn` avion, antrenamentul pilo]ilor, 
armament, muni]ie [i suport logistic. De asemenea, urm`rim parcurgerea 
perioadei de tranzi]ie, de 10 – 12 ani, pân` la avionul de genera]ia a V-a, prin 
intermediul unui avion care s` ne introduc` în programul F-35 JSF, cel mai 
complet avion de lupt` din lume la ora actual`, cu costuri minime.

Acestea sunt propunerile [i argumentele noastre [i, pe baza lor, îmi 
exprim convingerea c` vor fi identificate, în cele din urm`, solu]ii pentru a 
asigura dotarea For]elor Aeriene Române cu avioane de lupt` multirol F-16.

– Anul 2010 a consemnat, printre altele, intrarea în 
dotare a primelor 2 avioane de tipul C-27J SPARTAN din 
programul de înzestrare “Avion de Transport Scurt-Mediu 
Curier”. Care sunt stadiul [i perspectivele acestui program 
în momentul de fa]`?

 
– Într-adev`r, programul acesta a devenit, începând din anul 2010, 

o realitate. Este un lucru care are darul s` ne bucure, s` ne fac` mai 
optimi[ti [i mai încrez`tori în capabilit`]ile noastre. În fapt, obiectivul 
primordial al programului const` în achizi]ia a [apte avioane de 
transport scurt-mediu curier, tip C-27J Spartan, cu un suport logistic 
ini]ial necesar pentru operarea [i mentenan]a acestora.

Din anul 2011, primele dou` aeronave 
C-27J SPARTAN vor dispune de capabilit`]ile 
necesare s` execute misiuni de transport [i 
\n teatrele de opera]ii

De asemenea, un alt obiectiv îl constituie asigurarea infrastructurii 
Flotilei 90 Transport Aerian, cea care va avea în dotare aceste avioane, 
simulatorul de zbor [i produsele ce vor fi achizi]ionate conform 
programului de offset.

În prezent au fost îndeplinite condi]iile de livrare pentru primele 
dou` avioane C-27J Spartan, acestea se afl` de drept în dotarea 
For]elor Aeriene Române. Echipajele se instruiesc continuu, astfel 
\nc#t din anul 2011 s` poat` executa misiuni de transport [i în teatrele 
de opera]ii.

– Care sunt principalele repere ale For]elor Aeriene în 
anul 2011?

– Ca în fiecare an, obiectivele principale ale categoriei noastre de 
for]e constau în executarea misiunii esen]iale a For]elor Aeriene de 
ap`rare a spa]iului aerian na]ional, în cadrul sistemului integrat de 
ap`rare aerian` al NATO, [i în continuarea procesului de transformare 
pentru integrarea opera]ional` în NATO [i UE.

România, prin intermediul For]elor Aeriene, 
nu este un simplu consumator de securitate, 
ci contribuie activ la eforturile Alian]ei Nord- 
Atlantice, fiind furnizor de securitate

Sigur, exist` în agenda noastr` câteva repere care ies din tiparele 
obi[nuite, sunt misiuni ce vor testa capacitatea noastr` de ac]iune 
într-un teatru de opera]ii, într-un mediu multicultural. Sunt, îns`, 
misiuni pe care le-am mai executat în anii anteriori [i sunt dovada c` 
România, prin intermediul For]elor Aeriene, nu este un simplu 
consumator de securitate, ci contribuie activ la eforturile Alian]ei 
Nord- Atlantice. 

Concret, o misiune important` ce st` în fa]a categoriei noastre de 
for]e const` în participarea, ca na]iune conduc`toare (Lead Nation), la 
opera]iunea NATO de conducere a Aeroportului Interna]ional Kabul – 
Afganistan (KAIA) timp de un an, cu 2 deta[amente a câte 75 de militari 
fiecare, începând cu anul viitor.

O alt` misiune la care doresc s` fac referire const` în participarea, 
cu un deta[ament de 4 elicoptere de transport [i 80 de militari din Flotila 
71 Aerian`, într-un teatru de opera]ii neprecizat.

Totodat`, un obiectiv pe cât de îndr`zne], pe atât de necesar în 
opinia noastr`, pe care ni l-am propus pentru anul 2011, const` în 
înfiin]area unei forma]ii aeriene de reprezentare a For]elor Aeriene 
Române, denumite “{oimii României”.

Avem, de asemenea, în agend`, g`zduirea la Bucure[ti anul viitor, a 
Conferin]ei comandan]ilor de Centre |ntrunite pentru Opera]ii Aeriene 
- CAOC din NATO. 

Nu în ultimul rând, din punct de vedere al instruirii pilo]ilor, vom 
face toate demersurile necesare pentru a convinge factorii de decizie c` 
num`rul minim de ore de zbor necesare unui pilot pentru a zbura în 
limita minim` de siguran]` aeronautic` este de 40 – 45 de ore reale [i 55 
– 60 de ore la simulator. Iar pentru aceste cifre m` refer la pilo]ii tineri 
\n preg`tire, nu la cei opera]ionali, de lupt`!

– Ne pute]i oferi mai multe detalii despre misiunea 
KAIA?

– România ac]ioneaz`, al`turi de alia]i, în contextul general de a asista 
Guvernul Republicii Islamice Afganistan pentru cre[terea influen]ei, 
exercitarea, men]inerea [i extinderea autorit`]ii [i pentru dezvoltarea 
capacit`]ii institu]iilor guvernamentale, locale [i regionale, 
concomitent cu sprijinirea eforturilor de normalizare a vie]ii sociale [i 
de reconstruc]ie.
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Rom#nia va asigura, prin intermediul 
For]elor Aeriene, timp de un an, conducerea 
Aeroportului Interna]ional Kabul - Afganistan

A[a cum specificam mai sus, în conformitate cu angajamentele 
asumate, România va asigura, în calitate de na]iune conduc`toare, 
conducerea pe Aeroportul Interna]ional Kabul.

Deta[amentul For]elor Aeriene destinat acestei misiuni va fi în 
m`sur` s` asigure continuu (24/7), împreun` cu ceilal]i militari din 
]`rile membre NATO [i partenere, executarea urm`toarelor 
misiuni/activit`]i: comand`, stat major [i leg`tur`; opera]ii aeriene; 
sprijin opera]ii aeriene [i logistic, protec]ia for]ei.

Misiunea este de o importan]` deosebit` pentru categoria noastr` 
de for]e, prin prisma complexit`]ii acesteia, precum [i a responsabilit`]ii 
ce îi revine deta[amentului KAIA Lead Nation de a coordona activitatea 
pe un aerodrom care deserve[te zilnic între 450 [i 500 de zboruri diferite, 
într-o zon` aflat` în permanen]` sub inciden]a unor posibile atacuri cu 
rachete din partea talibanilor.

|ncep#nd din anul 2011, vom \nfiin]a 
Forma]ia aerian` na]ional` de reprezentare, 
"{oimii Rom#niei "

– Mult` lume se va bucura s` afle c` For]ele Aeriene vor 
avea o forma]ie aerian` de reprezentare, iar iubitorii avia]iei 
vor dori s` afle cât mai multe detalii. De unde, totu[i, aceast` 
idee?

– România are o tradi]ie de necontestat în domeniul avia]iei. Anul 
acesta am s`rb`torit 100 de ani de la primul zbor realizat de Aurel Vlaicu 
cu un avion proiectat [i construit în ]ara noastr`, la Arsenalul Armatei [i 
100 de ani de la prezentarea, la cel de al doilea Salon Aeronautic de la 
Paris, de c`tre românul Henri Coand`, a primului avion cu reac]ie din 
lume. De asemenea, tot un român, Traian Vuia, este cel care a realizat 
primul zbor mecanic cu un avion folosind exclusiv mijloacele de bord ale 
aparatului. Apoi, de ce s` nu continu`m tradi]ia cunoscutei forma]ii 
DRACII RO{II sau a lui Alexandru Papan`, care în perioada interbelic` 
uimeau lumea cu acroba]iile lor aviatice. Iar acestea sunt numai câteva 
dintre reperele care  ne oblig` s` facem cunoscut lumii tradi]ia [i 
contribu]ia ]`rii noastre în domeniul avia]iei.

În concep]ia noastr`, Forma]ia aerian` na]ional` de reprezentare 
“{oimii României” este un deta[ament cu misiuni specifice [i va fi dotat 
cu aeronave IAR-99 {OIM. Deta[amentul va fi constituit cu caracter 
permanent, pentru a promova [i reprezenta For]ele Aeriene Române [i, 
implicit, România, prin participarea în cadrul activit`]ilor aeronautice 
demonstrative, organizate la nivel na]ional [i interna]ional. De asemenea, 
va constitui un factor de atrac]ie [i stimulare pentru înrolarea tinerilor în 
For]ele Aeriene. 

Opera]ionalizarea forma]iei se va realiza etapizat, în func]ie de 
resursele pe care le vom putea aloca în perioada 2011 – 2013, iar nucleul 
este format din instructori de zbor [i personal tehnic cu exeprien]` în 
desf`[urarea activit`]ii de zbor, mentenan]` [i sprijin logistic, forma]ia 
urmând a fi sus]inut` de toate structurile SMFA.

|n For]ele Aeriene, oamenii reprezint` 
m`sura tuturor lucrurilor. O spun eu, dar o 
spun [i partenerii no[tri din alian]` cu care 
personalul nostru interac]ioneaz` permanent

– În orice organiza]ie, oamenii reprezint` resursa cea 
mai de pre]. Cum stau lucrurile în For]ele Aeriene [i care 
este principala motiva]ie de atragere [i de p`strare a 
oamenilor de valoare în sistem?

F`r` nici un dubiu, în For]ele Aeriene, oamenii reprezint` m`sura tuturor 
lucrurilor. O spun eu, dar o spun [i partenerii no[tri din alian]` cu care 
personalul nostru interac]ioneaz` permanent. Serviciul de Lupt` - Poli]ie 
Aerian`, de exemplu, se execut` sub comand` NATO. Avem, de asemenea, 
personal încadrat în structuri militare interna]ionale care se achit` de sarcini 
în mod exemplar. 

Totodat`, atât eu cât [i întreaga echip` de comand`, suntem con[tien]i de 
faptul c` principalele provoc`ri ale unui management modern [i eficient al 
resurselor umane sunt cele cu privire la atragerea [i men]inerea personalului 
competent [i valoros. În acest sens, s-au f`cut pa[i importan]i pe linia proiec]iei 
carierei individuale în categoria noastr` de for]e pe categorii de personal, pe 
grade, în func]ie de vârst` etc.

A fost acordat` o aten]ie deosebit` încadr`rii personalului care a îndeplinit 
func]ii în structuri militare interna]ionale, în posturi care s` permit` 
valorificarea experien]ei dobândite.

În ceea ce prive[te atractivitatea profesiei militare în For]ele Aeriene, voi 
l`sa cifrele s` vorbeasc`. Astfel, la examenele de admitere în institu]iile 
noastre de înv`]`mânt, anul acesta am avut o concuren]` de 3-4 candida]i pe 
un loc la Academia For]elor Aeriene, respectiv de 2-3 candida]i la {coala 
Militar` de Mai[tri [i Subofi]eri pentru For]ele Aeriene. {i v` mai spun un 
lucru: dac` nu erau oamenii cu profesionalismul [i d`ruirea lor, nici un 
succes din acest an nu ar fi fost posibil. 

– La începutul lunii septembrie 2010 a avut loc lansarea 
proiectului de construire de locuin]e din strada Dimitrie 
Pompei, Bucure[ti. Militarii din For]ele Aeriene vor beneficia 
de o parte din aceste locuin]e. Ne pute]i oferi detalii privind 
modul de administrare a imobilelor respective de c`tre 
SMFA?

– În baza Hot`rârii de Guvern 714 din iulie 2010, s-a predat în 
administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 Bucure[ti o suprafa]` de teren 
de peste 4.500 m.p. din imobilul situat în str. Fabrica de Glucoz` 
nr. 2-4 Bucure[ti. Aceast` suprafa]` reprezint` 46% din suprafa]a caz`rmii, 
având ca scop construirea, în maxim 3 ani de la preluarea terenului, locuin]e 
prin programe derulate de Agen]ia Na]ional` pentru Locuin]e, potrivit 
legisla]iei în vigoare. În conformitate cu H.G. 714/2010, din totalul de locuin]e 
construite, 40% se vor transfera c`tre M.Ap.N.

Procentul de 40% reprezint` aproximativ 600 de unit`]i locative 
(apartamente cu 1, 2 [i 3 camere), un num`r care la data respectiv` acoperea 
necesarul de locuin]e pentru personalul For]elor Aeriene din garnizoana 
Bucure[ti, iar lucr`rile vor începe în prim`vara anului 2011.

În ceea ce prive[te administrarea respectivelor imobile de c`tre M.Ap.N, 
aceasta se va realiza conform Ordinului ministrului ap`r`rii na]ionale 
nr. M84/2009, conform c`ruia cadrele militare în activitate au dreptul la 
locuin]` de serviciu sau de interven]ie aflate în administrarea M.Ap.N. De 
asemenea, solda]ii [i grada]ii voluntari au dreptul, potrivit legii, la locuin]` de 
interven]ie aflat` în administrarea M.Ap.N.

Modul de administrare a locuin]elor respective se va face strict în 
conformitate cu prevederile legale, iar repartizarea se va face de c`tre o 
comisie numit`, pe baza unui punctaj întrunit de fiecare solicitant, 
respectându-se criteriile stabilite.

– În final, ave]i un mesaj pe care dori]i s`-l transmite]i 
personalului categoriei noastre de for]e, din punct de vedere 
profesional? Dar social?

– În plan profesional, doresc s` le transmit camarazilor din For]ele 
Aeriene s`-[i continue activitatea de perfec]ionare a preg`tirii pentru c` 
numai în acest fel vom reu[i s` ]inem pasul cu evolu]iile fenomenelor pe plan 
mondial [i regional. S` fie încrez`tori în viitorul For]elor Aeriene, s` 
înt`reasc` ordinea [i disciplina muncii, s` în]eleag`, de la soldat gradat 
voluntar (viitor profesionist) pân` la general, c` indiferent de ceea ce facem 
bine [i ce rezultate pozitive avem, dac` ele nu se ob]in [i f`r` evenimente 
deosebite, bucuria [i satisfac]ia sunt numai par]iale. Fiecare trebuie s` 
con[tientiz`m c` munca pe care o desf`[ur`m, misiunile pe care le avem de 
executat se pot realiza numai în echip`. Factorul de risc în For]ele Aeriene 
este unul ridicat prin natura meseriilor noastre, iar de modul în care în]elegem 
s` ne preg`tim [i s` ne facem treaba, poate depinde via]a noastr` sau a 
camarazilor de lâng` noi. Ne desf`[ur`m activitatea într-o zon` în care nu 
putem umbla nici m`car o dat` cu jum`t`]i de m`sur`, asta este o realitate de 
care trebuie s` fim, fiecare dintre noi, permanent con[tien]i. 

Ne desf`[ur`m activitatea într-o zon` în 
care nu putem umbla nici m`car o dat` cu 
jum`t`]i de m`sur`

Din punct de vedere social, sunt convins c` militarii din For]ele Aeriene 
au în]eles c` societatea românesc`, în ansamblu, traverseaz` momente 
extrem de dificile generate de contextul economic mondial. Fiecare dintre 
noi este parte a unui sistem pe care trebuie s`-l facem func]ional cu resursele 
de care dispunem la un moment dat. Ne-am asumat un rol social bine definit, 
iar statutul în cadrul societ`]ii ne oblig` la o conduit` irepro[abil`, conduit` 
\n care solidaritatea este la loc de frunte.

Sigur, totul trebuie s` aib` o limit`, iar semnalul pozitiv transmis de 
curând, conform c`ruia salariul de baz` aferent lunii octombrie a.c., va fi 
majorat cu 15% începând din luna ianuarie 2011, ne d` speran]e la un an mai 
bun.

A[ vrea s` închei totu[i în acest ton optimist, urându-le camarazilor mei 
de arme [i familiilor lor, s`rb`tori fericite, s`n`tate [i multe împliniri al`turi 
de cei dragi!

LA MUL}I ANI!
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AGENDA

Dup` numeroase a lte 
transform`ri, resubordon`ri [i 
desfiin]`ri care au avut loc în 
categoria noastr` de for]e 
a rmate ,  \ nceputu l  lun i i 
noiembrie a.c. a consemnat 
transformarea Batalioanelor 
de Supraveghere Aerian` din 
organigrama For]elor Aeriene 
în structuri de nivel Centre de 
Supraveghere Aer ian` – 
structuri noi, mai dinamice, 
mai f lexibile, mai eficiente, 
adaptate noilor cerin]e impuse 
de evolu] ia tehnici i [i a 
sistemului militar contemporan. 
Entit`]i care au rolul de a 
asigura condi]iile interopera-
biliz`rii complete a structurilor 
noastre cu structurile similare 
din NATO. 

Radioloca] ia face, a[adar, 
trecerea într-o nou` etap` a 
evolu]iei sale ca arm`. O arm` de 
baz` a For]elor Aeriene care 
dispune, pe lâng` un personal de 
o excep]ional` valoare uman` [i 
de un înalt profesionalism, [i de o 
dotare tehnic` modern`, apropiat` 
de standardele [i exigen]ele 
NAT O. M` r t ur ie sunt deja 
consacratele radare digita le 

FPS -117. Intrarea în dotarea 
For]elor Aeriene a primului radar 
Gap Filler (pentru supravegherea 
spa]iului aerian la în`l]imi medii 
[i mici) în cursul acestui an, dup` 
o perioad` necesar` de testare [i 
verif icare, conf irm` op] iunea 
categoriei noastre de for]e pentru 
un sistem de supraveghere eficient 
[i modern, în pas cu vremurile.

Trecerea de la radioloca]ia 
bazat` pe radare analogice la cea 
cu radare digitale, performante, 
cu echipamente automate de 
ex t r a gere [ i  p re luc r a re a 
informa]iilor, cu o bun` protec]ie 
la toate categoriile de bruiaj, 
det er m i n ` adopt a rea u nor 
structuri coerente [i ierarhizate 
c a r e  s `  p u n `  î n  v a l o a r e 
performan]ele tehnicii.

Noile cerin]e atribuite armei 
radioloca] ie din compunerea 
For ]elor Aer iene invoc` , de 
a s emene a ,  ex is t en ] a  u nor 
speciali[ti în domeniu cu o foarte 
bun` preg`tire militar` [i de 
specialitate, capabili s` solu]io-
neze cât mai repede problemele 
inerente de compatibilitate [i 
interoperabilitate.

CENTRELE 
DE SUPRAVEGHERE 

AERIAN~

REFORM~ STRUCTURAL~ |N FOR}ELE AERIENE
Locotenent Laura COZLOV

Festivitatea care a marcat transformarea structurii [i numirea, 
\n func]ia de comandant al Centrului 1 Supraveghere Aerian` 
a locotenent-colonelului Gheorghe MAXIM, a avut loc pe 
1 noiembrie. La eveniment a participat [eful Statului Major 
al For]elor Aeriene, generalul-locotenent Ion-Aurel STANCIU, 
colonelul Ilie CAMEN}U [i fo[ti comandan]i \n rezerv` ai 
centrului, printre care i-am reg`sit pe generalul de brigad` Ionel 
CANTARAGIU, generalul-maior Cornel OANCEA, colonelul 
Niculae T~NASE [i colonelul Andrei CRISTIAN. Printre alte 
personalit`]i \n rezerv` prezente de la aceast` arm` s-au aflat 
generalul de brigad` Constantin M~L~ESCU – fost comandant 
al Brig`zii 41 Radiotehnice [i generalul de brigad` Ion DODON 
– fostul [ef de stat major al trupelor radiotehnice.

Reuniunea Comitetului NATO 
pentru Ap`rare Aerian`

|n perioada 18–21.10. 2010, la sediul NATO de la Bruxelles s-a 
desf`[urat Reuniunea Comitetului NATO pentru Ap`rare Aerian`, 
activitate la care a participat, din partea Statului Major al For]elor 
Aeriene, comandantul Componentei Aeriene Opera]ionale, generalul 
de flotil` aerian` dr. Victor STR|MBEANU.

Activitatea a fost structurat` pe trei subdiviziuni, astfel:  Reuniunea 
Comun`  a Comitetului NATO pentru Ap`rare Aerian` [i a Comitetului 
NATO pentru Managementul Traficului Aerian; Reuniunea Comitetului 

N A T O  p e n t r u 
Ap`rare Aerian` \n 
formatul cu repre-
zentan] ii statelor 
membre ale Alian]ei 
[i cea \n formatul cu 
reprezentan]ii sta-
t e lor  p a r t enere 
(EAPC ADC).  

Prima reuniune 
a fost marcat` de 
aniversarea a 30 de 
ani de la \nfiin]area 
organismului, timp 

\n care ADC a c#[tigat o pozi]ie principal`. Cu toate acestea, structura 
a fost modifiat` pe 14 iulie, elimin#ndu-se unul din cele dou` organisme 
subordonate (ADREPs).

Reuniunea pentru Managementul Traficului Aerian a fost prima 
conferin]` comun` din istoria celor dou` comitete cu tema “Utilizarea 
spa]iului aerian \n viitor – echilibrul dintre cerin]ele militare 
[i interesele comerciale", \n timp ce la cea de-a treia reuniune 
discu]iile s-au purtat pe marginea proiectelor comune NATO – 
Parteneri. S-a subliniat faptul c` dup` integrarea \n Alian]` a partenerilor 
din Europa de Est s-a \nregistrat o reducere a interesului celor care au 
r`mas \n stadiul de parteneriat, \n programele specifice (PfP,MD, ICI), 
ceea ce a condus la trecerea \n stand-by a mai multor proiecte.

Prezentarea avionului IAR-99 
{OIM \n Indonezia

O delega]ie a “Avioane Craiova S.A.” s-a deplasat, \n perioada 
28.09–02.10, \n Indonezia, pentru o prezentare general` a avionului 
IAR-99 {OIM. |mpreun` cu aceast` delega]ie a f`cut deplasarea [i 
c`pitan-comandorul Ionu] ARGHIROPOL, \n calitate de reprezentant 
al Statului Major al For]elor Aeriene. 

Ordinea de zi a con]inut prezentarea “Avioane Craiova S.A.”, 
sus]inut` de directorul general al fabricii, Radu COSTASUC, [i studiul 
posibilit`]ilor de cooperare industrial` [i transfer tehnologic (prezentare 
sus]inut` de ata[atul cu afaceri economice de pe l#ng` Ambasada 
Rom#niei de la Jakarta).

Obiectivul principal al activit`]ii – prezentarea avionului IAR-99 
{OIM – a constituit o demonstra]ie teoretic` a posibilit`]ilor de instruire 
la sol a avionului, utilizarea aeronavei ca avion de antrenament, instruirea 
personalului navigant [i tehnic \n institu]iile militare de \nv`]`m#nt, 
precum [i a posibilit`]ilor acestuia de executare a unor misiuni reale, 
\n special sprijin aerian nemijlocit [i cercetare aerian`.

Reprezentan]ii Ministerului Ap`r`ri al Indoneziei au subliniat, dup` 
\ncheierea prezent`rii, necesitatea achizi]iei unui avion de antrenament 
avansat, care s` permit` trecerea pe aeronavele de lupt` ale For]elor 
Aeriene Indoneziene (SU-27), intrate \n \nzestrare \ncep#nd cu vara 
acestui an.

Plutonier adjutant  SORIN S~FTOIU
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AGENDA

For ]ele Aer iene, la fel ca 
\ntreaga armat` a Rom#niei, trec 
printr-un proces de restructurare 
\ nde l u n g a t ,  c ompl e x ,  c a r e 
p r e s u p u n e  c o n s e c v e n ] ` , 
continuitate, mult iple eforturi 
mater ia le [ i intelect ua le [ i , 
totodat`, exigen]`, \n]elegere, 
renun] `r i , [ i , uneor i , deciz i i 
dureroase. {i asta pentru c`, \n 
pr i nc ipa l ,  res t r uc t u r a rea a 
\nsemnat redislocare, reamenajare 
sau chiar desfiin]are. Pe acest fond 
de sacrificiu colectiv, Statul Major 
al For]elor Aeriene este m#ndru 
s`-[i prezinte o nou` structur` – 
Centrul 85 Comunica]ii Aero [i 
Informatic`.

Transfor mat , pe dat a de 
1 Decembrie a.c., din Batalionul 85 
Comunica]ii Aero [i Informatic`, 
noua structur` a preluat sarcinile 
acestuia [i [i-a ad`ugat noi valen]e 
misiunii. 

Ap`rut` ca urmare a unor 
cerin]e obiective manifestate în 
evolu] ia organismului mil itar 
românesc, arma transmisiuni [i-a 
datorat [i î[i datoreaz` evolu]ia, 
pân` la stadiul în care se g`se[te 
ast`zi, pe de o parte necesit`]ii 
asigur`rii transmiterii informa]iilor 
în cadrul sistemului, exigen]elor 

sporite impuse de complexitatea 
ac]iunilor militare, dar, în special, 
în]elegerii de c`tre to]i factorii de 
decizie a implica]iilor activit`]ii 
desf`[urate de special i[t i i în 
domeniu asupra întregului sistem 
militar.

Transform`rile petrecute la 
nivelul For]elor Aeriene în ultima 
perioad`, cu implica]ii deosebite 
a supr a op er a ] iona l i z ` r i i  [ i 
profesionaliz`rii categoriei noastre 
de for]e, au determinat modificarea 
rolului [i misiunilor transmisiunilor 
atât din punct de vedere calitativ, 
cât [i cantitativ. Iar transmisioni[tii 
î[i fac sim]it` prezen]a peste tot. De 
cele mai multe ori ac]ioneaz` din 
umbr`, sunt nev`zu]i, îns` orice 
misiune, orice ac]iune a categoriei 
noastre de for]e beneficiaz` de 
s u p o r t u l  n e c o n d i ] i o n a t  a l 
speciali[tilor acestei arme. 

No i l e  c e r i n ] e  a t r i b u i t e 
structur i i de comunica] i i din 
compunerea For ]elor Aer iene 
invoc` existen]a unor speciali[ti 
în domeniu cu o foar te bun` 
preg`tire militar` [i de specialitate, 
capabili s` solu]ioneze cât mai 
repede problemele i nerente 
ap`rute pe l inia t ransmiter i i 
informa]iilor. Nu în ultimul rând, 

CENTRUL 85 
COMUNICA}II AERO 

{I INFORMATIC~

REFORM~ STRUCTURAL~ |N FOR}ELE AERIENE
Plutonier adjutant  SORIN S~FTOIU

trebuie subliniat aportul pe care 
fiecare specialist al acestei arme 
trebuie s`-l aduc` la definirea [i 
implementarea conceptelor ce 

stau la baza unei arme moderne, 
compat ibi le cu st r uct ur i le 
similare din cadrul A lian]ei 
Nord–Atlantice.

Reacreditarea Academiei 
For]elor Aeriene Henri Coand`

În data de 7 decembrie a.c., la Academia For]elor Aeriene 
„Henri Coand`” s-a desf`[urat ceremonia oficial` de înmânare a 
certificatului de reacreditare ca institu]ie de înv`]`mânt superior.

Academia For]elor Aeriene a fost evaluat` institu]ional, pe parcursul 
anului 2010, de c`tre Agen]ia Român` de Asigurare a Calit`]ii în 
Înv`]`mântul Superior (ARACIS), în vederea reacredit`rii pentru perioada 
urm`torilor cinci ani (2010–2015). Comisia ARACIS, format` din profesori 
universitari de prestigiu, a acordat în urma acestei evalu`ri calificativul 
maxim – „grad de încredere ridicat”.

Aceast` apreciere situeaz` institu]ia universitar` a For]elor Aeriene 
în rândul celor mai bune institu]ii de înv`]`mânt superior din ]ar`, cu 
recunoa[tere la nivel na]ional [i european.

Este o performan]` de excep]ie a înv`]`mântului din cadrul For ]elor 
Aeriene, ob]inut` printr-un efort conjugat al Academiei For]elor Aeriene 
[i Statului Major al For]elor Aeriene, o performan]` care are la baz`, în 
primul rând, profesionalismul [i dedicarea conducerii, cadrelor didactice 
[i studen]ilor Academiei. Certificatul a fost înmânat de c`tre pre[edintele 
Agen]iei Române de Asigurare a Calit`]ii în Înv`]`mântul Superior, 
domnul prof. univ. dr. ing. Ioan CURTU.

...Misiunea dumneavoastr` nu se schimb`. De 
profesionalismul cu care asigura]i transmiterea 
informa]iilor depind eficien]a [i siguran]a ac]iunilor 
avia]iei, artileriei [i rachetelor sol-aer [i radioloca]iei 
pentru ap`rarea spa]iului aerian al României...

– extras din Mesajul {efului Statului Major al For]elor Aeriene, 
general-locotenent dr. Ion Aurel STANCIU

Gabriela GROZA La sfârşitul lunii octombrie a.c. a avut loc la Veliko Târnovo, Bulgaria, 
reuniunea comitetului director al proiectului româno-bulgar Danube FAB, şeful 
delegaţiei Forţelor Aeriene Române fiind generalul de flotilă aeriană 
dr. Alexandru Găluşcă. La activitate au mai participat reprezentanţi din cadrul 
Ministerelor Apărării şi Transporturilor, autorităţilor naţionale de supervizare şi 
furnizorilor de servicii de trafic aerian din România şi Bulgaria.

Principalele beneficii ale proiectului vor fi eficienţa sporită şi siguranţa 
zborurilor, precum şi reducerea timpului de zbor, realizate prin intermediul unor 
traiectorii mai eficiente şi capacitate sporită a spaţiului aerian al ambelor 
state.

Proiectul a fost aprobat pentru finanţare de către Comisia Europeană în 
cadrul Programului de finanţare TEN-T (Reţeaua de Transport Trans-
Europeană). Decizia CE a fost publicată în septembrie 2009, contribuţia fiind 
în total de 2.515.784 euro, 50% pentru Bulgaria şi, repectiv, 50% pentru 
România.

Cu această ocazie, managerul de proiect din partea bulgară a făcut 
Comitetului Director o prezentare privind conceptul de desenare a spaţiului 
aerian pentru DANUBE FAB. S-a explicat că proiectul constă în trasarea unor 
rute aeriene optimizate, definirea sectoarelor şi familiilor de sectoare de dirijare 
din cadrul DANUBE FAB pentru dezvoltarea viitoare a unor scenarii 
operaţionale, pe baza unei strategii agreate de ambele părţi. Verificarea 
fezabilităţii proiectului va fi realizată prin desfăşurarea unor simulări de trafic 
în timp real pe rutele proiectate pentru optimizare, în baza scenariilor 
operaţionale elaborate. Activitatea de simulare în timp real se va desfăşura în 
a doua parte a anului 2011 la Paris, Franţa. Această simulare va fi activitatea 
de bază prin care se va propune implementarea rutelor şi sectoarelor de dirijare 
în vederea optimizării traficului în cadrul DANUBE FAB. Viitoarele propuneri 
pentru implementarea de rute şi proiectarea sectoarelor de dirijare civile se 
vor face în concordanţă cu concluziile reieşite după această simulare. În cadrul 
acestei activităţi,  prezenţa controlorilor de trafic aerian militari, minim şase, 
este absolut necesară.

DANUBE FAB – un pas \nainte
Comandor Marius DR~GHICI



CER SENIN  Nr. 6 (113)  2010
w w w . r o a f . r o12  |

MISIUNE INTERNA}IONAL~

CER SENIN  Nr. 6 (113)  2010
w w w . r o a f . r o12  |

Particularit`]i ale 
zborului pe distan]e 

foarte lungi
Este pentru a doua oar` când o aeronav` 

apar]inând For]elor Aeriene Române aterizeaz` în 
China. Precedentul zbor dateaz` din anul 2008, 
când un avion C-130 Hercules a efectuat o misiune 
de transport umanitar în sprijinul victimelor 
devastatorului cutremur înregistrat în provincia 
Chengdu.

De data aceasta, destina]ia a fost Beijing. O 
distan]` de aproximativ 8.100 de kilometri, 
echivalent` cu o durat` de peste 21 de ore de zbor 
(într-un interval orar de 24 de ore) pe ruta Otopeni 
– Baku/Azerbaidjan – Alma Ata/Kazakhstan – 
Beijing/China [i retur. O misiune în care 2 
echipaje s-au succedat la comenzile aeronavei 
pentru a putea duce zborul la bun sfâr[it, în condi]ii 
optime.

Traseul Alma Ata – Beijing a reprezentat o 
adev`rat` provocare pentru cele dou` echipaje. O 
durat` de zbor de 8 ore a avut aceast` por]iune, 
îns` dificultatea major` a constat în faptul c` 
în`l]imea minim` de siguran]` a fost foarte mare, 
datorit` reliefului alc`tuit în mod predominant din 
mun]i [i podi[uri în nordul Chinei. 

„Au fost ore întregi de zbor în care nu a existat 
de-a lungul traseului nici un aerodrom de urgen]`. 
Totodat`, un astfel de traseu presupune o planificare 

[i o estimare cât mai precis` a condi]iilor meteo, 
pentru c` regimul de zbor [i, implicit, consumul de 
combustibil, depind de acest factor. De asemenea, 
nevoia de a ob]ine o în`l]ime mare într-un timp 
scurt, a[a cum s-a întâmplat la decolarea de la 
Alma Ata, presupune un consum mai mare de 
combustibil. Sunt, în concluzie, foarte mul]i factori 
care trebuie lua]i în considerare. Marja de eroare 
este extrem de mic` în astfel de condi]ii.

Un alt aspect interesant al misiunii l-am 
descoperit în complexitatea aeroportului din Beijing, 
un aeroport cu un trafic extraordinar, cu nu mai 
pu]in de trei piste pe care 
se opereaz` simultan”, 
ne-a explicat coman dorul 
Viorel PAN~, coman-
dantul escadrilei [i unul 
din comandan] i i  de 
echipaj ai misiunii.

Echipajele care s-au 
aflat la man[` au fost 
formate din profesion[ti 
cu o experien]` bogat` în 
teatrele de opera]ii. De 
asemenea, din echipa 
tehnic` au f`cut parte 
numai oameni foarte bine 
preg`ti]i [i cu mult` 
experien]`,  preg`ti] i 
permanent s` intervin` 
atât în timpul escalelor 
p r o g r a m a t e  p e n t r u 

realimentare, cât [i în timpul zborului. Îns`, de[i 
s-a zburat cu o rezerv` de piese de schimb, nu a 
fost necesar` înlocuirea nici unei componente, 
avionul comportându-se impecabil pe întregul 
traseu.

„Cele dou` echipaje care s-au succedat la 
comenzile avionului pe timpul zborului au dat 
dovad` de profesionalism, exploatând la maxim 
experien]a acumulat` pe timpul misiunilor 
executate în teatrele de opera]ii. Totodat`, prin 
executarea acestei misiuni, For]ele Aeriene Române 
au testat capacitatea de transport strategic a 

În perioada 31.10–15.11.2010, un deta[ament al 
For]elor Aeriene Române din cadrul Flotilei 90 Transport 
Aerian, condus de generalul de flotil` aerian` dr. Alexandru-
Petru G~LU{C~, [eful Instruc]iei [i Doctrinei din SMFA, 
a îndeplinit o misiune deosebit de complex` în China, ocazie 
cu care a fost reconfirmat` capacitatea de transport strategic 
a categoriei noastre de for]e.

Misiunea For]elor Aeriene a constat în asigurarea 
transportului în China a unui pluton format din 25 de 
militari apar]inând Batalionului 26 Vân`tori de Munte 
“Avram Iancu”, precum [i a unui pacient – militar al For]elor 
Terestre ce beneficiez` de tratament de specialitate la o 
clinic` din China [i a înso]itorilor acestuia.

Capacitatea de transport strategic a For]elor Aeriene 
a fost reconfirmat` pe ruta Otopeni – Beijing

C`pitanul Narcis MOCANU, deasupra Chinei

|nt#lnire \ntre [eful delega]iei rom#ne, 
gl. fl. aer. dr. Alexandru G~LU{C~ 
[i loc]iitorul {efului For]elor Aeriene 
din cadrul Armatei pentru Eliberarea 
Poporului Chinez din Republica Popular` 
Chinez`, Yang DONGMING

Maior dr. Leonard LUPU 
C`pitan Mircea BARAC

A detachment of the Romanian Air Forces led by Air 
Fleet General Alexandru-Petru G~LU{C~ PhD, Chief 
of RoAF Doctrine and Instruction Service, fulfilled a 
very complex mission in (People Republic) of China from 
31th October to 15th November, an opportunity which 
reconfirms our category of forces' strategic transport 
capacity.

The mission, accomplished by 90th Transport Fleet, 
was to transport to China 25 troops belonging to the 
26th “Avram Iancu” Mountain Rangers Battalion and one 
patient - an officer of Romanian Land Forces who 
benefited by a special treatment in China.
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României, dovedind c` tehnica [i oamenii care o 
exploateaz` sunt în m`sur` s` execute sarcini 
extrem de dificile, în condi]ii deosebite”, declara la 
aterizarea pe Otopeni, [eful deta[amentului, 
generalul de flotil` aerian` dr. Alexandru-Petru 
G~LU{C~.

Componenta aero-
medical` a misiunii

Trasportul medical pe distan]e foarte lungi 
prezint` foarte multe particularit`]i, printre 
acestea enumerându-se: planificarea detaliat` a 
rutei ]inând cont de durata acesteia, zonele 
survolate, aeroporturi de rezerv` pentru aterizare 
în caz de urgen]` medical`; configurarea 
aeronavei în variant` MEDEVAC în func]ie de 
nevoile particulare ale pacien]ilor; prezen]a la 
bord a unei echipe medicale complete care s` 
poat` gestiona toate eventualele situa]ii de 
urgen]` ce pot ap`rea în starea de s`n`tate a 
pacientul pe durata zborului; planificarea unor 
stocuri de medicamente, materiale sanitare [i 
oxigen care s` fie la dispozi]ie în timpul 
zborului. 

Configurarea unei aeronave C-130 în variant` 
MEDEVAC a constituit o premier`, astfel c` la 
bordul aeronavei utilizate s-a aflat un kit complet 
de aparatur` medical` de ultim` genera]ie, 
similar cu cele folosite pe elicopterele MEDEVAC 
din For]ele Aeriene Române sau pe elicopterele 
SMURD apar]inând Ministerului Administra]iei 
[i Internelor. Starea de s`n`tate a pacientului a 
fost evaluat`, înaintea misiunii, de o echip` 
multidisciplinar` apar]inând Spitalului Universitar 
de Urgen]` Militar Central (SUUMC). Pe timpul 
zborului pacientul a fost monitorizat de o echip` 
medical` format` dintr-un medic primar medicin` 
de urgen]` de la SUUMC, un medic cu atestat în 
medicin` de urgen]` [i medicin` aeronautic` [i 
un asistent cu preg`tire în medicina de urgen]` 
din For]ele Aeriene Române. Preg`tirea medical` 
a misiunii a ]inut cont de situa]iile care pot ap`rea 
în cazul unui astfel de pacient, printre acestea 

enumerându-se: riscul 
de infec]ie respiratorie; 
riscul de escar`(a fost 
foarte sc`zut datorit` 
folosirii unei saltele 
speciale antiescar`) pe 
timpul transportului, 
avându-se în vedere 
durata acestuia; ex-
punerea la varia]iile de 
temperatur` care pot 
ap`rea în timpul zbo-
rului în compartimentul 
cargo al  aeronavei 
C-130, precum [i nivelul 
de zgomot (aproximativ 

100dB) [i de vibra]ii. 
Un alt aspect care trebuie luat în calcul în 

cazul transportului medical aerian pe distan]e 
foarte lungi este repre-
zentat [i de expunerea la 
efectele oboselii, atât a 
membrilor echipajului 
aeronave i ,  câ t  [ i  a 
pacien]ilor [i a echipei 
medicale. Avându-se în 
vedere c` efectele oboselii 
asupra unui organism 
privat de somn pentru o 
perioad` de 18 ore sunt 
similare cu cele ale 
consumului a 6 halbe cu 
bere într-un interval de 30 
de minute în cazul unei 
persoane de 80 de kg 
(echivalentul unui con centra]ii de alcool în sânge 
de 0,5g‰), o aten]ie particular` a fost acordat` 
managementului oboselii. |n acest sens au fost 
aduse la cuno[tin]a echipajului [i a pasagerilor 
informa]ii privind simptomele care pot ap`rea, 
s-a stabilit un program judicios de odihn` pentru 

membrii echipajului [i s-a 
gestionat judicios efectul 
cofeinei. Cu toate aceste 
impedimente, misiunea s-a 
desf`[urat în condi]ii 
foarte bune din punct de 
vedere medical, starea de 
s`n`tate a pacientului nu a 
fost influen]at` de trans-
portul aerian, acest lucru 
permi]ând ini]ierea te-
rapiei specifice imediat 
dup` ajungerea la spitalul 
de destina]ie din capitala 
Chinei.

În concluzie, execu tarea acestei misiuni 
medicale aeriene certific` existen]a capabilit`]ii 
de transport aerian medical pe distan]e foarte 
lungi la nivelul For]elor Aeriene Române, aceasta 
putând fi folosit` [i în caz de necesitate privind 
evacuarea medical` a unui pacient r`nit sau 
bolnav aflat într-un teatru de opera]ii.

Friendship Action - 
instruire în comun 
cu militarii chinezi
Exerci]iul “Friendship Action” a reprezentat 

o premier` pentru România, fiind pentru prima 
dat` când militari români se antreneaz` în China, 
în baza unui acord încheiat între ministerele 
ap`r`rii ale celor dou` ]`ri privind cooperarea în 
domeniul militar, semnat la Bucure[ti la 
21.08.2009. 

La exerci]iul desf`-
[urat în provincia Yunan 
din regiunea militar` 
Chendu, într-un mediu 
muntos, la peste 2.000 de 
metri altitudine, a asistat 
atât ministrul român al 
ap`r`rii, domnul Gabriel 
OPREA , cât [i amba-
sadorul  României  la 
Beijing, domnul Viorel 
ISTICIOAIA. 

Membrii plutonului de 
vân`tori de munte care au 
avut ocazia s` se antreneze 
cu militarii chinezi chiar la 

ei acas` erau, la înapoierea în ]ar`, deosebit de 
entuzia[ti de experien]a acumulat` în cadrul 
exerci]iului [i de po sibilitatea de a înv`]a moduri 
noi de abordare a unei misiuni specifice acestei 
arme.

“Printre modulele de instruire reg`site în cadrul 
exerci]iului putem enumera: instruc]ia tragerii, în 
cadrul c`reia s-au executat trageri de c`tre militarii 
români cu armamentul din dotarea militarilor 
chinezi; instruc]ia tactic`, în cadrul c`reia s-au 
folosit procedee comune de lupt` în localitate; 
instruc]ia alpin`, în care partenerii chinezi au 
prezentat militarilor români procedeele specifice de 
c`]`rare [i coborâre pe care le folosesc ei. În 
concluzie, a fost un exerci]iu solicitant, cu un 
program de desf`[urare între orele 8 [i 21, îns` un 
exerci]iu deosebit de util prin prisma experien]ei 
acumulate atât în plan profesional, cât [i 
intercultural”, am aflat de la locotenent-
colonelul C`lin BUZEA , comandantul 
Batalionului 26 Vân`tori de Munte.

Echipa tehnic`:
Lt. cdor. Gabriel MOVILEANU – [eful echipei;
M.M. Ovidiu V~RZARU – specialist avion motor;
M.M. Lauren]iu BARBU – specialist instala]ii electrice [i aparate de bord;
Mr. Gigi LUPU – specialist radar [i radioloca]ie.

Echipajul 1:
Cpt. cdor. Viorel PAN~ – comandant;
Cpt. Bogdan DOGARU – pilot secund;
Cpt. cdor. Vasile COMAN – navigator;
M.M. Ionu] ALEXANDRESCU – tehnic de bord;
M.M.  Emil CEAP~ – specialist cu \nc`rcarea.

Echipajul 2:
Cpt. cdor. Adrian TAKACS – comandant;
Cpt. Sorin NI}~ – pilot secund;
Cpt. Narcis MOCANU – navigator;
M.M. Cristian GANEA – tehnic de bord;
M.M Dumitru B~LAN – specialist cu \nc`rcarea.

|n vizit` la Muzeul Avia]iei din China

|n timpul zborului

|mbarcarea pacientului \n aeronava C-130

{eful delega]iei: 
g ene r a l  de  f l o t i l `  a e r i a n ` 
dr. Alexandru-Petru G~LU{C~

Echipa medical`:
Mr. dr. Florea COSTEA;
Mr. dr. Leonard LUPU;
Cap. Gabriel MARDALE.
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Context [i obiective
NEWFIP este un exerci]iu de preg`tire 

care a evoluat treptat în complexitate din anul 
2004 (când a participat, pentru prima dat` 
Armata României prin Statul Major al For]elor 
Aer iene) pân` în prezent , în func] ie de 
resursele f inanciare a locate de NAT O/
SHAPE [i de for]ele participante [i a c`p`tat 
caracter întrunit prin participarea elementelor 
de ap`rare aerian` din For]ele Terestre [i 
For ] e le  Nav a le  [ i  mu l t i na ] iona l  p r i n 

part iciparea For ]elor Aeriene din Turcia, 
Grecia, Ungaria, Bulgaria, Slovenia al`turi 
de For]ele Aeriene din România începând cu 
anul 2006.

C o n t e x t u l  \ n  c a r e  s - a  e x e c u t a t 
antrenamentul a fost unul datorat ultimelor 
tend in] e ap` r ute \ n cadr u l r ` zboiu lu i 
electronic [i al introducerii acestuia pe lista 
e lementelor ut i l i za te de orga n i za ] i i le 
teroriste. “Conf lictele recente au ar`tat c` 
structurile de comand`-control, sistemele de 
senzori [i armament trebuie s` dispun` de o 
mare autonomie, stabilitate, adaptabilitate, 
trebuie s` analizeze [i s` transmit`/primeasc` 
un num`r mare de date/informa]ii, într-un 
timp relativ scurt.

Acurate]ea [i opor tunitatea datelor primite 
de la senzori este esen]ial` în condi]iile unui 
câmp de lupt` complex, des schimb`tor, în care 
deciz ii le se iau rapid, iar accesul la o 
informa]ie, uneori, poate decide/inf luen]a 
cursul opera]iilor viitoare. În mod cert, bombele 
electro magnetice, tunurile electromagnetice, 
armele cu energie dirijat` vor înlocui treptat 

Antrenamentele de tip NEWFIP sunt organizate anual de 
c`tre NATO, la nivelul Centrelor Multina]ionale de Opera]ii 
Aeriene (CAOC) [i vizeaz` antrenarea for]elor din NATINADS 
(NATO Integrated Air Defense System) într-un mediu 
electromagnetic ostil, în condi]ii cât mai apropiate de cele 
reale.

Plutonier adjutant  SORIN S~FTOIU

Exerci]iul “NEWFIP 2010”
The NEWFIP anual training exercise is organized by NATO 

through CAOC centers. It's primary goal is NATINADS (Nato 
Integrated Air Defense Sistem) forces training within 
electromagnetic hostile environment and simulated scenarios.

s i s teme le con ven  ] ionale ,  iar cucer irea 
superiorit`]ii electromagnetice [i controlul 
mediului electromagnetic vor constitui obiective 
majore ce trebuie îndeplinite”, a declarat 
colonelul Gheorghe PANAIT, [eful sec]iei 
Comunica]ii [i Informatic` din cadrul Statului 
Major al For]elor Aeriene.

L a  n i v e l  g e n e r a l ,  a n t r e n a m e nt u l 
NEWFIP-SR BGR/GRC/ROU 2010 a fost 
focalizat pe antrenamentul for]elor de ap`rare 
aer ian` (av ia] ie [ i rachete sol - aer), de 
supraveghere a spa] iu lu i aer ia n [ i  de 

comand`-control (C2) din dou` state: 
Rom# nia [ i Grecia , d in zona de 
responsabilitate a CAOC-7 Larissa.

Av i a ] i a  m i l i t a r `  r om # n `  a 
part icipat la acest antrenament \n 
s c o p u l  p r e g ` t i r i i  f o r ] e l o r  [ i 
mijloacelor din cadrul sistemelor de 
ap`rare aerian`, [i \n mod deosebit a 
celor care par t ic ip` la ap` rarea 
integrat` a NATO (NATINADS), \n 
ducerea ac] iunilor de lupt` \ntr-un 
mediu ost i l . Acesta a fost creat , 
special pentru aceast` misiune, cu 
ajutorul containe relor acro[ate pe 
aeronave. 

Pe l#ng` obiect ivul de baz` , For ]ele 
Aeriene au mai avut de \ndeplinit [i sar cini 
priv ind men  ]inerea ca   pa cit`]ilor ope  ra ]ionale 
a struc tur i lor, impleme n tarea tehnicilor, 
t act ic i lor [ i procedur i lor NAT O dar [ i 
formarea [ i dez volt area profesiona l` a 
militarilor \n specialitatea r`zboi electronic. 
|n plus,   s-a urm`rit [i ca amploarea spa]ial` 
[i informa]ional` a ac]iunilor de su praveghere 

a sp a ] iului aerian s` 
c u  p r i n d `  f o r ] e l e 
participante  într-un 
sistem unic. Aceast` 
dorin]` a conferit noi 
va len]e misiuni lor, 
pr in:   num`rul [i 
d i m e n  s i u n i l e  d i -
r e c  ] i i l o r  s up r a  ve -
g h e a t e /c e r c e  t a t e 
(suprave gherea este 
omnidi rec ]io nal`, cu 
posibili tatea concen-
t r ` r i i  e for t u lu i  pe 
direc] iile impuse de 
s i t ua ] ia s t ra teg ic ` 
rea l` , con cret `);  

adâncimea cercetat` (în func]ie de în`l]imea 
de zbor [i per forman]ele rada relor, ] intele 
aeriene pot f i descoperite [i în adâncimea 
strategic` a adversarului);   importan]a 
infor ma ]i ilor despre situa]ia aerian`/de radio-
loca] ie (sunt singurele informa] i i cer te, 
ob] inute [i transmise în t imp real, despre 
ac]iunile inamicului aerian, cu un rol foarte 
important în prevenirea surprinderii din aer, 
în organizarea [i conducerea ripostei aeriene); 
 num`rul [i nivelul utilizatorilor informa]iilor 
despre situa] ia aer ian`/de radioloca] ie 
(practic, toate for]ele participante la opera]ie 
utilizeaz` aceste informa]ii, diferen]iat, în 
func]ie de nivel, pentru protec]ie, ripost` sau 
conducere);  dimensiunea dispozitivului de 
lupt` propriu sistemului de supraveghere a 
spa] iu lu i aer ia n/rad ioloca] ie (acoper ` 
întregul teritoriu al ]`rii);   cantitatea de 
for ] e [ i  m i j loace ut i l i zate (un s is tem 
performant, cu un asemenea areal de ac]iune, 
necesit` o dezvoltare mare din punctul de 
vedere al resurselor utilizate);  caracterul 
de permanen]` al ac]iunilor de supraveghere 
a spa] iu lu i aer ia n ( impus de ra ] iunea 
intrinsec` a actului de supraveghere).

Niveluri de 
participare

F i i n d  u n  e x e r c i ] i u  c o m p l e x ,  c u 
par t icipare mult ina] ional` , NEW FIP 2010 
a impl icat , [i din par tea For ]elor Aer iene, 
o  r e p r e  z e n t a r e  nu m e r o a s ` .  P e  l # n g ` 
t eh n ic a propus ` de N AT O a m reg ` s i t , 
pr intre for ]ele propuse de par tea rom#n`,  
p e r s o n a l  d e  s t a t  m a j o r,  t e h n i c `  d e 
comunica ] i i  [ i  i n for mat ic ` de la S t at u l 
Major a l For ]elor Aer iene [i Componenta 
Opera] ional` ; 4 aeronave MiG -21 L anceR 
c u p e r s on a lu l  n a v i g a nt  [ i  ne n a v i g a nt 
ata[at de la Flot i la 71 Aerian`;  6 aeronave 
MiG -21 L anceR [ i echipaje de la F lot i la 
86 Aer ian` ; 2 aeronave MiG -21 L anceR [i 
echipaje de la Flot i la 85 Aerian`; personal 
de s t a t  m a j or,  5  s i s t eme S A - 2  [ i  u nu l 
H AW K de la Br igada 1 R achete Sol -Aer ; 
rada rele opera] iona le F P S -117; s isteme 
de comu n ic a ] i i  [ i  de br u ia j  e le c t ron ic 
a p a r ] i n # n d  B a t a l i o n u l u i  14 7  R ` z b o i 
E l e c t r on i c  [ i  p e r s on a l  s p e c i a l i z a t  \ n 
tehnic` de comunica] i i  de la Bat a l ionul 
85 Comunica] i i Aero [ i In format ic` .

Radarul tridimensional ST-68 U

Lucrul cu tehnica digital` la sta]ia radar FPS-117
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Exerci]iul “NEWFIP 2010”

Pe l#ng` aceast` demonstra]ie de for]e au 
existat [i elemente complementare din partea 
Statelor Majore a le For ]elor Terestre [i 
Navale cuprinz#nd tehnic` de infanterie, 
r`zboi electronic, comunica] i i , o f regat` 
(Regina Maria) [i o corvet` (Vice-Amiral 
Eugeniu Ro[ca). 

I mpres iona nt a fost [ i  volumul de 
activit`]i de natur` logistic` adiacent tehnicii 
“fizice”: loca]ii, carburan]i, hr`nire, echipare, 
dotare cu materiale specifice de protec]ie, de 
siguran]`. 

Misiuni executate
“|n principal, partea rom#n` s -a axat 

pe \ndeplinirea obiectivelor de antrenare a 
personalului [i structurilor, identif icarea 
deficien]elor [i remedierea oportun` a acestora. 
Am urm`rit [i desf`[urarea misiunilor \n 
regim de siguran]` maxim`, am c`utat s` 
folosim eficient resursa uman`, material` [i 
financiar` pus` la dispozi]ie pentru \nsu[irea 
procedurilor necesare execut`rii de misiuni 
specifice r`zboiului electronic \n orice condi]ii 
[i loca]ii propuse de Alian]a Nord-Atlantic`. 
|n plus, participarea unui num`r mare de 
militari din partea Rom#niei (numai Statul 
Major al For ]elor Aeriene a contribuit cu 
prezen]a a peste  250 militari – 62 ofi]eri, 
78 mai[tri militari, 72 subofi]eri, 38 sgv-i[ti 
[i 2 civili) a reprezentat un prilej de func]ionare 
pe principii interoperabile [i a creat premisele 
pozitive pentru executarea de misiuni \n 
comun” a declarat, la sf#r[itul exerci] iului, 
directorul din partea Rom#niei, colonelul 
Valentin MELINTE, [ef sec]ie Instruc]ie 
Radioloca] ie [i R`zboi Electronic , \n 
cadrul SMFA .

Concret, s -au executat misiuni aeriene 
combinat (COMAO), \n comun cu partenerii 
NATO [i de antrenare (ACT), ap`rare (AD), 
atac la sol, atac la nav` \n condi]ii de r`zboi 
electronic, \n scopul antren`r i i for ]elor 
par t icipante pentru apl icarea ef icient` a 
m`surilor de protec]ie electronic` (Electronic 
Protective Measures – EPM). Totodat`, s-au 
e xe c u t a t  [ i  a n t r e n a m e n t e  s p e c i f i c e 
\mbun`t`] ir i i cooper`rii la nivel tact ic [i 
operativ, \ntre structuri, componente, servicii 
[i na]iuni.

Par tea pract ic` a antre namentului a 
cuprins, \n cele 5 evenimente simulate pe 
parcursul a 3 zile, ac]iuni de atac electronic 
din aer [i de la sol, \n scopul vizualiz`rii, 
identific`rii teh nicilor de bruiaj, contracar`rii/
com pens`rii efectelor bruiajului [i misiuni 
specifice de verificare a sistemelor de auto-
protec]ie.

Escadrilele de MiG-21 LanceR prezente 
la antrenament au executat peste 50 de ore de 
zbor, integr#nd misiuni de tip CAS (Close Air 

Support), interceptare, 
r `spuns la br u ia j pe 
traiect, misiuni STRIKE 
c u ] i nte ded ic ate l a 
\ ntoarcer i le pe aero -
drom.  

Lec]ii 
\nv`]ate
“Chiar de la nivelul 

elementar al implic`rii 
m e l e  l a  a c e s t  a n -
trenament, [ i  anume 
executarea bruiajului 
aerian cu ajutorul unor 
sta]ii de ultim` geneta]ie, 
am s im] i t  anvergura 

misiunilor executate \n ansamblul exerci]iului. 
Noi ne-am f`cut treaba exact, la timp, \n 
bareme. Sunt convins c` de la noi, de la baz`, 
informa]iile trimise au avut un grad maxim de 
acurate]e, f`c#nd posibil succesul misiunii \n 
general. {i i-am sim]it [i pe colegi dornici s` 
demonstreze valoarea [i nivelul de capabilit`]i 
pe care le putem aduce \n sprijinul \ndeplinirii 
sarcinilor”, era entuziasmat locotenentul 
Valentin CR~CIUNOIU, [ef sta]ie radio.

|ntr-adev`r, fiecare element participant a 
neces i t a t  ex pr i ma rea l a  c apac i t ` ] i  [ i 
capabilit`]i maxime. Totul pentru \ndeplinirea 
misiunii [i recunoa[terea etapelor viitoare de 
parcurs, de antrenare [i preg`tire \n comun 
sau la nivel singular. De altfel, componentele 
teoretice [i practice identif icate pe durata 
antrenamentului s-au identificat \n rapoartele 
finale privind exerci]iul NEWFIP 2010. 

Acestea au cuprins referiri la cuno[tin]ele 
acumulate, privind tacticile [i procedurile 
T TP (Tactics, Tehnique and Procedures) de 
r`zboi electronic \n Opera] i i le Aer iene, 

ant renarea personalului d in CRC/AOC, 
posturi de fuziune  senzori (PFS) [i radare 
(FPS) pentru asigurarea parametr ilor [i 
continuit`]ii zonei de supraveghere a spa]iului 
aerian, \n condi] i i de atac electronic sau 
antrenarea personalului turelor de serviciu, 
operatorilor \ncadra]i la radare, complexe de 
dirijare a rachetelor sol-aer [i de conducere 
a focului artileriei antiaeriene, pilo] ilor [i 
cont rolor i lor  de t r a f ic  aer ia n p ent r u 
descoperirea, ident i f icarea, urm`rirea [i 
angajarea ] intelor ce evolueaz` pe fondul 
bruiajului electronic.

“For]ele Aeriene – avea s` concluzioneze 
generalul de flotil` aerian` dr. Alexandru-
Pet ru G~ LU{C~ ,  [ef ul inst r uc ] iei [ i 
doctrinei din cadrul SMFA –[i-au \ndeplinit 
cu succes obiectivele propuse, dintre care a[ 
remarca antrenarea structurilor de planificare 

din cadrul COA [i din cadrul f lotilelor aeriene 
pentru utilizarea [i actualizarea bazelor de 
date cu amenin]`ri din mediul electromagnetic 
sau antrenarea personalului navigant pentru 
executarea procedurilor de descoperire [i 
interceptare a plat formelor aeriene [i de 
executare a loviturilor aeriene, pe fondul 
atacului electronic executat asupra radarelor 
de bord, sistemelor de ochire [i naviga]ie. 
Echipajele noastre au experimentat, \nc` o 
dat`, antrenarea \n comun cu speciali[ti din 
cadrul NATO, fiecare pe traiectul specific de 
antrenare ordonat, fapt care face din NEWFIP 
2010 un scenariu bine implementat [i o misiune 
pe care, \n viitor, o vom putea executa 
perfect”.

Acest antrenament desf`[urat cu sprijin 
NATO, sprijin ce a constat în alocarea a 25 
ore de zbor pentru aeronavele participante, 
care au operat numai în spa] iul aerian al 
României pentru antrenarea for ]elor [ i 
mijloacelor de ap`rare aerian` cu baza la sol,  
2 autocamioane cu aparatur` NATO specific` 
de r`zboi electronic, echipajele aeronavelor 
[i echipajele aparaturii NATO specif ice de 
r` zboi elect ronic , a fac i l i t at at ingerea 
obiectivelor de instruire stabilite de For]ele 
Aer iene pr in „Planul de antrenare în 
condi] ii de atac electronic în For]ele 
Aeriene în anul 2010”.

NEWFIP 2010 a stabilit, din 
nou, coordonatele r`zboiului modern, 

ac]iunile r`zboiului de tip 
informa]ional [i, implicit, cel 

electronic. Militarii rom#ni au \n]eles 
c` utilizarea tehnicii [i tehnologiei 

electronice, precum [i a tehnicii 
criptografice \n scopul domin`rii 

spa]iului electromagnetic este un mod 
de ac]iune necesar [i obligatoriu. {i 

acum, prin antrenamentul \n comun, au 
mai \nv`]at [i cum s` pun` \n practic` 

cele trei componente de baz` ale 
r`zboiului electronic: sprijinul 

electronic, atacul electronic [i protec]ia 
electronic`.

Sta]ia radar P-14 "Oborona" [i containere 
destinate misiunilor de bruiaj electronic   

Tehnic` din dotarea Batalionului 147 R`zboi Electronic
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O vizit` de documentare la Centrul 
pentru Opera]ii Aeriene – AOC reprezint`, 
de fiecare, dat`, o evadare din realitatea 
înconjur`toare. Este un mediu care 
contrasteaz` din foarte multe puncte de 

vedere cu tot ceea ce po]i reg`si în mare 
parte din unit`]ile noastre. Multe sunt 
constat`rile pe care le po]i face, dar cea 
mai important` este c` la AOC, dinamica 
moderniz`rii este una real`, efectiv`, iar 
rezultatele sunt palpabile, evidente, deja 
concretizate.

Cea mai spectaculoas` realizare pare 
a fi viteza cu care circul` informa]ia privind 
situa]ia aerian`. Vitez` e un fel de a spune, 
pentru c` imaginea cu ceea ce se întâmpl` 
în spa]iul aerian este una “în timp real”, iar 
decidentul poate ac]iona clip` de clip` în 
cuno[tin]` de cauz`.

“Exerci]iul NOBLE ASPECT reprezint` 
apanajul Comandamentului de For]e 
Întrunite din Sud, cu cartierul general la 
Napoli – JFC HQ South Naples. Au fost 
implicate, astfel, toate Centrele pentru 
Opera]ii Aeriene Combinate – CAOC din 
subordine, aflate în Grecia, Turcia, Italia, 
Spania [i Portugalia. Pe acest lan] de 
comand`, control [i execu]ie, centrul nostru 
de raportare [i control se afl`, al`turi de cele 
din Bulgaria [i Ungaria, în zona de 
responsabilitate a CAOC 7 Larissa, 
Grecia.

În cadrul exerci]iului s-a urm`rit modul 
de luare a deciziilor [i func]ionalitatea 
NATINADS, în procesul de tranzi]ie de la 
situa]ia de pace la criz` [i conflict. Au fost 
simulate în acest context inclusiv situa]ii de 

tip RENEGADE. Un alt obiectiv a constat 
în verificarea modului de comunicare [i a 
schimbului de date între CAOC-uri, în 
coordonarea ac]iunilor [i managementul 
spa]iului aerian. De asemenea, au fost 
exersate procedurile de ac]iune în cazul 
amenin]`rii [i atacului cu rachete balistice”, 
ne-a explicat locotent-colonelul Sorin 
}INT~, directorul exerci]iului din partea 
român`.

Nici procedur i le de operare cu 
documente NATO [i procedurile standard 
de operare ale CAOC, sau antrenarea 
personalului în procesul de planificare, 
distribuire a sarcinilor [i execu]ie în cazul 
tuturor tipurilor de opera]ii aeriene nu au 
fost negl ijate, am mai a f lat de la 
interlocutorul nostru.

Exerci]iul s-a desf`[urat pe durata a 
dou` zile [i, conform scenariului, statele 
din coali] ia Nord-Atlantic` au utilizat 
capabilit`]ile Serviciului Poli]ie Aerian`, 
în contextul unei crize interna]ionale. 
Astfel, în prima zi a fost consemnat` 
apari] ia crizei [i a primului act ostil 
împotriva unui stat al Alian]ei. Coali]ia a 
reac]ionat prin trei misiuni de Poli]ie 

NOB
LEA

SPEC
T

In early December this year, 
NOBLE ASPECT Exercise took place 
at Air Operation Centre. The main aim 
was to exercise the functions of the 
NATO Integrated Air Defence System 
(NATINADS) in peacetime, crisis and 
conflict situations to the greatest 
extent possible reflecting the real 
world threats (including RENEGADE) 
affecting NATO nations.

La începutul lunii decembrie a.c. s-a desf`[urat, la Centrul pentru Opera]ii 
Aeriene – AOC, exerci]iul NOBLE ASPECT, un exerci]iu al c`rui scop principal 
a fost acela de a antrena personalul implicat în buna func]ionare a sistemului 
NATINADS – Sistemul Aerian Defensiv Integrat NATO, în cazul unor posibile 
amenin]`ri la adresa statelor membre ale Alian]ei Nord-Atlantice.

Aerian` [i dou` misiuni de Air Defence. În 
prima parte a celei de a doua zi, conflictul 
a escaladat, iar m`surile de ap`rare au 
inclus Opera]ii Aeriene Ofensive din partea 
coali]iei. Cea de a treia etap` a scenariului 
a consemnat fazele de încheiere a 
conflictului [i reluarea misiunilor la pace.

Ce înseamn` reu[ita unui astfel de 
exerci]iu? În esen]`, înseamn` c`, dac` ar 
f i nevoie, un avion inamic ar putea f i 
comb`tut cu mijloace specifice, avioane de 
vân`toare sau rachete sol - aer, în 
conformitate cu standardele [i baremele 
NATO.

Un alt aspect, cu totul deosebit, este 
acela referitor la cantitatea de informa]ii [i 
la acurate]ea acestora. Spa]iul aerian este 
privit aici la modul real, direct, obiectiv, ca 
o entitate, [i recep]ionat în întreaga sa 
diversitate. Zborurile avia] iei civile, 
zborurile avia]iei militare, condi]iile meteo 
[.a.m.d. sunt, clip` de clip`, monitorizate, 
analizate, elementele de interes, concluziile 
ajungând „pe masa” factorilor de decizie 
ceas de ceas, 24 de ore din 24, [apte zile 
din cele [apte ale s`pt`mânii.

Cum se poate realiza a[a ceva? Nimic 
mai simplu. Pr in mij loace tehnice 
performante [i cu operatori de nivel 
profesional foarte bun. Mijloace tehnice 
fidele, moderne, fiabile. Operatori preg`ti]i 
în ]ar` [i str`in`tate, oameni capabili, 
interesa]i, motiva]i, vorbitori ai limbii lui 
Shakespeare, gata în orice moment s` fac` 
fa]` situa]iilor, indiferent cât de complicate 
sau de complexe ar fi acestea.

Locotenent- colonelul Sorin }INT~, 
directorul exerci]iului

C`pitan Mircea BARAC

Aspect din timpul desf`[ur`rii exerci]iului NOBLE ASPECT
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DACIA 2010 Exercise took place 
in Cincu and Babadag firing ranges 
from 2nd to 4th of November

At the end of the ac t i v i t y, 
tactical exercises and target firings 
simultaneously executed in the two 
ranges. 

The activity was planned and 
led by General Staff according to 
NATO standards and procedures 
an d  ma in ly  t a rge t e d  a t  t h e 
synchron i sed tra in ing of  the 
operational management structures 
for planning and deploying joint 
military operations. 

About 2700 military personnel 
from a l l  t h e  t h re e  m i l i t a r y 
categories and more than 200 
technical equipment were involved 
in this exercise. Romanian Air 
Force contributed to this event 
with aircraft such as IAR-99 Soim, 
IAR-330 SOCAT, IAR-330L/M, 
IAR 330 MEDEVAC, AN-26 and 
C-130.

DACIA2010
În perioada 1-5 noiembrie, s-a desf`[urat Exerci]iul de nivel strategic “DACIA 

2010” care s-a finalizat cu exerci]ii tactice cu trageri de lupt` executate simultan în 
poligoanele Cincu [i Babadag.

Activitatea a fost planificat` [i condus` de Statul Major General în conformitate 
cu standardele [i procedurile NATO [i a avut ca obiectiv principal antrenarea 
simultan` a structurilor de conducere opera]ional` de nivel strategic, operativ [i 
tactic în planificarea [i desf`[urarea de ac]iuni militare întrunite. Exerci]iile 
planificate s-au bazat pe scenariul fictiv al unei campanii care include ac]iuni militare 
cu întrebuin]area for]elor într-o opera]ie întrunit` de ap`rare pe teritoriul 
României.

La exerci]iu au participat aproximativ 2.700 de militari din toate cele trei categorii 
de for]e ale armatei [i peste 200 de mijloace tehnice. For]ele Aeriene au participat 
la exerci]iu cu aeronave de tipul IAR-99 {OIM, IAR-330 SOCAT, IAR-330 L/M, 
IAR-330 MEDEVAC, AN-26, C-130.

C`pitan Mircea BARAC

Planificare, conducere, 
obiective

For]ele Aeriene au participat la toate 
cele trei etape de desf`[urare a exerci]iului 
pentru îndeplinirea scopului [i obiectivelor 
proprii de instruire, în vederea execut`rii 
LFX (Live Fire Exercise). Astfel, cea dintâi 
etap` a constat în derularea preg`tirii 
indiv iduale [i colect ive în vederea 
execut`rii tragerilor de lupt`. Etapa a doua 
a fost destinat` planific`rii opera]ionale, 
mobil iz`r i i [i disloc`r i i for ]elor pe 
aerodromul de la Câmpia Turzii [i în 
poligonul Cincu. Cea de a treia etap`, de 
execu]ie a opera]iei, a combinat în cadrul 
tactic, exerci] iul de comandament cu 
comunica]ii [i informatic` în teren – CPX 
cu exerci]iul tactic cu trageri de lupt` în 
poligon – LFX.

Conducerea exerci]iului, la nivelul 
For]elor Aeriene, a fost asigurat` cu personal 
din cadrul COA – Componenta Opera]ional` 
Aerian`, astfel: ofi]erul conduc`tor al 
exerci]iului pentru For]ele Aeriene – OCE/
Officer Conducting Exercise – a fost 
generalul de flotil` aerian` dr. Victor 
STRÎMBEANU; directorul exerci]iului – 
DIREX a fost comandorul Florentin 
MARINA{, iar ofi]erul cu responsabilitatea 
primar` a exerci]iului pentru For]ele Aeriene 
– OCE OPR – a fost c`pitan-comandorul 
{tefan }IG~U.

Participarea For]elor Aeriene la „DACIA 
10”, în toate etapele exerci]iului, a vizat atât 
îndeplinirea scopului acestuia, cât [i a nevoilor 
proprii de antrenare. Astfel, obiectivele de 
instruire,  îndeplinite în cea mai mare parte, 
s-au concretizat în: • perfec]ionarea preg`tirii 
personalului de comand` [i stat major în 
planificarea [i conducerea opera]iilor; •  
exersarea capacit`]ii COA de a planifica [i 
conduce ac]iunile militare, integrat` fiind în 
Centrul de Conducere Opera]ional`; •  lan]ul 
C2 – comand` [i control, organizat pe suportul 
SCCAN, a func]ionat corect în ambele 
sensuri; •  confirmarea viabilit`]ii sistemelor 
de transmisiuni ca suport tehnic pentru C2 
al For]elor Aeriene; • exersarea planific`rii 
asigur`rii logistice, dup` reorganizarea 
structurilor.  

„ E x e r c i ] i u l  << DAC I A  10 >>  a 
reprezentat o activitate deosebit de 
complex` sub aspectul plani f ic`rii, 
organiz`rii [ i des f`[ur`rii, la toate 
nivelurile, dovedindu- se util pentru 
e xer sarea tehnici lor [ i  procedee lor 
standard asociate opera]iilor aeriene, în 
contextul opera]iilor întrunite. Totodat`, 
e xerc i ] iul  a ajutat la cre [ terea [ i 
îmbun`t`]irea nivelului de antrenament 
al participan]ilor, în conformitate cu noua 
Concep]ie de comand` [i control în 
Armata României, Concep]ia de comand` 
[i control în For]ele Aeriene, cu standardele 
NATO în domeniu [i prevederile noilor 
manuale [i strategii stabilite ca obiective 
de instruit”, ne-a declarat comandorul 
MARINA{, directorul exerci]iului.       

Concep]ia opera]iilor
"Conceput ca ac]iune pe trei e[aloane 

(strategic, operativ [i tactic), exerci]iul a 
fost util pentru în]elegerea de c`tre 
participan]i a contextului politic [i militar 
în care se pot declan[a [i des f`[ura ac]iuni 
militare, precum [i pentru tes tarea 
capacit`]ii personalului de comand` [i 
stat major de a reac]iona la incidente [i 
eve nimente neplanificate, în baza unor 
evenimente [i incidente gestionate de 
structura central` de control a exerci]iului 
(EXCON)", ne-a explicat generalul de 
f l o t i l `  a e r i a n `  d r .  V i c t o r 
STR|MBEANU.

Generalul de flotil` aerian` 
Victor STR|MBEANU, ofi]erul 

conduc`tor al exerci]iului
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De asemenea, s-a exersat capacitatea 
[efilor de structuri de a rezolva în timp real 
situa] ii neprev`zute, ] inând cont de 
respectarea cursurilor de ac]iune stabilite 
în procesul de planificare. Totodat`, prin 
participarea la etapa de desf`[urare a 
opera] iei, s -a antrenat personalul de 
comand` [i stat major în conducerea-
controlul ac]iunilor de lupt` [i evaluarea 
modului de îndeplinire a misiunilor, în 
luarea deciziilor [i ducerea lor la îndeplinire, 
în situa]ii de criz`/r`zboi.

Exerci]iul a inclus faza de criz` [i apoi 
izbucnirea unui conf lict de intensitate 
medie, combinat cu ac] iuni militare 
terestre, în zonele de opera]ii stabilite. 

Acest fapt a 
i m p u s  p l a -
n i f i c a r e a , 
organizarea, 
conducerea [i 
e x e c u t a r e a 
unei opera]ii 
aeriene în ca-
drul opera]iei 
de  ap ` r a re 

întrunit`, pân` la preluarea 
c onduc er i i  op er a ] ie i 
a e r i e n e  d e  c ` t r e 
comandantul regional 
NATO pentru For ]ele 
Aeriene –JFACC ( Joint 
Force A ir Component 
Commander). La baza 
planific`rii opera]iei întrunite au stat 
efectele dorite ale designului opera]ional, 
conform conceptului EBAO (Effect Based 
Approach Operations).

Gruparea de For]e Aeriene a participat, 
cu totalitatea for]elor [i mijloacelor, la 
prevenirea, descurajarea [i respingerea 
unei agresiuni din aer, având ca obiective 
limitarea p`trunderii inamicului aerian pe 
principalele c`i de acces c`tre obiectivele 
militare [i civile, diminuarea poten]ialului 
ofensiv al inamicului aerian [i sprijinul 

For]elor Terestre [i Navale pe timpul 
realiz`rii dispozitivului de ap`rare [i 
desf`[ur`rii opera]iei. 

Pentru realizarea acestui deziderat, 
For]ele Aeriene au materializat ac]iunile 
aeriene prin executarea sprijinului aerian 
pentru preg`tirea ripostelor ofensive, prin 
executarea unor misiuni de cercetare [i 
supraveghere aer ian` , men] inerea 
superiorit`]ii aeriene locale (CAP – Combat 
Air Patrol), CAS – Sprijin Aerian Apropiat, 
CSAR – Combat Search and Rescue, 
MEDEVAC, precum  [i transportul [i 
lansarea desantului aerian.   

Desf`[urarea “ostilit`]ilor”
Scenariul LFX a fost unul fictiv [i a 

reprezentat o secven]` a etapei a III-a a 
Exerci]iului ,,DACIA 10”, extrapolat` în 
cele dou` poligoane, Cincu [i Babadag. 
Regia presupunea c` o ]ar` – membr` 
NATO – se afla sub asediul unui inamic 
perfid, al c`rui atac trebuia s`-l resping`.

Elicoptere IAR-330 în configura]iile 
SOCAT, MEDEVAC sau clasic, avioane 

I AR-99 {OIM, 
sistemul an t i -
aerian Ghepard, 
sistemul Larom 
[ i  ma [ i n i  de 
lupt` ale infan-
teriei române au 
fost implicate în 
lupt`. 

Cu alte cu-
v inte, au fost 
create premisele 

unui adev`rat teatru de r`zboi, în care s-au 
antrenat toate cele trei categorii de for]e 
ale armatei. 

 Ac]iunea a debutat în for]` în seara 
zilei de 4 noiembrie, când inamicul î[i 
consumase rezervele apropiate [i, prin 
urmare, a redus ritmul ofensivei [i a trecut 
la consolidarea aliniamentului atins. 

În acest timp, for]ele proprii duceau 

lupte pentru oprirea ofensivei inamicului. 
S -a reu[it consolidarea aliniamentul de 
ap`rare atins, s-au executat regrup`ri de 
for]e [i mijloace [i s-a preg`tit executarea 
ripostelor ofensive pentru nimicirea 

inamiculu i p`t r uns , sl`bi rea 
capacit`]ii de lupt`, respingerea [i 
urm`rirea acestuia [i refacerea 
ap`r`rii pe frontiera de stat. 

În aceast` etap` For]ele Aeriene 
au asigurat sprijinul aerian al 
For]elor Terestre pentru preg`tirea 
ripostei ofensive, prin alocarea 
resursei de avia]ie pentru executarea 
ac ] iuni lor aer iene defensive, 
ofensive [i de sprijin, în scopul 

Timp de dou` s`pt`m#ni, \ntr-un mediu 
ostil, f`r` nici un fel de facilitate, f`r` 
curent, f`r` cabluri, transmisioni[tii 
au asigurat infrastructura necesar` 
comunica]iilor. Au asigurat linii 
telefonice, conexiune la internet, 
informa]ii meteo [i radar. {i pentru 
ca provocarea s` fie complet`, natura 
s-a dovedit extrem de capricioas`, cu 
viscol [i ninsoare \n momentul instal`rii 
tehnicii

Geni[tii au depus eforturi considerabile pentru a asigura ]intele 
necesare tragerilor aeriene. Au avut, de asemenea, rolul de a asana 
terenul \n urma tragerilor 

Comandorul 
Florentin MARINA{, 
directorul exerci]iului

Maior Valentin NECULAI, 
[eful deta[amentului 
destinat asigur`rii 
comunica]iilor

C`pitan-comandor 
Ionu]  ARGHIROPOL, 
conduc`tor de zbor

M.m. principal Ionel CRUCIAT

Plutonier major Cristian MOC
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diminu`r i i poten] ia lului ofensiv a l 
ina miculu i aer ia n , dezorga n i z ` r i i 
sistemului de comand` [i control [i al 
liniilor de comunica]ii.

În diminea]a zilei de 5 noiembrie au fost 
executate riposte ofensive cu for]ele de 
spr ij in nemij locit , concomitent cu 
executarea ofensivei din mi[care de c`tre 
gruparea de for]e aliat` pentru nimicirea 
ina miculu i p`t r uns , ur m` r i rea [ i 
respingerea acestuia în afara teritoriului 
na]ional [i refacerea ap`r`rii pe frontiera 
de stat.

Pentru recunoa[terea zonei de lupt`, 
militarii au folosit cea mai modern` 
tehnologie, inclusiv un avion teleghidat 
care a transmis imagini în timp real despre 
pozi]ia inamicului. Dup` ce ]intele au fost 
identificate, tunurile, arunc`toarele de 
grenade [i lansatoarele de rachete au 
dezl`n]uit un atac nimicitor. Explozii 
urmate de un fum gros [i miros de praf de 
pu[c` au creat contextul real al unui câmp 
de lupt`.

În aceast` zi, For]ele Aeriene au 
asigurat sprijinul aerian al ofensivei din 
mi[care pentru cucerirea aliniamentului 
misiuni i imediate, pr in executarea 
misiuni lor CA S [i de men] inere a 

superiorit`]ii aeriene locale. De asemenea, 
au avut loc ac]iuni aeriene de sprijin prin 
executarea misiunilor de cercetare [i 
supraveghere aerian`, sprijin aerian 

apropiat, transportul [i lansarea desantului 
aerian, c`utare [i salvare prin lupt` [i 
real izarea evacu`rii aeromedicale a 
r`ni]ilor din câmpul tactic.

Întrucât s-a reu[it o bun` cooperare 
între structurile de opera]ii, informa]ii [i 
sprijin, opera]iunea a fost un real succes, 
chiar dac` în cadrul scenariului au existat 
[i „pierderi umane”. Este vorba de doi mor]i 
[i trei r`ni]i, care au fost evacua]i imediat 
de pe platoul de lupt` cu ajutorul 
elicopterelor militare. În final, invita]ii 
prezen] i la demonstra] ia de for ]` a 
militarilor, au re]inut faptul c` ]ara NATO 
a ie[it înving`toare.

"|n cadrul exerci]iului DACIA 
2010, a avut loc convocarea 
pilo]ilor din deta[amentul CSAR. 
Deta[amentul a urmat o perioad` 
ini]ial` de preg`tire tehnic` la 
Flotila 90 Transport Aerian, loca]ie 
\n care s-a realizat [i alinierea 
sistemului de armament. |n cadrul 
exerci]iului s-au executat zboruri 
de instruc]ie [i, pentru prima 
dat`, trageri cu trei elicoptere \n 
forma]ie. Au fost executate trageri 
cu proiectile reactive nedirijate 
[i lans`ri de flares" – c`pitan-
comandor dr. Vasile STANCIU, 
comandantul deta[amentului CSAR 

Un exerci]iu de asemenea anvergur` presupune eforturi substan]iale din 
partea tuturor celor implica]i. În spatele cortinei, dincolo de ceea ce se 
prezint` invita]ilor în Ziua Distin[ilor Vizitatori, se afl` ani de experien]` a 
celor care planific` [i conduc, luni de preg`tire a personalului de execu]ie, 
antrenamente dure, nop]i nedormite, sacrificii personale, trecerea familiei 
[i a vie]ii personale în plan secund. Sunt aspectele care nu se v`d, a[a cum 
pe scena unui teatru nu se v`d zecile de ore de repeti]ii, de preg`tire a 
scenariului [i a recuzitei actorilor. Diferen]a este c`, în vreme ce o pies` 
de teatru se joac` în lumina reflectoarelor, eforturile militarilor sunt prea 
pu]in cunoscute opiniei publice.



|n perioada 09–10 noiembrie a.c., para[uti[tii 
militari au participat la cea  de-a doua edi]ie a 
Concursului Na]ional de Para[utism Militar “Cupa 
Avia]iei” [i a Campionatului Na]ional de Para[utism 
Mil it ar. Compet i] i i le se adreseaz` tuturor 
para[uti[tilor din sistemul na]ional de ap`rare [i au 
fost organizate de Statul Major al For]elor Aeriene, 
în colaborare cu {coala de Aplica]ie pentru For]ele 
Aeriene, pe aerodromul de la Boboc. 

La aceste competi]ii au fost invita]i s` participe 
para[uti[ti apar]inând Poli]iei, Jandarmeriei [i 

Serviciului Român de Informa]ii (SRI), \ns` doar cei 
din SR I au r`spuns provoc`r i i . Din par tea 
Ministerului Ap`r`rii Na]ionale au participat militari 
ai For]elor Terestre, Aeriene [i Navale. C#[tig`torii 
au fost premia] i cu medali i , cupe [i bunuri 
materiale.

Toate pânzele-s sus!

Preg`tirea 
pentru salt

A nul acest a [ i - au pl iat 
para[utele 25 de concuren]i [i 4 
arbitri, iar  concursul a cuprins 
dou` probe de para[utare la 
punct f ix, dintre care una în 
echip` [i una individual`.

Î n ` l ] i m e a  m e d i e  d e 
para[utare a fost de 1.300 de 
metri [i s -a realizat dintr-o 
aeronav` AN-26 a Flotilei 90 
Transport Aerian. Echipele de 
s`ritori au fost formate din câte 
5 membri, primii 4 punct#nd 
pentru echip` [i calific#ndu-se la 
proba individual`. C`pitan-co-
man dorul Ion IORD~NOAIA, 
[ e f u l  C o m p a r t i m e n t u l u i 
Instruc] ie de Para[utare [i 
coorganizator al competi] iei, 
ne-a oferit câteva detalii tehnice 
legate de concurs [i de acest 
sport.  

“ Î n a i n t e  d e 
concurs se execut` un 
briefing general, care 
face parte din preg`-
tirea nemijlocit`. La 
brief ing par ticip` 
toate echipele, iar \n 
cadrul acestuia se 
trage la sor]i ordinea 
de para[utare [i se 
s t a b i l e s c  t o a t e 
de tali i le tehnice . 

Fiecare echip` execut`, la rândul 
ei, o adunare în care c`pitanul 
echipei stabile[te ordinea de 
para[utare a coechipierilor, 
e[alonarea [i evolu]ia lor, astfel 
încât s` se p`streze în`l]imea de 
siguran]` pe vertical`”, am aflat 
de la c `pit a n - coma ndor u l 
Iord`noaia.

Proba de aterizare la punct 
fix const` în saltul de la altitudini 
cuprinse între 900 [i 1.500 de 
metri. Para[uti[tii sar în grupuri 
de câte 5 sau 7 [i trebuie s` 
aterizeze cu precizie într-un cerc 
cu diametrul de 40 de centimetri 
sau cât mai aproape de el. Acest 
cerc a fost reprezentat în concurs 
de un disc de culoare verde care 
s-a aflat în interiorul altor cercuri 
cu diametrele de 20, 25, 50 [i 100 
de metri, vizibile foarte clar din 
avion. Cercurile i-au ajutat pe 
concuren]i s` se ghideze c`tre 
locul de aterizare. La contactul 
cu solul s-a m`surat distan]a de 

la discul verde la prima parte a 
corpului care a atins p`mântul. 
Pentru c` ater iz`r i le între 
concure]i sunt foarte apropiate 
în t imp, f iecare trebuie s` 
st`pâneasc` aceste proceduri, 
ev it#nd ast fel col iziunile [i 
accidentele.

Start la zbor!
Competi] ia se desf`[oar` 

executându-se între 3 [i 5 man[e 
pentru concursul pe echipe [i 
între 2 [i 4 \n ceea ce prive[te 
proba individual`. O man[` 
înseamn` c#te un salt executat 
de c`tre fiecare concurent \n 
t impul unui zbor. Din cauza 
condi]iilor atmosferice, pentru 
c` vântul s-a aflat la limita de sus 

cu v iteza la sol de 8 m/s, 
para[utarea s-a desf`[urat doar 
în 4 man[e. Vântul maxim pentru 
salt \n condi]ii de concurs [i de 
siguran]` este de 10-12 m/s.

|nainte de prima para[utare 
s-a realizat un briefing de c#teva 
minute pe aerodrom, în care s-au 
stabilit ultimele detalii. Apoi, 
concuren]ii s-au îndreptat spre 
avion. Primii care au s`rit au fost 
arbitr i i [i apoi echipele de 

para[uti[ti. Saltul s-a realizat la 
diferite intervale de timp, odat` 
cu executarea de c`tre aeronav` 
a mai multor \ntoarcer i la 
\n` l] ime, ast fel încât toate 
echipele [i to]i concuren]ii s` fie 
lansa]i de la aceea[i altitudine, 
din acela[i loc [i în aproximativ 
acelea[i condi]ii.

Chiar dac` ziua de noiembrie 
a fost neobi[nuit de ca ld` 
[ i  \ nsor i t ` ,  p e aerod rom 
concursul a fost unul foarte dificil 
din cauza vântului care a b`tut 
puternic. Para[uti[tii care se 
îndreptau spre aterizare, de[i se 
p`rea c` vor ater iza foar te 
aproape de discul verde, nu au 
reu[it s` îl ating`. Vântul i-a 
purtat departe de centru chiar [i 
p e ce i  ma i  bu n i .  Tot u[ i , 

Locotenent Laura COZLOV

Adrian SULT~NOIU
Locotenent Laura COZLOV

Moment important pentru siguran]a 
salturilor: plierea para[utei

Echipa SMFA: c`pitan-comandorii Ion IORD~NOAIA, Lucian 
MOLDOVAN [i c`pitanii Raul TOANCHIN~, Mircea }IBU, 

Mihai DEA{ \naintea saltului 

The National Military 
Skydiving competition 
"The Aviation Cup" and 
The National Military 
Skydiving Championship 
took place on November 
9th and 10th. Competitions 
were open to paratroopers 
from the Ministry of 
Defense and also to 
paratroopers from other 
org an i z a t i on s  a n d 
agencies of the  national 
defense system. The 
c ompe t i t i on s  were 
organized on Boboc 
Airfield by the Air Force 
Staff in cooperation with 
the Air Force Training 
School.
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majoritatea concuren] ilor au 
aterizat în apropierea cercului cu 
diametrul de 25 de metri. Se 
întâmpl` rar s` fie egalitate între 
concuren]i, situa]ie în care se 
execut` mai multe man[e pentru 
departajare. |ns` la edi]ia din 
acest an nu a existat problema 
departaj`rii pentru c` vremea nu 
a fost de partea para[uti[tilor, 
natura având grij` s` eviden]ieze 
priceperea concuren]ilor de a 
învinge condi]iile atmosferice.

Cele mai bune rezultate s-au 
ob]inut în prima man[`, deoarece 
la urm`toarele salturi vântul s-a 
intensif icat, iar concuren]ilor 
le-a fost imposibil s` se apropie 
de discul verde. |n cobor#re, 
para[uti[tii s -au rotit \n jurul 
locului de aterizare urm#nd 
conturul unei spirale desenat` 
prin m`iestria m#nuirii sforilor 
de care erau ancora]i.

D e  r e m a r c a t  a  f o s t 
promptitudinea arbitrilor care 
[i-au intrat \n atribu]ii imediat 
dup` aterizare. Cu profesionalism 
[ i  r ap id i t a t e ,  au m ` su r a t 
distan]e le [i au ajutat s`ritorii la 
degajarea locului pent r u a 
asigura siguran]a desf`[ur`rii 
concursului. 

La r#ndul lor, concuren]ii au 
d e m o n s t r a t  o  a t i t u d i n e 
profesionist` [i dup` f iecare 
ater izare [i -au pl iat repede 
para[utele, pentru a fi gata de 
urm`torul salt. Man[ele s -au 
desf`[urat la intervale de o 
jum`tate de or`, unii av#nd mai 
pu]in timp la dispozi]ie pentru 
pliere, al]ii mai mult, \n func]ie 
de ordinea evolu]iilor. Plierea 
p a r a [ u t e l o r  s - a  r e a l i z a t 
\ntotdeauna cu aten]ie \n spa]iul 
amenajat special pentru aceast` 
activitate.

Ultima man[` s-a desf`[urat 
în afara concursului [i de la o 
\n`l] ime mai mare. La acest 
ultim salt, para[uti[tii au oferit 
un spectacol aerian care a ]inut 
publicul cu sufletul la gur`. Au 
desenat arabescuri în aer, s-au 
prins de mâini înainte de a-[i 
deschide para[utele [i au s`rit 

mai mult în gol fa]` de concursul 
propriu-zis, unde era necesar s` 
se \ncadreze \n ni[te bareme 
prestabil ite pentru a ob] ine 
rezultate maxime. Pe scurt, s-au 
bucurat de pl`cerea zborului 
care i-a determinat s`-[i aleag` 
aceast` meserie. Pe aerodrom 
ace[t ia au fost admira] i [ i 
aprecia]i de invita]ii veni]i pentru 
a urm`ri evenimentul [i de tinerii 
sublocotenen] i a i {col i i de 
Aplica]ie, ace[tia amintindu-[i 
cu entuziasm de primele lor 
para[ut`ri \n calitate de pilo]i.

Noi orizonturi 
deschise 
zborului 

Para[uti[tii care au participat 
la competi]ie au de la sute la mii 

de salturi la activ, iar unii dintre 
ei au participat [i la campionatele 
civile de para[utism. Un exemplu 
în acest sens este sergentul 
major Gabriel POP, cel care a 
câ[tigat anul acesta [i anul trecut 
campionatul militar.

C`pitan-comandorul Ion 
IORD~NOAIA a explicat c` 
“acesta este în prezent un concurs 
mili tar,  dar ne gândim s` 
deschidem concursul [i pentru 
echipe civile cu clasament separat, 
îns` mai trebuie realizate unele 
demersuri în acest sens la nivel 
de minister”. Exist` [i echipe de 
para[uti[ti militari care particip` 
la campionate mondiale, îns` 

interlocutorul nostru 
n e - a  p r e c i z a t  c ` 
e c h i p e l e  n u  s e 
stabi lesc în urma 
acestui concurs, ci 
prin alte competi]ii [i 
criterii de selec]ie. 
C a m p i o n a t u l  o r -
g a n i z a t  \ n  l u n a 
noiembrie [i-a propus 
s` stabileasc` cla-
samentul celor mai 
buni para[uti[ti din 
structurile de ap`rare 
ale ]`rii.  

De  asemenea , 
scopul competi]iei 
este de a atrage cât 
mai multe echipe la 
start [i de a stimula 
instruc]ia în acest 
domeniu. Concuren]ii 
participan]i provin fie 
din unit`]i de para-
[ u t i [ t i ,  f i e  s u n t 
convoca]i din diferite 
flotile de avia]ie, cum 
e s t e  c a z u l  c o n -
curen]ilor din For]ele Aeriene, 
care îndeplinesc în unit`]i [i alte 
func]ii. Ace[tia sunt convoca]i 
per iodic  pentru a  executa 
e x e r c i ] i i  d e  p a r a [ u t a r e . 
Convoc`rile se fac de obicei la 
{coala de Aplica]ie pentru 
For]ele Aeriene de la Boboc, pe 
t impul antrenamentelor de 
para[utare care se execut` anual 
cu pilo]ii militari [i în func]ie de 
baremele anuale stabilite de 
[eful SMFA,  pentru a se men]ine 
calific`rile. 

De re]inut este faptul c` 
para[utele folosite de c`tre 
concuren]ii For]elor Aeriene au fost 
împrumutate, acestea fiind unele 
speciale, destinate competi]iilor, 
av#nd alte calit`]i tehnice dec#t cele 
utilizate de obicei \n antrenamentele 
de rutin`.

Campioni la 
para[utism 

militar
Festivitatea de premiere s-a 

desf`[urat \n {coala de Aplica]ie 
pentru For]ele Aeriene. Co man-
dorul Nicolae GRIGORIE , 

comandantul [colii, a \nm#nat 
\ mpreun` cu orga n i zator i i 
m e d a l i i l e  [ i  c u p e l e 
c#[t ig`tor i lor. Pr imul loc [i 
Cupa Avia]iei a fost c#[tigat` de 
c`t re “Vulturi i ” din Statul 
Major al For]elor Terestre - care 
provin din unit`]i de para[uti[ti 
militari, locul doi a fost c#[tigat 
de echipa Serviciului Rom#n de 
Informa] i i - care a venit cu 
s`ritori de elit`, iar locul 3 a fost 
c#[tigat de alt` echip` a Statului 
Major al For]elor Terestre.

L a proba indiv idua l` de 
precizie, primii cinci para[uti[ti 
au fos t  ser gent u l  ma jor 
Gabriel POP care a c#[tigat 
m e d a l i a  c o r e s p u n z ` t o a r e 
locului \nt#i – cu un rezultat de 
5,13 m, pe  locul doi s-a clasat 
maiorul Valentin M@NZAL~ 
– cu un rezultat de 24,91 m, 
locul t rei a fost ocupat de 
l o c o t e ne n t - c om a ndo r u l 
Marian PENA din cadrul SRI 
– cu un rezultat de 25,5 m, locul 
patru de sergentul R`zvan 
MODRUJ – cu un rezultat de 
26,48 m, iar locul cinci a fost 
ocupat de caporalul Andrei 
MAGHEDON – cu un rezultat 
de 32,17 m.

Momentul examenului: aterizarea la punct fix

Cupa Avia]iei la para[utism militar, 
ridicata \n momentul triumfului de c`tre 

"Vulturii" ... For]elor Terestre

Concursul s-a terminat, emo]iile s-au stins; au r`mas 
provocarea pentru concursul de anul viitor [i o etern` prietnie 

pentru cei care "privesc p`m#ntul f`r` s` se team` [i cerul f`r` 
s` ro[easc`" 
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Spartan - t#n`r [i nelini[tit!
V`zut din dep`rtare, rul#nd pe breteaua de 

acces dinspre pista aerodromului, Spartanul 
pare un coco[ ]an]o[ ce \ncepe s` con[tientizeze 
care este locul [i rolul s`u \n gr`dina cu or`t`nii. 
|nfoiat \n pene [i cu pieptul \nainte, sim]ind 
momentul de sl`biciune din jurul s`u, solicit` s` 
i se acorde aten]ia [i respectul cuvenite. Nimic 
mai simplu. Resemnate, \ns` cu sentimentul 
datoriei \mplinite, b`tr#nele dar docilele [i 
fiabilele AN-uri 26 trag cu coada ochiului spre 
t#n`rul [i vigurosul Spartan. Nu exist` invidie. 
T#n`rul acesta \nfumurat are multe de \nv`]at, 
multe ore de zburat \n condi]ii dintre cele mai 
dif icile [i \n cele mai nea[teptate locuri. 
Nenum`rate echipaje vor \nv`]a arta pilotajului 

[i multe echipe tehnice \i vor descoperi, \ncet, 
dar sigur, secretele din spatele vopselei abia 
uscate. 

Nici Hercules-ul nu este indiferent la pasul 
ap`sat de def ilare al Spartan-ului, care \ i 
st#rne[te amintiri din tinere]e. |l prive[te \ns` 
cu bl#nde]e [i cu \n]elegere patern`, con[tient 
c` va avea dificila misiune de a merge \mpreun` 
la lupt`. Provine din familia sa [i \i \n]elege 
ner`bdarea de a demostra cine este. |ns` prima 
lec]ie pe care i-o va preda va fi s`-i explice c` 
legile zborului sunt acelea[i pe care le [tie el din 
mo[i str`mo[i, nu exist` legi ale fizicii pentru 
„digitali” [i pentru „analogi”. Va trebui s`-i 
tempereze un pic excesul de energie pe care i-o 
ofer` tehnologia asta nou`. Nu de alta, dar la fel 
credea [i despre el \nsu[i c#nd era t#n`r, c` 
nimic nu-i poate sta \n cale, c` e mare, c` are 
patru motoare. P#n` a descoperit pe propria 
piele, \ntr-un zbor \n care a \ncercat s`-[i 
dep`[easc` limitele [i i-au cedat dou` motoare, 
c` dot`rile sunt bune, dar numai dac` [tii s` le 
exploatezi optim, nu dac` \]i for]ezi norocul. 

Personalul navigant, 
prezent [i perspective

Avioanele C-27J Spartan se afl` \n \nzestrarea 
Escadrilei 902, Patrula I. Din momentul \n care 
au fost recep]ionate [i p#n` \n prezent, avioanele 
au fost utilizate pentru transport de personal [i 
materiale pe teritoriul na]ional [i pentru zboruri 
de antrenament a echipajelor. 

Cele dou` echipaje care au f`cut trecerea 
pe acest tip de avion au acumulat, \n medie, 
aproximativ 90 de ore de zbor fiecare. Dintre 
acestea , 20 au fost efectuate \n cadr ul 
programului de calif icare parcurs la sediul 
produc`torului, \n jur de 30 au fost efectuate 
\n cadrul programului de trecere efectuat \n 
Rom#nia [i aproximativ 30 au fost acumulate 
\n contextul efectu`r i i unor misiuni de 
transport logistic.

“De la sosirea celor dou` avioane la Otopeni, 
pilo]ii rom#ni au urmat un modul de calificare 
pentru misiunile de transport logistic, perioad` \n 
care echipajele erau mixte, formate dintr-un pilot-
instructor italian [i un pilot rom#n. |ncep#nd cu 
data de 30 iunie, data la care s-a \ncheiat aceast` 
etap`, echipajele sunt alc`tuite numai din pilo]i 
rom#ni, preg`tite s` execute transport de personal 
[i materiale \n orice condi]ii”, ne-a explicat 
c`pitan-comandorul Ion ST~ICULESCU, 
[eful deta[amentului.

|n viitorul apropiat se a[teapt` realizarea 
conf igura] iei f inale a celor dou` avioane 
astfel \nc#t s` poat` executa misiuni inclusiv \n 
teatrele de opera]ii, precum [i livrarea celei de 
a treia aeronave \n cursul anului viitor. Aceste 
trei aeronave vor dispune [i de un modul VIP, 
exist#nd posibilitatea ca, \n func]ie de misiune, 
un avion s` fie configurat fie exclusiv pentru 

|n cursul lunii aprilie a.c., For]ele Aeriene Rom#ne recep]ionau 
primele dou` aeronave de transport scurt-mediu curier C-27J 
SPARTAN. Avioanele au ajuns la Flotila 90 Transport Aerian \n 
configura]ia ini]ial`, pentru executarea activit`]ilor de testare [i 
evaluare opera]ional`, continuarea programului de instruire a 
personalului navigant [i tehnic, precum [i pentru def`[urarea 
activit`]ii de zbor conform nevoilor For]elor Aeriene.

|n prezent, au fost \ndeplinite condi]iile de livrare ale 
aeronavelor categoriei noastre de for]e [i urmeaz` o etap` de 
completare a configura]iei ini]iale la sediul produc`torului, astfel 
\nc#t din anul 2011 acestea s` poat` executa misiuni de transport 
[i \n teatrele de opera]ii. 

In April this year, the Romanian Air Force received two 
C-27J SPARTAN short and medium-range transport 
military aircraft for courier missions. These airplanes 
joined the 90th Airlift Fleet in their initial configuration 
for testing, operational evaluation, personnel training and 
also for flight activities accommodating the Air Force 
needs.

The next step is to upgrade the initial configuration at 
the manufacturer's facility and enable them perform airlift 
missions in the theaters of operations by 2011.

C-27J SPARTAN

un capitol nou
al ForŢelor Aeriene RomÂne

M.m. principal Iulian CHIFAN - 
preg`tirea aeronavei pentru zbor

M.m. clasa I Marian ISPAS - specialist 
motoare
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un capitol nou
al ForŢelor Aeriene RomÂne

transport personal sau tehnic`, f ie pentru 
transport combinat.

„De asemenea, se estimeaz` c` anul viitor se 
va face o nou` selec]ie pentru preg`tirea a \nc` 
trei echipaje, un echipaj f iind format din 
comandant de echipaj, pilot secund [i specialist cu 
centrajul. |n acela[i timp, cele dou` echipaje care 
deja au f`cut trecerea anul acesta, vor urma \n 
cursul anului viitor, un modul de preg`tire tactic` 
pentru a putea executa misiuni \n teatrele de 
opera]ii. Acest modul const` \n antrenamentul 
pilo]ilor pentru zbor la joas` \n`l]ime, lans`ri de 
para[uti[ti [i containere, evacuare medical` - 
MEDEVAC, aterizare pe piste scurte [i sumar 
amenajate”, am a f lat de la locotenent-
comandorul Emil TECUCEANU, cel de al 
doilea comandant de echipaj.

Un obiectiv important al programului 
„Avion de transport scurt-mediu curier” \l 
const ituie asigurarea de c`tre SMFA a 
infrastructurii Flotilei 90 Transport Aerian, 
precum [i achizi]ia produselor [i serviciciilor 
necesare pentru desf`[urarea activit`]ilor de 
op er a re  [ i  ment en a n] `  a  av ioa ne lor 
C-27J Spartan.

|n acest sens, \ntre societatea Alenia 
Aeronautica S.p.A. [i OCATS (Oficiul de 
Compensare pentru Achizi] i i de Tehnic` 
Special`) a fost semnat un acord de compensare 
pentru furnizarea ca offset direct a unui centru 
de excelen]` aferent programului “Avion de 
transport scurt/mediu curier” necesar 
instruirii personalului navigant [i tehnico-
ingineresc. |n cadrul acestui centru se va reg`si 
inclusiv  un simulator de zbor, un instrument 
extrem de util \n procesul de preg[tire a pilo]ilor. 
|n prezent, ace[tia parcurg la intervale de c#te 
6 luni, c#te un modul de refreshment tehnic [i 
de antrenament la simulator, pentru formarea 
ref lexelor necesare \n cazul situa] iilor de 
urgen]`.

Au cuv#ntul tehnicii
A fi specialist cu centrajul pe un C-27J 

Spartan, pare o binecuv#ntare. Cel pu]in \n 
raport cu sarcinile avute pentru o func]ie 
identic`, dar pe alt avion de transport. Maistrul 
militar principal Iulian CHIFAN este unul 
din cei doi speciali[ti cu centrajul care au f`cut 
trecerea pe noul tip  de avion. „Aceast` func]ie 
presupune, \n cazul Spartanului, suma activit`]ilor 
inginerului de bord [i a specialistului cu \nc`r-
carea [i centrajul de la un C-130 Hercules. 
Concret, preg`tirea aeronavei pentru zbor implic`, 
\n primul r#nd, o planificare a  distribuirii \n c`r-
c` turii \n func]ie de misiune [i configurarea 
aeronavei. Exist` diferite variante de configur`ri 

ale compartimentului cargo pentru transportul pe 
pale]i sau pe podea, configurarea pentru desant 
de para[uti[ti sau containere, instalarea modulelor 
pentru transportul de persoane. De asemenea, 
trebuie preg`tit` cabina pentru zbor, se introduc 
datele \n sistemul de bord al aeronavei – greutate, 
distan]`, \n`l]ime, calculul consumului de 
combustibil etc. Un aspect foarte important este 
faptul c` exist` interoperabilitate cu avionul 
C-130 Hercules, put#nd fi transportat acela[i tip 
de pale]i cu ambele avioane. |n cea mai mare 
parte, specialistul cu centrajul lucreaz` \n echip` 
cu echipa tehnic` de la sol”, ne-a explicat maistrul 
Chifan.

Suportul logistic ini]ial este parte integrant` 
a contractului de achizi]ie. Astfel, mentenan]a 
de nivel opera]ional [i nivelul de lupt` sunt 
asigurate de personalul Flotilei 90 Transport 
Aerian, \n vreme ce mentenan]a de nivel 
intermediar este asigurat` de personalul SMEM 
Otopeni. |n schimb, mentenan]a de nivel complex 
este asigurat` conform contractului, de 
produc`torul aeronavei.

|n acest sens, din momentul \n care avioanele 
au ajuns la Otopeni, au fost executate activit`]i 
\n comun cu o echip` de suport tehnic din partea 
produc`torului. Acestea au avut rolul de a 
asigura calif icarea necesar` tehnicienilor 
rom#ni pentru a putea executa lucr`r i 
de \ntre]i nere tehnic` la un nivel superior.

Locotenent ing. M`d`lina DUMITRU a 
absolvit \n anul 2007 Academia Tehnic` Militar`. 
Dup` un „stagiu” nu foarte lung la Boboc, a fost 
repartizat` \n cadrul Flotilei, unde este [ef 
forma]ie atelier [i coordoneaz` activitatea unei 

echipe de 35 de oameni care trebuie s` asigure 
mentenan]a acestor avioane. „Concret, asigur`m 
preg`tirea pentru zbor a aeronavei, refacerea 
capacit`]ii dup` zbor, precum [i lucr`ri de 
mentenan]` periodice sau la termen – verificarea 
motoarelor, a sistemelor hidraulice, pneumatice, 
de naviga]ie, de armament etc. Fiecare om a 
urmat un curs de specialitate la Torino, la sediul 
produc`torului, iar \n prezent suntem asista]i de 
o echip` tehnic` de speciali[ti italieni”, ne-a 
precizat locotenent ing. Dumitru.

“Algoritmul exploat`rii este acela[i ca la orice 
aeronav`, \ns` munca \n sine este mai u[oar`. De 
exemplu, principiul de func]ionare al motorului 
nu este nou, dar \ntre]inerea se face mult mai 
simplu. |n momentul de fa]` noi putem cur`]a, de 
exemplu, un filtru de combustibil pe care \l sufl`m 
cu aer [i \l verific`m la ultrasunete”, ne-a explicat 
maistrul militar cls. I  Marian Ispas, 
specialist motoare. Promo]ie 1993, maistrul Ispas 
a avut grij` de-a lungul carierei s` ia la m#n` 
majoritatea aeronavele din dotarea For]elor 
Aeriene: MiG-21, IAR 93, IAR 99, AN-26, C-130 
Hercules. Experien]a acumulat` \n timp \i face 
munca mai u[oar` acum.

{i mai experimentat pare a fi maistrul 
militar principal Ion Ion. Promo]ie 1986, 
ma ist r ul [ i - a f `cut ucenic ia la Miha i l 
Kog`lniceanu. „MiG-ul 29 a fost un avion frumos, 
cu avionic` modern` pentru vremea respectiv`, 
\ns` MiG-ul 23 era greu de \ntre]inut din cauza 
geometriei variabile”, rememoreaz` nea Ion din 
anii de debut ai carierei. La Otopeni a „mig`lit” 
la AN-26 [i AN-30, iar acum este specialist 
control mentenan]` la Spartan. „Avionica acestei 
aeronave este extraordinar`. Dup` aterizare, 
citim toate informa]iile \nregistrate \n timpul 
zborului. Absolut toate datele se \nregistreaz`, de 
la o defec]iune ce apare \ntr-un sistem al avionului, 
p#n` la o eventual` eroare de pilotaj. Aceste date 
ne ajut` foarte mult \n procesul de \ntre]inere, ne 
scurteaz` timpul necesar pentru interven]ii prin 
identificarea zonei unde apare o defec]iune. Este 
culmea tehnologiei!”, sintetizeaz` m#ndru 
maistrul Ion. 

În concluzie, t inere]ea, [t iin]a [i 
experien]a formeaz` un trio ideal pentru 
exploatarea \n mod optim a celei mai recente 
[i moderne aeronave din dotarea For]elor 
Aeriene Rom#ne. Cu speran]a c` programul 
de \nzest rare “Avion de transport 
scurt-mediu curier” va urma etapele 
stabilite \n contractul de achizi]ie f`r` 
sincope, ur`m \ntregului personal care 
exploateaz` aceste avioane s` aib` parte 
numai de CER SENIN!

Personalul navigant : (de la st#nga la dreapta)  M.m. principal Iulian CHIFAN 
- specialist cu centrajul, lt. cdor. Cornel MLADIN - pilot secund, lt. cdor. Emil 
TECUCEANU - comandant de echipaj, cpt. cdor. Ion ST~ICULESCU - comandant de 
echipaj, cpt. Florin IANCULESCU -pilot secund [i m.m. cls. a IV-a Maftei TEBREAN 
- specialist cu centrajul 

Graziano RINALDI, personal  tehnic al produc`torului, al`turi de speciali[ti rom#ni 
preg`ti]i pentru asigurarea mentenan]ei
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Veteranii

Cu un istoric zbuciumat datorit` amplelor 
ac]iuni de reorganizare [i restructurare a 
For]elor Aeriene din ultima decad`, Escadrila 
862 î[i afl` r`d`cinile în organigrama fostului 
regiment de elicoptere de la Tuzla. În urma 
desfiin]`rii respectivei unit`]i în anul 2001, o 
alt` fost` unitate, respectiv Regimentul 57 
Avia]ie de la Mihail Kog`lniceanu, avea s` 
preia o escadril` de elicoptere. În momentul 
desfiin]`rii Regimentului 57, în anul 2004, 
escadrila a fost integrat` \n structura actualei 
Flotile 86 Aeriene. A[adar, un deceniu 
zbuciumat, în care din dou` regimente, unul 

de elicoptere [i unul înzestrat cu avioane de 
vân`toare, dislocate în zona litoralului, a 
supravie]uit doar o escadril` de elicoptere. 

Personalul ce încadreaz` în prezent 
Escadrila 862 Elicoptere provine din ambele 
unit`]i de care am amintit mai sus. Desigur, 
dac` vorbim de veterani, pentru c` în timp, 
acestora li s-a al`turat o serie de pilo]i tineri, 
dornici s` duc` mai departe tradi]ia zborului 
militar pe coasta litoralului românesc.

Din prima categorie face parte 
comandantul, c`pitan-comandorul {tefan 
GOGOA{E [i instructorul pentru securitatea 
zborului, c`pitan-comandorul Octavian 
MANDITA. Comandantul este un adev`rat 

veteran al elicop-
terelor, cu peste 
2.700 de ore de zbor, 
din care aproximativ 
2.400 efectuate pe 
Allouette. “Încadra-
rea cu personal re-
prezint` principala 
problem` cu care ne 
confrunt`m, la pilo]i 
aceasta atingând un 
procent de numai 70 
la sut`. Din fericire, 
echipa de comand` a 
For]elor Aeriene a 
reu[it s` asigure un 
num`r de ore de zbor 
pe s t e  spe ran ] e l e 
noastre pentru un an 

a[a de greu cum a fost 2010, fapt datorit` 
c`ruia am reu[it s` ne îndeplinim misiunile 
încredin]ate [i s` execut`m antrenamentele 
planificate în condi]ii optime”, ne-a declarat 
c`pitan-comandorul Gogoa[e.

C`pitan-comandorul Mandita s-a format 
ca supersonist la debutul în carier`, zburând 
MiG-ul 21 la Bac`u [i MiG-ul 29 la MK. 

Cândva un aerodrom în care ajutajele avioanelor de 
v#n`toare [i bombardament zguduiau pista, Mihail 
Kog`lniceanu este în prezent, din punct de vedere al 
activit`]ii de zbor, o simpl` gazd` pentru Escadrila 862 
Elicoptere din organigrama Flotilei 86 Aeriene. Având în 
dotare elicoptere de tipul IAR-330 PUMA, obiectivul 
escadrilei de la malul m`rii const` în executarea misiunilor 
de c`utare-salvare, evacuare medical`, transport [i curierat, 
cercetare [i, la ordin, misiuni umanitare.

Escadrila 862 Elicoptere

LA TRÂNT~ CU ISTORIA

Mihail Kogalniceanu was an airfield where fighters used 
to operate. Nowadays, this airfield is no more than a simple 
host for 862nd Helicopters Squadron belonging to 86 Air 
Flotilla. Equiped with IAR 330 PUMA helicopters, the 
Squadron’s main tasks consist in Search and Rescue 
missions, Medical Evacuation, Transport, Reconnaissance 
and, on order, humanitarian missions.

M.m. cls. a II-a 
Mircea ALEXA, 
un mecanic de 

bord   pasionat de 
meseria sa

C`pitan Mircea BARAC
Adrian SULT~NOIU
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Evolu]ia ulterioar` a sistemului [i conjunctura 
personal` l-au determinat s` fac` trecerea pe 
elicoptere. Se mândre[te, îns`, c` în cele 
peste 1.200 de ore de zbor acumulate a avut 
ocazia de a zbura MiG-ul 29, o aeronav` 
deosebit` din toate punctele de vedere, în 
opinia pilotului Mandita. De asemenea, 
preg`tirea profesional` a avut permanent 
prioritate, dovad` fiind absolvirea Facult`]ii 
de Inginerie Aerospa]ial` din cadrul 
Politehnicii Bucure[ti [i un master absolvit 
în cadrul aceleia[i institu]ii, în domeniul 
Managementului Transportului Aerian.

Binomul echipaj-
aeronav`

 Hangarele se dovedesc prea numeroase 
la MK pentru o escadril` de elicoptere. 
Noroc c` o parte din ele sunt utilizate [i 
între]inute de contingentul american dislocat 
în aceast` loca]ie. “Hangarele sunt ale 
aerodromului, noi suntem doar simpli 
chiria[i”, ne informeaz` comandantul. Din 

p`cate, lipsa resurselor î[i pune, încet dar 
sigur, în mod negativ amprenta asupra 
multor facilit`]i din aceast` loca]ie. Din 
fericire, hangarele în care î[i desf`[oar` 
activitatea tehnicii escadrilei sunt între]inute 

corespunz`tor [i 
beneficiaz` de toate 
condi]iile pentru 
executarea lucr`-
rilor de între]inere 
[ i  r e p a r a ] i i  a 
aeronavelor.

În fa]a hanga-
rului ,  echipajul 
unui elicopter ce 
ur mea z` s` execute 
un zbor de antre-
nament veri f ic` 
aeronava înainte 
de decolare. Pe 
rând, pilot, copilot 
[i tehnic de bord 
dau roat` elicopte-
rului,  asemenea 
unui  r i tua l  an -
cestral. Îl observ` 
vizual, cu privirea concentrat` pe anumite 
zone, verific` pozi]iile unor componente 
prin atingeri u[oare de mân`, mai degrab` 
mângâieri oferite ofrand` unei p`s`ri de 

o]el. Este rutina prin care 
aeronavei i se aloc` suflet 
de c`tre fiecare membru al 
ech ip ajului. Pentru c` pe 
timpul zborului, echipaj [i 
aeronav` formeaz` un 
întreg, o entitate zbur`toare 
datorit` atât tehnicii, for]ei 
metalului prelucrat, cât [i 
in te l igen]e i  umane,  a 
tr`irilor, sen timentelor [i 
deciziilor echipajului.

Locotenent-coman-
dorul Viorel COJOCARU, 
pilot clasa I [i instructor în 

toate condi]iile, îmbin` tinere]ea cu o 
experien]` de aproximativ 1.200 de ore de 
zbor, dintre care peste 1.000 pe PUMA. 
“Încerc`m s` execut`m misiunile încredin]
ate în condi]ii optime, iar pe timpul 

z b o r u r i l o r  d e 
antrenament s` 
îmbun`t`]im de-
prinderile pi lo]ilor. 
Avem în escadril` 
colegi mai tineri, 
care au nevoie de 
ore de zbor, de 
experien]` pentru 
a putea evolua din 
punct de vedere 
profesional,  astfel 
încât orice zbor, 
fie misiune, fie an-
trenament, este 
e x  p l o a t a t  c u 
maxi m` eficien]`. 
O  s a t i s f a c ] i e 
a parte avem a -
tunci când trebuie 
s`  execu  t`m o 
misiune de eva-
cuare medical` 
sau umanitar`”, 
ne-a declarat loco-
t e  n e n t - c o  m a n  -

dorul Cojo caru.
Un entuziast [i 

un profesionist 
d e s ` v â r [ i t  a m 
d e s c o p e r i t  î n 
persoana maistru-
lui militar cls a 
I I - a  M i r c e a 
ALEXA. Absolvent 
ca [ef de promo]ie 
al [colii de mai[tri 
militari în anul 1993 
\n special i tatea 
celul`-motor, mai-
strul Alexa [i-a f`cut 
ucenicia în hanga-
rele MiG-urilor 29. 
De [ase ani este 
mecanic de bord la 
Puma, “o func]ie ce 
implic` maxim` 

responsabilitate; de felul în care în]elegi s` o 
faci depinde nu doar via]a ta, ci [i a colegilor; 
o misiune nu înseamn` doar zbor, presupune 
preg`tire prealabil` a echipajului [i a 
elicopterului, iar la aterizare refacerea 
capacit`]ii de zbor a aeronavei; este extrem 
de solicitant, îns` tot pe atât de pl`cut [i 
motivant din punct de vedere profesional”, 
sunt opiniile maistrului Alexa, care a 
acumulat aproximativ 700 de ore de zbor în 
calitate de mecanic de bord.

{ lef u ind o pies` st râ ns` înt r - o 
menghin`, a[a l-am întâlnit pe maistrul 
militar principal Florin TURCULE}, 
[ef ul grupului energo -generator. A 
absolvit {coala de Mai[tri Militari de 
Av ia] ie la Media[, în anul 1985, cu 
specia l it atea insta la] ie elect r ic` [ i 
aparatur` de bord. De-a lungul carierei 
a fost tehnic de MiG-21, MiG-23, MiG-29, 
A llouette [i I A R-330 PUMA. A avut , 
dintotdeauna, o înclina]ie spre tehnic`, 
aspect ce l -a ajutat s` asimileze foarte 
multe informa]ii despre ce înseamn` o 
aeronav` din punct de vedere tehnic, în 
special în ceea ce prive[te instala] ia 
electric`. Î[i aduce aminte cu pl`cere 
despre metodele fortuite de înv`]are la 
care genera]ia sa era supus` odat` ajuns` 
în unitate, din promo] ie. “Mai[tri cu 
experien]` ne <<ajutau>> oferindu-ne 
solu]ii gre [ ite de asamblare a unor 
componente ale avionului. Respectând 

C`pitan-comandorul {tefan GOGOA{E - 
comandantul escadrilei

C`pitan-comandorul Octavian MANDITA - 
instructor pentru securitatea zborului

Aterizare dup` o misiune de evacuare medical`

Locotenent-comandorul Ionel COJOCARU, un pilot cu 
experien]` de peste 1200 de ore de zbor
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acele indica]ii, la sfâr[it constatai c` 
r`mânea o pies` pe dinafar`, unele 
componente nu se mai îmbinau, era un 
chin în zadar. Erai râsul escadrilei câteva 
zile, pân` ap`rea alt novice, instruit în 
acela[i stil [ugub`]. Dar partea bun` era 
c` a doua oar` [tiai exact ce ai de f`cut. 
Era [ i asta o metod` de a înv`]a”, 
rememoreaz` maistrul Turcule] anii de 
ucenicie.

Îns` via]a celor care [i-au ales drept ca-
rier` zborul cu toate impl ica] i i le ce 

decurg din aceast` act iv itate extrem 
de complex` [i de solicitant` nu se re -
duce la aspectele str ict profesionale. 
Ex ist ` , d incolo de ser v ic iu, o v ia] ` 
perso nal` a f iec`ruia care trebuie ar-
monizat`, e drept, cu sarcinile de ser-
viciu, dar care nu trebuie neglijat`. Iar 
când un pilot este obligat s`-[i schimbe 
locuin]a, s` caute o chirie mai mic` [i, 
implicit, condi] ii inferioare, s` renun]e 
la a merge în concediu sau s` cumpere 
bilete la teatru se poate numi, în ter-
meni opt imi[t i, adaptare la condi] i i le 
sociale actuale. Îns` nu trebuie ignorat 
efectul negativ pe care îl poate induce 
aceast ` stare de lucrur i în psihicul 
unui om. Pentru c` pilo] i i , a l`turi de 
to] i cei care asigur` desf`[urarea unei 
activit`] i de zbor, de la tehnici [i pân` 
la controlori de traf ic aerian  sunt, la 
urma urmei, tot oameni.

Reform` 
permanent`

P r o c e s u l  de  r e s t r uc t u r a r e  [ i 
reorganizare a For]elor Aeriene a jucat un 
rol determinant în existen]a [i evolu]ia 
Escadrilei 862 atât din punct de vedere 

structural, cât [i organizatoric, aspect 
descris mai sus. Acest aspect a continuat 
[i în cursul anului 2010, înfiin]area Brig`zii 
Logistice a For]elor Aeriene [i a centrelor 

de mentenan]` de pe teritoriu, punându-[i 
amprenta [i în cazul escadrilei de la malul 
m`rii. Subiectul l-am dezb`tut împreun` 
cu c`pit anul Daniel Chioveanu , 
inginerul-[ef al escadrilei: “În organigrama 
escadr i lei ex ist ` un atel ier pentru 
între]inerea aeronavelor prin executarea 
lucr ` r i lor de metena n] ` de n ivel 
opera]ional [i intermediar. Pentru lucr`ri 
mai complexe exist` sec]ia mentenan]`, care 
este subordonat` Brig`zii Logistice. Sec]ia 
mentenan]` având aceea[i loca]ie, oamenii 
încadra]i în aceast` structur` colaboreaz` cu 
atelierul escadrilei, astfel încât orice aspect 
care ]ine de între]inerea tehnicii s` fie rezolvat 
la nivel optim”.

În ceea ce prive[te înzestrarea tehnic`, 
comandantul escadrilei ne-a explicat c` exist` 
un proces de preluare a mai multor elicoptere 
de la escadrilele desfiin]ate sau aflate în curs 
de reorganizare [i redefinire a misiunilor.  
“Este un proces de asimilare binevenit, care 
ne va conferi pe viitor un statut mai apropiat 
de realitatea a ceea ce înseamn` o escadril` 
de elicoptere opera]ional`”, am aflat de la 
c`pitan-comandorul Gogoa[e, înainte de a 
urca în elicopter pentru a executa un zbor de 
noapte.

Am p`r`sit Escadrila 862 
având pe fundalul terestru 
pensionatele MiG-uri 29, iar spre 
linia orizontului, elicopterul 
PUMA ce se îndrepta în zumzet 
de bondar spre limita unde ziua 
î[i d`dea mâna cu noaptea. Nu 
am în]eles prea bine de ce a fost 
necesar` o astfel de evolu]ie a 
tehnicii de avia]ie pe acest 
aerodrom, îns` am în]eles c` 
zbur`torii de la MK, indiferent de 
aeronavele din dotare [i de 
timpurile în care î[i desf`[oar` 
activitatea, sunt devota]i trup [i 
suflet zborului, devota]i [i 
hot`râ]i s` execute misiuni în 
sprijinul For]elor Aeriene [i al 
popula]iei, în caz de nevoie.

M.m. principal Florin TURCULE}, un 
pasionat incurabil de tehnic` 

Lucr`ri de \ntre]inere tehnic` 

Instructaj \nainte de \nceperea zborului

C`pitanul inginer Daniel CHIOVEANU, 
inginerul [ef al escadrilei
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Facilit`]i moderne

Catedra de Radioloca]ie 
benef iciaz` de laboratorul 
ASOC (Centrul de Opera]ii 
pentru Suveranitate Aerian`) 
care a fost amenajat în anul 
2005, odat` cu mutarea [colii 

pe platforma Boboc. În anul 
2010 acesta a fost supus unor 
moderniz`ri care au constat în 
achizi]iona rea 
de moni toa re 
L C D  [ i  î n 
d o t a r e a  c u 
piese [i echip a-
mente din com-
pletul ra darelor 
digi tale. Labo-
ra to rul ofer` 
ast fel posibi -
litatea simul`rii 
t r a ns m i t e r i i 
] intelor c`tre 
pu nc t u l  de  c om a nd ` [ i 
reprezint` o sal` de antrenare 
[i instruire a operatorilor de 
radare digitale.

Catedra de Avia]ie dispune 
de patru laboratoare destinate 
preg`tirii elevilor {colii de 
Mai[tri Militari [i Subofi]eri. 
Acestea sunt repartizate în 
func]ie de destina]ie, astfel: 
primul laborator este destinat 
i ns t a l a ] i i l o r  a v io a ne lor, 
const r uc ] ie i  motoa relor, 
turbomotoarelor [i instala]iei 
acestora; al doilea este destinat 
insta la] i i lor el icop te re lor, 
const r uc ] ie i  motoa relor, 
turbomotoarelor elicopterelor 
[i instala]iei acestora; al treilea 
laborator este spe cializat în 
electromecanic` [i automatiz`ri 
de bord, iar al patrulea este 
dotat cu materiale specifice 
dome niului radioelectronic` de 

Elevii {colii de Mai[tri Militari [i Subofi]eri “Traian Vuia” 
înva]` în laboratoare noi

Elev caporal Andreea-Denisa P|NZARU

{coala de Mai[tri Militari [i Subofi]eri a For]elor Aeriene  a 
modernizat în acest an laboratoarele care apar]in Catedrelor de 
Avia]ie [i Radioloca]ie. Aceste realiz`ri vin în sprijinul elevilor 
[i urm`resc preg`tirea acestora pentru utilizarea tehnicii din 
dotarea For]elor Aeriene [i a For]elor Terestre.

The Air Force NCOs (Non Commissioned Oficers) Tech School 
upgraded this year laboratories of both Aviation and Radar 
Departments. These accomplishments come to assist students and 
are aimed at preparing them to operate the Air Force and Land 
Force hardware.

bord de avia]ie. Lucr`rile de 
modernizare a celor 4 labora-
toare au început în anul 2009, 
iar la amenajarea lor a participat 
întregul colectiv.

În realizarea acestor lucr`ri 
s-a plecat de la ideea asigur`rii 
unui mediu propice în care s` 

se poat` des f`-
[ura cursu  rile 
ele vilor, în spe-
cial în sezonul 
rece. În acela[i 
timp s-a urm`rit 
îm bo g`]irea ba-
zei didactice, 
pentru c` doar 
u r m ` r i n d 
instala] i i le [i 

în]elegând fenomenele se pot 
înv`]a aceste specialit`]i.

Instruire 
la standard 

NATO

Poligonul redus apar]inând 
Catedrei de Instruire Militar` 
de Baz` permite instruirea 
elevilor indiferent de condi]iile 
meteorolog ice [ i sus] ine 
procesul de preg`tire continu` 
a militarilor.

Necesitatea amenaj`r i i 
unui poligon redus a dus la 
crearea unui spa]iu în care 
elevii s`-[i formeze deprinderile 
de lupt`, s` utilizeze corect 
armamentul de infanterie, s` 
exerseze po zi]iile pentru lupt`, 
s` cu noasc` teh nicile de su-
pravie]uire [i 
m`surile de 
p r o t e c ] i e 
nu  cleare, chi-
m i c e  [ i 
bio logice.

A l ` t u r i 
de acest po-
l igon a fost 
reamenajat` 
în acest an [i 
sala de for]`, 
] inând cont 
de faptul c` 

preg`tirea fizic` este un proces 
care trebuie s` se desf`[oare în 
paralel [i aceasta contribuie la 
formarea mili tarilor care se vor 

con f r u nt a  c u 
situa]iile de pe 
teritoriu. Elevii 
c ons ide r `  c ` 
activit`]ile spor-
tive desf`[urate 
la sala de for]` 
reprez int ` un 
mod benefic de 
petrecere a tim-

pului liber, reu[ind s` îmbine 
perfect utilul cu pl` cutul.

Pe lâng` aceste laboratoare 
s-a realizat, din fonduri proprii, 
în anul 2009 [i laboratorul de 
l imbi str` ine. Principalele 
obiective ale laboratorului sunt 
dezvoltarea [i perfec]ionarea 

abi l i t ` ] i lor de 
înv`]are a limbii 
engleze. Labora-
torul este complet 
utilat [i poate fi 
fo los i t  p ent r u 
testarea elevilor 
la cunoa[ terea 
" l i m  b i i  l u i 
S h a k e s p e a r e " 
conform standar-

dului STANAG 6001. Elevii au 
contribuit [i ei cu diferite 
mater ia le de uz didact ic, 
rea l izate sub îndrumarea 
profesorilor.

Pentru anul 2011, 
[coala î[i propune m`rirea 
num`rului de calculatoare 
de la 15 la 20, precum [i 

achizi]ionarea unui 
video-proiector [i a unei 

table multifunc]ionale.

Laboratorul pentru \nv`]area limbii engleze

Laborator din cadrul Catedrei de Avia]ie

Laborator din cadrul Catedrei 
de Radioloca]ie

Sala de preg`tire fizic`

Antrenament \n poligonul redus

Or` de studiu 



Henri Coand~ - un geniu al aeronautiCii (6)

PAUL SANDACHI
C`pitan MIRCEA BARAC

CENTENAR

|n luna decembrie a anului 1910, 
somptuosul Grand Palais de pe Champs-
Elysées din Paris g`zduia al doilea 
Salon interna]ional de aeronautic`. Sub 
luminoasele cupole se g`seau expuse 
ultimele nout`]i \n domeniul avia]iei. 
Fiecare exponat avea al`turi o pancart` 
cu indicarea caracteristicilor mai 
importante [i \ndeosebi viteza maxim` 
pe care o putea atinge.

O mul]ime impresionant` de 
vizitatori umpleau expozi]ia, dornici s` 
vad` cele mai noi realiz`ri ale inven]iei 
care revolu]ionase mijloacele de 
transport [i care, \n timpul acela, era 
unanim considerat` ca o minune a 
secolului al XX-lea. Unii studiau 
exponate le  cu met iculoz i ta tea 
caracteristic` cercet`torilor, al]ii le 
priveau doar admirativ ca pe cea mai 
recent` [i impresionant` crea]ie a 
geniului uman, [i cea mai extraordinar` 
realizare a [ti in]ei [i tehnicii 
mondiale.

Cea mai mare aglomera]ie era \n 
jurul unui aeroplan de culoare 
ro[u-\nchis, f`r` elice, [i al`turi de care, 
pe placa ce indica caracteristicile sale, 
se putea citi: “COAND~ – 1910”. 

Coand` 1910 - 
caracteristici 

tehnice
Acest aeroplan trezea curiozitatea nu 

numai pentru lipsa elicei, ci [i pentru multe 
inova]ii constructive care-l deosebeau 
fundamental de celelalte aeroplane din 
aceast` expozi]ie, totul fiind de o concep]ie 
nou`, deosebit` de ceea ce se cuno[tea 
p#n` atunci \n acest domeniu.

Aeroplanul era un biplan, monoloc, cu 
aripile inegale ca anvergur`, echipat cu un 
motor aeroreactiv. Caracteristicile sale 
principale indicate pe placa din expozi]ie 
erau:

anvergura ................................ 10,30 m;
lungimea ................................. 12,50 m;
suprafa]a portant` ................ 32,70 mp;
greutatea \n linie de zbor ........ 420 kg;
motor turbopropulsor cu trac]iune la 

punct fix de..................................... 220 kgf.

No ut ` ] i l e  \ n  c o n s t r u c ] i e  a l e 
aeroplanului erau, \n linii mari, urm`-
toarele: Pentru prima dat`, longeroanele 
principale ale aripilor erau fabricate din 
o]el aliat, \n loc de lemn. Ele erau acoperite 
cu un contraplacaj sub]ire \n loc de p#nza 
utilizat` atunci de to]i constructorii [i, tot 
pentru prima dat`, aveau la bordul de atac 
vole] i cu fant ` , ceea ce le m` rea 
considerabil portan]a.

P rof i lu l  a r ip i i  avea o c urbur ` 
accentuat ` , grosimea prof i lului se 
men]inea constant` \n lungul anvergurii 
cu excep]ia extremit`]ilor, iar forma lor \n 
plan era dreptunghiular` cu v#rfurile 
rotunjite.

Rezervorul de benzin` [i lubrifiant era 
amplasat \n interiorul aripii superioare, 

In December 1910, the great “Grand Palais des Champs Elysees” in 
Paris was hosting the second International Aeronautics Show "Salon 
International de l'Aeronautique ". The latest achievements in aviation 
were exhibited under the shining domes. Each exhibit had a plaque 
beside, indicating the most important features and especially the 
maximum speed it could reach.

The largest crowd was around a dark-red airplane with no propeller, 
on the plaque of which one could read "COANDA 1910". 

It was the first jet in the world!

sistem folosit [i \n prezent la avioanele 
moderne. Acest fapt cont r ibuia la 
mic[orarea rezisten]ei la \naintare.

Remarcabil era [i faptul c` cele dou` 
aripi aveau lungimi diferite [i c` aripa 
superioar` era decalat` \nainte fa]` de cea 
inferioar`, care era mai scurt`, pentru ca 
f ileurile de aer \n jurul suprafe]elor 
portante s` nu se inf luen]eze reciproc. 
Aceast` construc]ie aplicat` pentru prima 
dat` de c`tre Henri Coand`, [i cunoscut` 
mai t#rziu sub denumirea de “Sesquiplan”, 
a ap`rut din nou, abia dup` 10 ani, la 
avioanele fabricate \n serie de Fokker, 
Brequet, Potez etc.

Deosebit` era [i fixarea aripilor de 
fuzelaj, numai prin dou` perechi de 
montan]i, construi]i din tuburi de o]el, \n 
loc de p`durea de montan]i [i hobane ce 
solidarizau la celelalte aeroplane biplane 
aripile \ntre ele [i fuzelajul de aripi.

Toate aceste nout`]i constructive, 
inclusiv forma aerodinamic` a capotajului 
organului de propulsie [i fuzelajului, cum 
[i faptul c` \ntreg avionul era [lefuit, 
vopsit [i l`cuit , contribuiau \n mare 
m`sur` la mic[orarea rezisten]ei la 
\naintare, factor important \n m`rirea 
vitezei aeroplanului.

Postul de pilotaj se g`sea la aproximativ 

patru metri de extremitatea din fa]` a 
fuzelajului [i avea de ambele p`r]i c#te un 
vo l a n ,  c u  c a r e  p i lo t u l  m a ne v r a 
comenzile.

A mpenajul consta dintr-un plan 
sustentator orizontal f ix de anvergur` 
mic`, \napoia c`ruia se g`seau patru 
planuri f ixe, de form` tr iunghiular` 
a[ezate cruciform, fiecare din ele av#nd 
c#te o prelungire mobil` de aceea[i 
form`.

Trenul de aterizare prezenta [i el o 
noutate: foarte scund, avea dou` ro]i \n 
fa] ` , independente una de a lta , cu 
amortizoare formate din resorturi plate 
de o]el, av#nd \ntre ele o patin` al c`rei 
rol era s` protejeze aeroplanul \n caz de 
capotaj, iar \n spate o bechie.

Paul Painlevé, Setrieux [i Gustave 
Eiffel – realizatorul celebrului turn metalic 
din Paris – cunosc#nd preg`tirea serioas` 
a inventatorului, lucr`rile sale practice la 
bancul de \ncerc`ri aerodinamice, c#t [i 
ingeniozitatea [i geniul s`u inventiv, l-au 
felicitat c`lduros.

Concep]iile tehnice [i realiz`rile sale 
\n acest domeniu erau at#t de \naintate \nc#t 
vorbind de Coand`, inginerul Eif fel 
spunea: “B`iatul acesta s-a n`scut cu 30, 
dac` nu cu 50 de ani prea devreme!”.

AEROPLANUL F~R~ ELICE

La comenzi un necunoscut, pe locul pasagerului Clerget, iar jos Coand` [i sponsorul 
s`u american, Henessy
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Originalitatea 
motorului

Afluen]a de vizitatori la acest exponat, 
interesul speciali[tilor [i al celor pasiona]i de 
avia]ie, subliniau originalitatea concep]iei [i 
noutatea construc]iei. Mijlocul de propulsie 
constituia o adev`rat` revolu]ie \n construc]ia 
motoarelor, at#t ca principiu, c#t [i ca aplicare 
[i care chiar dac` n-ar fi dat imediat rezultatele 
scontate – mul]i se \ndoiau c` aeroplanul va 
zbura cu acest motor – preconiza o solu]ie 
str`lucit` pentru viitor.

Motorul aeroreactiv inventat [i realizat 
prima dat` de Henri Coand`, denumit de el 
“turbopropulsor”, era, conform clasific`rii 
actuale a acestor motoare, un “motoreactor”.

El se compunea dintr-un motor cu piston 
cu 4 cilindri, r`cit cu ap`, marca “Clerget”, de 
50 CP la 1.000 rot/min (1), care antrena prin 
arborele (2), multiplicatorul de rota]ii (3), 
acesta rotea compresorul (4), imprim#ndu-i o 
tura]ie de 4.000 rot/min. |n fa]a compresorului 
se g`sea obturatorul (5), (un dispozitiv 
asem`n`tor cu cel al aparatelor fotografice), 
care ac]ionat de pilot, regla intrarea aerului la 
compresor. Acesta \l refula \n camerele de 
ardere (6), de sec]iune inelar`, amplasate 
lateral, de o parte [i de alta a fuzelajului, \n care 
se g`seau tuburile (8), prin care se evacuau 
gazele de ardere ale motorului (1). |n aceste 
tuburi se pulveriza, prin mai multe injectoare, 
combustibilul, care le alimenta prin c`dere din 
rezervor, prin tuburile (9). Combustibilul, \n 
contact cu gazele de ardere ale motorului cu 
piston [i aerul \mpins de compresor, ardea. 
Gazele produse prin aceast` ardere ie[eau prin 
ajutajele (7), cre#nd for]a de reac]ie necesar` 
propulsiei avionului. 

Debitul [i viteza gazelor de reac]ie erau \n 
func]ie de cantitatea de aer pe care o regla 
deschiderea obturatorului \n camerele de 
ardere, trac]iunea maxim` ob]in#ndu-se la 
deschiderea maxim` a obturatorului [i tura]ia 
maxim` a motorului cu piston. Radiatorul (10) 
motorului cu piston, amplasat \n partea 
superioar` era r`cit tot de aerul \mpins de 
compresor.

Trac]iunea motorului “Coand` – 1910” la 
punct fix era de 220 kgf., deci mult mai mare 

dec#t dac` motorul cu piston ar fi antrenat 
direct o elice obi[nuit` din vremea aceea. 

Zborul - reac]ii

Dup` \nchiderea salonului, \n ziua de 
16 decembrie 1910, Henri Coand  ̀\[i transport` 
avionul pe c#mpul de zbor Issy-les-Moulineaux, 
cu inten]ia numai de a \ncerca func]ionarea 
motorului [i de a face un rulaj \n lungul 
c#mpului. Era o diminea]` friguroas` de iarn` 
c#nd Henri Coand` s-a instalat \n postul de 
pilotaj [i, dup` c#teva minute de \nc`lzire, a 
manevrat manetele ce comandau obturatorul 
[i tura]ia motorului cu piston. Aeroplanul s-a 
pus \n mi[care, rul#nd din ce \n ce mai repede 
[i sco]#nd fl`c`ri [i fum de ambele p`r]i ale 
fuzelajului, care se prelingeau p#n` \n dreptul 
postului de pilotaj. Dup` un rulaj scurt, \nainte 
ca Henri Coand` s`-[i dea seama, aeroplanul 
se g`sea \n aer. Impresionat de fl`c`rile care 
ie[eau prin cele dou` ajutaje reactive laterale 
[i de faptul c` nu pilotase niciodat` un aeroplan 
(zburase doar cu planorul), Coand` s-a pierdut 
cu firea [i, necontrolat, aparatul a intrat \n 
pierdere de vitez`, s-a \nclinat pe o arip` [i s-a 
sf`r#mat de p`m#nt, lu#nd foc.

Aceast` \nt#mplare, Henri Coand` a 
descris-o \ntr-o scrisoare primit` de Constantin 
Gheorghiu, autorul c`r]ii “Inventii [i 
priorit`]i rom#ne[ti \n avia]ie”, \n anul 
1964, \n felul urm`tor:

“...aparatul s-a ridicat, chiar cam prea iute, 
n-a fost vina mea, dar la un moment dat a 
alunecat pe o arip` [i s-a pr`bu[it [i a ars 
complet. Norocul meu c` nu aveam nici capotaj, 
nici nu eram legat de scaun, a[a c` am fost 
aruncat afar` [i n-am ars”.

Aceast` \ncercare constituie primul zbor 
din lume al unui aeroplan propulsat de un 
motor aeroreactiv, deci a primului aeroplan 
propulsat prin reac]ie. |ns`, ne\ncrederea 
cercurilor financiare, c#t [i a conducerii 
fabricilor de avioane manifestat` fa]` de aceast` 
inven]ie a f`cut ca t#n`rul inventator s` renun]e 
la perfec]ionarea ei. Dup` cum a declarat mai 
t#rziu Henri Coand` – lipsa de mijloace 
financiare l-a \mpiedicat s` mai poat` realiza un 
al doilea aeroplan [i s`-l \ncerce cu un pilot 
antrenat cu care ar fi putut aprecia calit`]ile 
noului prototip. Re]inem totu[i c` primul zbor 
al unui aeroplan cu reac]ie, fenomen deosebit 
pentru dezvoltarea avia]iei, se datoreaz` unui 
inginer rom#n. Presa de specialitate din acea 
vreme a publicat comentarii [i recenzii 
elogioase despre aeroplanul “COAND~ – 1910” 
[i despre inventatorul lui.

Astfel, revista Le Téchnique Aéronautique 
nr. 21 din 1910, sub semn`tura lui G. Espitaier, 
scria urm`toarele: “Aeroplanul Coand` este 
unul din rarele aparate \n care totul este nou, 
iar modul judicios [i ra]ional prin care 
inventatorul s`u iese din f`ga[ele drumului 
b`tut \n aceast` direc]ie pentru a \nfrunta 
riscurile lucrului inedit, este un motiv destul de 
puternic spre a ne decide s` examin`m cu aten]ie 
mijloacele pe care inventatorul le folose[te \n 
construc]ia sa... Cea mai mare ingeniozitate 
creatoare, domnul Coand` a dovedit-o, desigur, 
\n concep]ia acestui propulsor. |n lipsa 

\ncerc`rilor definitive care s` \ng`duie a preciza 
randamentul aparatului, nu putem spune dac` 
acest sistem ar putea \nlocui elicea \n propulsia 
aerian`, totu[i domnului Coand` nu i se 
mic[oreaz` meritul de a fi abordat problema 
aceasta sub un unghi nou [i de a fi dat cea mai 
elegant` solu]ie”.

|n revista American Aviation, din 
5 decembrie 1955, \n articolul intitulat “Cine 
a fost p`rintele avia]iei reactive?” se arat`, 
de asemenea, prioritatea lui Henri Coand` \n 
inventarea avionului cu reac]ie.

|n revista Aviation Magazin, nr. 160, din 
acela[i an, André Bié, bibliotecar al Muzeului 
Aerului din Paris, \n articolul “Primul avion 
turbopropulsor din lume”, relateaz` 
urm`toarele:

“...Totul era nou \n aparatul vopsit \n 
ro[u-\nchis... Dac` aspectul exterior al 
aparatului Coand`, grosimea [i rigiditatea 
aripilor sale, feluritele \mbun`t`]iri introduse 
constituiau de acum un ansamblu de inova]ii 
\ndr`zne]e pentru acea epoc`, sistemul de 
propulsie era – el singur – o adev`rat` revolu]ie, 
... \n acest punct al aparatului s`u, constructorul 
a desf`[urat cea mai mare ingeniozitate 
creatoare”.

Green [i Cross, autorii c`r]ii The Jet 
Aircraft of the World, ap`rut` la Londra, \n 
1955, men]ioneaz` [i ei avionul “COAND~ – 
1910”, expus la al doilea Salon interna]ional de 
aeronautic` din Paris.

Revista de specialitate Flying, din 
septembrie 1956, insereaz` articolul intitulat 
“El a zburat \n 1910” semnat de René 
Aubrey, \n care se descrie at#t avionul inventat 
[i construit de Henri Coand`, c#t [i zborul pe 
care l-a efectuat \n decembrie 1910.

Este important de re]inut faptul c` trei 
decenii \nainte ca Heinkel, Campini [i Whittle 
s` fi construit avioanele lor propulsate, prin 
reac]ie, avionul cu reac]ie a fost conceput [i 
experimentat de rom#nul Henri Coand`.

Reac]ii \n presa vremii
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Aurel VlAicu
– \n g#nduri [i imagini – (6)

Plutonier adjutant SORIN S~FTOIU
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“|n aceast` cas` rom#neasc` s-a n`scut la 1882 cel 
dint#i sbur`tor al Ardealului, Aurel Vlaicu, biruitorul 
v`zduhurilor prin aeroplanul care era propria lui inven]ie 
[i construc]ie.

P`truns de necesitatea istoric` a desfiin]`rii grani]ei 
dintre fra]i, El a indicat ca un \naintemerg`tor drumul pe 
care avea s` \l urmeze na]iunea rom#n` la 1916 pentru 
biruin]a [i \nf`ptuirea aspira]iunilor ei seculare. Mucenic 
al ideii de \ntregire [i desrobire na]ional`, EL a sfin]it cu 
s#ngele tinere]ii sale, \n 1913, \nceputul acestui drum de 
m#ntuire. 

|n veci s` fie binecuv#ntat` amintirea lui [i a neamului 
din care a odr`slit! Astra-Or`[tie, 8 iunie 1925” – inscrip]ie 
de pe Casa Memorial` Aurel Vlaicu

“During his short career 
he built three original, 
arrow-shaped airplanes, 
with flight controls in front, 
two coaxial propellers, 
NACA-like ring around the 
engine, and independent 
s u s p e n s i o n - t r i c y c l e -
landing-gear with brakes. 
At the time of his death, a 
two-seated monoplane 
Vlaicu III, ordered by 
Marconi Company for 
experiments with aerial 
wireless radio, was only 
partially built.

 After Vlaicu’s 
death the plane 
was completed by 
f r i e nd s ,  a nd 
several  shor t 
e x p e  r i m e n t a l 
flights were made 
during 1914. 
Further tes ts 
were hindered by 
t h e  u n u s u a l 
controls of the 

airplane, no other pilot was 
familiar with.

In 1916, during the 
German occupation of 
Bucharest, Vlaicu III was 
seized and shipped to 
Germany. The airplane was 
last seen in a 1942 aviation 
exhibition in Berlin. Vlaicu 
was posthumously elected 
to the Romanian Academy 
in 1948.  Bucharest City 
Airport in B`neasa was 
named after him” - http://
en.wikipedia.org;

Replica "Vlaicu nr.I"

“De altfel, este într-adev`r de mirat cum 
omul nu înnebune[te când zboar`. M` ridic. 
{i un gol parc` se face deodat` în toat` fiin]a, 
– ca [i cum m-a[ ridica foarte repede cu un 
ascensor. Casele, drumurile, planta]iile prind 
s` alerge nebune[te în urma mea, s` se 
dep`rteze din ce în ce, s` se mic[oreze, s` 
devin` tot mai pu]in clare. Pân` la o sut` de 
metri, am impresia c` zbor cu un tren fulger, 
pe un drum f`r` [ine, peste lucruri [i oameni. 
E în`l]imea favorit` la care-mi place s` zbor. 
La o sut` de metri nem`rginirea v`zduhului Carnetul de pilot al lui Aurel Vlaicu

nu m` nelini[te[te, alergarea nebun` a 
lucrurilor de sub mine îmi d` continuu 
senza]ia ame]itoare a vitezei cu care zbor… 
De la Cotroceni, când sunt la o sut` de metri 
în`l]ime, se vede departe în zare… V`d 
Arge[ul cum scânteiaz` ca o panglic` de 
filde[… V`d drumurile, cl`dirile ora[elor, 
p`durile cum se rânduiesc, sub înrâurirea 
vitezei cu care alerg, în linii paralele… Toate 
contururile se v`d paralele de sus” – Aurel 
Vlaicu, revista Flac`ra, Anul I, No. 2 – 
29 octombrie 1911

“Urm`rim cu mare b`gare de seam` mersul aparatului; nori[ori 
de praf se ridicau de la cele trei ro]i [i un fumule] opalescent se 
împr`[tia de la motor; deodat` vedem c` aparatul se suie în fa]` [i 
în momentul urm`tor dispare [i nori[orul de la roata dinapoi. 
Ma[ina toat` plutea în aer [i se leg`na într-o parte [i alta, cam la 
un metru de p`mânt... Vlaicu f`cuse dup` cum stabilisem noi [i 
zburase; de mare emo]ie [i poate de fric` a aterizat dup` 40-50 de 
metri de zbor; sare din nacel` [i vine spre noi. Principele Carol îi 
iese înainte [i-i strânge mâna: Bravo, Vlaicule! Ai zburat” – 
Gheorghe Murgoci, „Primul zbor al lui Vlaicu”, în revista 
„Flac`ra”, anul II, nr. 48

Replica aparatului 
"Vlaicu nr. II" expus` 

temporar la Muzeul Avia]iei 
din Bucure[ti

“Aurel Vlaicu a fost un fenomen na]ional, 
un simbol al majorit`]ii, care a învins 
pentru ea for]ele naturii desprinzându-se de 
locul în care a fost z`mislit, ridicând în aer 
odat` cu aparatul s`u n`zuin]a de în`l]are 
a tuturor, o f igur` emblematic` care 
împlinea astfel pentru na]ia sa visul 
ancestral al omului <<zborul>>. Atunci 
când visul devine realitate, cu ajutorul unei 

ma[ini conceput` [i construit` de tine, 
acesta devine sublima tr`ire a momentului 
în`l]`rii, cu toat` frica mental` [i carnal` 
care se opune cu vehemen]`. Acel moment, 
al desprinderii de p`mânt în care aparatul 
î[i începe plutirea, este 
ruperea leg`turii ce 
ne-a ]intuit lega]i de el 
de la facerea lumii, 

tr`ire ce emo]ioneaz` de fiecare dat`, este 
adrenalina p`trunzând în toat` fiin]a – o 
senza]ie unic`” – Dan ANTONIU, George 
CICO{, Ioan BUIU, A lexandru 
BARTOC – “Vlaicu”
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“Fericit` e [coala care îl are, 
ca patron, pe Aurel Vlaicu! 
Idealul va fi aici înt`rit, cultivat 
[i învrednicit cu înzecite puteri, 
însufle]ind pe elevi [i profesori. 
P`]ania lui Icar, „mitul 
zbur`torului”, „Me[terul 
Manole” sau „Luceaf`rul” 
dobândesc aici puteri semni-
f icative inedite, c`ci pilda 
aviatorului a c`rui efigie se afl` 
pe frontispiciul liceului investe[te 
aceste motive cu profunzimi 
neb`nuite [i elanuri sporite” – 
profesor Gabriel Petric, 
Colegiul Na]ional “Aurel 
Vlaicu”, Or`[tie

“În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul BNR, 
Banca Na]ional` a României va pune în circula]ie, în scop numismatic, 

începând cu data de 25 octombrie 2010, dou` monede metalice cu 
valoarea nominal` de 50 bani, dedicate anivers`rii a 100 de ani de la 
primul zbor românesc efectuat de Aurel Vlaicu, cu un aparat de 
construc]ie proprie, [i anume: o moned` metalic` de circula]ie cu 
caracter comemorativ [i o moned` metalic` pentru colec]ionare.

Ambele monede au acela[i design:
Aversul prezint`, de sus în jos, urm`toarele elemente: anul 

emisiunii <<2010>>, valoarea nominal` <<50 BANI>>, stema României 
[i inscripţia în arc de cerc <<ROM@NIA>>; pe un 

fundal cu linii orizontale, este reluat`, la dimensiuni 
mai mari, valoarea nominal` a monedei <<50>>.

Reversul prezint`, în stânga, pe un fundal cu linii verticale, 
inscripţia în arc de cerc <<AUREL VLAICU>> [i anul <<1910>>, când 
a avut loc primul zbor efectuat de Aurel Vlaicu, cu un aparat de 
construcţie proprie, iar în dreapta, portretul acestuia; în partea de 
jos, aeroplanul „Vlaicu I” [i anii între care a tr`it Aurel Vlaicu <<1882>> 
[i <<1913>>.

Ambele monede au putere circulatorie pe teritoriul României” – 
comunicat al B`ncii Na]ionale a Rom#niei

“Cred, precum vechii egipteni, c` a evoca mor]ii \nseamn` a- i \nvia, a- i 
smulge din ghearele mor]ii [i a- i rena[te \n con[tiin]a urma[ilor. S#mb`t`, 
13 septembrie 1913. Pe Valea Prahovei c`dea frunza... Peste noapte c`zuse 
bruma; Din cer c`zuse o stea cu un destin uman legat de ea. Al cui o f i 
fost? 

|n lumina melancolic` a unei toamne timpurii din castanul singuratic 
de la marginea drumului dintre Ploie[ti [i C#mpina, peste un loc blestemat 
de pe c#mpul comunei B`ne[ti se desprindea melancolic` o frunz` ruginie. 
Scuturat` parc` de o m#n` nev`zut` p`r`se[te creanga pe care a stat toat` 
vara, se zbate c#teva clipe \n v#nt [i-apoi se culc` lini[tit` la p`m#nt, ca 
un om rupt de oboseal`. A[a poate fi descris destinul geniului Aurel Vlaicu. 
(...) |n ziua aceea fatal`, inginerul, inventatorul [i aviatorul Aurel Vlaicu 
din Bin]in]ii Hunedoarei, sat af lat, cu \ntregul Ardeal, \n robia austro -
ungar`, se hot`r#se s` treac` Mun]ii Carpa]i, \n chip simbolic, sf id#nd 
grani]a arbitrar`, cu avionul inventat, construit [i condus de el” – Ion 
Dodu B`lan despre Aurel Vlaicu, 1997;

“Curajos, sf id`tor chiar, 
modest, ambi]ios, vis`tor, 
talentat, patriot, recunosc`tor 
[i, mai presus de toate, creativ. 
Cel care a efectuat primul zbor 
de pe teritoriul Romaniei, cu un 
aparat mai greu dec#t aerul, era 
la \n`l]imea tuturor epitetelor 
enumerate” – portalul www.
descopera.ro

Monumentul fumerar de la Cimitirul Bellu din 
Bucure[ti, locul de odihn` ve[nic` 

a "Maistora[ului Aurel"

Replica aparatului "Vlaicu nr. I" expus` 
la un concurs aviatic \n Italia

Bustul lui Aurel 
Vlaicu de la Or`[tie 

Avionul monoplan 
biloc "VLAICU nr. III", 
un proiect nefinalizat 
de c`tre Vlaicu, dar 
care s-a concretizat 
prin zborurile  experi-
mentale efectuate 
\n anul 1914 dup` 
construirea aparatului 
de c`tre prietenii 
"maistora[ului"



CER SENIN  Nr. 6 (113)  2010
w w w . r o a f . r o32  |

AGENDA NATO

Principalele prevederi 
ale noului concept 
strategic al NATO

Summitul Alian]ei Nord-Atlantice s-a 
desf`[urat \n perioada 19–20 noiembrie a.c. 
\n capitala Portugaliei. Considerat un 
eveniment istoric, Summitul de la Lisabona 
s-a centrat pe adoptarea [i lansarea noului 
Concept strategic al Alian]ei. Obiectivul 
deciziilor adoptate la Summitul de la 
Lisabona este ca NATO s` devin` o Alian]` 
mai eficient`, mai ancorat` [i angajat` \n 
rela]iile sale cu organiza]iile interna]ionale 
[i cu state partenere din \ntreaga lume, o 
organiza]ie capabil` s` \[i \ndeplineasc` 
at#t misiunea clasic` de ap`rare colectiv`, 
c#t [i de a face fa]` noilor amenin]`ri [i 
provoc`ri de securitate ale secolului 21. 
Principalele prevederi ale textului noului 
concept strategic “Angajament activ, 
ap`rare modern`” sunt urm`toarele: 

AP~RARE COLECTIV~
Conceptul conf irm` angajamentul 

fundamental al ]`rilor membre de a “se 
ap`ra reciproc \mpotriva unui atac, inclusiv 
\mpotriva noilor amenin]`ri”.

NUCLEAR
NATO se angajeaz` s` “creeze condi]iile 

pentru o lume f`r` arme nucleare”, dar va 
r`m#ne o Alian]` nuclear` “at#t timp c#t 
vor exista arme nucleare \n lume”.

Disuasiunea r`m#ne un “element 
crucial” al strategiei: for]ele nucleare ofer` 
“garan]ia suprem`” a securit`]ii Alian]ei, 
de[i condi]iile folosirii armei nucleare sunt 
“extrem de improbabile”.

AP~RARE ANTIRACHET~
NATO \[i define[te capacitatea de a se 

ap`ra \mpotriva unui atac cu rachete ca 
fiind unul dintre “elementele centrale” ale 
ap`r`rii sale. |n acest domeniu, Alian]a va 
c`uta activ  “cooperarea Rusiei [i a altor 
parteneri euroatlantici”.

PARTENERIATE
Par tener iatele cu ] `r i ter ]e pot 

“contribui la consolidarea securit`] ii 
interna]ionale, la ap`rarea valorilor NATO, 
la opera]iunile sale, precum [i la preg`tirea 
]`rilor interesate de aderare”.

“O Uniune European` activ` [i eficient` 
contribuie la securitatea global` a zonei 
euroatlantice. UE este un partener unic [i 
esen]ial pentru NATO”.

Cooperarea NATO – Rusia are o 
“importan]` strategic`”.

Rusia a acceptat s` participe la viitorul 
sistem antirachet` al NATO, o umbrel` 
protectoare de 280 de milioane de dolari.

GESTIONAREA CRIZELOR
NATO se va angaja pentru “a preveni 

sau a gest iona” cr ize care r isc` s` 
degenereze \n conflicte [i s` “stabilizeze o 
situa] ie postconf l ict sau s` ajute la 
reconstruc]ie”.

Alian]a va crea, “\nv`]#nd o lec]ie din 
opera]iuni, o structur` civil` de gestionare 
a crizelor adecvat`, dar modest`, pentru a 
interac]iona mai eficient cu partenerii 
civili”.

TERORISM {I TRAFICAN}I
Terorismul este o “amenin]are direct`”. 

Conflictele \n afara frontierelor NATO pot 
amenin]a securitatea sa “aliment#nd 
extremismul, terorismul”, dar [i traficul de 
arme, de droguri [i de persoane.

ATACURI CIBERNETICE
Concept u l prevede dez volt a rea 

capacit`]ii Alian]ei de a “preveni [i detecta 
atacurile cibernetice”. Textul citeaz` ca 
surse posibile “for]e armate [i servicii de 
i n for ma] i i  s t r ` i ne ,  c r i m i na l i t a tea 
organizat` , grup`ri teroriste [i/sau 
extremiste”.

SECURITATE ENERGETIC~
NATO vrea s` contribuie \n acest 

domeniu,  “ inclus iv pr in protec ] ia 
infrastructurilor energetice, zonelor [i 
c`ilor de tranzit critice”.

ALIAN}~ PENTRU SECOLUL 
XXI

Liderii NATO se declar` “hot`r#]i s` 
continue renovarea Alian]ei pentru ca ea s` 
poat` face fa]` provoc`rilor secolului XXI” 
[i “ferm hot`r#]i s`-i men]in` eficacitatea 
\n calitate de alian]` politico-militar` care 
a reu[it cel mai bine \n lume”.

Statele NATO au con-
venit s` reduc` struc-

turile Alian]ei
Statele NATO au convenit s` diminueze 

cu cel pu]in 35 la sut` efectivele structurii 
permanente a Alian]ei [i s` reduc` 
semnificativ num`rul agen]iilor sale [i al 
cartierelor generale, potrivit Declara]iei 
finale a Summitului de la Lisabona.

“Am adoptat un cadru pentru noua 
structur` de comandament a NATO, care va 
fi mai eficient`, redus` [i abordabil`”, se 
poate citi \n documentul aprobat de liderii 
celor 28 de state.

“Noua structur` reprezint` o diminuare 
important` a num`rului de cartiere generale 
[i o reducere a efectivelor de 35 la sut`, adic` 
aproape 5.000 de posturi sau chiar mai mult, 
dac` [i unde va fi posibil”, precizeaz` 
textul.

Num`rul Statelor Majore [i al cartierelor 
generale ar ajunge de la 11 la [ase sau [apte, 
potrivit unui oficial NATO, \n func]ie de 
rezultatul negocierilor delicate care vor 
\ncepe \ntre ]`rile membre cu privire la 
sacrificiile pe care sunt preg`ti]i s` le fac`.

Alia]ii au convenit c` cele 14 agen]ii 
existente vor fi regrupate \n trei, iar cele 
circa 400 de comisii \n jurul c`rora se 
organizeaz` NATO ar putea ajunge la 85, 
conform unor oficiali ai Alian]ei. Aceste 
negocieri ar trebui s` se \ncheie \n iunie 
2011. 

SUMMITUL NATO DE LA LISABONA
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SUMMITUL NATO DE LA LISABONA

Sistemul antirachet` 
al NATO, o umbrel` 

protectoare de 
280 de milioane de 

dolari
CARE ESTE SCOPUL PROIECTULUI 

DE SISTEM ANTIRACHET~?
Sistemul vizeaz` s` apere alia]ii NATO 

[i ]`rile din estul bazinului mediteranean de 
o amenin]are \n cre[tere, \n special de 
rachetele cu raz` de ac]iune Shahab-3 [i 
Qiam-1, care sunt dezvoltate de Iran, de[i 
republica islamic` nu a fost men]ionat`.

DE CE ACUM?
Statele Unite au convins majoritatea 

alia]ilor s`i din NATO c` a venit timpul 
pentru o “umbrel` protectoare”. Barack 
Obama a renun]at la planul predecesorului 
s`u, George W. Bush, de a instala 10 
interceptori \n Polonia [i un radar \n Cehia, 
\n condi]iile \n care Rusia i se opunea.

SUNT TOATE P~R}ILE DE 
ACORD?

|n principiu da. |n urma obiec]iilor 
Turciei, vecinul s`u, Iranul, nu a fost 
men]ionat ca amenin]are. La r#ndul s`u, 
Rusia este de acord cu necesitatea existen]ei 
unui scut. Opozi]ia sa anterioar` se baza, 
par]ial, pe faptul c` NATO nu o consultase 
\n acest dosar. Israelul [i statele din Golf au 
propriile lor sisteme antirachet`.

CUM VA FUNC}IONA? 
Mai multe state membre 

NATO – \n special Statele 
Unite, dar [i Spania, Fran]a, 
Germania, Italia [i Olanda – 
au sisteme radar [i interceptori 
capabili s` doboare rachete 
cu raz` scurt` sau medie de 
ac]iune. Statele Unite dezvolt` 
un sistem defensiv cu raz` 
lung` de ac]iune.

Decizia NATO \nseamn` 
c` Alian]a va trebui s` pun` la 
punct un program informatic 
care s` interconecteze toate 
aceste sisteme, astfel \nc#t un 
singur comandant NATO s` 
poat` dobor\ o rachet` care 
vizeaz` orice por]iune din teritoriul Alian]ei, 
folosind orice parte a diverselor sisteme 
na]ionale.

Statele Unite au anun]at deja planuri de 
a muta o parte din sistemul lor cu raz` lung` 
de ac]iune \n Europa, \n prima etap` pe nave 
din Mediterana, apoi prin instalarea de 
rachete \n Rom#nia (2015) [i Polonia (2018). 
Se crede c`, \n prezent, Washingtonul poart` 
discu]ii cu Turcia pentru instalarea unei 
baze radar. 

Sistemul va fi desf`[urat \n etape. 
|ncep#nd de anul viitor, SUA vor desf`[ura 
nave cu interceptori Aegis \n estul 
Mediteranei, sus]inute de unit`]i radar 
mobile [i coordonate de la centrul de control 
din Ramstein, Germania. P#n` \n 2015, vor 
fi instalate sisteme terestre de rachete \n 

Polonia, Rom#nia sau \n ambele ]`ri. |n cea 
de a treia faz`, care urmeaz` s` fie lansat` 
\n 2018, vor fi aduse drone. Iar p#n` \n 2020 
ar urma s` fie instalate sisteme cu raz` mai 
lung` de ac]iune, care s` contracareze 
eventualele rachete intercontinentale. 
Acestea vor fi sus]inute de sisteme radar 
puternice, precum cel din Fylingdales 
(North Yorkshire).

A MAI FOST F~CUT CEVA DE 
ACEST FEL |NAINTE?

Da. NATO interconecteaz` deja sisteme 
de ap`rare antirachet` cu raz` scurt` sau 
medie de ac]iune din diferite state membre, 
pentru a oferi un scut portabil pentru trupele 
de pe teren. |n aceste condi]ii, ideea ar fi 
extinderea programului pentru a lega bazele 
de rachete [i radare permanente de pe 
teritoriul NATO.

SISTEMUL VIZEAZ~ {I O AP~RARE 
|MPOTRIVA RUSIEI?

Nu, potrivit oficialilor NATO [i americani, 
care afirm` c` Iranul [i Coreea de Nord 
reprezint` amenin]`ri imediate. Oficialii 
NATO spun c` cel pu]in 30 de ]`ri dezvolt` 
\n prezent rachete balistice care ar putea lovi 
teritoriul NATO. Potrivit exper]ilor, sistemul 
planificat \n prezent ar fi capabil s` doboare, 
\n cel mai bun caz, “zeci” de rachete, nu cei 
800 de vectori purt`tori [i 1.550 de ogive pe 
care Rusia are dreptul s` le de]in`, \n baza 
noului tratat de control al armelor. 

Pentru a-[i dovedi inten]iile, liderii 
NATO au invitat Rusia s` “exploreze 
posibilit`]ile” \mp`rt`[irii de informa]ii 
pentru ap`rarea antirachet`.

C@T COST~?
Oficialii NATO spun c` programul 

necesar extinderii ap`r`rii antirachet` din 
teatrele de opera]iuni ar costa mai pu]in de 
200 de milioane de euro (280 de milioane de 
dolari) pe o perioad` de 10 ani. Fondurile 
vor fi \mp`r]ite \ntre cele 28 de state membre 
NATO.

|ns` acestei sume i se adaug` costul 
ap`r`rii antirachet` din teatrele de 
opera]iuni, adic` circa 800 de milioane de 
euro pe o perioad` de 10 ani.

Estim`rile nu includ costurile construirii 
sau cump`r`rii de radare, rachete, vase [i 
sateli]i, necesari pentru func]ionarea 
sistemului. Fondurile vor fi alocate din 
bugetele na]ionale ale statelor membre, nu 
din bugetul NATO, [i se vor ridica la alte 
miliarde de dolari.

NATO a aprobat 
strategia de retragere 

din Afganistan
NATO a aprobat o strategie de retragere 

din Afganistan, care vizeaz` transferul 
progresiv al responsabilit`]ii opera]iunilor de 
lupt` c`tre armata afgan` p#n` \n 2014, a 
anun]at secretarul general al Alian]ei Nord-
Atlantice, Anders Fogh Rasmussen, citat de 
AFP.

“Am lansat procesul prin care poporul 
afgan va redeveni st`p#n al propriei sale case”, 
a subliniat Rasmussen, \n cadrul unei 
conferin]e de pres` la Lisabona.

|mpreun` cu pre[edintele afgan, Hamid 
Karzai, “am convenit asupra unui parteneriat 
pe termen lung care va dura dincolo de 
misiunea noastr` de lupt`”, a precizat el.

|n perioada de tranzi]ie, \n loc s` fie \n 
prima linie, trupele interna]ionale vor exercita 
din ce \n ce mai mult un rol de sprijin \n 
favoarea armatei afgane, a ad`ugat el.

Transferul responsabilit`]ii ar urma s` 
\nceap` cel t#rziu \n vara lui 2011 [i va 
continua p#n` la sf#r[itul lui 2014.

“Dup` tranzi]ie vom r`m#ne \ntr-un rol 
de sprijin”, a mai afirmat el. “Pentru a spune 
simplu, dac` talibanii sau altcineva se 
a[teapt` s` ne vad` \n afar`, pot s` uite asta. 
Vom r`m#ne c#t timp va fi nevoie pentru a 
termina treaba”, a subliniat Rasmussen.

Acest plan major [i aceste angajamente 
au fost adoptate \n prezen]a pre[edintelui 
afgan, precum [i a 20 de parteneri ai ISAF, 
for]a interna]ional` aflat` sub comandament 

NATO, [i a premierului 
Japoniei, Naoto Kan. Al]i 
actori  importan] i  \n 
Afganistan, secretarul 
general al ONU, Ban Ki-
moon [i liderii Uniunii 
Europene au fost, de 
asemenea, prezen]i.

Pre[edintele american, 
Barack Obama, promisese 
\ntr-un articol de pres`, c` 
Afganistanul nu va fi 
abandonat dup` transferul 
securit`]ii c`tre armata 
afgan`, asumat` \n prezent 
de circa 150.000 de militari 

ai ISAF.
Aflat` \n Afganistan din 2003, Alian]a Nord-

Atlantic` nu a mai efectuat niciodat` o 
interven]ie armat` at#t de important`, 
\ndelungat` [i departe de bazele sale.

Bilan]ul provizoriu de anul acesta a ajuns 
la 654 de mor]i \n r#ndul for]ei interna]ionale, 
un record. |n total, circa 2.200 de militari str`ini 
au murit \n Afganistan de la \nceputul 
interven]i ei sub comandament american, la 
sf#r[itul anului 2001.

Rusia va extinde drepturile de tranzit 
acordate NATO pentru transportul pe cale 
ferat` al echipamentelor destinate ISAF. De 
acum, trenurile vor putea face [i drumul 
retur.

surse:
www.nato.int; www.mediafax.ro
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Func]ionare, 
date adiacente

Scutul antirachet` a fost propus pentru 
implementare de c`tre SUA pe baza unor 
principii descoperite ca vitale \n securitatea 
na]ional` a ]`rilor membre NATO. Este vorba 
despre principiile indivizibilit`]ii securit`]ii 
aliate, principiul solidarit`]ii alia]ilor [i principiul 
acoperir i i , pr in acest sistem de ap`rare 
antirachet`, a \ntregului teritoriu, a for]elor [i 
popula]iilor aliate.

Con for m planur i lor ac t ua le , scut ul 
antirachet` se vrea a fi un sistem de ap`rare apt 
s` doboare rachete balistice aflate în zbor, \n 
spa] iul extraatmosferic, cu ajutorul unor 
proiectile de intercep]ie lansate de la sol.  Pe 
scurt, func] ionarea sistemului ar putea f i 
descris` \n 5 pa[i:

– un senzor – fie radar, fie satelit – detecteaz` 
lansarea unei rachete inamice [i transmite 
informa]ia unei baze militare (maritime sau 
terestre) care este dotat` cu interceptori;

– racheta inamic` este urm`r it ` [ i 
supravegheat` de sistemele de senzori;

– baza militar` sesizat` lanseaz` o rachet`-
interceptor \nainte ca propriul radar s` detecteze 
amenin]area;

– racheta inamic` intr` în raza de ac]iune a 
radarului bazei;

–  r a d a r u l  c o r e c t e a z `  t r a i e c t o r i a 
interceptorului astfel ca acesta s` loveasc` 
racheta inamic`.

|n realitate, problematica este mult mai 
complex`, sistemul av#nd posibilit`]i de ac]iune 
pe fiecare din cele 4 faze de ac]iune ale unei 
rachete balistice: explozia, ascensiunea, traiectul 
de mijloc [i terminalul.

Faza de explozie 

Ap`rarea \n aceast` faz` poate propune 
ac]iunea \mpotriva tuturor tipurilor de rachete 
balistice, indiferent de raza de ac]iune (chiar [i 
asupra rachetelor balistice intercontinentale), 
sub rezerva faptului c` este cea mai dificil` faz` 
pentru angajarea unei rachete. “Fereastra”  de 
interceptare este de numai 1-5 minute. De[i 
detectarea unei rachete \n faza de explozie nu 
este o opera] iune compl icat ` , dator it ` 
luminozit`]ii [i c`ldurii degajate de aceasta, ea 
devine dif icil` pentru c` senzorii [i baza 
interceptorului trebuie s` se g`seasc` \n 
proximitatea lans`rii, lucru greu de realizat. 
Detectarea prematur`, \n faza de explozie, dac` 
este realizat`, permite un r`spuns rapid [i 
contram`suri adecvate.

Faza de ascensiune

A c e a s t `  f a z ` 
\ncepe imediat ce 
racheta a dep`[it faza 
de explozie. Sistemul 
p rop u ne ,  p e nt r u 
aceast ` et ap ` ,  o 
tehnologie de t ip 
A s c e n t  P h a s e 
I nt erc ep t  ( A P I ), 
capabil` s` reduc` 
a m e n i ] ` r i l e  c u 
rachete [i s` reduc` 
costurile destinate 
ap`r`rii \mpotriva 

acestora. Tehnologia API permite interceptarea 
rapid` \n zona de conf lict a rachetelor [i 
optimizeaz` abilitatea sistemului de a executa  
misiuni tactice de tip lansare-vizualizare -
lansare, astfel \nc#t contram`surile ce sunt luate 
\n mod obi[nuit \n cazul atacurilor cu rachete 
balistice s` aib` mai mult timp la dispozi]ie. De 
asemenea, interceptarea rachetelor \n aceast` 
faz`  minimalizeaz` impactul poten]ial al 
fragmentelor [i reduce num`rul de interceptori 
necesari respingerii unui atac cu rachete 
balistice. |n plus, prin distrugerea timpurie a 
rachetei se evit` distrugerile adiacente, de 
vehicule sau structuri adiacente zonei de lansare 
a rachetei balistice [i se elimin` costurile 
dedicate inducerii \n zonele de conflict a altor 
interceptori costisitori sau dedica]i fazelor 
ulterioare de ac]iune a rachetelor balistice.

 

Faza traiectului de 
mijloc

Aceast` etap` \ncepe atunci c#nd motorul 
de propulsie al rachetei inamice se desprinde [i 
aceasta \[i \ncepe traiectul efectiv c`tre ]int`. 
Faza traiectului de mijloc poate dura p#n` la 20 
de minute, oferind multiple oportunit`]i pentru 
distrugerea rachetei \n afara spa]iului atmosferic 
al P`m#ntului, orice posibile fragmente sau 
r`m`[ite ale rachetei fiind distruse prin ardere 
la intrarea \n atmosfer`.  Pentru aceast` etap`, 
scutul propune mai multe tipuri de sisteme de 
atac. De exemplu, pentru rachetele balistice de 
raz` medie [i lung` de ac]iune intr` \n ac]iune 
elementul Ground-based Midcourse Defense. 
Pentru rachetele cu raz` mic`-medie de ac]iune, 
este utilizat sistemul Aegis, sistem bazat pe 
ap`rarea cu sediul pe mare, dotat cu cruci[`toare 
[i distrug`toare ce utilizeaz` interceptori 
balistici. Desigur, toate componentele scutului 
antirachet` fac parte dintr-o re]ea de senzori 
avansa]i, structuri de management, comand` [i 
control a opera] iuni lor, componente de 
comunica]ii moderne, o re]ea care asigur` 

SCutul antiraCHet~ (2) – studiu
Plutonier adjutant  SORIN S~FTOIU

M i s s i l e  d e f e n s e  t e c h n o l o g y  b e i n g 
developed, tested and deployed by the United 
S t a t e s  i s  de s igne d t o  c ount e r  ba l l i s t i c 
miss i le s o f  a l l  r ange s -  shor t ,  me d ium, 
intermediate and long. Since ballistic missiles 
have di f ferent ranges, speeds, s izes and 
per formance character ist ics, the Bal l ist ic 
Missi le Defense System is an integrated, 
“layered” architecture that provides multiple 
oppor tunities to destroy missiles and their 
w a r h e a d s  b e f o r e  t h e y  c a n  r e a c h  t h e i r 
targets. 

The system’s archi tecture includes: - 
networked sensors and ground- and sea-based 
radars for target detection and tracking; - 
ground and sea-based interceptor missiles 
for destroying a ballistic missile using either 
the force of a direct collision, called “hit to 
k i l l ”  t e chno lo g y,  o r  an  exp lo s i ve  b l as t 
f ragmentat ion warhead; - a command and 
c o n t r o l ,  b a t t l e  m a n a g e m e n t ,  a n d 
c o m m un ic a t ions n e t wo r k  p r ov i d i ng t he 
warfighter with the needed links between the 
sensors and interceptor missiles 

Ball ist ic missi les fol low a four-phased 
trajectory path: boost , ascent , midcourse, 
and terminal.
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detectarea ] intelor, urm`rirea acestora, 
contram`surile necesare pentru aplicarea 
tacticilor de tip kit-to-kill. Senzorii [i radarele 
din dotare con]in posibilit`]i de vizualizare prin 
band` X , sunt sisteme transportabile [i 
conlucreaz` perfect cu cele deplasabile pe 
mare.

 

Faza terminal` 

Ultima faz` din traiectul unei rachete 
balistice este [i una foarte scurt` [i \ncepe odat` 
cu reintrarea rachetei \n atmosfer`. Este ultima 
oportunitate pentru interceptarea ei \nainte de 
lovirea ]intei. |n aceast` faz`, interceptarea este 
dif icil` deoarece exist` o marj` de eroare 

considerabil` [i exist` [i riscul intercept`rii prea 
aproape de ]inta rachetei. |n aceast` etap` intr` 
\n ac]iune  sistemul Theater High Altitude Area 
Defense (THA AD) [i cel de tip Aegis BMD 
near-term Sea-Based Terminal Defense, prin 
utilizarea rachetelor SM-2 Block IV missile, [i a 
celor PATRIOT Advanced Capability-3 (PAC-3). 

Rachetele balistice aflate \n aten]ia acestor dou` 
sisteme sunt cele de raz` mic`-medie de 
ac]iune. 

Pentru scutul deja existent [i utilizat de 
armata SUA , pe ter itor iul s`u na] ional , 
func]ionarea sistemului este una deja intrat` la 
lec]ii identif icate. Astfel, primele semnale 
privind un atac cu rachete balistice împotriva 
SUA sunt emise de c`tre sateli]ii de detec]ie 
plasa]i pe o orbit` geosta]ionar` la 36.000 de 
kilometri deasupra ecuatorului. Sateli]ii vor 
detecta racheta înc` din momentul lans`rii, o 
vor monitoriza pe parcursul fazei de urcare, timp 
\n care vor depista locul lans`rii [i vor furniza 
informa]ii cu privire la traiectoria proiectilului 
[i a zonei de impact.

Dup` ce motoarele de propulsie se opresc, 
alte sisteme de senzori vor prelua sarcina 
detec]iei, monitoriz`rii [i izol`rii focoaselor de 
]intele false sau de alte reziduuri eliminate de 
proiectil. Ace[ti senzori reprezint` baza sistemului 
de ap`rare antirachet` [i constau în radare în 
band` X (ansambluri de înalt` rezolu]ie opera ]io-
nale în banda de 10 GHz) [i un sistem de 
monitorizare a focoaselor pozi]ionat \n spa]iu. 

Datele furnizate de senzorii afla]i în 
spa]iul extraterestru sunt recep]ionate de 
centrul de comand` principal plasat în 
Muntele Cheyenne (Colorado) [i un 
centru de comand` secundar af lat în 
p e r i met r u l  ba z e i  de  l a ns a r e  a 
interceptoarelor. A ici, datele vor f i 
analizate în vederea aprecierii naturii 
amenin]`rii, izol`rii focosului de ]intele 
false [i determin`rii momentului lans`rii 
interceptoarelor.

 Odat` lansate interceptoarele, 
centrul de comand` va continua analiza 
datelor furnizate de senzor i [i va 
transmite noi informa]ii interceptoarelor 
printr-un releu de comunica]ii cunoscut 
sub numele de „In-f light Interceptor 

Comunicat ions Sistem 
(IFICS). Tot aici, în cazul 
în care focoasele nu sunt 
distruse [i, dac` timpul permite, 
se va autoriza lansarea unor 
receptoare adi]ionale.

Principalul atu al sistemului 
de ap`rare antirachet` \l reprezint` 
o îmbinare între interceptor [i o 
î n c ` r c ` t u r `  e x p l o z i b i l ` 
extraatmosferic` ata[at` în scopul 
deton`rii focosului. Interceptorul 
este o rachet` \n trei trepte, 
folos i t ` pent r u a propu lsa 
înc`rc`tura exploziv` spre 
punctul de intercep]ie. 

În condi]iile în care  programul de 
ap`rare antirachet` este proiectat s` 
acopere înt reg ter itor iu l SUA cu 
ajutor ul a cel mult dou` baze de 
lansare, este necesar ca interceptorul 
s` ating` o vitez` foarte mare pentru a 
putea intra în coliziune cu focoasele \n 

timp util – cca. 15 minute. 
Propulsoarele pot dezvolta 
o vitez` de pân` la 7-8 km 
pe secund` (15.700 -17.900 
mi le pe or`). Exploz ibi lul va 
ut i l i za sen zor i in f ra ro[ i i  de 
detec]ie a c`ldurii [i senzori de 
lumin` pentru a localiza [i ataca 
]inta.    

D u p `  d e s p r i n d e r e a  d e 
interceptor explozibilul va c`l`tori 
pr in spa] iu pân` în momentul 
detect`r i i ] intei, pe o raz` de 
1.000 de km sau chiar mai mare. 
Utilizând mici rachete de ghidare, 

explozibilul se va autodirec]iona în vederea 
stabilirii cursului optim de coliziune.

Dac` centrul de control [i comand` nu a 
reu[it, cu ajutorul datelor furnizate de radarele 
de înalt` rezolu]ie s` izoleze focoasele de ]intele 
false, explozibilul va efectua opera] iunea 
folosindu-se de proprii senzori, ulterior urmând 
a intra în coliziune cu ]inta la o vitez` de 15 km 
pe secund` (34 mile pe or`) anihilând focosul [i 
autodistrugându-se. Pentru a m`ri probabilitatea 
unei intercept`ri reu[ite vor fi lansate unul sau 
dou` interceptoare pentru f iecare focos 
detectat. 

Dac` timpul permite, centrul de control [i 
comand` a[teapt` rezultatele intercept`rii [i 
dac` este necesar va autoriza o nou` lansare. 
Dac` strategia „lanseaz`-prive[te-lanseaz`, ” nu 
poate fi aplicat` din lips` de timp, centrul poate 
autoriza o singur` lansare de patru sau cinci 
interceptoare.

Dac` sistemul va func]iona [i \n Rom#nia la 
fel sau va fi distinct, cu propriet`]i de ac]iune 
specifice zonei, r`m#ne de v`zut.

Surse: www.mda.mil
www.mae.ro

www.globalsecurity.org
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Ministrul german 
a l  ap`r`r i i ,  Kar l -
Theodor zu Guttenberg, 
a decis pe 22 septembrie 
s` retrag` din Afga-
nistan deta[amentul 
g e r m a n  d e  r e c u -
noa[tere Tornado. 
Decizia a fost luat` 
dup` consult`ri [i cu 
acordul ministrului de 
e x t e r n e ,  G u i d o 
Westerwelle. Decizia 
de retragere a fost luat` 
l a  r e c o m a n  d a r e a 
comandantului For]ei 
I n t e r n a ] i o n a l e  d e 
A s i s t e n ] `  p e n t r u 
Securi tate (ISAF), 
generalul american 
David Petraeus.

Cele [ase avioane 
Tornado s-au \ntors \n 
luna noiembr ie \ n 
Germania. Avioanele 
au fost folosite \n 

misiuni \n Afganistan 
t i mp de 3  a n i  [ i 
j u m ` t a t e ,  a c es t e a 

ajung#nd \n Afganistan 
pe 5 aprilie 2007.

Cu o schimbare a 
aten] iei din par tea 
ISA F asupra orga -
niz`rii [i antren`rii 

for]elor de securitate 
afgane [i cu o limitare 
impus` de Germania la 

5 .350 de persoane 
pentru opera] iunile 
afgane, s -a decis c` 
aducerea avioanelor 
acas`, \mpreun` cu 
cele 90 de persoane 

deta[ate, va permite 
altor 90 de militari s` 
se deta[eze pentru 
antrenamentul, con-
silierea [i participarea 
la exerci]ii partenere 
cu trupe din for]ele de 
securitate afgane.

C h i a r  d a c `  s e 
pierd capabilit`]ile de 
r e c u n o a [ t e r e  a l e 
avioanelor Tornado, 
Germania \nc` mai 
a re av ioanele f ` r` 
pilot Heron I, Luna [i 
micul K ZO desf`[u-
rate \n A fga nistan. 
Acum se consider` c` 
acestea sunt suficiente 
p e n t r u  a  s p r i j i n i 
str#ngerea eficient` a 
informa]iilor aeriene 
necesare comandan-
t u l u i  g e r  m a n  a l 
C om a nd a  m e nt u l u i 
Regional din Nord.

Lockheed Martin a livrat 
primul avion produs C-5M Super 
Galaxy For]elor Aeriene ale Statelor 
Unite. Avionul 83-1285 a fost 
\nm#nat oficial la o ceremonie \n 
Marietta, Georgia, pe 30 septembrie. 
Acesta a realizat primul zbor dup` 
modificare pe 19 septembrie. |n 
cadrul Programului C-5 de 
|mbun`t`]ire a Fiabilit`]ii [i a 
Motorului sunt modernizate 52 de 
avioane de tip Galaxy.

Un al doilea lot de 18 avioane 
F-16AM/BM ale For]elor Regale 
Aeriene Olandeze (RNLAF) se va 
\ndrepta \n scurt timp c`tre For]ele 
Aeriene din Chile. Pe 29 septembrie 
a avut loc o ceremonie la Baza 
Aerian` din Leeuwarden, Olanda, 
pentru a marca \nm#narea primului 
avion. Primele [ase exemplare au 
fost programate s` plece c`tre 
Chile de la Leeuwarden pe 12 
noiembrie. O escadril` a RNLAF a 
oferit sprijinul zborului de livrare.

For]ele Aeriene din Chile au 
cump`rat ini]ial 18 avioane 
F-16AM/BM de la  RNLAF 
(11 avioane F-16AM [i 7 F-16BM) 
care au fost livrate \ntre septembrie 
2006 [i iunie 2007. O comand` 
pentru \nc` 18 avioane a fost finalizat` pe 24 aprilie 
2009. |nainte de livrare avioanele au fost modificate 
pentru a satisface cerin]ele For]ele Aeriene din 
Chile, care includ \n primul r#nd o serie de 
\mbun`t`]iri ale programelor electronice. Odat` 
ce modific`rile au fost finalizate, avioanele au fost 

vopsite \n culorile For]elor Aeriene Chiliene la 
Baza Aerian` de la Woesdrecht, \nainte de livrare. 
Industria olandez` a preg`tit aproximativ 75 de 
tehnicieni chilieni pentru a asigura mentenan]a 
avio a nelor.

http://www.f-16.net

Elicoptere 
Mi-17 

livrate 
\n Afganistan

Noul elicopter Mi-17-V5 704 
al For]elor Aeriene ale Armatei 
Na]ionale Afgane (ANA AF) a 
fost desc`rcat din avionul de 
transport An-124 pe 4 octombrie 
la Kabul, Afganistan. La acea 
dat`, avionul de transport An-124 
a livrat 4 elicoptere Mi-17-V5 704 
pentru ANA AF, aduc#nd f lota 
curent` la 31, dintre care cinci 

sunt din varianta V5. Noua livrare 
face parte dintr-o comand` de 10 
din acest tip de elicoptere, toate 
dintre acestea fiind modificate la 
conf igura] ia A A F de c`t re 
A ir f reight Av iat ion Ltd din 
Sharjah, Dubai. Modif ic`rile 
includ un nou model de cabin`, 
mont u r `  s p e c i a l `  p e nt r u 
armament [i un nou model de 
camuflaj.

Al doilea lot de F-16 
pentru Chile

C-5M Super Galaxy pentru USAF

www.militaryaerospace.com

11,9 miliarde de 
dolari pentru 

B-52
Un contract \n valoare de 

11,9 miliarde de dolari,  al 
Departamentului American de 
Ap`rare, a fost acordat pe 29 
septembrie companiei Boeing 
pentru a realiza modernizarea 
sistemelor de armament ale flotei 
s t r a t e g i c e  a m e r i c a n e  d e 
bombardiere B-52H Stratofortress. 
Aflat \n serviciu \nc` din 1955, cu 
\mbun`t`]iri ulterioare, se dore[te 
ca B-52 s` r`m#n` \n inventarul 
For]elor Aeriene ale Statelor 
Unite cel pu]in p#n`  \n 2040 [i 
chiar dup` aceast` dat`.

Primul avion 
C-130J-30 
al Indiei

Avionul indian C-130J-30 
KC-3801 a realizat primul s`u 
zbor la Marietta, Georgia, pe 
4 octombrie. Aeronava, prima din 
cele [ase comandate de For]ele 
Aer iene I nd iene pr i nt r - un 
contract semnat cu Lockheed 
Martin a fost vopsit` pe 18 iunie 
[i este planificat` pentru livrare 
la sf#r[itul anului.

sursa: AirForces Monthly

Germania va retrage 
din Afganistan 

deta[amentul Tornado
www.afghanconflictmonitor.org
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Airbus Military a realizat primul zbor al avionului multirol de 
transport [i alimentare A330 pentru Programul Viitorului Avion 
Strategic [i de Alimentare al For]elor Aeriene Regale Spaniole (FSTA). 
Avionul A330-243 EC-335 a decolat de la Getafe (Spania) la ora local` 
11 [i 41 minute, pe 16 septembrie [i a aterizat dup` aproape dou` ore, 
la 13 [i 37 minute.

Tim Butler, pilotul [ef al programului FSTA a fost c`pitanul 
echipajului, secondat de pilotul [ef de \ncercare Eduardo Cuadrado, 
inginerul pentru teste de \ncercare Santiago Manso [i inginerii de 
testare a zborului Jorge Fuentes [i Alfonso Sopena. Echipajul a 
raportat c` aeronava, sistemele sale [i motoarele Rolls-Royce Trent 
700 au avut o evolu]ie \n timpul zborului la \n`l]imea a[tept`rilor. 
Dup` terminarea programului de testare a zborului, prima livrare 
c`tre For]ele Aeriene Regale Spaniole este anticipat` c`tre sf#r[itul 
anului 2011. 

www.defencetalk.com 

Aeronave Sikorsky a anun]at 
pe 20 octombrie c` inten]ioneaz` 
s` proiecteze, s` construiasc` 
[i s` execute exerci]ii \n zbor cu 
dou` prototipuri de elicoptere 
tactice u[oare ca urmare a 
dezvolt`r i i tehnologiei de -
monstrative a elicopterelor de 
mare vitez` X2. Decizia de a 
continua dez voltarea tehnologiei 
rotative de nou` genera]ie va 
oferi acum prototipuri care se 
vor testa \n zbor [i care vor fi 
evaluate de c`tre for]ele armate 

ale Statelor Unite ale Americii.
Elicopterul S-97 Raider X2 

va f i dotat cu dou` rotoare 
similare [i coaxiale care se vor 
roti \n sensuri opuse, precum [i 
cu o elice propulsoare din 

tehnologia elicopterelor X2, dar 
va f i mult ma i mare. De 
asemenea, va avea o cabin` 
pentru doi pilo]i [i mult spa]iu 
\n spate pentru armament [i 
c ombust ib i l  au x i l i a r.  | n 
configura]ia de asalt, cabina va 
putea transporta p#n` la [ase 
militari. Urmeaz` s` se realizeze 
o revizuire a planurilor \n 2011, 
primul zbor fiind planificat \n 
patru ani.

www.aviationtoday.com

Primul avionul F-16C construit de Lockheed 
Martin pentru For]ele Aeriene Regale ale Marocului 
(RMAF) a realizat primul zbor pe 11 octombrie de 
la Fort Worth, Texas. Avionul a zburat aproximativ 
o or`. RMAF a comandat 24 de avioane F-16, printr-
un contract acordat pe 30 mai 2008. RMAF se afl` 
\n prezent \n procesul de revitalizare a unei baze 
vechi [i ie[it` din folosin]` pentru a g`zdui noile 
avioane F-16, care sunt programate s` intre \n 
serviciu \n 2011. 

www.airforcesmonthly.com

Pe 12 octombrie s-au \ntors  
din Afganistan, la bordul unui 
An-124, primele dou` elicoptere 
de transport CH-47D ale For]elor 
Aeriene Olandeze (RNL AF), 
care au participat la misiuni \n 
cadrul For]ei Interna]ionale de 
Asisten] ` pentru Securitate 
(ISAF). 

Comandamentul El icop -
terelor de Ap`rare a RNLAF  a 
oferit sprijin \n Afganistan, din 
aprilie 2006, cu trei elicoptere 
Chinook [i cinci AS532U2 Cougar 
sta]ionate la Kandahar pe un 
heliport. Cel mai recent schimb 
s-a realizat la sf#r[itul lunii mai 
anul acesta, atunci c#nd trei 
CH-47D au fost \nlocuite cu 
elicoptere Cougar la Kandahar. 
|n timpul opera]iunilor ISAF, 
Chinook a uimit prin cele 3.000 
de ore de zbor realizate \n misiuni 
de alimentare, evacu`ri medicale 
[i opera]iuni speciale.

I n i ] ia l ,  [ ase el icoptere 
olandeze Apache au fost trimise 
la Kabul \n 2004, dar au fost 
relocate apoi la Kandahar \n 
apr i l ie 2006, unde num`rul 
elicopterelor a fost redus la 4. Din 
20 octombrie 2006, acestea au 
operat de la Tarin Kowt.

Primul zbor al avionului RAF FSTA

Elicopterele 
olandeze Chinook 

[i Apache  
s-au \ntors 

din Afganistan

sursa: AirForces Monthly

Primul F-16 al Marocului a zburat

Dup` ani de am#n`ri, seriile de produc]ie ale 
avionului militar tactic de transport Antonov An-70 
ar putea s` se reia \n cur#nd. Dmitry Kiva, 
pre[edintele [i proiectantul [ef al produc`torului 
ucrainian Antonov, a declarat pe 2 octombrie a.c. 
c` aceast` companie construie[te deja primele 
dou` avioane modernizate de tip An-70 la fabrica 
din Kiev pentru a r`spunde comenzii din partea 

Ministerului Ucrainian al Ap`r`rii. 
Primul ar trebui s` fie gata \n 2011, 
iar al doilea \n 2012. Se dore[te 
construirea a \nc` dou` avioane 
An-70 \n 2013, patru \n 2014 [i cinci 
\n 2015.

Chiar dac` nu s-a luat \nc` nici 
o decizie formal`, For]ele Aeriene 
Ruse se g#ndesc s` achizi]ioneze 
p#n` la 60 de avioane An-70 p#n` \n 
2020, \n timp ce Ucraina dore[te \n 
jur de 10 aeronave p#n` \n 2017. 
Kiva a afirmat c` testele de zbor ale 
An-70 se apropie de final [i testele 

statice continu`, \n timp ce 
\ntreprinderea se preg`te[te la Kiev pentru 
produc]ia de serie. 

Versiunea de produc]ie are motoare 
\mbun`t`]ite, o nou` genera]ie de unitate auxiliar` 
de putere, noi instrumente, un radar nou [i un 
sistem de control electronic al zborului.

www.monstersandcritics.com

Planuri de produc]ie pentru An-70

Sikorsky dezv`luie noul elicopter S-97 Raider X2

Pagini realizate de 
locotenent Laura COZLOV



ANIVERSARE

S`rb`toare la Ghimpa]i
S#mb`t`, batalionul a \nt#mpinat invita]ii 

cu drumuri recent renovate, o cazarm` 
aranjat` milit`re[te, oameni g`ti]i pentru 
parad` [i o atmosfer` festiv`. S-au \mp`r]it 
insigne [i obiecte inscrip]ionate cu 
aniversarea a 50 de ani de la \nfiin]area 
Batalionului 3 Rachete Sol-Aer “Codrii 
Vl`siei”, preg`tite special pentru acest 
eveniment. 

De asemenea, pe l#ng` ceremonialul 
militar [i religios, s-au rostit cuv#nt`ri [i 
mesaje de c`tre oficialit`]ile prezente. Foarte 
emo]ionant a fost discursul colonelului (r) 
Alexandru R@P~, fost comandant al 
acestui batalion \ntre anii 1974–1976, care a 
l`udat batalionul pentru realiz`rile pe care 
le-a avut [i pentru rezultatele foarte bune la 
toate tragerile [i misiunile la care a participat. 
Colonelul R#p` a subliniat c` exist` nevoie 
\n aceste vremuri de mai mult` recunoa[tere 
din partea societ`]ii pentru armat` [i pentru 
personalul care o deserve[te. S-au \nm#nat 
plachete fo[tilor comandan]i prezen]i [i, la 
sf#r[it, dup` ce personalul batalionului a 
defilat pe muzica fanfarei militare din 
Bucure[ti, s-a dezvelit o plac` dedicat` 
anivers`rii celor 50 de ani de existen]`.

Preg`tirile pentru eveniment au fost 
parte dintr-o \ntreag` serie de lucr`ri de 
amenajare [i \mbun`t`]ire a condi]iilor din 
cazarm`, care \nc` nu s-au finalizat. 
Drumurile au fost reconstruite cu ajutorul 
prim`riei Ghimpa]i [i a consiliului local. |n 
acelea[i condi]ii s-au efectuat [i o parte din 

Batalionul 3 Rachete Sol-Aer din compunerea 
Brig`zii 1 Rachete Sol-Aer “General Nicolae 
D`sc`lescu” a fost \nfiin]at la 1 noiembrie 1960, 
prin reorganizarea Regimentului 27 Artilerie 
Antiaerian` Mixt \n baza ordinului Marelui Stat 
Major nr. CL 002636/1960, fiind a treia unitate de 
rachete antiaeriene din Armata Rom#niei. Acest 
batalion este continuatorul tradi]iilor Divizionului 
3 de Foc.

Primul comandant al divizionului a fost 
colonelul Mihai Constantin, numit \n func]ia de 
comandant Divizion 3 Foc, din cadrul 
Regimentului 27 Artilerie Antiaerian` Mixt`, la 
data de 1 noiembrie 1960. La data de 21 septembrie 
1961, Regimentul 27 Artilerie Antiaerian` Mixt` 
[i-a schimbat denumirea \n Regimentul 19 
Artilerie Antiaerian`, \n conformitate cu ordinul 
Marelui Stat Major num`rul C.L. 001842 din 20 
septembrie 1961, unitate sub comanda c`reia \[i 
desf`[oar` activitatea [i Divizionul 3 de Foc 
Ghimpa]i.

Din 23 ianuarie 1963, \n baza ordinului 
comandantului Ap`r`rii Antiaeriene a Teritoriului 
nr. U.C.00477 din 23 ianuarie 1963, Divizionul 3 
de Foc iese din subordinea Regimentului 19 
Artilerie Antiaerian` Mixt` [i prime[te indicativul 
de unitate militar` cu num`rul 2208.

La 3 mai 1964, \n urma schimb`rii tehnicii 
din dotare de tip DVINA cu tehnic` de tip 
VOLHOV, Divizionul 3 de Foc devine Divizionul 
3 Rachete Antiaeriene. La 1 august 1973, odat` 
cu \nfiin]area Brig`zii 1 Rachete Antiaeriene 
(conform ordinului Ministrului Ap`r`rii Na]ionale 
nr. 35 din 23 iulie 1973) prin contopirea 
Regimentelor 18 [i 19 Artilerie Antiaerian`, 
Divizionul 3 Rachete Antiaeriene intr` \n 
subordinea acesteia, p`str#ndu-[i num`rul de 
unitate. 

|n anul 2006 a \nceput procesul de 
transformare [i dotare cu echipamente 
compatibile cu celelalte for]e din structurile 
NATO. |n luna aprilie 2008, Batalionul 3 Rachete 
Sol-Aer a participat la opera]iunea de securitate 
aerian` pe timpul summit-ului NATO care s-a 
desf`[urat la Bucure[ti, iar \n 2009 [i 2010 a 
participat la exerci]iile cu trupe [i trageri de lupt` 
ISTRIA [i {OIMUL. De la \nfiin]are [i p#n` \n 
prezent batalionul a executat un num`r de 22 de 
trageri de lupt` \n poligoanele din ]ar` [i din 
str`in`tate, ob]in#nd calificative foarte bune. |n 
prezent, batalionul parcurge o etap` de 
transformare, preg`tire [i dotare cu echipamente 
compatibile cu celelalte state membre NATO [i 
opera]ionalizarea acestuia pentru a deveni o 
structur` cu o mare mobilitate, capabil` s` 
\ndeplineasc` misiunile specifice at#t \n zona de 
responsabilitate, c#t [i \n cadrul  Alian]ei Nord 
Atlantice.

Batalionul 3 Rachete Sol-Aer

Ojumtatedesecol
\nslujbaPatriei

Pe 1 noiembrie a.c., Batalionul 3 Rachete Sol-Aer a aniversat jum`tate de secol de 
existen]`. Evenimentul s-a s`rb`torit s#mb`t` – 30 octombrie – [i i-a avut ca invita]i pe 
generalul-maior Nicolae TABARCIA din partea Statului Major General, generalul de 
brigad` Haralambie OPREA – [eful resurselor din Statul Major al For]elor Aeriene, 
colonelul Dan CAVALERU – comandantul Brig`zii 1 Rachete Sol-Aer, fo[ti comandan]i ai 
batalionului afla]i \n rezerv`, militari activi [i \n rezerv` [i invita]i ai acestora.

lucr`rile de consolidare a exteriorului 
comandamentului. Urmeaz` ca pe viitor s` 
fie renovate [i celelalte cl`diri, \n special 
fiind prioritare grupurile sanitare [i 
infirmeria. 

Oamenii, \ntre sarcini 
[i familie

De[i cazarma a ar`tat cum s-a putut mai 
bine [i vremea \nsorit` a \ntre]inut atmosfera 
de s`rb`toare, comandantul unit`]ii, 
locotenent-colonelul Gheorghi]` 
STOINI{TEANU ne-a precizat c` mai sunt 
multe lucruri de f`cut \n aceast` cazarm` care 
trebuie modernizat`. 

{i doamna doctor Claudia LIS~NDROIU 
a subliniat c`  infirmeria mai are nevoie de 
multe \mbun t̀̀ ]iri. Lipsa de medicamente, lipsa 
unei truse de prim ajutor [i a unei truse anti[oc \i 
\ngreuneaz` cu mult rolul de medic al unit`]ii. 
Chiar dac ,̀ pe baz  ̀de raport, medicamentele se 
pot deconta pentru militari, r`m#ne grava 
problem  ̀a lipsei de ustensile [i medicamente 
pentru cazuri de urgen]̀ . De multe ori lipsesc din 
infirmerie medicamente de baz  ̀cum ar fi aspirina 
sau algocalminul. Oamenii se administreaz  ̀a[a 
cum pot [i nu de mult timp se m`soar  ̀tensiunea 
cu noul ten sio metru donat de personalul medical 
al unit̀ ]ii. 

Unitatea militar` de la Ghimpa]i are multe 
func]ii disponibile [i acesta este motivul pentru 
care o mare parte din personal \ndepline[te 
prin cumul, mai multe func]ii. Unitatea militar` 
se afl` la o distan]` de aproximativ o or` cu 

Colonelul (r) Alexandru R@P~

3rd Surface to Air Missile Battalion 
celebrated half a century of existence on 
November 1st. The event took place on 
Saturday - October 30. Major general Nicolae 
TABARCIA  - from the General Staff , Brigadier 
General Haralambie OPREA -  the Chief of 
Resources from Air Force Staff, Colonel Dan 
CAVALERU - the Commanding Officer of the 
1st Surface to Air Missile Brigade, former 
battalion commanders and other military 
personnel were invited to attend the 
ceremony.
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autobuzul unit`]ii de Bucure[ti, o or` fa]` de 
ora[ul Giurgiu sau de Alexandria. Personalul 
care deserve[te aceast` unitate locuie[te \n 
raza acestor localit`]i.

Singura femeie cadru militar din aceast` 
unitate, maistrul militar clasa a III-a 
Georgeta TACHE, ocup` \ncep#nd din 
acest an func]ia de comandant pluton 
comunica]ii, o func]ie ce presupune o 
r`spundere mare at#t pentru oameni, c#t [i 
pentru documente. Maistrul militar Tache 
ne-a m`rturisit c` la \nceput i-a fost foarte 
greu, dar a cerut ajutorul colegilor ofi]eri 
care i-au oferit tot sprijinul. Din 2003, de 
c#nd activeaz` \n aceast` unitate, unde a fost 
repartizat` din promo]ie pe func]ia de 
specialist patru [i [ofer la comunica]ii, a dus 

prin cumul mai multe func]ii care au o mai 
mic` sau mai mare leg`tur` cu arma la care 
este specializat`. Una dintre ele este func]ia 
de responsabil cu protec]ia personalului, 
\ns` au fost [i alte atribu]ii ce ]in de ordinul 
de zi pe unitate. Georgeta este c`s`torit` [i 
face naveta din Bucure[ti, unde st` cu chirie. 
Ea ne-a m`rturisit c` \n zilele mai friguroase 
de iarn`, pentru c` autobuzul unit`]ii este 
vechi, prefer` s` fac` naveta folosind 
autoturismul personal. Chiar dac` pleac` la 
serviciu \n fiecare diminea]` la ora 6 [i se 
\ntoarce acas` la 5 [i jum`tate seara, pentru 
Georgeta timpul trece repede atunci c#nd 
are multe lucruri de f`cut, dar s-a obi[nuit 
\n aceast` unitate pentru c` se simte 
respectat` [i oamenii o ajut`.

Unul dintre cei mai experimenta]i 
oameni \n aceast` unitate este maistrul 
militar principal R`ducu MANEA, care 
\n prezent deserve[te tehnica VOLHOV de 
rachete sol-aer. “Tehnica e veche, este aceea[i 
pe care am \nv`]at-o \n [coala de mai[tri 
acum 30 de ani. Tinerilor mai[tri care vor 
s`-[i aleag` aceast` carier` le recomand s` 
se preocupe mult de preg`tirea profesional`, 
le doresc s` tr`iasc` vremuri mai bune [i s` 
fie mult mai motiva]i financiar”, sunt 
dorin]ele maistrului militar principal, care a 
observat printre subordona]ii s`i c` 
majoritatea nu au locuin]` [i stau cu chirie. 
Chiria este acum mai mare dec#t contractul 
pe care l-au semnat, compensa]ia pentru 
chirie fiind [i ea mic[orat` cu 25%, iar 
diferen]a trebuie pl`tit` tot din salariu, care 

s-a mic[orat [i el. Maistrul militar are o fat` 
la facultate [i se confrunt` cu unele 
problemele financiare. P`rerea lui este c` 
“tinerii ar trebui, pe l#ng` m#ncare [i 
\mbr`c`minte, s`-[i permit` s` mearg` [i la 
un spectacol, la un film 
sau la teatru. Ca militar 
am fost \nv`]at c` 
trebuie mereu s` am o 
]inut` decent` [i bine 
\ntre]inut` fie ea [i 
civil`, trebuie s` am o 
cultur` [i o prezen]` 
exemplar` \n societate. 
Dac` ai [i o datorie la 
banc` \n urma unui 
\mprumut, situa]ia se 
complic` [i mai mult. 
S` nu mai vorbim de 
confortul care ar trebui 
s` existe \ntr-o cas` [i 
\n t r - o  f ami l i e  de 
militar”. Chiar dac` 
acum greut`]ile sunt 
multe, maistrul militar 
nu [i-ar da demisia din 
sistem pentru c` s-ar 
desp`r]i cu greu de via]a de militar care l-a 
atras prin rigoarea pe care o impune [i 
pentru c` a f`cut multe sacrificii de-a lungul 
timpului din pasiunea pentru aceast` 
meserie. Astfel, ne-a povestit c` a num`rat 
aproximativ 24 de luni din via]` petrecute \n 
misiuni executate la Capu Midia, c` a adunat 
6 ani de servicii \n unitate. A fost \ncadrat la 
Titu, Boteni, la Aeroportul B`neasa unde a 
stat 3 luni \n timpul revolu]iei f`r` s` [tie 
nimic de familie, apoi la Sili[tea [i Deveselu 
p#n` s` ajung` \n aceast` unitate. 

A fost acolo unde ]ara a avut nevoie de 
el. “Mi-am sacrificat mult familia \n favoarea 
servi ciului. S` fii militar nu este u[or [i 
familia m-a \n]eles \ntotdeauna atunci c#nd 
am neglijat-o ca s`-mi fac datoria pentru c` 
aveam o res ponsabilitate. Erau perioade \n 
carier` \n care veneam acas` din 3 \n 3 zile, 
pentru c` lucram \n ture [i \n fiecare an 
trebuia s` renun] ori la Pa[te, Cr`ciun sau 
Anul Nou al`turi de familie”, \[i aminte[te 
maistrul Manea care, prin cumul, are [i 
sarcini de stat major. 

Pentru c` multe func]ii sunt acoperite 
prin cumul, locotenentul Andrei P~IU{ 
ne-a explicat c` f`r` o munc` realizat` \n 
echip` este foarte greu s` te descurci. 
Locotenentul este [eful structurii de 

Atmosfera de s`rb`toare a 
atenuat pentru o zi din ridurile 

racheti[tilor provocate de lipsuri 
[i greut`]i cotidiene. Au dep`nat 

amintiri [i s-au bucurat de 
aceast` aniversare, \nconjura]i 

de p`durea secular` martor` la 
jubileul celor care prin d`ruire 

[i pasiune au vegheat timp de 
genera]ii la ap`rarea \ntinderii 

albastre ce se afl` deasupra 
patriei.

Locotenent-colonelul 
Gheorghi]` STOINI{TEANU, 
comandantul batalionului

Locotenent Laura COZLOV

securitate [i este ajutat de colegii s`i foarte 
mult pentru a putea respecta termenele de 
\ndeplinire a sarcinilor de serviciu.

Motiva]ia este un element definitiv \n 
munca pe care o desf`[ori. Momentan, 

frunta[ul Marius BUCUR nu prea este 
mul]umit financiar, \ns` l-a atras siguran]a 
locului de munc` atunci c#nd s-a decis s` 
intre \n sistemul militar, precum [i tehnica 
din dotare. |n cei cinci ani de carier`  a 
participat la 4 misiuni de trageri cu rachete 
sol-aer, \n calitate de servant la bateria 
lansare. Pentru c` rolul s`u \n echip` este 
foarte important, se simte legat sentimental 
de aceast` carier`.

Generalul de brigad` Haralambie OPREA, [eful resurselor 
din SMFA, a acordat distic]ii fo[tilor comandan]i ai unit`]ii 

Cadrele militare prezente la s`rb`toarea unit`]ii
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Ie[irealasimpl,
unvisdevenitrealitate

Pilo]ii au reprezentat, dintotdeauna, o cast` \nconjurat` de o aur` aparte. 
Pentru c` simpla idee de a zbura pare, chiar [i \n zilele noastre, un miracol 
pentru cei mai mul]i dintre p`m#nteni. Din acest motiv, pu]ini sunt cei care 
\ndr`znesc s` viseze c` no]iunea de a zbura poate fi asimilat` cu o meserie. 
Dintre cei care viseaz` s` zboare, pu]ini sunt cei care [i reu[esc. 

Pilo]ii sunt, \nainte de toate, oameni. Primul zbor, prima ie[ire la simpl`, 
sunt momente care marcheaz` ulterior \ntreaga carier` a unui pilot. Despre 
aceste momente decisive ale etapelor devenirii unui pilot, am stat de vorb` cu 
studen]ii Academiei For]elor Aeriene care anul acesta au avut privilegiul s` 
execute prima ie[ire \n simpl` comand` din via]a lor. Sentimentele care i-au 
\ncercat \n acele momente sunt descrise \n r#ndurile ce urmeaz`.

Dialog cu studen]i  ai Academiei For]elor Aeriene din anul II

Pilots have always been a 
"caste" surrounded by a special 

aura. That is because the idea of 
flying seems, even today, a miracle 

to most people. This is why few 
dare to dream that flying can be 

regarded as a job. From those who 
dream to fly, just a few actually 

succeed.
Pilots are, above all, people. 
The first flight, the first solo 

flight, such particular moments 
mark the entire career of a pilot. 
We talked about such important 

moments in becoming a pilot with 
Romanian Air Force Academy 

cadets. Those cadets have had the 
privilege this year to fly their first 

solo flight. In the following 
paragraphs they describe the 

emotions they felt at that time. 

Elev sergent Mihai V@RDOL

spune a[a... Au mai fost ulterior zboruri cu 
elicopterul, ca [i pasager, evident, o senza]ie 
extraordinar`. La 10 ani am zburat prima 
dat` cu parapanta. A fost foarte palpitant acel 
zbor, ne[tiind la ce s` m` a[tept. Apoi, c#nd 
am terminat liceul, am fost \n vacan]` la 
Tulcea la un bun prieten, al c`rui tat`, fost 
pilot militar, avea un ULM cu care am f`cut 
[i eu primul meu zbor cu aeronava cu arip` 
f ix`. |n urm` cu 2 ani, c#nd s-a \nfiin]at 
aeroclubul Caransebe[, m-am \nscris acolo 
la planorism... A urmat un alt PRIM zbor, cel 
cu planorul, din nou, tr`irile erau unice [i 
necunoscute. Ce vreau s` spun e c`, fiecare 
aparat de zbor, de la simpla bucat` de p#nz`, 
p#n` la complexul elicopter sau avion, \]i 
ofer` o alt` senza]ie, fiecare unic` \n felul ei. 
De la pu]ina team` de necunoscut, p#n` la 
senza]ia de libertate total`, fiecare zbor m-a 
trecut prin sentimentul de nou, de mirific [i 
prin dorin]a arz`toare de a repeta experien]a 
c#t mai cur#nd.

Student f runt a[ A l in-Iu l ian 
VOICULESCU: Primul zbor pe care l-am 
efectuat a fost primul meu contact efectiv cu 
avia]ia. |n lunile care au precedat \nceperea 
stagiului am \ncercat de multe ori s` \mi 
imaginez cum va fi. Nu pot s` spun dec#t c` 
mi-au fost dep`[ite cu mult a[tept`rile. |n 
clipa c#nd avionul s-a desprins de sol, am 
avut certitudinea c` pentru a avea acest 
privilegiu, orice sacrif iciu este mai mult 
dec#t justificat.

Student frunta[ Diana DIACONU: 
Av#nd \n vedere faptul c` nu mai zburasem 
niciodat`, nici m`car \n calitate de pasager, 
primul zbor a fost unic [i mi-a deschis noi 
perspective. |nainte s` m` urc \n avion eram 

\nc#ntat` de ceea ce urma s` fac [i mai ales 
curioas` s` \ncerc senza]ia zborului dup` care 
fiecare pilot t#nje[te, \ns` nu eram foarte 
pasionat`. Dup` primul zbor, am realizat c` 
\ntr-adev`r nu exist` ceva mai frumos dec#t 
sentimentele de lini[te [i libertate ce le po]i 
sim]i doar c#nd te af li acolo sus. Dar, de 
asemenea, pe c#t de magnific este zborul \n 
sine, pe at#t de dificil este s` pilotezi [i, de[i 
la primul zbor am fost un simplu pasager, am 
realizat c` m` a[teapt` un drum lung pres`rat 
de mult` munc` [i ambi]ie dac` vreau s` 
reu[esc \n meseria pe care mi-am ales-o, pe 
c#t de unic` [i frumoas`, pe at#t de dificil` [i 
periculoas`.

– Cum a fost ie[irea la simpl`?

Elev sergent Mihai V@RDOL: Ie[irea 
la simpl`... asta a b`tut primul zbor. Chiar a 
fost, [i o spun cu m#na pe inim`, cea mai 
frumoas` zi din via]a mea. Am sim]it c` am 
realizat ceva cu adev`rat important, care ]ine 
numai de mine, s` fiu \n stare s` decolez cu 
IAK-ul 52 [i s`-l aduc \napoi \n siguran]` dup` 
dou` mici... dar foarte lungi, tururi de pist`. 
Cred c` acesta este primul pas important 
c`tre o carier` de succes, care \]i d` foarte 
mare \ncredere \n tine.

Elev sergent Andrei JUVERDEANU: 
Din nefericire, eu nu am reu[it s` ies la 
simpl` comand`, nu din lips` de cuno[tin]e, 
ci din a lte considerente. A m avut un 
instructor mai mult dec#t bun, capabil am 

fost, dar soarta a decis s` mai a[tept un an. 
Dar, dup` acumularea de experien]` [i 
siguran]` pe manevre [i pe sine, cu toate c` 
aveam instructorul \n spate, executam tururi 
de pist` “curate” cu ateriz`ri mai bune, mai 
pu]in bune. |n fond aterizarea e totul, s` te 
\ntorci \ntreg acas`. Acolo dovede[ti dac` ai 
ciulit urechile sau nu la instructor. |n final 
ajungi s` visezi [i noaptea T-ul din capul 

Student frunta[ Diana DIACONU

Elev sergent Andrei JUVERDEANU
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– Cum a fost primul zbor pe care 
l-ai executat?

Elev sergent Mihai V@RDOL: Primul 
zbor l-am executat \n 2007 la aeroclub, la 
Balta Verde, l#ng` Craiova. Ce pot s` zic... 
au fost cele mai frumoase 20 de minute din 
via]a mea de p#n` atunci... prima senza]ie de 
“plutire”, c#nd s-a desprins avionul, n-o voi 
uita niciodat`.

Elev sergent Andrei JUVERDEANU: 
La Boboc, \n primul zbor, eram “all over the 
place”, nu m` hot`ram unde s` m` uit, s` 
savurez peisajul, s` fiu atent la manevre (din 
care oricum nu \n]elegeam cine [tie ce), s` 
fiu atent la aparate, \n fine, eu eram conectat 
cu exteriorul, peisajul, zgomotul motorului, 
[i imediat m-am trezit la realitate c#nd \mi 
repetase instructorul deja a 4-a oar` “trenul, 
bag` trenul!!!”... Eu, panicat, c`utam maneta. 
Recunosc c` am c`utat-o cu privirea vreo  30 
de secunde prin toat` cabina, p#n` m-am 
de[teptat [i mi-am adus aminte unde se afl`. 
Comandantul escadrilei, comandorul Viorel 
CALENCIUC, ne avertizase c` la sol [tii 80%, 
dar sus abia 5%  dac` \]i mai aminte[ti. A[a a 
fost. Apoi a urmat cunoa[terea raionului de 
zbor, unde nu m-am descurcat prea bine 
privind o hart` real` a p`m#ntului. Dar, 
bine\n]eles c` aterizarea a fost “la piece de 
resistance” c#nd m-am confruntat cu noi 
senza]ii (scoaterea f lapsului, \nfundarea 
avionului) [i frica de pr`bu[ire.

Elev sergent Bogdan SFERLE: Pot 
spune c`, p#n` acum, am avut mai multe 
“prime zboruri”, fiecare cu farmecul lui de 
nedescris. Primul zbor din via]a mea l-am 
f`cut pe c#nd aveam 3 ani. Tat`l meu, care 
pe vremea aceea era tehnic la Caransebe[, 
mi-a dat pentru prima dat` aripi, dac` pot 

Alin IONESCU
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Student frunta[ Alin-Iulian VOICULESCU

Elev sergent Bogdan SFERLE
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pistei, pozi]ia pe parbriz, panta de cobor#re, 
viteza, \n`l]imea, c#nd s` redresezi, c#nd s` 
filezi, c#t s` ]ii de man[` s` nu dai cu jamba 
de p`m#nt [i, \n final, de cele mai multe ori 
zici c` \l aduci bine, iei contact cu jambele 
principale [i POC, pic` roata de bot, sau mai 
r`u, dai un bont c#t casa [i din spate se aude 
un strig`t: “]ine de el...!!!”.

Au fost momente unice \n via]a fiec`ruia 
dintre noi. Eu cred c` ar trebui s` ne sim]im 
m#ndri c` suntem 28 de noroco[i care fac 
ceva nobil cu via]a lor, care diminea]a la ora 
10 sunt \n aer. 

Elev sergent Bogdan SFERLE: 
Ie[irea la simpl` cu I A K-ul 52 a fost o 
experien]` mult a[teptat` pentru f iecare 
dintre noi, cu at#t mai mult pentru mine, 
care \mi doream s` devin pilot militar de la 
7 ani, acesta fiind primul pas c`tre realizarea 
visului meu. Primul zbor \n simpl` comand`, 
contrar a[tept`rilor, este [i emo]ionant, dar, 
pentru mine, sentimentul cel mai prezent a 
fost cel de lini[te [i de st`p#n pe propria mea 
via]`. C#nd e[ti singur \n avion, pe de o parte 
sim]i c` zborul t`u depinde doar de tine [i 
te sim]i responsabil pentru asta. Pe de alt` 
parte, ie[irea la simpl` \]i ofer` sentimentul 
de libertate pentru c` nu mai este nimeni \n 
spate care s`-]i corecteze mereu orice mic` 
abatere... a[a c`, pentru prima dat`, pot 
sim]i cu adev`rat zborul.

Student f runt a[ A l in-Iu l ian 
VOICULESCU: |mi este foarte greu s` v` 
povestesc aici \n c#teva r#nduri, despre ceea 
ce reprezint` cea mai important` realizare 
din via]a mea de p#n` acum. Dac` la primul 
zbor am tr`it curiozitatea [i emo]ia \mplinirii 
unui fapt de mult a[teptat, ie[irea \n simpl` 
comand` m-a f`cut s` \n]eleg ce \nseamn` 
s` fii responsabil pentru via]a ta [i a altora. 
A fost , f`r` \ndoial` , rezultatul multor 
s`pt`m#ni de munc` depus` at#t de mine, 
c#t [i de instructori, comandant de patrul` 
[i comandant de escadril`, rezultat care a 
meritat pe deplin orice efort . Prof it de 
aceast` ocazie pentru a le mul]umi \nc` o 
dat` acestor oameni care \[i iubesc meseria 
[i care ne-au \nv`]at [i ini] iat \n tainele 
zborului.

Student frunta[ Diana DIACONU: 
Din p`cate nu am reu[it s` ies \nc` la simpl`, 
dar acest moment este a[teptat de fiecare 
dintre noi \ntruc#t reprezint` primul pas care 
dovede[te c` munca depus` de noi [i de 
instructori nu a fost \n zadar. Atunci ]i se 
acord` \ncredere maxim` [i po] i s` - ] i 
dovede[ti \n primul r#nd ]ie [i apoi celorlal]i 
c` e[t i capabil s` pilotezi o aeronav`, 
\nving#ndu-] i emo]iile [i reu[ind s` te 
concentrezi asupra zborului ce-l efectuezi 
singur, f`r` ajutor din spate.

– Ce aeronav` dore[ti s` zbori 
dup` absolvirea AFA?

Elev sergent Mihai V@RDOL: Dup` 
absolvirea Academiei For]elor Aeriene [i dup` 
{coala de Aplica]ie de la Boboc, \mi doresc 
b`tr#nul MiG-21. Chiar [i pentru un singur zbor, 
vreau doar s` simt c` de]in controlul avionului 
de legend` al For]elor Aeriene Rom#ne.

Elev sergent Andrei JUVERDEANU: 
Personal sper s` reu[esc trecerea la elicopter, 
ca pe viitor s` comand falnicul PUMA SOCAT. 
Sunt mai p`m#ntean de fel, cum spuneam [i mai 
sus, e mai u[or s` admir exteriorul din elicopter 
la 200 km/h dec#t la 2.000 km/h din 
supersonic.

Elev sergent Bogdan SFERLE: Eu de 
mic am fost fascinat de aeronavele militare [i, 
poate ca [i majoritatea, de avioanele supersonice. 
Am venit la academie hot`r#t s` ajung c#t mai 
sus. Dac` s`n`tatea [i calit`]ile mele ca [i pilot 
\mi vor permite, \mi doresc s` zbor avionul 
supersonic. M` voi mul]umi s` zbor orice avion 
vom avea la vremea c#nd ne va sosi [i nou` 
r#ndul s` spargem zidul sonic, dar undeva \n 
suflet voi avea mereu o speran]`, ca, m`car o 
dat` \n via]a asta s` ajung s` pilotez cea mai 
frumos modelat` bucat` de fier, MiG-ul 29 
Fulcrum, avionul meu de suflet cu o soart` total 
nefericit` la noi \n ]ar`.

Student f runta[ Al in-Iul ian 
VOICULESCU: Visul meu \nc` de c#nd 
eram copil este s` fiu pilot de v#n`toare. |mi 
doresc s` zbor aeronavele de v#n`toare. 
Avionul meu preferat este MiG-ul 21 LanceR, 
deoarece este un aparat de zbor care a f`cut 
istorie [i care [i -a c#[tigat respectul 
adversarilor. Sper s` reu[esc s`-mi \mplinesc 
visul [i s` fac performan]`. Este ca [i cum ai 
c#[tiga o curs` de formula 1 cu o ma[in` de 
epoc` \mbun`t`]it`. Desigur, \mi doresc s` 
zbor [i avionul F-16 pe care se pare c` statul 
rom#n \l va achi zi]iona. {i acesta este tot o 
legend` care a fost testat \n lupt` [i a luat 
parte la multe misiuni.

Student frunta[ Diana DIACONU: 
Nu pot r`spunde acum la aceast` \ntrebare 
pentru c` sunt la \nceput de drum [i alegerea 
mea va fi \n func]ie de aptitudinile pe care le 
voi c`p`ta [i dezvolta la zbor p#n` la sf#r[itul 
academiei. |ns`, bine\n]eles c` mi-ar pl`cea s` 
ajung s` pilotez aeronavele care sper c` vor fi 
cump`rate de armata rom#n` – F-16. Aspir at#t 
de sus pentru c` nimic nu este imposibil dac` 
\]i dore[ti cu adev`rat [i munce[ti din greu. 
Din punctul meu de vedere, indiferent de 
meseria pe care ]i-o alegi, trebuie s` te 
str`duie[ti s` fii printre cei mai buni, iar dac` 
ceea ce faci \]i place, va fi mai u[or s` \]i 
\ndepline[ti aspira]iile.

– C#t de atractiv` ]i se pare 
profesia de pilot militar comparativ 
cu cea de pilot civil?

Elev sergent Mihai V@RDOL: Mi se 
pare foarte atractiv` profesia de pilot militar 
[i a[a mi se va p`rea toat` via]a. Comparativ 
cu cea de pilot civil, depinde din ce punct de 
vedere privim lucrurile... |ntotdeauna va fi mai 
frumos, mai spectaculos un zbor pe o aeronav` 
de lupt`, o aeronav` militar`, dec#t pe una 
civil`, \ns` toat` lumea [tie (cel pu]in cei care 
au o oarecare leg`tur` cu avia]ia) c` marea 
diferen]` dintre un pilot militar [i unul civil o 
reprezint` salariul. Nu e de mirare c` 
majoritatea pilo]ilor militari de 35 de ani pleac` 
la companii aeriene civile. De la o v#rst` deja 
intervine familia, via]a devine pu]in mai 
scump` [i cu salariile oferite \n prezent, nu 
prea te po]i descurca.

Elev sergent Andrei JUVERDEANU: 
|n via]a de pilot militar, adrenalina cu 
siguran]` \[i face loc prin vene, misiuni, 
exerci]ii, acroba]ie etc. Dar ca pilot civil te 
po]i axa doar pe o ramur`, acroba]ie la 
cluburile de avia]ie, transport la companiile 
civile de transport etc. Ca pilot militar ai 
privilegiul s` le faci pe toate oric#nd, cu o 
singur` condi]ie: S~ ZBORI.

Elev sergent Bogdan SFERLE: Din 
punctul meu de vedere, profesia de pilot, mai 
ales pilot militar, are dou` componente: partea 
de profesie, \n leg`tur` str#ns` cu cea 
financiar` (fiecare alege o meserie care s`-i 
asigure existen]a) [i statutul de zbur`tor, 
care, cel pu]in ar trebui s` fie pentru to]i 
pilo]ii, \n str#ns` leg`tur` cu pasiunea. De 
aceea, c#nd alegi s` fii pilot, trebuie, pe l#ng` 
venit s` te g#nde[ti [i la c#t de mult te atrage 
ideea de a zbura [i de a dedica o bun` parte 
din timp preg`tirii pe care o presupune 
profesia aceasta.

Momentan, pentru c` am av#ntul acela 
tineresc, mi se pare atractiv s` devin pilot 
militar pentru c` asta mi-am dorit de mic 
copil, iar acum am [ansa de a-mi \ndeplini 
acest vis. Totu[i, la noi \n ]ar`, trebuie s` alegi 
\ntre a fi pilot [i a avea o via]` decent`. De 
aceea cred c` fiecare dintre noi tragem cu 
ochiul c`tre o eventual` carier` civil` la un 
moment dat, de[i, mie nu-mi sur#de ideea de 
a sta la coarnele unui “autobuz zbur`tor” cum 
chiar cei de la Airbus au ales s` se numeasc`, 
ore \ntregi, transport#nd oameni dintr-o parte 
\n alta. 

R`m#ne de v`zut ce ne rezerv` viitorul 
f iec`ruia. P#n` atunci, noi trebuie s` ne 
preg`tim profesional c#t mai bine, pentru c`, 
“\n avia]ie po]i gre[i o singur` dat`”!

Student f runt a[ A l in -Iu l ian 
VOICULESCU: Nu a[ vrea sub nici o 
form` s` minimalizez importan]a meseriei 
de pilot civil. Dar, \n acela[i timp, consider 
c` fiecare om trebuie s` fac` \n via]` ceea 
ce i se potrive[te cel mai bine. Ca pilot civil 
nu a[ fi putut face ceea ce fac acum sau, mai 
ales, ceea ce sper c` voi face \n v iitor. 
Z borul acrobat ic , zborul \n forma] ie, 
tragerile aeriene sunt lucruri care fac clar 
diferen]a \ntre avia]ia comercial` [i avia]ia 
militar`.

Student frunta[ Diana DIACONU: 
Ca [i pilot militar ai posibilitatea s` pilotezi 
o gam` variat` de aeronave, inclusiv s` 
tr`ie[ti senza]ia zborului supersonic. Ca 
pilot civ i l te per fec] ionezi \n pilotarea 
aeronavelor de transport. Indiferent c` e[ti 
pilot militar sau civil consider c` riscurile 
sunt la fel de mari, \ntruc#t pentru un pilot 
militar aeronavele [i misiunile sunt foarte 
variate [i trebuie s` [t i i s` te adaptezi 
f iec`rei situa] i i , iar ca pi lot civ i l e[t i 
responsabil de numero[ii pasageri. |ns`, 
cred c` e mult mai palpitant` via]a de pilot 
militar deoarece ei pot desena cum doresc 
pe marea celest ` , t r` ind adev` ratele 
experien]e ale zborului. Pentru ei niciodat` 
nu va interveni monotonia \ntruc#t nici un 
zbor nu seam`n` cu altul.  
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O istorie scurt`, 
dar dens`

D u p `  u n  t r a s e u 
automobilistic condimentat cu 
s e n z a ] i i l e  u n e i  [ o s e l e 
curg`toare \n valuri printre 
Dealurile Tulcei, o scurt`, dar 
memorabil` traversare cu bacul 

[i o mic` gustare specif ic` 
zonei, compania de radioloca]ie 
de la Cataloi s-a ivit, firesc, dar 
modest. Aflat` la doar c#]iva 
kilometri de Tulcea, unitatea 
prezint` totu[i, prin amplasare, 
o posibi l itate de evaluare 
corect` a zonei. De la \n`l]imea 
de peste 60 de metri deasupra 
n ivelului m` r i i face not ` 

d i s c or d a nt `  c u 
celelalte construc]ii 
din zon` sau forme 
de relief. 

“Este un avantaj 
enorm faptul c` zona 
a permis amplasarea 
unit`]ii pe acest 
deal. Astfel, misiu-
nea de baz` pe care 
o avem se poate 
realiza la poten]ial 
maxim, oferindu-ne 
po si bilitatea exploa-
t`rii optime a rada-
re lor din dotare”, ne 
\nt#mpin` coman-
da nt u l  u n i t ` ] i i , 
l o c o t e n e n t -
colonelul Sorin 
CHIVU. 

Istoria unit`]ii, 
una scurt` (compa-
nia a fost \nfiin]at` 
\n anul 1983, cu 
loca] ie la Cataloi 
din 1985), are totu[i 

[i c#teva repere demne de luat 
\n seam`: structura a func]ionat 

sub titulatura de companie de 
la \nfiin]are [i p#n` \n prezent, 
a tranzitat toate tipurile de 
s ub o r don a r e  ( r e g i m e nt , 
brigad`, batalion, centru) [i, 
cel mai important, a avut \n 
dotare, \n diferite faze [i etape 
de func]ionare, aproape toate 
modelele de tehnic` specific`: 
pe l#ng` P-37, PRV-13 [i P-18, 
care se af l` acum la Cataloi, 
unitatea a mai ut i l i zat \n 
serviciu [i sta]ii radar precum 

P-35, PRV-11, Dr-10, MR-2 
etc.

“Aces t aspec t ne - a dat 
posibilitatea de perfec]ionare, de 
<<\n]elegere>> a sistemelor, 
astfel \nc#t personalul a devenit 
un colectiv valoros, cu deprinderi 
profesionale exercitate practic \n 
mii de situa]ii. Este un fapt 
benefic [i pentru colegii mai 
tineri, deoarece au de la cine 
\nv`]a, at#t din punct de vedere 
t eore t i c ,  c# t  [ i  prac t i c ” , 
completeaz` comandantul 
unit`]ii. 

Vigilen]pecaleaundelor
lamalulDunrii

Se spune despre oamenii ce \[i duc traiul pe malurile Dun`rii 
c` sunt aspri la fire, deschi[i la suflet [i mae[tri \n prepararea 
pe[telui. De asemenea, se mai spune c` nu las` niciodat` un 
lucru s` se \nt#mple de la sine [i \ntotdeauna \ncearc` s`-[i pun` 
amprenta personal` peste hazardul natural. 

Pornind de la aceste percepte, am dorit s` descoperim, \n 
periplul nostru episodic prin harta radioloca]iei, c#te din aceste 
cutume sunt adev`rate. Loca]ia: compania de radioloca]ie de la 
Cataloi. Vremea: un sf#r[it de octombrie superb. Mijlocul de 
transport: combinat.  

The history of this unit, although a short one (the company 
was  born in 1983 and “ has lived” in the present location 
since 1985), reveals some interesting landmarks: the structure 
has functioned under all types of subordination from the 
beginning until present day - regiment, brigade, battalion, 
centre but, most relevant, has had the pleasure to use almost 
the entire range of technical capabilities: P-37, PRV-13, P-18, 
P-35, PRV-11, DR-10, MR-2 radars.

PRV-13, element de baz` 
pentru executarea misiunilor

Tandemul om-ma[in` – 
principiu de cooperare

Plutonier adjutant Sorin S~FTOIU
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Problema principal`, lait-
motivul descoperit la aproape 
toate unit`]ile de radioloca]ie – 
func]iile pentru oamenii cu 
experien]`, pare s` se fi rezolvat 
datorit` recentelor reglement`ri 
pe linie de personal. “La noi \n 
unitate nu prea sunt oameni din 
zon`. {i nici nu este o unitate 
care, prin loca]ie, s` atrag` prea 
mult. Acum avem doi colegi veni]i 
din promo]ie, dar care \[i doresc 
s` fac` <<ucenicia>> aici [i apoi 
s` plece undeva mai aproape de 
cas`. A[a c` pentru noi, cei cu 
state vechi \n unitate [i care 
exploat`m tehnica aceasta, este o 
gur` de aer faptul c` s-a m`rit 
nivelul func]iilor, asigur#ndu-se 
astfel o continuitate \n activitate”, 
ne spune, vizibil mul]umit, 
maistrul militar principal 
Silviu SERGHEI. 

“|ntr-adev`r, completeaz` 
comandantul, acum avem lini[tea 
necesar` \ndeplinirii misiunilor 
[i speran]a c`, \n viitorul 
apropiat, vom dep`[i procentele 
actuale de \ncadrare pe categorii 
de personal. Momentan, doar la 
solda]ii grada]i voluntari avem 
100% \ncadrare. Oricum, noi 
vom continua s` ne execut`m 
misiunile la fel ca [i p#n` acum, 
cu d`ruire, cu participare total` 
[i cu \ntreg profesionalismul de 
care suntem capabili”.

Oameni [i fapte
Trecem, \n pas dictat de 

s o a r e l e  [ i  c ` l d u r a  l u i 
nea[teptat` pentru un sf#r[it 
de oc tombr ie ,  pr in toate 
punctele de interes ale unit`]ii. 
“Probleme majore nu avem. 
D e s i g u r ,  s u n t  m i c i l e 
inad verten]e care dau farmec, 
p#n` la urm`, unei subunit`]i 

izolate . Este vorba despre 
navet`, majoritatea oamenilor 
venind de la distan]e medii [i 
mari, unii cu ma[ini personale, 
al] ii cu vaporul, problem` 
rezolvat` \n principal de sporul 
de izolare, dar [i de utilizarea, 
\n limitele aprobate, a unui 
autovehicul mili tar. Apoi, 
elementele de aprovizionare cu 
piese de schimb, aprovizioarea 
cu suplimentele de hran`, lipsa 
apei potabile, \nc`lzirea pe 
timp de iarn` – probleme 
rezolvabile, dar cu mult efort [i 
co-participare, at#t moral` c#t 
[ i  m a t e r i a l ` ” ,  c onch ide 
locotenet-colonelul Sorin 
CHIVU. 

Tehnica prezent` la Cataloi 
ne es t e  de ja  c u nos c ut ` . 
Loca]ia are, \ns`, un alt deficit: 
se \mparte \n dou`. O zon` 
administrativ` [i una pentru 
pozi]ia radarului P-18. Drumul 
dintre cele dou` pozi] ii este 
a nevoios ch ia r  [ i  ac u m . 

Probabil c`, dup` dou` zile de 
ploa ie sau iarn` dev ine o 
munc` de Sisif traversarea lui. 
Un a lt element de farmec 
local...

“Cu siguran]` vom avea 
alte capabili t`] i odat` cu 
intrarea \n serviciu a radarului 
GA P FILLER .  Nu vom 
renun]a nici la sta]iile pe care 
le avem acum \n dotare, \ns`, 
odat` cu executarea Serviciului 
de Poli]ie Aerian` cu ajutorul 
noului radar [i, av#nd ca back-
up pe cele analogice, misiunea 
noastr` va f i \ndeplinit` la 
standardele cerute”, este sigur 
comandantul unit`]ii. 

A s i g u r a re a  a s is t en ] e i 
med ic a le ,  re l ig ioase sau 
psihologice se realizeaz`, \n 
prezent, prin subordonare la 
e[alonul superior sau... prin 
dubla specializare, a[a cum se 
\nt#mpl` \n cazul asisten]ei 
medica le. Refer indu- se la 
acestea, comandantul este 
ferm: “Sunt aspecte la care noi 

nu ne putem raporta dec#t prin 
normalitate, prin executarea 
\ n t o c m a i  a  s a r c i n i l o r, 
ferindu-ne astfel de posibile 
premise de incidente”.

Spre finalul vizitei noastre 
suntem de acord s` trecem [i 

pe la popota cadrelor, dar 
numai pentru a o vedea la 
lucru pe singura femeie de la 
Cat a loi .  Doa m na A ngela 
BACIU, so]ie de cadru militar, 
o femeie trecut` prin toate 
perioadele de restructur`ri [i 
reorganiz`ri, ne \nt#mpin` 
z#mbind cald: “Domnilor, eu 
sunt mul]umit` cu atmosfera [i 
cu apartenen]a la acest colectiv. 
{tiu sigur c`, dac` \mi fac 
treaba bine [i la timp, colegii 
m` vor aprecia . Poate [ i 
datorit` faptului c` masa o 
avem organizat` \n regim 
propriu, nu am avut niciodat` 
incidente sau nemul]umiri. Un 
colectiv a[a restr#ns ca al 
nostru este u[or de mul]umit. 
E ca [i cum a[ g`ti pentru 
familia mea”, ne spune doamna 
[i apoi pleac` la t rebur i le 
sale. 

Este momentul [i pentru 
noi s` \ ncheiem v i z it a la 
Cat a loi .  Nu am reu[ it s` 
descoper im f i rea aspr` a 
localnicilor. Poate este doar o 
iluzie dat` de o vorb` dup` 
care mul] i se ghideaz` \n 
zon`: “V#ntul bate aici doar de 
dou` ori pe an – o dat` 6 luni 
[i \nc` o dat` 6 luni!”.  Nu am 
r e u [ i t  n i c i  s `  a d m i r ` m 
m`iestria culinar` a oamenilor 
de aici. Poate alt`dat`. |ns` 
ceea ce putem confirma este 
c`, \ntr-adev`r, oamenii sunt 
deschi[i la suf let [i, \n plus, 
f a c  t o t u l  c u  d ` r u i r e  [ i 
profesionalism. Dou` principii 
i n f i l t r a t e  \ n  a t m o s f e r a 
locurilor. 

Militarii de la Cataloi 
s-au adaptat acestor 

principii. {i \[i execut` 
misiunea la malurile 

Dun`rii a[a cum le-o cere 
locul. Cu d`ruire [i 

profesionalism.

Aurelia BACIU, 
o gospodin` des`v#r[it`

Experien]a \[i spune cuv#ntul: 
maistrul militar Silviu SERGHEI 

Genera]ia t#n`r` preia din 
mers tainele meseriei 

Locotenent-colonelul 
Sorin CHIVU, comandantul 

unit`]ii
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Tendin]a modern` de 
considerare a sedentarismului 
drept o consecin]` normal` 
a vie]ii \n ritm tehnologizat [i 
omiterea con[tient` a 
urm`rilor acestei, p#n` la 
urm`, boli contemporane, 

nu este, din fericire, o 
chestiune de actualitate \n 
sistemul militar. Noi, militarii, 
indiferent de sex, atribu]ii 
func] iona le ,  t r`s`tur i 
corporale [i comportamen
tale, trebuie s` ne men]inem 
la un  anumit nivel [i pe 
aceast` ramur`. De aceea, 
sportul, mai exact preg`tirea 
fizic` – un termen desuet, 
nui a[a? – face parte din 
programul nostru cotidian, ba 
este chiar element de 
apreciere anual` a activit`]ii 
militarilor.

Dovada c` aceste premise 
teoretice sunt puse \n practic` 
o constituie particip`rile 
colegilor no[tri din unit`]ile 
Statului Major al For]elor 
Aeriene la diverse [i diferite 
activit`]i sportive, concursuri, 
particip`ri \ncununate cu 
recompense specifice.

Astfel,  \n perioada 
12–14.11, loturile sportive 
ale For]elor Aeriene au 
participat la etapa final` pe 
Ministerul Ap`r`rii Na]ionale 
a campionatului militar de 
taekwondo, pentru unit`]ile 
de instruc]ie [i institu]iile 
militare de \nv`]`m#nt, 

organizat \n garnizoana 
Bra[ov de U.M. 01932, cu 
urm`toarele rezultate la 
individual:

1. sergent major Florin 
PAVELESCU (U.M. 01877), 
locul I, cat. 68 kg;

2. sergent major Georgel 
STOCHICI (U.M. 01812R), 
locul I, cat. 74 kg;

3. caporal Daniela TRAN~ 
(U.M. 01924), locul II, 
cat. 53 kg; 

4. caporal Marius BODEA 
(U.M. 01812O), locul I, 
cat. 63 kg.

|n ceea ce prive[te 
clasamentul general pentru 
unit`]ile de instruc]ie, Statul 
Major al For]elor Aeriene sa 
clasat pe locul 2 din 5 echipe 
participante, iar la categoria 
i n s t i t u ] i i  m i l i t a r e 
de \nv`]`m#nt, lotul {colii de 

Militarii 
(mai) fac [i sport...

Plutonier adjutant Sorin S~FTOIU

Compartimentul preg`tire fizic` din SMFA

Mai[tri Militari [i Subofi]eri 
Boboc sa clasat pe locul II, 
\n timp ce echipa Academiei 
For]elor Aeriene Bra[ov a 
\ncheiat competi]ia pe locul 
4 din 7 echipe.

Mai trebuie amintit` [i 
participarea, cu succes, a 
lotului sportiv al For]elor 
Aeriene la etapa final` pe 
minister a campionatului 
militar de judo, pentru 
unit`]ile de instruc]ie, 

organizat \n garnizoana 
ClujNapoca de U.M. 02565. 
Nici de aici colegii nu au 
venit cu tolba goal`. Astfel, 
caporalul Daniel B~DICEL de 
la U.M. 01858 a ob]inut 

locul II la categoria 66 kg, 
maistrul militar clasa a IVa 
Ovidiu DAN de la U.M. 01930 
sa clasat al doilea la 
categoria 100 kg, \n timp ce 
sublocotenentul Simona 
CIOBANU a urcat pe aceea[i 
treapt` a podiumului la 
categoria 52 kg.

Vedem, a[adar, c` 
reprezentarea noastr` pe 

linie sportiv` este una 
meritorie. Activitatea de 

preg`tire fizic`, pla nificat`, 
organizat` [i executat` 

corespunz`tor, poate 
stimula pe oricine pentru 
ob]inerea de performan]` 

sau doar pentru men]inerea 
unei st`ri fizice naturale [i 
corecte. Cu mica diferen]` 

c`, pentru militari, este 
obligatorie.

Proba de judo, categoria 53 kg - fete din cadrul 
concursului militar de profil, Cluj-Napoca 

Laurea]ii concursurilor organizate \n trimestrul IV 
de comandamentul SMFA

Aspect din timpul concursului militar feminin de 
taekwondo, Bra[ov-2010  

{eful SMFA, generalul-locotenent dr. Ion-Aurel STANCIU, 
premiaz` c#[tig`torii concursului de tenis de mas`

PRIMACOMPETI}IECISM

ACADE}ILORMILITARI
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Turcia, \n spiritul cuvintelor 
rostite de c`tre Kemal Atatürk 
“Pace acas`, pace \n lume”, a 
g`zduit \n perioada 18 – 23 
octombrie prima competi] ie 
CADET GAMES organizat` de 
Consi l iului Interna] ional a l 

Sportului Militar (CISM). Acest 
concurs, care s-a desf`[urat la 
Academia Militar` din Ankara, 
este dedicat special studen]ilor [i 
elevilor \naltelor [coli militare 
din \ntreaga lume. Rom#nia a 
participat cu un num`r de 33 de 
studen] i mil itari apar ] in#nd 
Academiei For]elor Terestre, 
Academiei For]elor Navale [i 
Academiei For]elor Aeriene [i cu 
5 sublocotenen]i ce urmeaz` 
cursurile {colilor de Aplica]ie 
pentru For]ele Aeriene [i For]ele 
Terestre.

CISM, promotoarea devizei 
“Prietenie prin sport”, [i-a 
propus s` ofere [ansa nu numai 
organiz`rii unor concursuri 
sportive \ntre state, ci [i \nt`ririi 
leg`turii \ntre sportivi [i ]`rile pe 
care le reprezint`. Astfel, dup` 
succesul jocurilor mondiale 
militare de iarn` [i de var`, CISM 
a dorit s` realizeze o competi]ie 
care s` se adreseze tinerilor 
cade]i, pentru a oferi ]`rilor 
participante un fructuos schimb 
de experien]`, iar prima edi]ie a 

a c e s t or  j o c u r i  a  c up r i ns 
urm`toarele probe: tir, atletism, 
orientare, volei, pista cu obstacole 
[i pista cu obstacole \n ap`.

Cei aproximativ 500 de cade]i 
par t ic ipan] i au reprezentat 
urm`toarele ]`ri: A fganistan, 
Albania, Azerbaidjan, Belarus, 
Belg ia , Brazi l ia , Camerun, 
Coreea de Sud, Columbia, Fran]a, 
Ungaria, India, Indonezia, Iran, 
I r l a nda ,  K uwa it ,  L eton ia , 
Lituania, Norvegia, Olanda, Peru, 
Qatar, Rom#nia, Rusia, Serbia, 
Suedia , Turcia , Ucra ina [ i 
Venezuela. 

Echipa format` din cei 24 de 
b`ie]i [i 9 fete care au reprezentat 
Rom#nia a participat la toate 

p r o b e l e ,  c u 
excep]ia celei de 
tir. Tinerii mi-
l it ar i au avut 
ocazia s` \nt#l-
neasc` [i s` lege 
p r i e t e n i i  c u 
di fer i] i cade] i 
str` ini. De la 
ace[tia au af lat 
multe lucr ur i 
despre modul 
lor de via]` [i 
despre regulile 
i n t e r n e  a l e 
institu]iilor de 
u nde prov i n , 
put#nd astfel s` fac` o compara]ie 
\ nt re n ivelu l rom# nesc de 
instruire [i cel din alte ]`ri.

 Cei care ne-au reprezentat au 
fost impresiona]i de logistica [i 
de baza material` din academia 
de la Ankara. Institu]ia este o 
adev`rat` comunitate dotat` cu 
terenuri de tenis, fotbal, baschet, 
volei, s`li de sport, bazin de \not 
[i chiar [i un mall aflat \n incint`. 
Organizarea a fost impecabil`, de 

PRIMACOMPETI}IECISM

ACADE}ILORMILITARI
Locotenent Laura COZLOV

la cazare [i hr`nire, p#n` la toate 
aspectele ce au privit competi]ia. 
Au existat acolo \ndrum`tori de 
circula] ie, 7 c`i de acces \n 
unitate, cl`diri cu lif turi, iar 
programul realizat a fost flexibil 
[i a inclus timp pentru vizitarea 
ora[ului. De asemenea, au existat 
locuri special amenajate pentru 
socializare, relaxare [i  mijloace 
de transport puse la dispozi]ie.

Turcii s-au aflat la \n`l]imea 
a[tept`rilor nu numai din punct 
de vedere al organiz`rii, ci [i prin 
concursurile c#[tigate de c`tre 
cade]i. Ace[tia au surclasat toate 
echipele participante la proba de 
tir [i orientare \n teren, dar [i la 
celela l te spor t ur i au av ut 
rezultate foarte bune.

Militarii rom#ni au avut [i ei 
rezultate importante. Echipele 
masculine au ob]inut locul 6 \n 
clasamentul final la volei [i locul 
5 la orientare. Fetele s-au clasat 
pe locul 2 la concursul de 

orientare. Concurentele care 
care au punctat pentru echip` 
sunt sublocotenentul Alexandra 
BR@NZAC, studentul caporal 
S imona  G@RJOAB~ [ i 
sublocotenetul  Mariana 
M U N T I A N .  C e i  d o i 
sublocotenen]i sunt cursan]i la 
{coala de Apl ica] ie pentru 
For]ele Aeriene. 

La probele de atletism, at#t 
b`ie]ii, c#t [i fetele au ocupat 

locuri frunta[e \n clasament. 
Astfel, studentul sergent Laura 
PREDA a c#[tigat locul 2 la 100 
de metri vitez`, locul 3 la 200 de 
metri vitez` [i locul 2 la proba de 
s`ritur` \n lungime. Studentul 
caporal Antonia MARI{ s-a 
clasat pe primul loc la proba de 
1.500 m alergare [i pe locul 2 la 
5.000 de metr i . Studentul 
caporal Camelia SEULEAN a 

ob]inut locul 3 la s`ritura \n 
lungime [i locul 4 la 100 de metri 
vitez`. Sublocotenentul Lucian 
VASILOSCHI, cursant la {coala 
de Aplica] ie pentru For ]ele 
Terestre, a ob]inut locul 4 la 
proba de 1.500 m [i locul 2 la 
5.000 m. 

Studentul sergent major 
Silviu MANOLE de la Academia 
For]elor Aeriene, unul dintre 
juc`torii echipei de volei,  ne-a 
relatat c` el [i to]i sportivii care 
au participat la aceste jocuri au 
f`cut tot ce au putut pentru a 
plasa Rom#nia pe un loc onorabil. 
Studentul sergent major 
Manole i-a avut coechipieri pe 
al]i doi colegi de academie, [i 
anume pe studentul caporal 
Mihai  GAVA [i studentul 
caporal Marco DELAMARIAN. 
Alt student militar de la Academia 
For]elor Aeriene care a participat 
la probele de atletism este stu-
dentul caporal Paul IFRIM.

Jocurile Cade]ilor 
Militari au avut succesul 

a[teptat, iar pe viitor 
acestea vor fi organizate 

[i \n alte ]`ri. Dorin]a 
concuren]ilor rom#ni, 

care au sim]it spiritul de 
competi]ie lupt#nd pentru 

un loc al`turi de colegii 
lor str`ini, este s` poat` 

reprezenta armata 
rom#n` [i la edi]iile ce 

vor urma. Mai mult, 
ace[tia sper` s` ocupe 

primele locuri la c#t mai 
multe probe din cadrul 

acestui concurs.

Participan]ii din For]ele Aeriene la prima competi]ie 
organizat` de CISM dedicat` cade]ilor

Sublocotenent Mariana MUNTIAN la 
startul probei de orientare

Sergentul major Silviu MANOLE execut#nd un atac la 
fileu \n meciul de volei Rom#nia - India
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T#n`rul istoric Daniel 
Foc[a este din ce \n ce mai 
cunoscut dup` publicarea 
primelor sale c`r]i care sunt 
legate de istoria avia]iei 
rom#ne, [i anume Escadrila 
Alb` [i Dan Vizanty. C`r]ile, 
unde se evoc` amintirile [i 
via]a celebrilor aviatori 
rom#ni care au luptat \n cel 
de-al Doilea R`zboi Mondial, 
aproape c` s-au epuizat din 
stocurile editurilor la care 
au ap`rut. 

Chiar dac` s-a mai scris 
despre Escadrila Alb`, \n 
cartea lui Daniel Foc[a v` 
ve]i delecta cu amintirile 
tr`ite de eroinele aviatoare 
care au transportat r`ni]ii de 
pe fronturile r`zboiului, a[a 
cum numai un om care a tr`it 
\n acea perioad` poate 
povesti. De asemenea, Dan 
Vizanty, eroul c`r]ii cu 
acela[i nume [i comandantul 
Grupului 6 V#n`toare din 
timpul celui de-al Doilea 
R`zboi Mondial, descrie 
am`nun]it cum a dus lupta de 
la man[` \mpotriva avia]iei 
amer icane  \n  t impul 
atacurilor asupra Ploie[tiului 
[i a Capitalei. Tot din aceast` 
carte afla]i despre neobi[nuita 
conjunctur` \n care a ajuns 
s` ajute un grup de rom#ni 
de origine german` s` se 
repatrieze \n Rom#nia, dup` 
ani de nomadism prin Europa 
aflat` \n r`zboi. Un scenariu 
cu \nt#mpl`ri adev`rate dup` 
care s-ar putea realiza un 
film de succes. 

Despre via]a dinainte, din 
timpul [i de dup` r`zboi, 
despre persecu]iile pe care 
le-au tr`it \n perioada 
comunist` eroii aviatori 
rom#ni, despre lupta al`turi 
de germani [i apoi al`turi de 
ru[i, toate acestea le afla]i 
din cele dou` c`r]i ale 
istoricului Daniel Foc[a care 
a avut amabilitatea de a ne 
acorda un interviu.

DE CE AVIA}IE?
– Domnule Daniel Foc[a, 

care este motivul pentru care 
at#t prima, c#t [i a doua carte 
pe care a]i scris-o se leag` de 
avia]ie?

– Avia]ia, [i în special istoria 
avia]iei, m` preocup` de vreo 10 
ani, de când am început s` citesc 
memorialistic` scris` de aviatori, 
în special participan]i la cel de-al 
Doilea R`zboi Mondial, [i mi-am 
dat seama c` este un domeniu 
fascinant. O îmbinare de eroism 
[i poezie. Cred c` aviatorii sunt 
ultimii cavaleri ai vremurilor 
noastre. Pe urm`, lecturile m-au 
îndemnat  s`  aprofundez 
domeniul, s` cunosc aviatori [i 
istorici de avia]ie. Desigur, acest 
interes a venit pe fondul pasiunii 
mele dintotdeauna pentru istorie. 
De fapt, istoria avia]iei este o 
parte din istoria militar` 
româneasc`.  

– V` leag` ceva special de 
domeniul avia]iei sau al 
armatei? 

– De domeniul avia]iei m` 
leag` doar aceast` pasiune. De 
domeniul Armatei Române a[ 
spune c` m` leag` povestirile de 
pe front ale bunicului meu 
matern, locotenentul Gheorghe 
Vrânceanu, auzite în copil`rie. El 
a fost ofi]er de artilerie (rezervist) 
[i a luat efectiv parte, în prima 
linie, la campaniile celui de-al 
Doilea R`zboi Mondial, din iunie 
1941 pân` în decembrie 1944. Iar 
tat`l lui, deci str`bunicul meu, a 
participat ca sergent de cavalerie 
la luptele de la M`r`[ti [i T\rgu 
Ocna, în Primul R`zboi Mondial, 

fiind decorat de Regele Ferdinand. 
Aceasta ar fi leg`tura personal` 
[i sentimental`, la care se adaug`, 
desigur, lecturile [i faptul c` m-a 
atras dintotdeauna, ca istoric, cel 
de-al Doilea R`zboi Mondial.  

DESPRE C~R}I
– De ce a]i intitulat cartea 

Escadrila Alb`: O istorie 
subiectiv`? Prin ce poate fi 
istoria subiectiv`?

– Vede]i, despre Escadrila 
Alb` se publicase o carte în timpul 
r`zboiului. Dup` 1989 au mai 
ap`rut dou`, dintre care una, cea 
a lui Cristian Ionescu, "Zece 
femei împotriva mor]ii", chiar 

la Editura Militar`, o lucrare pe 
care o apreciez, o carte destul de 
complet`. Nu puteam repeta 
acelea[i lucruri [i atunci, cartea 
mea se vrea a fi o completare la 
ceea ce se publicase deja pe 
aceast` tem`, precum [i un punct 
de vedere personal. Desigur, 
con]ine multe detalii inedite. Am 
scris-o cu drag, m-am împrietenit 
cu cele dou` eroine ale c`r]ii care 
mai erau înc` în via]`. M-am 
apropiat afectiv de povestea lor, 
de vie]ile lor, de gloria sau de 
drama lor. Istoria este [tiin]`, dar 
poate fi subiectiv` fiindc` este, 
totodat`, [i via]` tr`it`.

– Cum a]i reu[it s` intra]i în 
leg t̀ur` cu Mariana Dragescu 

[i cu fiica lui Dan Vizanty? De 
ce vi s-a p`rut important s` 
scrie]i despre ace[ti aviatori? 

–  M-am încumetat s`-i 
telefonez Marianei Dr`gescu, 
f`r` s` o fi cunoscut personal, [i 
s`-i solicit un interviu, pe care 
l-am publicat, cred, în 2006. Ini]
ial nu m` gândisem la o carte. 
Mariana Dr`gescu este o 
persoan` deosebit`, a fost o 
pl`cere reciproc` s` st`m de 
vorb`. De[i sunt mai tân`r decât 
d#nsa cu multe zeci de ani, s-a 
bucurat fiindc` putea vorbi cu 
mine despre o epoc` [i ni[te 
personaje azi aproape uitate. A 
ajuns la o vârst` atât de înaintat` 
încât to]i din genera]ia sa au 
disp`rut, [i se simte singur` [i 
str`in`, cred, în epoca noastr`. În 
m i n e  v e d e a  u n  f e l  d e 
“contemporan”, fiindc` eram 
familiarizat cu epoca tinere]ii 
sale, ca [i când a[ fi tr`it atunci. 

{i cele trei aviatoare despre 
care am scris în Escadrila Alb`, 
[i Dan Vizanty, c`ruia i-am 
dedicat cartea mea ap`rut` recent 
anul acesta la Ia[i, au fost aviatori 
de excep]ie [i personaje cu o via]` 
plin`. 

– Care sunt calit`]ile pe 
care le aprecia]i la personajele 
Mariana Dr`gescu [i Dan 
Vizanty? Cum aprecia]i via]a 
personajelor dv. înainte, în 
timpul [i dup` cel de-al 
Doilea R`zboi Mondial?

– La Mariana Dr`gescu [i 
Dan Vizanty, desigur, calit`]ile de 
pilo]i în primul rând, la care se 
adaug`, în cazul Marianei 
Dr`gescu, o tenacitate cu 
aparen]` de fragilitate. La Vizanty 
apreciez faptul c` avea umor [i nu 
era un tip rigid. De multe ori 
m-am gândit la faptul c` 
majoritatea aviatoarelor din 
Escadrila Alb` nu au avut o via]` 
împlinit` \n plan personal. Cu 
excep]ia Marinei {tirbey, cred c` 
nici una nu a avut copii, [i 
majoritatea au divor]at [i au tr`it 
singure... În afar` de asta, câteva 
(Nadia Russo, Virginia Du]escu 
[i Maria Nicolae) au f`cut [i 
închisoare politic`. Dan Vizanty 
a fost c`s`torit de cinci ori [i de 
tot atâtea ori a divor]at. Cred c` 
cel mai mult am pus accentul pe 
fapul c` scriu despre via]a unor 

Interviu realizat de locotenent Laura COZLOV cu Daniel FOC{A, 
autorul c`r]ilor "Escadrila Alb` - o istorie subiectiv`" [i "Dan Vizanty - destinul unui pilot de v#n`toare"

Incursiuniistoricenavia]iaromn

Al`turi de ultimul aviator \n via]` decorat 
cu Ordinul "Mihai Viteazul", generalul (r) Ion DiCEZARE
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Incursiuniistoricenavia]iaromn oameni, [i nu pe lucruri abstracte. 
În ambele c`r]i, am încercat s` 
reconstitui vie]i, întâmpl`ri, s` 
refac ceva viu. {tiu c` unii sunt 
pasiona]i de partea tehnic`, de 
avioane, de tot soiul de am`nunte 
de genul acesta. F`r` a le ignora, 
am considerat  totu[i  c` 
importan]i sunt, în primul rând, 
oamenii care au f`cut aceast` 
i s tor ie ,  [ i  nu  ob iec te le 
neînsufle]ite. De asemenea, 
vorbind despre ni[te aviatori 
celebri, nu m-am limitat doar la 
perioada r`zboiului sau doar la 
avia]ie, ci mi s-a p`rut c` prezint` 
interes [i via]a lor privat`, de la 
început pân` la sfâr[it. Desigur, 
partea central`, “miezul” ambelor 
c`r]i îl constituie anii de r`zboi. 

Am încercat  s` scriu 
documentat, cât mai bine 
informat, dar s` nu plictisesc. 
Adic` am dat aten]ie [i stilului. 
Exist` a[a-zi[i “autori” de avia]ie 
care î[i închipuie c`, aruncând cu 
lopata documente de arhiv` peste 
documente de arhiv`, întocmesc 
o carte. Rezult` ceva ilizibil, bun 
doar ca surs` de informa]ii. O 
carte de istorie nu trebuie s` fie 
ceva plicticos, pr`fuit, înc`rcat de 
date [i cifre, ci s` pasioneze. Ca 
[i un roman – cu deosebirea c` 
nu mai este fic]iune, ci sunt 
lucruri reale, care au existat. M-a[ 
bucura ca lucr`rile mele s` fie 
citite de speciali[tii în domeniu, 
dar [i de elevii de liceu. 

– Care vi s-a p`rut cel mai 
greu lucru de realizat atunci 
când a]i scris prima [i a doua 
carte? 

– La prima carte mi s-a p`rut 
dificil de scris despre un subiect 
despre care se mai scrisese destul 
de mult, f`r` s` repet ce au spus 
al]ii. La a doua carte m`rturisesc 
c` nu am sim]it o mare afinitate 
cu omul Dan Vizanty, ceea ce nu 
[tirbe[te cu nimic respectul pe 
care îl port pilotului Dan 
Vizanty. 

– Cât timp v-a]i documentat 
[i unde pentru a scrie cele 
dou` c`r]i?  

– Pentru Escadrila Alb`, de 
mare folos mi-au fost m`rturiile 
celor dou` aviatoare, Mariana 
Dr`gescu [i Stela Hu]an, 
documentele de tot felul puse la 
dispozi]ie de ele, pe urm` c`r]ile 
[i articolele publicate pe acest 
subiect. Cu Mariana Dr`gescu 
m-am întâlnit de zeci de ori, între 
2006 [i 2008, când a ap`rut cartea, 
[i o mai vizitez uneori [i în 
prezent. În 2007 am petrecut 
destul` vreme în Biblioteca 
Central` Universitar` din 
Bucure[ti, parcurgând presa din 
timpul r`zboiului. 

Pentru cartea despre Dan 
Vizanty, o surs` interesant` a fost 
arhiva Consiliului Na]ional pentru 
Studierea Arhivelor Securit`]ii 
(CNSAS), dar [i altele.    

– Ce v-a marcat mai mult 
atunci când v-a]i documentat 
pentru cele dou` car]i?

– Frumuse]ea interioar` – 
izvorât` deopotriv` din for]` [i 
din fragilitate – a Nadiei Russo [i 
a Marianei Dr`gescu.  

DESPRE 
ISTORIE

– Cum pute]i caracteriza 
pilo]ii care au luptat în cel 
de-al Doilea Razboi Mondial, 
felul în care se prezenta 
România [i avia]ia în acel 
timp, conform document`rii 
dumneavoastr`?

– Avia]ia, din punct de vedere 
tehnic, pe de o parte l`sa de dorit, 
la începutul r`zboiului, îns` era 
într-un proces de înnoire [i 

modernizare, accelerat de alian]a 
cu Germania, care ne-a furnizat 
aparate de zbor foarte moderne 
pentru acea vreme. Pilo]ii, în 
general,  erau oameni cu 
personalitate, erau con[tien]i c` 
apar]in unei elite a societ`]ii 
române[ti. De regul`, nu erau 
genul de militari cazoni, ci mai 
curând oameni original i , 
ambi]io[i, mândri de condi]ia lor 
de aviatori militari.

– Crede]i c` Rom#nia era 
un adversar puternic în cel 
de-al Doilea R`zboi Mondial? 
Dac`  da ,  c are  sun t 
argumentele care reies din 
ceea ce a]i studiat p\n` 
acum?

– Din punct de vedere strict 
militar, armata român` era o 
armat` bine preg`tit`, îns` în 
1940, dup` rapturile teritoriale, 
moralul era foarte sc`zut. Dup` 

începutul r`zboiului, în iunie 
1941, luptând pentru dezrobirea 
Basarabiei [i Bucovinei, [i în 
continuare peste Nistru, armata 
[i-a redobândit spiritul combativ. 
În 1944, când frontul d`dea înapoi 
[i se prefigura o înfrângere, 
moralul sc`zuse din nou. Faptul 
c` sovieticii, dup` 23 august 1944, 
nu aveau încredere în armata 
român`, care pe front era trimis` 
în cele mai grele misiuni, iar în 
interior era dezarmat`, dovede[te 
c` aceasta era înc` o for]` 
redutabil`.  

 

DESPRE 
VALORI

– Am v`zut \n cartea dv. 
o fotografie inedit` \n care 
una din eroinele c`r]ii este 
medaliat` purt#nd nu 
uniforma militar`, cum ar fi 

de a[teptat, ci costumul 
popular. Cum crede]i c` se 
poate explica aceast` afinitate 
pentru portul popular \n 
armata rom#n` din acele 
vremuri? 

– Mai [tiu [i cazul Smarandei 
Br`escu, care a fost invitat` în 
1936 (sper s` nu m` în[el asupra 
anului) la Lega]ia Marii Britanii 
din Bucure[ti, la un dejun oferit 
cu ocazia încoron`rii regelui 
George al VI-lea. Printre atâtea 
doamne elegante [i simandicoase 
din înalta societate bucure[tean`, 
Smaranda Br`escu s-a prezentat 
purtând cu mândrie costumul 
popular moldovenesc din satul 
s`u.

Cred c` acest fapt se explic` 
prin mândria de a fi român [i de 
a purta aceste straie populare, 
mândrie pierdut` între timp [i pe 
care trebuie s` o reg`sim.   

– Ce crede]i c` i-ar putea 
lipsi unui pilot în ziua de azi 
pentru a fi un lider adev`rat, 
sau care ar fi lucrurile care 
l-ar ajuta s` poat` ajunge la 
o performan]` demn` de 
înainta[i? Ce crede]i c` pot \
nv`]a din istoria ce ne-o 
aduce]i \n fa]a ochilor \n 
premier` tinerii ofi]eri pilo]i 
[i cei afla]i \n preg`tire la 
Academia For]elor Aeriene 
“Henri Coand`”  din 
Bra[ov? 

–  La ambele întreb`ri 
r`spunsul meu este: pilo]ii de azi 
s` fie mândri c` sunt pilo]i ai 
Avia]iei Române, o avia]ie care s-a 
acoperit de glorie în dou` r`zboaie 
mondiale. S` nu ac]ioneze 
ma[inal, ci s` aib` ini]iativ`, 
inventivitate, curaj [i mândrie 
na]ional`.

– V` mul]umim foarte 
mult pentru amabilitate!

Al`turi de aviatoarea Stela HU}AN



CER SENIN  Nr. 6 (113)  2010
w w w . r o a f . r o48  |

MOZAIC

Locotenent Laura COZLOV

Plutonierul Constantin STAN a fost 
fascinat de zbor de mic. Drumul vie]ii sale 
l-a adus mereu \n preajma avia]iei, pe care 
a servit-o cum a putut mai bine, particip#nd 
la festivit`]ile For]elor Aeriene, ca muzicant 
al fanfarei militare. |n fanfara Academiei 
For]elor Aeriene “Henri Coand`” din 
Bra[ov c#nt` la trombon, iar \n timpul liber 
este solistul unei forma]ii cu un nume legat 
tot de cerul albastru, [i anume trupa 
CELEST. Trupa Celest a lansat pe 13 
noiembrie a.c. primul ei album, de pe care 
se remarc` melodia Zbor, dedicat` avionului 
MiG-21 LanceR, prima melodie pe care 
membrii forma]iei vor s` o promoveze 
printr-un videoclip. 

Trupa Celest c#nt` rock progresiv, gen 
care este gustat de un public aparte, public 
care ar fi \nc#ntat [i de rock-ul progresiv al 
lui Pink Floyd sau Queensryche. Albumul 
lansat pe 13 noiembrie se nume[te Poligam, 
iar melodia Zbor a fost compus` cu mul]i 
ani \n urm`, dar nu a avut parte de 
promovare pentru c` pe parcurs forma]ia a 
r`mas f`r` solist. 

|n urma unei audi]ii, \n luna aprilie 
2009, plutonierul Constantin Stan a fost 
cooptat \n aceast` familie, cum \i place 
muzicantului militar s` numeasc` trupa 
Celest, ai c`rei membri fondatori sunt 
Flor in Daniel MU{AT, Hora] iu 
BODOCAN [i Radu BUCURA (so]ul 
Paulei Seling). Basistul Florin este inginer, 
chitaristul Hora]iu are un studio, dar \[i 
face timp de el doar \n timpul liber, bateristul 
Septimiu H~R{AN este student la 
Facultatea de Litere, cl`parul Sebastian 

ILIESCU este 
angajat pe un 
post de mar-
keting la o firm` 
de  t e l e fon ie 
m o b i l ` ,  i a r 
s o l i s t u l , 
Constantin sau 
Crist i, cum \ i 
spun prietenii,  
este singurul 
m i l i t a r  d i n 
c o m p o n e n ] a 
f o r m a ] i e i . 
Constantin nu 
se a[tepta ca 
dup` a[a pu]in 
t imp de c#nd 
face parte din forma]ie 
s` ias` albumul. A pornit cu sufletul \n acest 
proiect, iar dup` serviciu se \nt#lnea cu 
membrii trupei [i se relaxau f`c#nd 
repeti]ii.

Melodiile sunt compuse de to]i membrii, 
iar textele sunt scrise de cl`par [i  de solist. 
Temele melodiilor sunt dragostea [i via]a 
de zi cu zi. Constantin a f`cut parte \n 2003, 
atunci c#nd s-a mutat \n Bra[ov, din trupa 
Fernet. A mai c#ntat muzic` u[oar` [i 
cover-uri din repertoriul interna]ional, dar 
nu s-a g#ndit niciodat` c` va c#nta rock  
progresiv. Cu toate acestea, plutonierul de 
la fanfar` ne spune cu convingere: “Eu cred 
c` ne potrivim foarte bine [i cred c`, odat` 
cu lansarea albumului, o s` ni se deschid` 
por]ile”. Ace[tia sper` s` primeasc` sprijin 
din partea SMFA pentru realizarea unui 
videoclip \ntr-o baz` aerian`. “MiG-ul 21 
LanceR, c`ruia \i dedic`m melodia Zbor, a 
fost avionul copil`riei mele, pe care l-am 

v ` z u t 
e v o l u # n d 
pen tru pri-
m a  d a t ` 
c#nd aveam 11 ani, la pri mul miting aviatic 
de dup` revolu]ie, \n anul 1990. Din copil`rie 
m-am \ndr`gostit de tot ceea ce \nseamn` 
zbor. |nceputul melodiei Zbor: E cumplit 
frigul ce-mi fr#nge-ntreg trupul/{i 
focul din ochi s-a aprins, mi-l imaginez 
ca fiind la man[a MiG-ului aflat \n decolare, 
dar sentimentul zborului nu-l pot descrie 
dec#t din punctul meu de vedere, care este 
exprimat prin muzic`. Numai un pilot poate 
s` descrie sentimentul pe care-l \ncearc` [i-i 
doresc s` se reg`seasc` \n aceast` 
melodie”. 

Cristi \[i mai aminte[te de vremea c#nd 
era elev la Liceul Militar de Muzic` “IACOB 
MURE{IANU”, iar comandantul liceului 
organiza turnee de colinde cu ocazia 
s`rb`torilor. Colinda \mpreun` cu colegii 
SMFA-ul [i era foarte entuziasmat de felul \n 

care \i primeau comandan]ii [i 
pilo]ii de acolo care le spuneau 
vesel “poate a]i fi vrut s` zbura]i, 
dar nu suntem preg`ti]i pentru 
voi!”. 

Cu to]ii [tim c` mul]i 
comandan]i, mul]i pilo]i [i-au 
exprimat mereu sim]`mintele din 
timpul zborului prin muzic`, mul]i 
dintre ei fiind foarte talenta]i, iar 
muzica a \nso]it \ntotdeauna 
spiritul de aviator. Plutonierul 
Constantin Stan este m#ndru c` 
face parte din For]ele Aeriene [i 
[i-ar dori foarte mult s` poat` 
promova aceast` categorie de 
for]e  cu ajutorul muzicii, at#t \n 
sistemul militar, c#t mai ales \n 
societatea civil`. De asemenea, 
sper` ca piesa Zbor [i trupa 
Celest s` aib` un mare impact 
asupra celor din For]ele Aeriene 
[i a publicului larg.

ZBOR
"Celest"

E cumplit frigul
Ce-mi fr#nge-ntreg trupul
Si focul din ochi s-a aprins
A[a cum timpul
Mi-arde \ncet speran]a
Cu lacrimi de dor ce cad u[or

Bridge:

Nu cred s` pot lupta dar \nc`
Sper s` pot atinge cerul

Refren:
Eu, zbor \ncet, plutesc u[or, nu 

v`d,
N-am aripi, n-aud.
Simt, zidul dur [i n-am curaj s` 

m-opresc m`car
Zbor \ncet spre alt om

Am cerut totul
Mi-a fost dat doar chinul
Gustu-i amar [i dulce

Bridge:.............
Refren:.................

Sebastian Iliescu
- clape 

Hora]iu Bodocan
- chitar` ritmic` 

Constantin Stan
- vocal 

Florin Daniel Mu[at
- chitar` bass

Septimiu H`r[an
- percu]ie 

Plutonierul Constantin STAN 
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|n august 1920, ministrul 
de r`zboi, generalul Ion 
R`[canu, a semnat Decizia 

Minister ia l` nr. 466 care 
consfin]ea \nfiin]area Centrului 
Medical Aeronautic. Decizia 
a fost determinat`, pe de o 
parte, de experien]a acumulat` 
de medicina militar` \n Primul 
R`zboi Mondial, \n care Armata 
Rom#n` a folosit pentru prima 
dat` dirijabilele \n misiuni de 
observare-cercetare [i avioanele 
de lupt`. Pe de alt` parte, un rol 
hot`r#tor l-a avut [i afirmarea 
unei personalit`]i [tiin]if ice 
ext raordinare, genera lu l 
doc t or  a v i a t or  V ic t or 
Anastasiu, \ntemeietorul de 
fapt al medicinei aeronautice \n 
Rom#nia [i cel care a fost al 
doilea medic \n lume de]in`tor 
al brevetului de pilot pe avioane 
de lupt`.

Constituirea Centrului 
Medical Aeronautic, a patra 
institu] ie cu acest prof il \n 
Europa \n acea epoc`, a permis 
o serie de studii [i cercet`ri 
asupra personalului navigant, 
precum [i observarea unor 
parametri fiziologici, \nainte [i 
dup` zbor. Rezultatele muncii 
de pionierat a unor oameni 
d`rui]i profesiei nu au \nt#rziat 

s` f ie recunoscute pe plan 
interna]ional. Ca urmare, \n 
anul 1922, s-a acordat Centrului 
Medical Aeronautic dreptul de 
a  e l i b e r a  c e r t i f i c a t e 
interna]ionale de aptitudine 
medical` \n toate ]`rile membre 
ale Ligii Na]iunilor. Datele [i 
c o n c l u z i i l e  s t ud i i l o r  [ i 
experimentelor desf`[urate au 
fost, ulterior, prezentate la 
Congresele Interna]ionale de 
Nav iga ] ie Aer ia n` de la 
Bruxelles (1925), Roma (1927), 
Haga (1930).

O dat` cu declan[area celui 
de-al Doilea R`zboi Mondial au 
crescut sa rc in i le [ i  res -
ponsabilit`]ile speciali[tilor din 
acest domeniu. 
Astfel, \n anul 1940 
a fost \nfiin  ]at`, la 
Bucure[ti, prima 
Escadril` Sanitar`, 
av#nd \n dotare 
5  a v i o a n e  d e 
diferite tipuri [i 
\ ncadrat ` cu 8 
p i lo ] i ,  me d ic i , 
sanitari [i personal 
tehnic. Aceast` 
escadril`, condus` 
de locotenent-
colonelul Apostol ODISEU, a 
avut un rol deosebit \n salvarea 
multor v ie] i \n campaniile 
armatei rom#ne din cel de-al 
Doilea R`zboi Mondial.

Chiar [i \n condi]iile vitrege 
ale r`zboiului, special i[t i i 
cent r u lu i [ i - au cont inuat 
activitatea \n diverse loca]ii [i 
au elaborat la \nceputul anului 
1942, un document privind 
Condi]iile psihofiziologice 
pentru recrutarea [i selec ]io-
n a r e a  p e r s o n a l u l u i 
aeronavigant, acesta con-
stituind un adev`rat precursor 
al normelor [i standardelor 
medicale de azi.

Dup` r`zboi, noile aparate 
din dotarea avia]iei militare 
rom#ne, pe de o parte, [i 
\nfiin]area Companiei Na]ionale 
de Avia]ie TAROM, pe de alt` 
parte, au impus perfec]ionarea 
metodelor de selec]ie [i expertiz` 
[i cre[terea num`rului de 
speciali[ti, av#nd \n vedere c` 
acest serviciu medical specializat 
trebuia acordat at#t militarilor, 
c#t [i civililor – lucru valabil p#n` 
\n prezent.

Toate aceste c`ut`ri [i 
realiz`ri au permis ca speciali[tii 

din Cen trul  de Medi cin` 
Aeronautic` s` efectueze selec]ia 
medical` [i psihologic` a celor 
doi cosmonau]i rom#ni Dumitru 
PRUNARIU [i Dumitru 
DEDIU. Cel dint#i, a efectuat 
zborul spa]ial din mai 1980. Cu 
aceast` ocazie s-au elaborat 
experimentele biomedicale [i 
psihologice Miocard, Rheo, 
Imunitatea [i Informa]ia, care 
au fost realizate integral pe 
timpul zborului spa]ial [i au 
contribuit la \ndeplinirea cu 
succes a misiunii spa]iale a 
cosmo nautului rom#n, marc#nd 
o nou` etap` \n istoria medicinei 
aeronautice rom#ne: medicina 
spa]ial`.

Un alt moment important \n 
istoria Institutului \l constituie 
anul 1994, c#nd Centrul de 
Medicin` Aeronautic` a devenit 
Institut.

Mai trebuie remarcat c` \n 
anul 1992 a fost \nf i in]at` 
Societatea de Medicin` 
Aeronautic` din Rom#nia, 
iar din 1998 aceasta editeaz` 
t r imest r ia l  “Revi s t a  de 
medicin` [i psihologie 
aeronautic`” [i organizeaz` 
anua l , \ n luna noiembr ie 
“Sesiunea de Comunic`ri 
{tiin]ifice de Medicin` [i 
Psihologie Aeronautic`”. Din 
anul 2000, Institutul a devenit 
Institut Na]ional, a cunoscut 
importante moderniz`ri \n plan 
structural [i procedural, [i-a 
l ` rg it  [ i  apro f undat a r ia 
cercet`rii [tiin]ifice, a trecut la 
organizarea perfec]ion`rii post-
un iversit a re \ n domeniul 
medicinei aeronautice, a crescut 
exigen]a fa]` de actul medical.

Din iu l ie 2 0 0 5 a fost 
recunoscut, prin Hot`r#re de 
Guvern, Centru de Excelen]` 
pentru Activit`]i Medicale, o 
u n i  t a t e  reprez ent a t iv ` a 
medicinei rom#ne[ti. 

C`pitan Mircea BARAC

Barocamera, examen deosebit 
de important pentru personalul navigan

Examen oftalmologic 
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– Morala const` \n 

diferen]`–Tubul PiTOT

Anul acesta, promo]ia de 
ofi]eri nu a avut, la avansare, ]inut` 
de ceremonie.  Condi] i i  de 
austeritate, motiv pentru un 
mucalit din public s` afirme c` ne 
l`ud`m cu o armat` NATO, c` 
mergem în teatre de opera]ii, 
c` vrem avioane noi, dar... nu 
avem bocanci .  Observa] ia ,                
pe cât de trist`, pe atât de 
adev`rat`. Iar dac` între noi putem 
accepta o solu]ie de compromis în 
baza neao[ului pricipiu „merge [i 
a[a”, lucrurile se schimb` atunci 

când vine vorba de lucrul cu 
partenerii de alian]`. {i mi-am 
adus aminte de o întâmplare, de 
fapt o lec]ie oferit` de partenerii 
no[tri cu ocazia unui exerci]iu ce 
trebuia desf`[urat în comun la 
Centrul pentru Opera]ii Aeriene 
– practic, interfa]a noastr` cu 
NATO.

O vizit` de documentare la 
Centrul pentru Opera]ii Aeriene 
– AOC reprezint`, de fiecare, dat`, 
o  e v a d a r e  d i n  r e a l i t a t e a 
înconjur`toare. Este un mediu 
care contrasteaz` din foarte multe 
puncte de vedere cu tot ceea ce 
po]i reg`si în marea parte a 
unit`]ilor noastre. Multe sunt 
constat`rile pe care le po]i face, 
dar cea mai important` este c` la 
AOC, dinamica moderniz`rii este 
una real`, efectiv`, iar rezultatele 
sunt palpabile, evidente, deja 
concretizate.

Spa]iul aerian este privit aici 
la modul real, direct, obiectiv, ca 
o entitate, [i recep]ionat în întreaga 
sa diversitate. Zborurile avia]iei 
civile, zborurile avia]iei militare, 
condi]iile meteo [.a.m.d. sunt, 
clip` de clip`, monitorizate, 

analizate, elementele de interes, 
concluziile ajungând „pe masa” 
factorilor de decizie ceas de ceas, 
24 de ore din 24, [apte zile din cele 
[apte ale s`pt`mânii.

Cum se poate realiza a[a ceva? 
Nimic mai simplu. Prin mijloace 
tehnice performante [i cu operatori 
de nivel profesional foarte bun. 
Mijloace tehnice fidele, moderne, 
fiabile. Operatori preg`ti]i în ]ar` 
[i str`in`tate, oameni capabili, 
interesa]i, motiva]i, gata în orice 
moment s` fac` fa]` situa]iilor, 
indiferent cât de complicate sau 
de complexe ar fi acestea.

Într-un astfel de mediu trebuia 
s` aib` loc exerci]iul la care 
f`ceam referire mai sus. Conform 
planific`rii, cu câteva zile înainte, 
ofi]erul responsabil de deta-
[amentul militarilor str`ini a 
d e s c i n s  î n t r - o  v i z i t `  d e 
recunoa[tere a loca]iei. Toate 
bune [i frumose, pân` s-a ajuns la 
sistemul de prevenire [i stingere 
a incendiilor. Acesta nu era... 
conform standardelor NATO, nu 
exista un sistem de splitere 
performant, ci numai celebrele 
sting`toare cu spum`. Domnule, 

v` asigur`m c` nu exist` nici un 
pericol, avem extinctoare, au 
încercat oamenii no[tri s`-l 
conving` pe ofi]erul respectiv. 
Nici o [ans`. Acel ofi]er a replicat 
c` este convins de siguran]a 
locului respectiv, din punctul s`u 
de vedere nu exist` nici o re]inere, 
îns` trebuie s` ia o decizie conform 
unor proceduri. "Dac`, prin 
absurd, ar exista un incendiu, e ca 
[i cum eu am pus în pericol 
siguran]a camarazilor mei, înc`l-
când prevederile în baza c`rora 
trebuie s` iau aceast` decizie", a 
concluzionat ofi]erul... NATO. 

Consecin]a a fost c` exerci]iul 
s-a amânat o perioad` de timp, 
pân` când a fost montat un sistem 
de prevenire [i  st ingere a 
incendiilor, conform standardelor 
al ia] i lor .  Morala const` în 
diferen]`. Într-o diferen]` din 
multe puncte de vedere, de la 
posibilit`]i financiare, pân` la 
m e n t a l i t a t e .  D ` r u i r e a  [ i 
profesionalismul oamenilor sunt 
condi]ii esen]iale nu [i suficiente. 
Iar în acest ritm, este posibil ca în 
curând s` avem F-uri, dar s` ne 
lipseasc` A-ul, B-ul, C-ul etc.

C`pitan Mircea BARAC

Sâmb`t`, 27 noiembrie 2010. Soarele 
tomnatic scald` cu razele sale galbene pista de 
decolare-aterizare, calea de rulaj [i aeronavele 
Flotilei 71 Aerian` de la Câmpia Turzii.

În timp ce autocarul urc` panta ce-i duce 
spre o lume nou`, cu reguli stricte, cazone, elevii 
clasei a X-a E de la Colegiul Tehnic „Raluca 
Râpan” din Cluj-Napoca ascult` ultimele indica]ii 
ale profesoarei care-i înso]e[te în vizita de 
documentare la unitatea de avia]ie din inima 
Transilvaniei. Ajun[i la punctul de control, copiii 
coboar` g`l`gio[i din autocar [i se încoloneaz` 
pentru a p`[i în aventura cunoa[terii.

Agenda vizitei din aceast` sâmb`t` cuprinde 
prezentarea simulatorului MiG-21, pentru 
preg`tirea la sol a pilo]ilor, o expozi]ie static` a 
tehnicii din dotarea Flotilei 71 Aerian` – unde 
sunt prezentate avioane MiG-21 LanceR [i 
elicoptere de lupt` IAR-330 SOCAT [i, la final, 
turnul de control, pentru a surprinde un moment 
din activitatea specific` de aeronaviga]ie [i 
control aerian.

La simulator, activitatea este în plin` 
desf`[urare, pe ecranul panoramic defilând 
harta sintetic` a zonei. Maistrul militar 
Cristian COMORA{U, af lat la pupitrul de 
comand`, comunic` în permanen]` cu c`pitanul 
Alin CACHI}, pilotul aflat în cabina MiG-ului 
pentru executarea diferitelor manevre în vederea 
f inaliz`rii cu succes a misiunilor primite. 
Copiilor li se prezint` complexul simulator, 
pupitrul de comand`, avionul destinat zborului 
simulat, principiul de func]ionare, rolul [i 
destina]ia acestui complex. Urmeaz` 15 minute 
de lini[te deplin`, întrerupt` doar de câte o 
exclama]ie adolescentin` la desf`[urarea 
misiunii executate ca la carte de mâna sigur` [i 
ferm` a pilotului, admira]ia nedisimulat` a 
copiilor f iind demonstrat` de privirile lor 
curioase a]intite pe ecranul panoramic ca o 
poart` spre v`zduh. Odat` cu aducerea la 

aterizare în condi]ii optime a avionului s-a pornit 
un ropot de aplauze din partea copiilor, în semn 
de mul]umire pentru zborul pe care ei l-au 
tr`it.

Pentru partea a doua a vizitei, copiii s-au 
deplasat la hangarele Sec] iei mentenan]` 
echipamente militare, unde unul dintre cei mai 
buni tehnicieni, maistrul militar Cristian 
SIMEDRU le-a prezentat un avion MiG-21 
LanceR în stare de func]ionare, ce reprezint` 
multitudinea de ecrane [i contacte care parc` te 

ame]esc. De asemenea, le-a \mp`rt`[it copiilor 
câteva din secretele zecilor de compresoare [i 
kilometrilor de conducte [i cabluri ascunse sub 
înveli[ul metalic vopsit în culori de camuflaj. 
B`ie]ii s-au \ntrecut în a pune tot felul de întreb`ri 
legate de puterea motorului, r`spunsurile fiind 
peste ce se a[teptau, 
ma[ina mult visat` de ei 
p`rând un pistol cu ap` în 
compara]ie cu reactorul 
avio nului...

A urmat elicopterul 
IAR-330 SOCAT, care a 
fost decret at pe loc 
favoritul fetelor, fiecare 
dintre ele v isându-se 
coborând de la man[` cu 
casca de pilot în mân`, 
venind de la o misiune 
reu[it ` de sa lvare a 
vreunui camarad aflat la 
greu... To]i copiii au fost 
fascina]i de tunul de bord 

care se mi[c` odat` cu casca pi lotului, 
de monstrând o capacitate de lupt` [i o manevra-
bilitate extraordinare.

Dup` ce toate întreb`rile [i -au primit 
r`spunsurile de rigoare, g`l`giosul grup s-a 
deplasat la turnul de control, de la în`l]imea 
ultimului etaj putându-se admira întreaga zon` 
cuprinzând pista de decolare-aterizare, calea de 
rulaj, zonele de parcare ale aeronavelor, 
localit`]ile din vecin`tatea Flotilei 71 Aerian` [i, 
nu în ultimul rând, Cheile Turzii tocmai ie[ite 
din cea]a dimine]ii, ar`tându-[i splendoarea sub 
privirea copiilor entuziasma]i.

Acolo sus, în turn, c`pitanul Cornel 
M A NOL ACHE  le - a  prez ent a t  cop i i lor 
sistemele de aeronaviga]ie [i de comunicare 
de  l a  s o l  c u  a e r on a ve l e  d i n  z on a  de 
r e s p o n s a b i l i t a t e .  S - a u  p u t u t  a s c u l t a 
convorbir i le dintre pilo] i [i controlori i de 
t r a f ic  aer i a n ,  a  put ut  f i  obs er v a t ` p e 
monitoarele radarelor întreaga act iv itate 
aer ian` , iar uni i au r`mas uimi] i atât de 
prezent area prognozei meteo, cât [ i de 
spectacolul oferit de luminile de balizaj ale 
aerodromului.

L a f i na lu l v i z i te i ,  \ nc # nt a ] i  de cele 
v`zute, mul] i dintre elevi au promis c` vor 
lua în calcul f rumoasa op] iune, acea de a 
deveni câ ndva membr u a l ma r i i  f ami l i i 
numite „For]ele Aeriene Române”.

Elevi clujeni \n vizit` 
la Flotila 71 Aerian`

C`pitan George MOLDOVAN



Î  n anul 1990,  doi tineri 
n`scu]i în acela[i an, 
1970, b`teau la por]ile 

{colii de Avia]ie de la Boboc. 
F`ceau parte din prima 
genera]ie de adolescen]i care se 
bucurau de libertate [i 
democra]ie, drepturi recent 
câ[tigate de români cu v`rsare 
de sânge. Îns` pentru cei doi, 
adev`rata libertate însemna 
zborul. S` cucereasc` v`zduhul, 
s` înving` gravita]ia, s` se afle 
în slujba ]`rii. Astfel c`, în locul 
unei tinere]i zv`p`iate, au 
preferat regimul cazon de la 
Boboc, leag`nul avia]iei militare 
române[ti. Au luat-o de jos, au 
studiat legile fizicii, au 
aprofundat principiile 
aerodinamicii, au descoperit, pe 
rând, IAK-ul 52, Delfinul, 
{oimul.  Au dormit nop]ile cu 
manualele de zbor sub pern` [i 
au mâncat aceea[i mâncare 
g`tit` la cazan, din aceea[i 
vesel`, timp de trei ani. Î[i 
împrumutau hainele unul altuia 
când când invitau câte o fat` în 
ora[. Î[i împ`rt`[eau reciproc, 
atât necazurile, cât [i bucuriile, 
în lungile dup` amiezi petrecute 
pe pista ars` de soare, departe 
de fream`tul ora[ului, dar 
aproape de zgomotele furioase 
ale motoarelor de avioane. S-au 
bucurat împreun` dup` primul 
zbor, apoi dup` prima ie[ire în 
simpl`. Prietenia dintre ei 
devenise de notorietate. Via]a 
cazon`, timpul petrecut 
împreun` îi determina s` 
gândeasc` la fel, s` ac]ioneze la 
fel în situa]ii similare, s` ia 
acelea[i decizii.

Lauren]iu CHIRI}~ [i 
Sorin AVRAM, alias Kiru, 
respectiv Bikeru’, a[a cum 
aveau s` fie cunoscu]i ulterior în 
lumea avia]iei militare [i nu 
numai, [i-a urmat fiecare propria 
cale dup` absolvire, o cale 
comun`, devenind pilo]i de 
supersonic, îns` în locuri 
diferite. Kiru a ales Borcea, 
Bikeru’ a ales Câmpia Turzii. 

Amândoi au urmat etapele 
fire[ti ale evolu]iei profesionale, 
trecând prin func]iile de pilot, 
pilot [ef, comandant patrul`, 
instructor, pilot [ef etc. Se 
întâlneau în concedii, la exerci]ii, 
la zborurile de antrenament, în 

care „luptau” unul contra 
celuilalt. Distan]a nu le-a  alterat 
deloc leg`tura sudat` pe b`ncile 
[colii [i nici modul de gândire. 
Ambii acordau o aten]ie aparte 
preg`tiri profesionale. Kiru a 
absolvit o facultate tehnic`, 
Bikeru’ a ales [tiin]ele juridice. 
F`r` a prejudicia nici unul, în 
vreun fel, preg`tirea de pilot 
militar prin cursuri de 
specializare în ]ar` sau 
str`in`tate.

Îns` MiG-ul 21 reprezenta 
adev`rata dragoste a fiec`ruia. 
Un avion de legend` al avia]iei 
militare române[ti, de care 
amândoi s-au ata[at înc` de la 
primul zbor. MiG-ul 21 f`cea 
parte din familia fiec`ruia. De 
fiecare dat` se refereau la avion 
ca la o persoan` drag`, nu ca la 

un obiect. Pentru ei, avionul avea 
suflet, avea inim`, avea 
sentimente. Se crease o 
conexiune intim`, rezultatul 
tr`irilor împ`rt`[ite între om [i 
ma[in` acolo sus, în calmul 
albastru din înaltul cerului, 
departe de lumea dezl`n]uit`.

***
În 2002, destinul îi reunea pe 

cei doi buni prieteni, din nou, la 
Câmpia Turzii. Un an mai târziu, 
întâmpl`tor sau nu, atât Kiru cât 
[i Bikeru’ deveneau p`rin]i, 
p`rin]ii a doi b`ie]ei. Începea, 
astfel, o nou` etap` din via]a lor, 
cu mult mai multe 
responsabilit`]i. Între timp, 
profesionalismul, talentul, 
d`ruirea, le transformase 
pseudonimele în renume. În 
2006, Kiru, un adev`rat 

deschiz`tor de drumuri, mereu 
dornic de a studia, de a acumula 
cuno[tin]e, urmeaz` Colegiul de 
Comand` [i Stat Major în Statele 
Unite. Vroia s` înve]e de la cei 
mai buni, î[i dorea s` 
demonstreze c` [i noi, românii, 
putem fi ca ei. Bikeru’ avea s` 
urmeze acela[i colegiu doi ani 
mai târziu. Între timp, Kiru 
fusese comandantul 
Deta[amentului Baltica – 2007, 
având ca scop asigurarea 
securit`]ii aeriene a }`rilor 
Baltice. Era prima misiune de 
lupt` a unui deta[ament de 
avioane de vân`toare românesc 
de la încheierea celui de al 
Doilea R`zboi Mondial. Misiune 
încheiat` cu succes. Kiru 
devenea, astfel, un nume 
cunoscut [i în comandamentele 
NATO, nu doar în ]ar`. Dar 
pentru Kiru, întotdeauna era loc 
de mai bine. Astfel, în 2010 
absolv` Colegiul de R`zboi din 
SUA.

Toamna lui 2010 avea s`-i 
g`seasc` s`rb`torind împreun` 
cei 40 de ani pe care îi împlineau 
la distan]` de numai o lun`. A 
fost s`rb`torit întâi Kiru, la 1 
septembrie, apoi, pe 2 octombrie, 

Bikeru’. Începuser` s` în]eleag` 
c` visul lor din adolescen]` se 
transformase în realitate, ziua în 
care p`[iser` prima dat` pe 
poarta de la Boboc devenise 
prima fil` a unei cariere de 
succes. Kiru era comandantul 
Escadrilei 712 Avia]ie Aer-Sol, 
iar Bikeru’  era instructor [ef. 
Deveniser` modele de urmat 
pentru cei mai tineri dintre 
colegi. Erau nelipsi]i de la 
spectacolele aeriene la care 
categoria noastr` de for]e era 
invitat` s` participe, 
impresionând de fiecare dat` 
asisten]a prin probele de 
îndemânare pe care le 
demonstrau la man[a b`trânului 
MiG-21. Au cucerit repede 
inimile iubitorilor de avia]ie, prin 
modul în care transmiteau, din 
înaltul cerului, mesajul c` om [i 

ma[in` formeaz` o singur` 
entitate. 

***
Diminea]a zilei de 

1 noiembrie 2010 i-a g`sit pe cei 
doi, angrena]i într-un exerci]iu 
comun cu Escadrila 493 USAFE 
de la Lakenheath. Erau gazde, 
exerci]iul Golden Lance se 
desf`[ura la Câmpia Turzii. 
Escadrila lor era implicat`, în 
acela[i timp, în exerci]iul 
DACIA 2010. La briefing-ul din 
acea diminea]` se stabiliser` 
misiunile fiec`rui om din 
escadril`. Urma, a[adar, o 
s`pt`mân` plin`, o s`pt`mân` 
pe care un pilot o a[teapt` cu 
ner`bdare, pentru c` atunci 
simte cu adev`rat importan]a 
meseriei sale.

Au decolat cu o dubl`, \ntr-o 
misiune de rutin`, pu]in dup` 
ora 13. Kiru, Bikeru’ [i MiG-ul 
21. Au zburat aproximativ 8 
minute concentra]i pe ceea ce 
aveau de f`cut. “Turnul” nu i-a 
deranjat în evolu]ia lor, 
limitându-se s`-i urm`reasc` 
vizual sau pe ecrane. I-a l`sat s` 
se concentreze în lupta cu 
gravita]ia [i cu suprasarcinile. 
Nimeni nu sim]ea nevoia s` 
intervin`, pentru c` nu p`rea a fi 
cazul. În fond, man[a avionului 
era în mâinile comandantului de 
escadril` [i a instructorului [ef. 
Numai c`, pe nea[teptate, aflat 
în raza vizual` a turnului de 
control, avionul prezint` semnele 
unei evolu]ii necontrolate. 

Kiru [i Bikeru’ au de luat o 
decizie important` în numai 
câteva frac]iuni de secund`. 
Avionul se afl` la doar 400 sute 
de metri altitudine, în jur sunt 
case, iar pista este la mai pu]in 
de 3 kilometri. În aceste condi]ii, 
catapultarea nu pare o solu]ie de 
luat în calcul pentru nici unul. 
Este o situa]ie critic`, dar ca de 
fiecare dat`, amândoi gândesc la 
fel – mergem acas`, salv`m 
avionul [i evit`m zona locuit`! 

Încep manevrele de 
re dre sare [i de aterizare. Efortul 
disperat dureaz` câteva secunde, 
dup` care, pentru cei doi buni 
camarazi începe s` ruleze un 
film. Sunt sute, mii de imagini 
stocate de memoria afectiv`, ce 
se succed aproape instantaneu. 
Cele mai multe, încep din ziua în 
care au p`[it pentru prima dat` 
pe poarta de la Boboc. Este 
filmul vie]ii [i fiecare se 
reg`se[te în mai toate cadrele 
importante din filmul celuilalt. 
Un film cu un sfâr[it dramatic, o 
tragedie în care Kiru, Bikeru’ [i 
MiG-ul 21 au pierdut lupta cu 
gravita]ia!

A \nvins gravita]ia!
C`pitan Mircea BARAC

Moto:
În cer nu sunt blesteme. Acolo, destinele se s`vâr[esc. 

Pilo]ii nu tr`iesc a[a cum zboar`, ci zboar` a[a cum sunt. 
Pentru c` avionul în care zbori te arat` cel mai bine cum 
e[ti. Iar un pilot de vân`toare nu poate tr`i altfel decât: 
intens, curat, sincer, dar mai ales frumos. Din astfel de 
via]`, î[i absoarbe moartea.

Dumitru Foozie Berbunschi

Una din ultimele fotografii cunoscute cu cei doi, al`turi 
de locotenent-colonelul Skip “Spike“ Pribyl, comandantul 

Escadrilei 493 USAFE, Lakenheath




