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Cu prilejul Zilei Avia]iei Rom#ne, \mi face o deosebit` pl`cere s` v`
adresez cele mai calde felicit`ri [i ur`ri de bine, s`n`tate [i noi \mpliniri \n
plan profesional [i familial!

S-a scurs aproape un veac de c#nd Aurel Vlaicu a scris prima pagin` a
istoriei avia]iei rom#ne[ti, zbur#nd, la 17 iunie 1910, aparatul pe care el
\nsu[i \l proiectase [i construise.

Demni continuatori ai tradi]iilor de lupt`, aviatorii militari ai zilelor noastre
\[i \ndeplinesc irepro[abil misiunile \ncredin]ate, ob]in#nd rezultate foarte bune
\n procesul de preg`tire pentru lupt`, la exerci]ii [i aplica]ii multina]ionale.

Ast`zi, la ceas aniversar, avia]ia militar` a Rom#niei, aflat` \n plin proces
de rea[ezare [i modernizare organizatoric` [i structural`, a demonstrat c`
este, cu adev`rat, o for]` de elit` a sistemului na]ional de ap`rare, contribuind
decisiv la atingerea standardelor de interoperabilitate cu structurile similare
ale NATO.

Apreciez rolul decisiv pe care \naltul profesionalism, munca, eforturile [i
sacrificiile dumneavoastr` l-au avut \n devenirea Armatei Rom#ne ca
partener recunoscut [i apreciat al Alian]ei Nord-Atlantice.

Am convingerea c` ve]i ac]iona \n continuare, \n acela[i ritm [i cu aceea[i
determinare, al`turi de colegii [i prietenii dumneavoastr`, militarii celorlalte
categorii de for]e ale armatei, pentru construirea acelui organism militar
compact, eficient, flexibil [i compatibil cu for]ele [i structurile de comand` ale
NATO, care s` r`spund` nevoilor de securitate na]ional` [i interna]ional`.

Cu aceste sentimente [i g#nduri doresc s` v` urez s`n`tate, bun`stare, fericire
al`turi de familii [i succes deplin \n realizarea obiectivelor pe care vi le-a]i
propus!

Dumnezeu s` v` ajute \n misiunea sf#nt` de ap`r`tori ai cerului senin al
Patriei!

Fascina]ia zborului, reg`sit` azi [i \n

via]a multora dintre cei prezen]i la aceast`

s`rb`toare, a impus \n con[tiin]a rom#nilor

un reper la care mereu ne raport`m atunci

c#nd vorbim de zbor: 17 iunie 1910 [i17 iunie 1910 [i17 iunie 1910 [i17 iunie 1910 [i17 iunie 1910 [i

Aurel Vlaicu.Aurel Vlaicu.Aurel Vlaicu.Aurel Vlaicu.Aurel Vlaicu.

Este ceea ce acum dumneavoastr`

celebra]i cu m#ndria celor care v-a]i

dedicat profesiei pe care o ave]i.

Implica]i \n multe din episoadele grele

ale existen]ei noastre na]ionale, atunci

c#nd a fost nevoie, zbur`torii, dar [i colegii

lor de la sol, au [tiut cu prisosin]` s`-[i

fac` datoria [i, nu de pu]ine ori, au pl`tit

cu via]a lor pentru ceea aveau de f`cut.

Experien]a acumulat`, de-a lungul

timpului, \n instruire, \n misiunile

\ndeplinite \n timp de pace, \n situa]iile

de criz` cu care Rom#nia  s-a confruntat,

dar mai ales \n ac]iunile de lupt`  prestate,

v-au permis s` marca]i o cre[tere continu`

a profesionalismului care v`

caracterizeaz`, s` realiza]i o bogat`

literatur` memorialistic` [i de specialitate,

dar s` crea]i [i opere de art` plastic` de

valoare, care \mpreun` constituie un tezaur

care v` apar]ine.

Dup` 1990, \n pofida greut`]ilor

\nt#mpinate, a]i fost p`rta[i activi la

restructurarea [i modernizarea Armatei,

concomitent cu realizarea manage-

mentului spa]iului aerian al ]`rii [i

participarea, cu rezultate remarcabile, la

aplica]iile NATO [i NATO/PfP, la

misiunile “Cer deschis”, “ISAF” [i

“Enduring Freedom”.

Ave]i o contribu]ie consistent` la

efortul depus de ]ara noastr` \n realizarea

demersurilor politico-militare de integrare

\n structurile Alian]ei Nord-Atlantice.

Pentru tot ceea ce a]i \nf`ptuit p#n`

acum v` bucura]i de aprecierile

Guvernului Rom#niei [i \mi este pl`cut

s` v` transmit felicit`rile mele [i ale

colegilor de Cabinet.

Invitarea Rom#niei s` adere la

NATO, perioada care a r`mas p#n` la

ob]inerea calit`]ii de membru cu drepturi

depline al Alian]ei, dar [i cu obliga]ii,

precum [i ceea ce ave]i de realizat \n

perspectiv` cer din partea Statului Major

al For]elor Aeriene [i a \ntregului

personal din subordine o d`ruire

exemplar` [i o disciplin` ferm`.

Guvernul va sprijini \n continuare

procesul de restructurare [i modernizare

a For]elor Armate, ca [i pentru

\mbun`t`]irea condi]iilor \n care v`

desf`[ura]i activitatea [i a celor din via]`

personal`, scop \n care va continua s` aloce

fondurile necesare \n procent de

aproximativ  2,4 la sut` din Produsul

Intern Brut.

A[ dori s` sugerez ca \n anul acesta,

dup` modelul instituit \n marin`, s`

realiza]i o consultare cu Ministerul

Lucr`rilor Publice, Transporturilor [i

Locuin]ei, \n a[a fel \nc#t, \n anul viitor,

la o dat` care va fi convenit` de comun

acord, Ziua Avia]iei s` fie s`rb`torit`

\mpreun`. Pentru aceasta a[tept`m

propunerile [i m`surile organizatorice

necesare.

|n \ncheiere, doresc s` v` felicit cu

ocazia s`rb`toririi Zilei Avia]iei [i s` v`

adresez, \n nume personal, precum [i \n

numele Guvernului Rom#niei,

purt`torilor uniformelor de culoarea

cerului [i membrilor de familie, s` tr`i]i

\n armonie, s` ave]i speran]` [i \ncredere

\n ceea ce face]i, s` v` bucura]i de s`n`tate

[i de succes \n \ndeplinirea misiunilor ce

le ave]i de executat!

MESAJE  ADRESATE  AVIATORILOR 
  CU  PRILEJUL  ZILEI  AVIA}IEI 

Prim-ministrul Guvernului

ADRIAN N~STASE

S`rb`toarea de la 17 iunie – Ziua Avia]iei

Militare – are o importan]` deosebit` pentru

to]i aviatorii rom#ni, bravi [i temerari fii ai

poporului rom#n.

Demni urma[i ai lui Aurel Vlaicu [i

Traian Vuia, cu devotamentul care v`

caracterizeaz`, a]i f`cut ca decenii de-a r#ndul

s` fi]i str`jeri de n`dejde ai cerului, mai mult

sau mai pu]in senin, din acest spa]iu carpatic.

O]eli]i de vitregiile vremurilor [i a vremii, de-

a lungul timpului a]i dovedit \ntregii lumi

m`iestrie, vigilen]` [i profesionalism.

La aceast` vibrant` s`rb`toare de suflet [i

sim]ire rom#neasc`, ne plec`m frun]ile cu

pio[enie \n cinstea memoriei eroilor Avia]iei

Militare c`zu]i la datorie, intra]i de-a pururi

\n con[tiin]a na]ional`.

Genera]iei de ast`zi \i adres`m cele mai

{eful Statului Major al For]elor Terestre

General-locotenent dr. EUGEN B~D~LAN

calde felicit`ri [i, \n acest ceas aniversar, ne

exprim`m \nc` o dat` bucuria [i satisfac]ia fa]`

de succesele cu care aviatorii militari se prezint`

la Ziua lor, de realiz`rile ob]inute \n procesul

de educare profesional` a genera]iei de m#ine.

Doresc s` amintesc, [i cu acest prilej,

colaborarea fructuoas`, permanent` [i pe

multiple planuri a aviatorilor militari cu for]ele

terestre \n interesul sporirii for]ei [i prestigiului

Armatei.

De Ziua Avia]iei Militare, c#nd patria

v` s`rb`tore[te cu dragoste [i m#ndrie, v` dorim,

din tot sufletul, noi [i prestigioase succese, mult`

s`n`tate [i bucurii, putere de munc` [i t`rie

moral` \n \ndeplinirea tuturor misiunilor

\ncredin]ate!

Dumnezeu s` binecuv#nteze Avia]ia

Militar` Rom#n`!

S`rb`torirea Zilei Avia]iei din acest an ne ofer` pl`cutul prilej ca \n numele

membrilor A.R.P.I.A., filialelor [i Consiliului Director s` adres`m tuturor

aviatorilor [i personalului aeronautic din Avia]ia Militar` sincere ur`ri [i felicit`ri!

Momentul are semnifica]ii deosebite pentru aeronautica na]ional`, interna]ional` [i

mai ales pentru avia]ia noastr` militar`.

La nivel mondial ne afl`m \n anul interna]ional al avia]iei, c#nd pe mapamond

se aniverseaz` un secol de la primul zbor efectuat cu un aparat mai greu dec#t aerul,

respectiv cu un aeroplan pilotat [i propulsat cu mijloace de bord. Evenimentul se

constituie \ntr-un gest de evocare [i a contribu]iei rom#nilor \n afirmarea aeronauticii

\n lume, \n proiectarea, construc]ia de aeronave [i realizare a numeroase zboruri reu[ite

\n ]ar` [i peste grani]`. Acest trecut, asociat spiritului [i optimismului aviatorilor, ne

\ndrept`]e[te s` credem c` \ntr-un viitor apropiat ne vom reg`si identitatea [i ne vom

amplifica personalitatea \n domeniu.

Contextul permite s` amintim c` Avia]ia Militar` a \mplinit 93 de ani, timp \n

care au avut loc ac]iuni [i competi]ii, mersuri [i demersuri, sus]inere [i afirmare a

fenomenului aeronautic, cunoa[tere [i realiz`ri \n executare a misiunilor aeriene.

Evolu]ia ei \n dotare [i preg`tire, \n organizare [i dispunere, \n \ntre]inerea [i repara]ia

aeroplanelor, \n diversificarea specialit`]ilor, eviden]iaz` promovarea [i suportul celui

mai modern mijloc de ac]iune [i de transport \n Rom#nia [i \n lume.

V` cunoa[tem [i v` sus]inem. Exprim`m respectul [i admira]ia noastr` pentru to]i

cei care, de-a lungul anilor, au manifestat curaj [i \ndr`zneal`, voin]` [i perseveren]`,

[i-au asumat riscul descoperirii, construirii [i utiliz`rii acestor ma[ini zbur`toare

ori s-au dedicat artei zborului [i afirm`rii ingeniozit`]ii omului.

Reforma armatei [i, implicit, restructurarea For]elor Aeriene ale Rom#niei

determin` schimb`ri semnificative, preocup`ri [i eforturi care, la finalul acestui proces

deosebit de complex, sper`m s` fie c#t mai productive.

Adres`m tuturor aviatorilor ur`ri de s`n`tate, succes, bucurii [i \mpliniri \n

devenirea [i prosperitatea aripilor rom#ne[ti!

Pre[edinte A.R.P.I.A.

General-locotenent (r) IOSIF RUS

MESAJE  ADRESATE  AVIATORILOR 
  CU  PRILEJUL  ZILEI  AVIA}IEI 

Ministrul Ap`r`rii Na]ionale IOAN MIRCEA PA{CU
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S`rb`torim, \n fiecare an, la 17 iunie, Ziua Avia]iei, prilej de evocare a tradi]iilor [i

\nainta[ilor din aeronautic`, de cinstire a tuturor celor care [i-au consacrat via]a zborului,

cuceririi v`zduhului.

Aviatorii militari, demni continuatori ai faptelor lupt`torilor aerieni care au ac]ionat

eroic \n primul [i al doilea r`zboi mondial, nu precupe]esc nici un efort pentru ca, \n

posturile datoriei permanente, s`-[i \ndeplineasc` irepro[abil misiunile \ncredin]ate.

Participarea pilo]ilor, inginerilor [i tehnicienilor militari rom#ni la exerci]iile NATO
[i NATO/PfP, la numeroase ac]iuni bilaterale a reliefat preg`tirea lor superioar`,

profesionalismul, responsabilitatea cu care \[i \ndeplinesc orice misiune, ziua [i noaptea,

indiferent de starea vremii.

Avia]ia Militar` continu` s` se modernizeze \n toate planurile, apropiindu-se astfel

de standardele de organizare, planificare [i execu]ie proprii Alian]ei Nord-Atlantice.

De fapt, participarea militarilor din aceast` arm` la exerci]iile [i aplica]iile multina-

]ionale, precum  [i executarea misiunilor aeriene \n cadrul ISAF sunt argumentele privind

accederea Rom#niei \n Alian]a Nord-Atlantic`.

|mi exprim \ncrederea c`, [i \n continuare, v` ve]i preg`ti exemplar, v` ve]i perfec]iona

deprinderile militare, stilul de conducere [i de execu]ie, de gestionare cu competen]` [i

rigoare a tuturor situa]iilor [i, \mpreun` cu ceilal]i militari ai ]`rii, ve]i asigura ap`rarea

independen]ei, suveranit`]ii [i integrit`]ii teritoriale ale Rom#niei.

Avia]ia militar` se m#ndre[te cu pilo]i, tehnicieni [i manageri de foarte bun` valoare

uman` [i profesional`, fapt extrem de important pentru realizarea interoperabilit`]ii cu

structurile similare ale NATO.

Pentru tot ceea ce a]i \nf`ptuit p#n` \n prezent, pentru speran]a [i optimismul ce

ni le insufla]i, dar [i ca o dovad` a sentimentelor personale pe care le nutresc fa]` de

cei care poart` uniforma de culoarea cerului, cu prilejul s`rb`toririi Zilei Avia]iei,

v` felicit [i v` adresez calde ur`ri de succes \n tot ceea ce \ntreprinde]i!

V` doresc s`n`tate, bucurii [i prosperitate, dumneavoastr` [i familiilor

dumneavoastr`!

{eful Statului Major al For]elor Aeriene

General-locotenent CONSTANTIN GHEORGHE

{eful Statului Major General

General dr. MIHAIL POPESCU

M` simt deosebit de onorat, \n calitate de reprezentant al For]elor

Navale ale Rom#niei, s` transmit mesajul de salut al marinarilor, la acest

moment aniversar, prilejuit de Ziua Avia]iei Rom#ne.

A[a cum noi, marinarii, s`rb`torim Ziua Marinei de Sf#nta Maria,

cea care ne ocrote[te pe ape, dumneavoastr`, ap`r`torii cerului liber [i senin

al patriei, s`rb`tori]i, pe 17 iunie, ZIUA AVIA}IEI ROM@NE, cinstind

evenimentul istoric care a avut loc \n vara anului 1910, c#nd, pentru prima

dat` \n istoria Rom#niei, un avion proiectat [i construit \n ]ar` se \n`l]a

spre cer, av#nd la bord pe \nsu[i inventatorul s`u, inginerul Aurel Vlaicu.

For]ele Aeriene reprezint` un segment important al sistemului militar,

cu contribu]ii decisive \n ap`rarea spa]iului aerian [i a \ntregului patrimoniu

na]ional, demonstr#nd c` sunt parte organic` a unei armate credibile [i

moderne.

Profesionalismul, calit`]ile dumneavoastr` morale [i profesionale, probate

cu prilejul activit`]ilor organizate \n comun cu For]ele Navale pe plan intern

[i interna]ional, ne dau certitudinea unor colabor`ri la fel de bune \n viitor.

V` rog s` \mi permite]i ca \n numele tuturor marinarilor rom#ni, ast`zi,

de Ziua Avia]iei Rom#ne, s` v` transmit urarea noastr` marin`reasc` de

“V@NT BUN DIN PUPA” [i s` v` doresc noi succese \n \ndeplinirea

activit`]ilor [i misiunilor viitoare!

{eful Statului Major al For]elor Navale

Viceamiral CORNELIU RUDENCU

O R D I N U L
{EFULUI STATULUI MAJOR

AL
FOR}ELOR AERIENE
privind aniversarea

ZILEI AVIA}IEI – 17 iunie 2003
La 17 iunie, cinstind evenimentul

istoric care a avut loc \n vara anului
1910, pe c#mpul Cotrocenilor, c#nd,
pentru prima dat` \n istoria Rom#niei,
un avion proiectat [i construit \n ]ar`
se \n`l]a spre cer, av#nd la bord pe
\nsu[i inventatorul s`u, inginerul
Aurel Vlaicu, anivers`m ZIUA
AVIA}IEI ROM@NE.

Opera de pionierat a lui Vlaicu,
precum [i a lui Traian Vuia, Henri
Coand`, a celorlal]i inventatori
rom#ni, avea s` declan[eze epoca
unor mari izb#nzi \n domeniul
aeronautic, \n care s-a afirmat o pleiad`
\ntreag` de constructori [i zbur`tori
care au ridicat pe culmi de glorie
voca]ia de navigatori \n spa]iul aerian
a rom#nilor, unanim recunoscut` [i
apreciat` \n [tiin]a [i tehnica
mondial`, \n demersurile umanit`]ii
de cucerire a v`zduhului.

Istoria aeronauticii re]ine perfor-
man]ele remarcabile ob]inute \n
perioada interbelic` de echipaje sau
pilo]i rom#ni care au efectuat zboruri
memorabile pe linii aeriene interne
[i interna]ionale, \n mari raiduri
intercontinentale, unde adesea au fost
deschiz`tori de drumuri aeriene, ori
au participat cu succes la concursuri
europene [i mondiale. Suntem m#ndri
c` majoritatea dintre ei au f`cut parte
din Avia]ia Militar` a Rom#niei.

La aceast` s`rb`toare aducem,
totodat`, prinosul recuno[tin]ei
noastre [i un fierbinte omagiu
aviatorilor care nu [i-au precupe]it
s#ngele [i via]a \n marile b`t`lii ale
celor dou` conflagra]ii mondiale ale
secolului XX, c#nd avia]ia noastr` s-a
confruntat cu cele mai puternice for]e
aeriene ale lumii.

Tuturor eroilor aerului jertfi]i
pentru re\ntregirea [i libertatea ]`rii,
ca [i acelora care \n anii postbelici [i-
au dedicat \ntreaga via]` dezvolt`rii [i
afirm`rii avia]iei noastre militare,
personalul de azi al Statului Major al
For]elor Aeriene le poart` o bine-
meritat`  pre]uire.

Pilduitoarele lor fapte de vitejie, de
slujire neab`tut` a ]`rii, a armatei [i
armei, pe care [i-au onorat-o cu cinste [i
demnitate, \nsufle]esc munca, d`ruirea
[i r#vna cu care \[i \mplinesc menirea
aviatorii militari de azi ai Rom#niei.

Angaja]i \n \ndeplinirea planului de
preg`tire de lupt` \n zbor [i la sol, \n

activitatea de opera]ionalizare, la
starturile de zi sau noapte, la
antrenamente [i aplica]ii, precum [i
la examenele de licen]`, aviatorii
militari dau tot mai mult m`sura
capacit`]ii intelectuale [i fizice,
neprecupe]ind nici un efort pentru a
fi la \n`l]imea sarcinilor [i r`spun-
derilor ce le revin.

Ei [i-au adus o contribu]ie
important` la reu[ita procesului de
reform`, de modernizare a structurii
categoriei noastre de for]e armate,
\n]eleg#nd [i asum#ndu-[i comanda-
mentele profesionale pe care le
implic` accederea armatei, a
Rom#niei \n Alian]a Nord-Atlantic`.

Sunt unanim apreciate [i recu-
noscute rezultatele deosebite
ob]inute \n timpul evalu`rilor, al
exerci]iilor [i aplica]iilor na]ionale [i
multina]ionale \n cadrul c`rora
aeronavele noastre militare,
personalul care le deserve[te [i
exploateaz` \n zbor [i la sol, bazele
aeriene ca atare, au probat o tot mai
ridicat` compatibilitate [i interopera-
bilitate \n perspectiva integr`rii \n
structurile NATO.

Totodat`, echipajele aeronavelor
de transport ale For]elor Aeriene ale
Rom#niei care efectueaz`, de o bun`
perioad` de timp, numeroase zboruri
\n diverse zone fierbin]i ale globului,
adesea \n condi]ii foarte grele, cum
sunt cele din Afganistan, se bucur` de
o larg` recunoa[tere a \naltelor lor
calit`]i din partea unor foruri [i
personalit`]i de prestigiu din ]ar` [i
de peste hotare.

Remarc [i contribu]ia de seam` ce
se aduce \n acest mod la dezvoltarea
[i aprofundarea rela]iilor militare
interna]ionale ale ]`rii noastre, la
afirmarea \n aeronautica militar` de
elit` a lumii a aripilor rom#ne[ti.

Pentru toate aceste frumoase
\mpliniri, pentru felul exemplar cu
care aviatorii militari, de la osta[ la
general, \[i onoreaz` datoria sf#nt`
fa]` de patrie, fa]` de cauza ei, fa]` de
arm`, cu prilejul s`rb`toririi Zilei
Avia]iei, aduc c`lduroase mul]umiri
\ntregului personal!

V` urez tuturor mult` s`n`tate,
prosperitate [i \mplinirea tuturor
dorin]elor, al`turi de cei dragi!

Dumnezeu s` ocroteasc` Avia]ia
Militar` Rom#n`!

 M IL I TAR I
 R O M @ N E
 M IL I TAR I
 R O M @ N E
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Baza 61 Elicoptere Titu tinde tot mai mult s`
devin` o unitate de elit` \n For]ele Aeriene.
Numele [i performan]ele ei, binecunoscute \n
]ar`, au dep`[it, de c#]iva ani, grani]ele Rom#niei.
Participarea la marea majoritate a exerci]iilor,
demonstra]iilor aeriene, aplica]iilor desf`[urate
peste hotare i-a adus o faim` binemeritat`. |n
panopliile cu trofee ale escadrilelor sau \n cele
personale ale cadrelor exist` m`rturii evidente
ale eforturilor, priceperii [i d`ruirii \n timpul
misiunilor din ]ar` [i str`in`tate. Documente care
atest` performan]ele poart` semn`tura unor
personalit`]i, \ncep#nd cu instructori renumi]i
pe elicoptere \n sistemul SOCAT, comandan]i [i
directori de aplica]ii [i exerci]ii, p#n` la rangul
de mini[tri, [efi de State Majore Generale.
Excelent sunt caracterizate presta]iile lor \n
Portugalia, Fran]a, Polonia, Turcia, Israel, \n alte
state ale lumii. Vedem Diplome de Merit acordate
de generalii Francisco Garçia de la Vega,
Bachelard, de ministrul ap`r`rii na]ionale, Ioan
Mircea Pa[cu, [eful Statului Major General,
generalul Mihail Popescu, de alte \nalte
oficialit`]i.

Accederea Rom#niei \n NATO, locul [i rolul
Bazei \n derularea activit`]ilor militare interne
[i interna]ionale au creat \n r#ndul personalului
o stare de maxim` responsabilitate. Dac` tinerii
ofi]eri, sublocotenen]i, locotenen]i [i chiar
c`pitani, priveau, la \nceput, cu oarecare \ndoial`
cuprinderea lor \n programe de atingere a unor
niveluri superioare de preg`tire, acum ei sunt
perfect motiva]i s`-[i asume \n modul cel mai
serios r`spunderea unor misiuni de anvergur`.
Dotarea unit`]ii cu elicopterele multirol IAR-330
SOCAT, cotate ca aparate “de ultim` genera]ie”,
disponibilitatea total` a acestora, gra]ie grijii
permanente a tehnicienilor, \ncrederea pe care
conducerea Bazei le-a acordat-o, au produs mari
muta]ii \n felul lor de a-[i privi [i de a-[i face
meseria, profesia. {tiu, de acum, c` pentru a
ac]iona \n cadrul Alian]ei Nord-Atlantice, al`turi
de aviatori de elit` ai ]`rilor occidentale, nu po]i
fi dec#t foarte bun.

|ntre timp, o \ntreag` genera]ie de pilo]i
experimenta]i, de valoare, a trecut \n rezerv`.
Dup` plecarea “veteranilor”, de[i num`rul
instructorilor sc`zuse sim]itor, \ntr-o scurt`
perioad` de timp, cei mai “cop]i” dintre pilo]i au

reu[it s` fac` saltul spre “profesorat”. Este vorba
de c`pitanii Mihai Ioni]`, Aurelian Badea,
Dumitru Frunz`, Cristian Ciochin`, Cristian
{tef`nescu. “Pe fondul reg#ndirii priorit`]ilor, al
dorin]ei de mic[orare a decalajelor existente, ca
[i al cre[terii responsabilit`]ii – ne spunea
comandantul Bazei, comandorul Lauren]iu
Simionescu – s-a produs un proces de revigorare
a \ntregului program de formare a instructorilor,
dar [i a unor tineri pilo]i, capabili s`-[i

La Baza de Elicoptere Titu

\ndeplineasc`, \n bune condi]iuni, \n cadrul
echipajului, atribu]iile la man[`”.

Retragerea din activitate a “baronilor”, \n
sensul pozitiv al no]iunii, nu \n cel vehiculat azi
\n pres` la adresa unor parveni]i, a determinat [i
un salt \n mentalitate, o “metamorfoz`”, cum
caracteriza c`pitanul Ioni]` trecerea la un nou
mod de g#ndire: “Nu-i mai avem mereu \n fa]`
pe <<X>> sau <<Y>>, profesioni[ti de valoare care
purtau \ntreaga r`spundere. Ne \ndeplinim
sarcinile nu neap`rat pentru c` a[a ne-a ordonat
comandantul, ci pentru c` aceasta ne este
menirea \n profesie, acum [i \ntotdeauna, s` fim
c#t mai buni. Intr#nd \n NATO, solicit`rile vor fi
mult mai mari, exigen]ele de asemenea. A trecut

vremea c#nd numai dou`-trei echipaje erau apte
permanent pentru misiuni de importan]`
deosebit`”. De la un timp, decoleaz` \n asemenea
misiuni echipaje av#nd comandan]i c`pitani, iar
al`turi – locotenen]i.

Peste 80 la sut` din personalul navigant este
format din c`pitani [i locotenen]i. Din promo]iile
2000–2001, 16 locotenen]i sunt \n curs de

clasificare. Media de v#rst` a zbur`torilor trece
cu pu]in de 30.

Drumul accederii c`pitanilor \n fruntea
echipajelor, de[i g#ndit cu mai mult timp \n urm`,
a fost tot mai mult pavat cu eforturi [i \n]elegeri
pe m`sur`. S-a declan[at un flux de starturi de zi
[i de noapte \n care au fost cuprin[i, din ce \n ce
mai mult, pilo]ii tineri. |n ultima perioad`, cel
pu]in la nivelul grupului pilo]ilor opera]ionali, s-a
zburat la o medie comparabil` cu a colegilor din

NATO: circa 150–200 de ore pe an. Sunt perioade
\n care unii pilo]i zboar` [i 15 ore pe s`pt`m#n`
(c#t zbura, cu un deceniu [i ceva \n urm`, un
pilot \ntr-o jum`tate de an). Aici este [i meritul
tehnicienilor care nu [i-au aflat lini[tea p#n` nu
au avut toate aeronavele disponibile. Sut` la sut`,
cum se spune.

Au fost situa]ii c#nd s-au efectuat verific`rile
tehnice [i preg`tirea aparatelor, instala]iilor, a
sistemelor pentru zbor sub cerul liber, \n frig,
sub b`taia ploii sau a razelor toropitoare ale
soarelui. Locotenent-comandorul ing. Marin
C`t`lin, [eful sec]iei mentenan]`, [i ajutoarele
sale ne dau [i alte exemple c#nd a fost nevoie de
interven]ia prompt` a speciali[tilor. Ca la orice
aparat cu piese \n mi[care, defec]iunile sunt
inerente.

Ne bucur`m s` afl`m c` oameni despre care
am mai scris ]in, \n continuare, ridicat` [tafeta
exigen]ei: mai[trii militari Florin Cutochera[,
Gheorghe Steg`ri]`, speciali[ti, mecanicii de
bord Mircea Cristian, Daniel Negoi]`, D`nu]
Vl`du]u. {i \n r#ndurile lor vine un val t#n`r: cei
cinci mai[tri care se preg`tesc pentru a deveni
mecanici de bord. Au ajuns deja la 50 de ore de
zbor, sunt la jum`tatea drumului. Se apreciaz`
c`, dac` se va zbura \n acest ritm, peste trei luni,
c#nd vor ajunge la o sut` de ore, vor ie[i la simpl`.

|n punctul de conducere a zborului, \n pauza
dintre rapoartele sosite pe unde radio [i aprob`rile
de rigoare, c`pitan-comandorul Daniel Cotan,
care \ndepline[te atribu]iile loc]iitorului pentru
zbor al comandantului ne confirm` c` s-a dep`[it
de mult structura clasic` a exerci]iilor, adic` ture
de pist`, lucru “stas” \n zon`, raiduri “de
orientare”. Altul este stadiul atins, altele sunt
cerin]ele la un elicopter multirol, dar cu
prec`dere de atac. Acum, ziua, ca [i noaptea, se
execut` c`utarea unor ]inte, “trageri” cu
armamentul de bord, sistemul SOCAT permi]#nd
evaluarea \ntocmai a procedurii [i eficien]ei
atacului, ateriz`ri \n teren limitat, necunoscut.
Traiectele  raidurilor sunt stabilite mereu altele.
A penetrat tot mai mult ideea, preluat` din
Occident, a folosirii elicopterului IAR-330 SOCAT
\n misiuni de atac asupra ]intelor terestre, mai
ales pe timp de noapte. Le-au efectuat cu
elicopterul nostru \n exerci]iile STRONG
RESOLVE, COOPERATIVE KEY [.a. locotenent-
comandorii Eugen Suciu, Adrian Constan-
tinescu, \mpreun` cu echipajele, sau au urm`rit
asemenea misiuni ale echipajelor din alte ]`ri.

Orice plus de informa]ii din aceste exerci]ii
adus [i interpretat de personalul navigant, ca [i
de cel terestru este benefic pentru reg#ndirea
modului de preg`tire de lupt` \n zbor. Cu o zestre
interesant` \n planificarea exerci]iilor [i
opera]iilor aeriene s-a \ntors, de cur#nd, din
Danemarca, locotenent-comandorul Marian
Mih`i]`, care a participat, al`turi de ofi]eri de
stat major din 19 ]`ri, la exerci]iul de planificare
pe calculator COOPERATIVE JAGUAR 2003.

Este vremea c`pitanilor, a locotenen]ilor, dar
[i a calculatoarelor. Ele au devenit indispensabile
\n preg`tirea [i analizarea misiunilor. Loco-
tenen]ii, cum bine constata cineva, s-au format
cu calculatorul \n fa]`. Tinerii pilo]i au acas`
asemenea instrumente, lucreaz` mult la ele ([i
se cunoa[te!). Din p`cate, \ns`, \n unitate
num`rul lor, al calculatoarelor, este insuficient.
Cel pu]in unul la o patrul` ar acoperi un minimum

de necesar. Altfel s-ar face preg`tirea, evaluarea
\mpreun` cu instructorul a corectitudinii
ac]iunilor \n aer.

Locotenent-comandorul Eugen Suciu este
unul din veteranii zborului pe IAR-330 SOCAT,
fiind printre primii pilo]i forma]i \n acest sistem
de Joseph Ron, instructorul de la Elbit. Al`turi
de locotenent-comandorul Adrian Constanti-
nescu [i al]i ofi]eri este, de c#]iva ani buni,
instructorul care preg`te[te t#n`ra genera]ie
de instructori. Are mare \ncredere \n b`ie]i.
A zburat mult cu ei, i-a testat din plin \n
exerci] i i  multina]ionale,  le apreciaz`
capacitatea, spiritul de d`ruire. |nc` de atunci
le-a inoculat ideea c` nu este suficient s` fii
foarte bun numai pentru tine, ci trebuie “s`
ba]i” mai departe, s` te angajezi, cu acela[i
poten]ial,  dac` nu chiar mai mult,  [i \n
instruirea altora.

Experien]a acumulat` de ei \n zborurile
desf`[urate noaptea,  \n sistem NVG, o
transfer` [i valului de tineri care \i secondeaz`
\ndeaproape. Nu numai \n zborul ca atare, ci
\n tot ce se poate executa cu acest gen de
aparatur` performant`. Iat` de ce a crescut
num`rul exerci]i i lor programate pentru
antrenamente \n procedee de lovire a ]intelor
terestre pe timp de noapte utiliz#nd sistemul,
dar [i \n condi]iile \n care acesta ar putea
deveni inoperabil. |n teatrul de ac]iuni inamic
nu po]i risca s` nu-]i \ndepline[ti misiunea
dac` se defecteaz` sistemul NVG.

Pornind de la experien]a c#[tigat` \n
Fran]a, la COOPERATIVE KEY 2002, a propus
montarea unui al doilea far pe elicopter, ceea
ce ar permite, \n absen]a total` a luminozit`]ii
lunii sau stelelor, aterizarea \n teren limitat,
\n p`duri, pentru salvarea unui comando sau
a unui pilot catapultat, misiuni frecvente la
asemenea exerci]ii. {i aceasta este numai una
din p`rerile lui, ca [i ale altora, c` programul
SOCAT, modernizarea elicopterului, nu pot fi
considerate \ncheiate niciodat`. Pe l#ng` cele
privind montarea unor alt fel de pale, a unor
\mbun`t`]iri aduse cabinei etc., propuneri ce
au fost avansate deja factorilor \n drept. Pasul
cu moderniz`rile permanente din Occident
trebuie ]inut “la zi”.

{i drumul ce trebuie parcurs de pilo]ii
opera]ionali trebuie v`zut \n dinamic`, \nso]it
de o re\nnoire continu`, dar [i de o nou`
viziune asupra ac]iunilor, pentru sprijinul
for]elor terestre [i navale. Zborurile la munte
[i la mare, care au cuprins, \n principiu,
exerci]ii specifice \n aceste zone, cu grad mai
mare de complexitate – puncte fixe, prize de
aterizare [i ateriz`ri \n v`i, defilee sau pe
platouri montane, zboruri cu \nc`rc`turi
acro[ate de pe vase sau \n`l]imi vor fi extinse,
se vor efectua aplica]ii [i cu v#n`torii de
munte, cooperarea \n acest domeniu fiind \n
aten]ia ambelor p`r]i.

Este un timp al eforturilor [i al \mplinirilor
la Baza 61 Elicoptere. Orele, zilele [i nop]ile
m`soar` un suflu nou \n g#ndire, o mai bun`
colaborare \n lucrul echipelor, al fiec`ruia \n
parte.

Comandor (r) PETRE B@N~
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– Av#nd \n vedere antrenamentul minim

la man[`, adic` ore pu]ine de zbor, dar [i

accidentele de avia]ie care s-au petrecut \n

ultimii 12–13 ani, se vehiculeaz` ideea c`

pilo]ilor, celor tineri mai ales, le este team`

de avion, de MiG-ul 21 LanceR. Ce p`rere

ave]i despre acest lucru?

– Pot s` v` spun c` mie nu \mi este fric` de
avion. Nu mi-a fost [i nu o s`-mi fie. |n ceea ce-i
prive[te pe colegii mei, n-am observat la nici unul
un comportament care s` \ndrept`]easc` o astfel
de apreciere. Dimpotriv`, to]i doresc s` se
preg`teasc` tot mai bine, s` zboare c#t mai mult.
Dac` ar exista re]ineri, dac` ar exista ezit`ri, aceste
lucruri s-ar vedea imediat. Nu, eu nu cred c` printre
noi exist` oameni c`rora s` le fie fric` de avion.

|n leg`tur` cu accidentele, eu cred c` at#t
timp c#t totul este f`cut de om sunt posibile erori.
|n avia]ie, ca \n oricare alt domeniu. Iar accidente
de avia]ie au existat [i vor exista. La noi, ca [i \n

Mul]i dintre cititorii no[tri \[i amintesc  de o \nt#mplare recent` petrecut` pe aerodromul
din Bac`u. Este vorba despre faptul c` pilotul militar Florin Butcovan, un t#n`r locotenent, a
fost pus \n situa]ia de a catapulta \n timpul decol`rii, ca urmare a opririi motorului avionului
MiG-21 LanceR, la man[a c`ruia urma s` \ndeplineasc` o misiune de instruire. Cel mai
probabil, motorul s-a oprit datorit` faptului c` aspirase o pas`re.

Au impresionat, la vremea respectiv`, rapiditatea [i corectitudinea cu care a ac]ionat
pilotul – un t#n`r, cum spuneam, cu 100 de ore de zbor pe avioane cu reac]ie [i cu pu]in
peste 30 la man[a MiG-ului 21 LanceR.

L-am \nt#lnit \ntr-una din zile [i am avut o discu]ie mai mult dec#t relevant` despre felul
\n care g#nde[te [i ac]ioneaz` un om responsabil, care ]ine la profesia lui, care tr`ie[te
pentru a zbura, pentru a deveni un adev`rat lupt`tor aerian.

De[i foarte t#n`r, Florin are o perspectiv` matur` \n leg`tur` cu tot ceea ce-l implic`. Nu
se gr`be[te s` dea verdicte, s` trag` concluzii tran[ante. Analiza lui este una echilibrat`,
argumentele sale sunt unele ale vie]ii de zi cu zi, ale activit`]ii de pe aerodrom.

Discu]ia noastr` a \nceput cu un subiect delicat.

alte p`r]i. Sigur, acestea nu trebuie acceptate ca
o fatalitate. Facem tot ce putem ca s` nu apar`.
{i noi, pilo]ii, [i tehnicienii, [i fabrican]ii. Iar dac`
totu[i ele apar \n zbor, trebuie s` ac]ionezi ca
atare. Eu nu exclud s` mi se mai \nt#mple
lucruri de acest gen. Nu-mi doresc, dar nu
exclud posibilitatea. Cred c` e bine s` fim reali[ti.

– S` vorbim pu]in despre ce s-a \nt#mplat

atunci c#nd a]i fost nevoit s` catapulta]i. S-a

vehiculat ideea c` oprirea motorului a fost

determinat` de aspirarea unei p`s`ri.

– Este posibil. Avionul se afla \n urcare, tot
atunci intra [i trenul, urma s` se schimbe
centrajul. Eu eram concentrat asupra unor
parametri, \n cabin`, [i m` preg`team pentru
comenzile urm`toare. Ini]ial, am avut impresia
c` am lovit un alt avion. Am realizat repede c`
motorul s-a oprit, c` totul se decuplase. Am tras
de man[`. Avionul nu a reac]ionat \n nici un fel,

nu avea vitez` [i c`dea. Atunci am luat hot`r#rea
s` catapultez.

– La ce altceva v-a]i g#ndit \n acele clipe?

– La ce po]i s` te g#nde[ti?! |mi amintesc c`
dup` catapultare, \n c`derea cu para[uta, c`utam
insistent avionul, voiam s` v`d unde c`zuse.

– Cei care se pricep spun c` a]i ac]ionat

foarte bine [i \ntr-un timp extrem de scurt.

A]i g#ndit tot ceea ce a]i f`cut \n acele

frac]iuni de secund`?

– Sigur c` da. A[a cred. Am \n]eles c` motorul
se oprise, vitez` [i \n`l]ime nu aveam ca s` \ncerc
s`-l aterizez pe burt`, am tras de man[`, nu mai
r`spundea la comenzi, a[a c` am f`cut ceea ce,
logic, trebuia s` fac.

– Cum au reac]ionat p`rin]ii

dumneavoastr`?

– Am avut grij` s`-i dau telefon mamei \nainte
de a afla de la radio sau televizor. I-am spus c`
totul este \n regul`. Dar, desigur, acest lucru nu
a avut darul s-o lini[teasc`. Numai ea [tie ce este
\n inima ei. {i \ntr-un fel cred c` e normal s` fie
a[a.

– Dar colegii cum s-au comportat?

– I-am v`zut din ma[in`, c#nd mergeam spre
spital. Erau tri[ti, \ngrijora]i. I-am \ncurajat eu
pe ei. Unii mi-au spus c`, iat`, s-a confirmat faptul
c` scaunul de catapultare este bun, este
performant. Fiecare a reac]ionat \n felul lui.

– Ce s-a \nt#mplat cu locotenentul

Butcovan dup` aceast` experien]`? Cum \[i

prive[te meseria, avionul?

– Sunt mai \ndr`zne]. Controlez mai bine,
mai complet avionul. Am mai mult` \ncredere \n
mine, \n avion, \n tot ceea ce fac la man[`.

– Mi se pare pu]in paradoxal ceea ce \mi

spune]i. Vi s-a \nt#mplat un lucru grav,

complicat, care pare, \n mod normal, s` v`

\ndep`rteze de zbor.

– Probabil c` numai pare. Zbor pentru c` \mi
place, zbor pentru c` eu cred \n profesia mea! O
cred important`. Experien]a respectiv` m-a
\nt`rit. Simt acest lucru.

DUMITRU AMARIEIDUMITRU AMARIEIDUMITRU AMARIEIDUMITRU AMARIEIDUMITRU AMARIEI

Discu]ia cu locotenentul Butcovan a
fost mai lung` [i a ]inut s`-mi spun` de
vreo dou` ori c` instructorii s`i de zbor au
fost comandorul Virgil Ristea, c`pitan-
comandorii Adrian Puiu [i Nicolae Surdea.
Am reprodus numai aceast` parte a
convorbirii noastre fiindc` red` c#t se
poate de clar cum g#nde[te un t#n`r
zbur`tor supersonist, care sunt valorile
sale \n profesie. Dar mai mult dec#t at#t,
cred c` r`spunsurile sale profileaz`
portretul unei genera]ii care crede \n ea,
care negre[it va face istorie \n istoria
aeronauticii militare rom#ne.

“ZBOR
PENTRU

C~  |MI  PLACE,
ZBOR

PENTRU
C~  EU  CRED

|N
PROFESIA  MEA!”

Zilele trecute, locotenentul Daniel
Moise, pilot la Baza Aerian` Fete[ti, a
zburat pentru prima dat` \n simpl`
comand` pe timp de noapte la man[a
avionului MiG-21 LanceR.

De asemenea, el a fost unul dintre

Un locotenent zboar`

noaptea \n simpl` comand`

la  man[a  MiG-ului 21

LanceR

Trageri reale cu rachete

aer-aer

lupt`torii de la aceea[i baz` aerian` care
au efectuat trageri reale cu racheta aer-
aer deasupra m`rii. Tragerea s-a
desf`[urat \n condi]ii foarte bune [i vine \n
continuarea rezultatelor remarcabile
ob]inute de baza aerian` comandat` de
generalul de flotil` aerian` Liviu Burhal`.

Aplica]ie tactic` de zbor

La Baza Aerian` C#mpia Turzii,
s-a desf`[urat o aplica]ie tactic` de zbor
cu trageri simulate. S-a avut \n vedere

antrenarea lupt`torilor aerieni \n ac]iuni
de lupt` pentru acoperirea [i sprijinul
for]elor terestre [i lovirea trupelor
inamicului \n zonele de concentrare.

S-a  ac ] iona t  cu  op t  av ioane
M i G - 21 LanceR – [ase s impl`
comand` [i dou` dubl` comand`.

Comandan]ii escadrilelor, coman-
dorul Traian Costache [i c`pitan-
comandorul Daniel Persu, au urm`rit
cu prioritate folosirea tinerilor pilo]i.
Tragerile asupra ]intelor terestre s-au
efectuat cu celula, procedeu mai

complicat, dar care a dat rezultatele
scontate.

Instructori din Anglia la

[coala Militar` de Mai[tri [i

Subofi]eri a For]elor Aeriene

La {coala Militar` de Mai[tri [i
Subofi]eri a For]elor Aeriene are loc, a[a
cum v-am mai informat, un curs ce
urm`re[te aplicarea modului de preg`tire
militar` ”Lidership” – procedeu englezesc
de formare a unor conduc`tori de

organiza]ii militare mici [i mijlocii. Un
moment important \ l  constituie
instruirea care a avut loc \n tab`ra
amenajat` \n poligonul garnizoanei.

Comandantul [colii, comandorul
Marian Milea, apreciaz` c` \ntreaga
activitate a... prins foarte bine,
colaborarea \ntre instructorii rom#ni [i
cei englezi decurg#nd cu cele mai bune
rezultate.

|n viitor, la sf#r[itul primului an de
\nv`]`m#nt, toate promo]iile vor
parcurge modulul “Leadership”.
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 Primele misiuni cu caracter militar  Angaj#nd lupta cu trei

avioane deodat`  Misiune \n folosul Marii Uniri  Legendarul

Agarici  Epopeea v#n`torilor [i bombardierilor

Rememor`riRememor`ri

Avionul IAR-80 – \n misiune

Avionul cu care Aurel Vlaicu

a efectuat primul s`u zbor [i,

ulterior, a participat la

manevrele militare

din toamna anului 1910

up` numai trei luni de la \nt#iul s`u
zbor, Aurel Vlaicu a participat, cu
aparatul inventat de el, la manevrele

militare de toamn`, execut#nd misiuni de
recunoa[tere, observare aerian` [i de leg`tur`
\n regiunea Slatina–Olt. Prin acest zbor, Rom#nia
devenea a doua ]ar` din lume, dup` Fran]a, care
a utilizat aeroplanul \n scopuri militare.

Prima misiune de r`zboi este consemnat` la
24 iunie 1913, \n timpul celui de-al doilea r`zboi
balcanic, c#nd echipajul format din c`pitanii
Constantin Fotescu [i Ion Arion, cu un avion

Bleriot, a efectuat un zbor de observare de la
Calafat la Vidin, deasupra zonei de opera]ii. O
s`pt`m#n` mai t#rziu, locotenentul Nicolae
Cap[a a executat 10 misiuni de recunoa[tere de
la Bechet p#n` la poalele mun]ilor Balcani, pentru
ca  pe 13 iulie, s` survoleze Sofia, unde a aruncat
manifeste. Tot el, 14 zile mai t#rziu, \n acela[i loc,
realizeaz` prima fotografie aerian` a unei capitale,
eveniment de r`sunet \n presa vremii.

Dar adev`ratele probe de foc ale aviatorilor
militari rom#ni aveau s` se petreac` \n cursul
marilor b`t`lii pentru re\ntregirea neamului.

Pe 19 septembrie 1916 a avut loc prima lupt`
aerian` la care a participat un avion rom#nesc.
Pilotul Constantin Beroniade a reu[it s`
determine un avion inamic s` se retrag`. |ncepea
[irul victoriilor aeriene. Prin sublocotenen]ii
Dumitru B`dulescu [i Cicerone Ol`nescu, care
doboar`, l#ng` Ploie[ti, un aparat inamic, apoi
prin locotenen]ii Petre Ioanin [i Vasile Craiu.

Grupul 2 Aeronautic, comandat de c`pitanul
Andrei Popovici, a fost citat prin Ordin de Zi de
generalul erou Eremia Grigorescu [i decorat cu
Ordinele Militare “Mihai Viteazul” [i “Virtutea
Aeronautic`” pentru contribu]ia adus` la
ob]inerea victoriei de la M`r`[e[ti.

Pilo]ii no[tri angajau lupta cu unul, dou` [i
chiar trei avioane inamice, cum a fost cazul
plutonierului Ion Muntenescu, care a reu[it s`
doboare dou` din cele trei avioane cu care “[i-a
m`surat” for]ele \n acela[i timp. Relu#nd lupta,
tot \mpotriva a trei avioane germane, a c`zut la
datorie. Un alt as al avia]iei militare din acea
vreme, Ion Romanescu, dup` ce participase cu
succes la b`t`lia de la Verdun, a fost dobor#t, pe
Frontul de Vest, \n cea de-a cincea lupt` aerian`
angajat` \n acea zi.

Sunt fapte de curaj nem`surat, de eroism
exemplar. Sublocotenentul Egon Nasta, la 20 de
ani, dup` numai o lun` de front, \n care dobor#se
un avion, s-a confruntat cu alte trei aparate
inamice deodat`, silindu-le s`-[i abandoneze

misiunea. A fost decorat cu cel mai \nalt ordin de
r`zboi: “Mihai Viteazul”.

La 23 noiembrie 1918, avia]ia militar` rom#n`
a executat prima misiune diplomatic`. Dup` un
zbor nu lipsit de peripe]ii, pe o vreme aproape

imposibil`, locotenentul
Vasile Niculescu a tran-
sportat la Blaj, din partea
Marelui Cartier General, o
valiz` diplomatic` pentru
Comitetul Na]ional de
Unire a Ardealului [i
Banatului cu Patria Mum`.

Un scurt bilan] privind
participarea la primul r`zboi
mondial este mai mult dec#t
elocvent: 8.160 ore de zbor,
560 lupte aeriene, 31 de
avioane dobor#te, 60.000 kg
de bombe lansate, 6.981 de
fotografii aeriene, 703
reglaje ale tragerilor de
artilerie, 80 de misiuni de

leg`tur`.
Dar cea mai mare contribu]ie de lupt` [i jertfe

avia]ia militar` avea s` o dea \n timpul celui de-al
doilea r`zboi mondial.

|nc` din zorii zilei  \n care s-a dat ordinul de
\ncepere a r`zboiului pentru dezrobirea
Basarabiei [i Bucovinei de Nord, unit`]ile de
avia]ie au \nceput decolarea [i zborul c`tre
obiectivele dinainte stabilite.

Pe 22 iunie 1941, \n atacul asupra
aerodromului Ismail, sublocotenentul Teodor
Moscu, din Escadrila 51, Grupul 5 V#n`toare,
Flotila 1, a ob]inut dou` victorii sigure [i una
probabil`.

Aceea[i zi avea s` plaseze direct \n legend`,
chiar de la prima misiune, un om pe care soarta
mi-a h`r`zit norocul de a-l cunoa[te personal [i
a-mi relata c#teva \nt#mpl`ri din via]a sa: Horia
Agarici. Se afla la Constan]a singur, cu avionul
s`u, celelalte fiind dislocate la Gala]i, c#nd a aflat
c` o forma]ie de avioane sovietice urma s`
bombardeze portul. A decolat [i a trecut imediat
la urm`rirea lor. Fiind dispersate, le-a atacat pe
r#nd, reu[ind s` doboare trei avioane, unul dup`
altul. P`storel Teodoreanu a scris despre el o
poezie care a fost pus` ulterior pe note. |l fredona
toat` lumea. Era ca un simbol de lupt` \mpotriva
comunismului. Copil fiind, l-am auzit prima dat`
de la tata: “Agarici, Agarici/A plecat la
v#n`toare/S` v#neze bol[evici”. Atunci a fost
ceasul lui eroic, sublim. Chiar dac` performan]a
nu a mai repetat-o, el a intrat \n legend`. Dup`
r`zboi a fost \nl`turat din armat`, arestat. Dup`
ce a ie[it din \nchisoare, a tr`it o via]` de mizerie,
fiind mecanic la “Aragazul” Constan]a.

A doua zi, 23 iunie, a c`zut \n lupt` primul
nostru v#n`tor: adjutantul Anghel Codru].

La 30 iunie 1941, celula condus` de
adjutantul-[ef Andrei R`dulescu (coechipier
adjutantul aviator Constantin Popescu), aflat`
\n misiune de v#n`toare liber`, angajeaz` o lupt`
aerian` cu o forma]ie de avioane sovietice. Andrei

R`dulescu doboar` trei avioane, iar coechipierul
s`u dou`.

|n luna urm`toare, un exemplu de adev`rat
kamikaze, sublocotenentul Vasile Claru, aflat \n
misiune de patrulare, este atacat de 6 avioane
ruse[ti. De[i \n inferioritate numeric`, el a
angajat lupta. Fiind un bun manevrier, a reu[it
s` doboare trei aparate. Dup` terminarea
muni]iei, neput#nd rupe lupta, a intrat cu avionul
\n atacatorul cel mai agresiv, pr`bu[indu-se
am#ndoi \n fl`c`ri.

Ac]iunile de lupt` ale avia]iei noastre, de
toate categoriile, pe Frontul de Est, au fost
remarcabile. Grupurile [i escadrilele de
v#n`toare, de bombardament, de recunoa[tere,
de informa]ie, de transport, fetele din “Escadrila
Alb`” (sanitar`) au f`cut dovada unor fapte de
eroism memorabile. |n misiuni proprii sau \n
sprijinul trupelor terestre, pilo]ii [i tehnicienii
disloca]i de pe un aerodrom pe altul \n teritoriul

inamic cucerit, \n func]ie de evolu]ia opera]iilor,
s-au angajat trup [i suflet \n v#ltoarea r`zboiului,
contribuind din plin la ob]inerea unor victorii
str`lucite. Iar atunci c#nd s-a schimbat soarta
b`t`liilor, \n special dup` marea confruntare de
la Stalingrad, n-au pregetat s`-[i pun` din nou
via]a \n pericol pentru a-[i salva camarazii afla]i
\n \ncercuire.

|n acela[i timp, for]ele aeriene din ]ar` au
dus lupte grele \mpotriva puternicelor avioane
anglo-americane de bombardament [i a celor
de v#n`toare care le \nso]eau \n atacurile lor \n
valuri, cu sute de aeronave, asupra Capitalei, V`ii
Prahovei. Zeci de avioane inamice au fost
dobor#te, iar alte zeci silite s` se re\ntoarc` la
bazele lor de la Foggia sau Benghazi. Numele
unor a[i sunt tot mai \nt#lnite \n luptele aeriene
de pe Frontul de Est, apoi pe cel din ap`rarea
teritoriului: Dan Scurtu, Constantin B#zu
Cantacuzino, Ion Milu, Alexandru {erb`nescu,
Dan Vizante, Vasile Gavriliu, Tudor Greceanu,
Ion Dobran, Ioan Mucenica [.a.

Descrierea, pe larg, a drumului greu de lupt`

str`b`tut \n acei ani de cumplit` \ncercare a
constituit, dup` 50 de ani, subiectul mai multor
c`r]i memorialistice, \ntre care [i cele dou`
volume “Avia]ia Rom#n` pe Frontul de Est [i \n
ap`rarea teritoriului”. Pilda lor nu trebuie uitat`.

Luptele pentru eliberarea ]`rii de sub
ocupa]ia fascist` [i, \n continuare, de pe teritoriul
Ungariei [i Cehoslovaciei aveau s` confirme \nc`
o dat` m`iestria [i spiritul de sacrificiu ale
aviatorilor no[tri.

Numai \n perioada 23–31 august 1944, avia]ia
rom#n` a efectuat 126 misiuni, 336 ie[iri avion,
totaliz#nd 450 de ore de zbor, \n care a dobor#t
84 de avioane de lupt`, a capturat 228 avioane
aflate la sol, a distrus 33 de tancuri [i ma[ini
blindate, a avariat [i capturat peste 500 de
autovehicule [i a contribuit la capturarea a 10.000
de prizonieri.

Corpul Aerian Rom#n, sub comanda
generalului Emanoil Ionescu, apoi a coman-
dorului Traian Burduloiu, s-a distins \n cea de a
doua etap` a marii conflagra]ii prin ac]iuni
str`lucite. Cartea “Un secol de aeronautic`”,
amintirile generalului Dobran, ale comandorului
Tudor Greceanu, ale altor renumi]i pilo]i, tip`rite
\n ultimii ani, dezv`luie fapte de un eroism [i
tragism extraordinare. Doi fra]i dintr-o familie
princiar`, sublocotenen]ii Mihai [i George
Bibescu-Br#ncoveanu, la numai 22 de ani, au
c`zut \n luptele pentru eliberarea ]`rii, \n
Cehoslovacia. La o v#rst` apropiat`, Gheorghe
Mociorni]a s-a pr`bu[it, \n fl`c`ri, asupra unei
coloane inamice. Al]i [i al]i viteji au pl`tit cu
pre]ul vie]ii victoria Armatei Rom#ne \n cadrul
coali]iei \mpotriva fascismului. Numele lor vor

r`m#ne de-a pururi \n memoria noastr`.
Privind for]a, t`ria, efortul [i eficacitatea

avia]iei noastre, sunt edificatoare c#teva cifre:
6.968 de misiuni \n care s-au lansat 1.360 tone
bombe, s-au tras 53 tone muni]ie, au fost distruse
129 de avioane inamice, 83 de tancuri, 560
autovehicule, 92 trenuri militare, 26 baterii de
artilerie, 68 de g`ri, 7 aerodromuri, 8 poduri, 27
fabrici de armament. 729 de oameni, din care 80
pilo]i [i mai[tri de avia]ie, au intrat definitiv \n
r#ndul eroilor neamului.

Peste 45 de ani, \n Revolu]ia din decembrie
1989, \n confruntare cu un inamic invizibil, aveau
s` piar` din r#ndul aviatorilor alte vie]i tinere.
Intrau astfel \n pleiada de aur a nemuritorilor [i
elicopteri[tii.

Mereu, dar, mai cu seam`, de ziua lor, aviatorii
de ast`zi le sl`vesc faptele, le prezint` onorul
recuno[tin]ei.

Pe 7 iunie 2003, s-au \mplinit 117 ani de la na[terea
marelui savant Henri Coand`, p`rintele avionului
cu reac]ie, autorul a 260 de inven]ii [i peste 700 de
inova]ii \n multiple domenii ale [tiin]ei [i tehnicii. |n
chiar aceast  ̀zi, \n comuna Peri[or, din jude]ul Dolj,
a avut loc un eveniment impresionant, istoric pentru
oamenii de aici. Prin hot`r#re a Consiliului local [i
Dispozi]ie a Inspectoratului {colar Jude]ean, [colii
cu clasele I–VIII, din localitate,  i s-a atribuit numele
Henri Coand`.

|MPLINIREA  UNUI  VIS
Este a doua unitate de \nv`]`m#nt, din zon`,

dup` un liceu din Craiova, care poart` numele
renumitului inventator.

De[i Coand` s-a n`scut \n Bucure[ti, o parte
din copil`rie [i-a petrecut-o \n aceast` comun`.
Tat`l s`u, generalul Constantin Coand`, fiind din
Craiova, t#n`rul ce avea s` revolu]ioneze
aeronautica mondial` venea adesea \n localitate,
unde bunicul s`u, Mihalache, era arenda[ul
mo[iei pe care lucrau peri[orenii. De altfel, se mai

p`streaz` [i azi o parte din casa unde poposea
Henri.

Savantul a fost at#t de legat de comun` [i de
[coala de aici \nc#t, cu prilejul vizitelor pe care
le-a f`cut, i-a rugat pe cet`]eni s`-l considere a fi
de-al lor trup [i suflet. Profesorul pensionar Ion
Dasc`lu, fost director al [colii, care timp de peste
30 de ani a lucrat \n aceast` institu]ie [i l-a
\nt#mpinat \n dou` r#nduri, c#nd savantul a vizitat
localitatea, ne-a relatat despre inten]ia lui Coand`
de a realiza un muzeu \n cadrul [colii. Timpul n-a
mai avut \ns` r`bdare, dar ideea lui s-a \mplinit \n
aceste zile, sub forma, deocamdat`, a unei s`li
memoriale, inaugurat` o dat` cu dezvelirea pl`cii
comemorative.

Despre omul [i inventatorul Henri Coand`,

ca [i despre \nsemn`tatea evenimentului
petrecut \n 7 iunie a.c., au vorbit directoarea
[colii, profesoara Lidia Constantinescu,
profesorul Mircea Preda, de la Inspectoratul
{colar Jude]ean, al]i intelectuali din comun`,
aviatori \n rezerv` [i \n retragere.

Dup` s`v#r[irea unui ceremonial religios,
primarul Marian P#rvu [i locotenent-
comandorul (r) ing. Marin Iov`nel, pre[edintele
filialei A.R.P.I.A. Craiova, ini]iatorii ac]iunii, au
dezvelit placa de marmur` pe care este
consemnat` personalitatea savantului.

S-au depus coroane [i jerbe de flori. Un grup
de elevi a prezentat un program artistic adecvat
\mplinirii unui vis nutrit de aproape o jum`tate
de secol de cet`]enii comunei.

EROISM,  PERFORMAN}~,
PROFESIONALISM
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|n perioada 1–7 iunie 2003, o
echip` de speciali[ti rom#ni,
condus` de comandorul Liviu
Grigorescu, a participat, \n Serbia [i
Muntenegru, la o misiune “CER
DESCHIS” pentru preg`tirea de
exper]i \n acest regim a unor ]`ri care
\mpreun` cu cea men]ionat` au
devenit State P`r]i la Tratatul “Cer
Deschis” \n acest an sau inten-
]ioneaz` s` solicite, \n scurt timp,
admiterea \n Tratat: Croa]ia,
Slovenia,  Bosnia [i Her]egovina,
Macedonia [i Albania. Un alt scop l-a
constituit instruirea [i antrenamentul
pentru sistemul na]ional “Cer
Deschis” al Serbiei [i Muntenegru.

Activitatea a constituit un
succes deosebit prin faptul c`
exper]ii din statele participante au
format echipe de observare
multina]ionale care au executat \n
condi]ii foarte bune dou` zboruri
de observare, aplic#nd p l a n u r i
p r o p r i i  d e  m i s i u n e .

Aprecieri deosebite la adresa echipei rom#ne

Participarea Rom#niei a fost
apreciat` at#t de exper]ii din ]`rile
participante, c#t [i de \nalte
oficialit`]i din Serbia [i Munte-
negru, adjunctul ministrului
ap`r`rii [i comandantul For]elor
Aeriene exprim#ndu-[i satisfac]ia
pentru faptul c` echipa rom#n` a
demonstrat cu succes caracte-
risticile regimului “Cer Deschis” [i
a confirmat aprecierile superlative
de care se bucur` privind expe-
rien]a \n executarea unor misiuni
de acest tip. O impresie deosebit`
a f`cut-o modul precis \n care
echipajul rom#nesc al avionului
An-30 a executat planurile de
misiune. Ziarele centrale, postul
na]ional TV [i radiodifuziunea din
aceast` ]ar` au oglindit \n termeni
laudativi contribu]ia ]`rii noastre la
activitatea desf`[urat`. (P.B.)

L
a jum`tatea lunii mai, \n
Dobrogea, \n premier`
pentru Rom#nia, a \nceput

exerci]iul multina]ional de geniu
CORNERSTONE 2003.

Compania de geniu, comandat` de
locotenentul {tef`nel Giuhat,
component` a deta[amentului cu care
particip` la exerci]iu Statul Major al
For]elor Aeriene, execut` consolidarea
structurii unui drum de acces cu o
lungime de 550 metri, \n incinta
Poligonului Capu Midia, a trei
tronsoane (alei laterale) de c#te 25
metri [i a unor drumuri de leg`tur`.
Compania este compus` din opt
militari angaja]i, un salariat civil, 25
de militari \n termen [i are la dispozi]ie
8 mijloace de geniu [i auto. Lucr`rile
constau \n decaparea \mbr`c`min]ii
ini]iale, completarea, reprofilarea [i
cilindrarea funda]iei existente [i, la
final, executarea unei noi \mbr`c`-
min]i din beton.

“P#n` \n prezent – ne-a precizat
locotenentul Mihai Rupcici, loc]iitorul
comandantului companiei – s-a
executat decopertarea drumului [i
s-a \nceput realizarea unei noi funda]ii.
Practic, am finalizat un <<fir>>  cu
l`]imea de 3 metri [i lungimea de 550
metri [i dou` tronsoane cu lungimea
de 25 de metri. Au mai r`mas de

Lucr`ri  complexe  la
CORNERSTONE  2003

executat cel de-al doilea <<fir>>, un
tronson, acostamente [i racordurile cu
aleile”.

Temperatura, la nivelul solului, \n
aceste zile caniculare, atinge uneori
[i 50 grade Celsius. Cu toate acestea,

lucr`rile se desf`[oar` \n termenele
stabilite.

Se estimeaz` c` lucr`rile se vor
finaliza cu dou` s`pt`m#ni \nainte de
\ncheierea exerci]iului CORNER-
STONE 2003. (C.P.)

Vineri, 13 iunie a.c.,
sala de consiliu a Statului
Major al For]elor Aerie-
ne a g`zduit o [edin]` de
prezentare a capabilit`-
]ilor firmei Lockheed
Martin \n domeniul
sistemelor de rachete
sol-aer. Cu acest prilej,
Robert Kelly, reprezen-
tantul subdiviziei Missile
and Fire Control, a prezentat unui
colectiv de ofi]eri rom#ni, racheti[ti
[i artileri[ti antiaerieni, produsele
firmei americane. Activitatea s-a

Sistemul autopropulsat CHAPARRAL –

unul dintre produsele firmei Lockheed

Martin care au st#rnit interesul ofi]erilor

rom#ni

Prin natura profesiilor lor at#t de
apropiate, aviatorii [i para[uti[tii
militari au fost, sunt [i vor fi mereu
al`turi, chiar dac` acum sunt
\ncadra]i \n structuri diferite.

Pe 10 iunie, curajo[ii no[tri
camarazi, care zeci de ani au f`cut
parte din Statul Major al For]elor
Aeriene, [i-au aniversat Ziua,
s`rb`toare ce aminte[te de \nfiin-
]area, cu 62 de ani \n urm`, a primei
companii de para[uti[tii militari, \n
cadrul Flotilei 1 Aerosta]ie.

La activit`]ile organizate \n

DE  ZIUA  CAMARAZILOR

NO{TRI,  PARA{UTI{TII
unit`]ile de para[uti[tii au fost prezen]i
[i aviatori militari. Un asemenea
moment a avut loc la Batalionul 64,
care \[i are sediul \n aceea[i cazarm`
cu Baza Aerian` 61 Elicoptere Titu.

Dup` prezentarea Mesajului
[efului Statului Major al For]elor
Terestre, general-locotenent dr.
Eugen B`d`lan, precum [i a celorlalte
mesaje [i felicit`ri adresate cu acest
prilej, comandantul batalionului,
locotenent-colonelul Tudori]` Petra-
che, a remarcat sprijinul nemijlocit pe
care unitatea de elicoptere, cu care

s-a aflat [i se afl` \n deplin` cooperare
\l acord` \n \ndeplinirea obiectivelor
fixate.

Reamintim c` cele dou` unit`]i
vecine [i-au adus o contribu]ie
deosebit` la victoria Revolu]iei din
decembrie 1989, para[uti[tii d#nd
zece jertfe \n acest eveniment istoric.

Au fost \nm#nate premii
para[uti[tilor distin[i \n concursurile
sportive [i aplicativ-militare organi-
zate \n cinstea acestei anivers`ri.

Un grup de elevi de la {coala
General` “Coresi” din T#rgovi[te au
prezentat un frumos spectacol.

PETRE B@N~

S#mb`t`, 7 iunie a.c., a avut
loc, pe aerodromul Boboc,
a [asea re\nt#lnire a

c#torva zeci de fo[ti pilo]i din
promo]ia “mai 1950” – Foc[ani, cea
mai numeroas` din istoria Avia]iei
Rom#ne. Printre ei: generalii de
flotil` aerian` (r) Bri[an Teofil [i
Moraru Gheorghe, comandorii (r)
Maco Alexandru, Georgescu Stelian,
Cocea Victor, Avramescu Mircea,
Popescu Constantin, Popescu Tudor,
Neagu Stan, Izba[a Ilie, Oprescu
Nicolae [i mul]i al]ii.

S̀ rb̀ tori]ii,
\mpreun` cu
cei care i-au
\nso]it, au fost
o m a g i a ] i
c`lduros de c`tre comando-
rul Iona[cu Nicolae, actualul
comandant al {colii de Aplica]ie
pentru Avia]ie, [i de c`tre comandorii
\n rezerv`, fo[ti profesori [i
instructori: Popescu Greaca,
Curuliuc Gheorghe [i Antohi Virgil.
Comandorul (r) Alexe Rusen a
prezentat mesajul comandorului (r)
Jecu Vasile, \nt#iul comandant al
deta[amentului de elevi-pilo]i, c`ruia
i s-a r`spuns printr-o vibrant`
scrisoare de mul]umire.

Comandorul (r) Clenciu Ion a
rostit emo]ionante versuri proprii din

poezia patriotic` “Scrisore c`tre }ara
mea!” [i din “Balada colegilor c`zu]i”,
\n memoria c`rora s-a p`strat [i un
pios moment de reculegere.

Comandorii (r) Pruia Aurel [i
T`m`[dan Petru au \nm#nat fo[tilor
instructori, \ntre  care [i veteranul
comandor (r) B`etanu Mihai, c#te o
“Diplom` de excelen]`”, iar fo[tilor
elevi, invita]i la \nt#lnire, c#te o
“Diplom` de onoare”.

Ceremonia a
cuprins [i vizi-
t a r e a
m u z e u l u i
{colii de Apli-

ca]ie pentru Avia]ie,
precum [i a zonei \n care se aflau

avioanele din dotare, urmat` fiind de
o \mbietoare [i surprinz`tor de bine
g#ndit`, preg`tit` [i desf`[urat`
mas` festiv`, “ornat`” din plin cu
muzic` de suflet [i dans.

Subliniez eforturile pentru
organizarea foarte pl`cutei \nt#lniri
colegiale, f`cute de comitetul format
din comandorii (r) Bruchental
Valer, Enache Ioan [i Stoicescu Petre
(zis “Putere”), comitet \mputernicit
s` preg`teasc` [i viitoarea revedere
a promo]iei, \n 2005, tot aici, la Boboc.

Comandor av. (r)
AUREL STAN

REVEDERE

Eugenia Ta[c`u [i Victor Donciu,
cunoscu]i cititorilor ca autori ai unor
lucr`ri, cum sunt “Totul despre
escadrila \nt#i”, “Misiunea Tidal
Wave”, “Escadrila 52 V#n`toare”,
ap`rute la Editura Militar`, precum [i
ai altor c`r]i, au publicat, \n Editura
“Triumf”, din Bra[ov, un interesant
“DIC}IONAR DE AERONAUTIC~”.

Volumul dep`[e[te cercul celor ce
au ca obiect de studiu sau activitate
domeniul respectiv, fiind un pre]ios
instrument de informare privind
no]iunile esen]iale din avia]ie,
favoriz#nd acumularea unui bagaj
minim de cuno[tin]e.

Dac` p#n` acum termenii [i
no]iunile de baz` din aeronautic`
puteau fi g`si]i \n diverse dic]ionare,
enciclopedii, ei sunt grupa]i de
aceast` dat` \ntr-un singur volum,
care abordeaz`, in extenso, [i alte
elemente caracteristice avia]iei
referitoare la aerodinamic`, naviga]ie
aerian`, pilotaj, aparate de bord,
motoare de avia]ie, tipuri de aeronave,
dar [i din domenii conexe, cum ar fi
meteorologia, electronica, radioco-
munica]iile etc.

Cei peste 9.000 de termeni din
fondul principal aeronautic, ca [i

informa]iile legate de organiza]ii,
institu]ii, societ`]i, \ntreprinderi de
profil din ]ar` [i de peste hotare,
confer` cititorului, de orice forma]ie
ar fi, verificarea sau \n]elegerea unor
cuno[tin]e acumulate sau dorite a fi
p`trunse [i de care sunt absolut
interesa]i.

De remarcat ideea autorilor de a
dep`[i cadrul aparent tehnic al lucr`rii
prin reproducerea, la literele
respective, a celor mai reprezentative
date despre personalit`]i ale avia]iei
rom#ne [i mondiale.

“Dic]ionar de Aeronautic`” este o
carte ce merit` c`utat` [i inclus` \n
biblioteca personal` a aviatorilor
profesioni[ti, ca [i a celor ce \ndr`gesc
aeronautica, a oric`rui om de cultur`.
(P.B.)

Un

\ndrumar

valoros

Informare
pentru
modernizare

desf`[urat \n prezen]a [efului
Statului Major al For]elor Aeriene,
general-locotenent Constantin
Gheorghe.

S-a petrecut \n timpul unei \ntruniri la
care participau fo[ti pilo]i ai avia]iei noastre
militare [i civile. |[i dest`inuiau unii altora
amintiri din vremurile c#nd se aflau la man[`,
\n [coal` sau \n timpul zborurilor de instruire
\n lupt` sau de transport aerian pe meridianele
globului. La un moment dat, am v`zut cum
unul dintre ei se apleac`, cu lacrimi \n ochi,
[i s`rut` m#na celui cu care vorbea. Gestul,
rarisim \ntre b`rba]i, \nt#lnit doar \n unele
familii sau \n biserici, a st#rnit aten]ia celor
din jur. Cu at#t mai mult cu c#t autorul lui,
de[i aflat la v#rsta a treia, se impunea prin
alura sa \nc` viguroas`, puternic`, \n fa]a
celuilalt, un b`tr#nel firav, t`cut [i mirat parc`
de spontaneitatea gestului.

Cunoscutul pilot de v#n`toare [i apoi,
de l inie, c`pitan-comandorul (r) {tefan
Alexandrescu (“Nea Fane”) \[i \nt#lnise,
dup` 48 de ani, fostul instructor de zbor din
[coala militar`, c`pitanul (r) Nicoale Fusu,
care l-a \nv`]at [i l-a ajutat s` ias`, primul,
la simpl` comand` pe dificilul avion Nardi,
poreclit “Sicriul zbur`tor”. Instructorul \nsu[i
\nfruntase moartea \n timpul unei ateriz`ri
for]ate \ntr-o vie. Apoi, locotenent fiind,
fusese scos din armat`, dup` ce preg`tise
zece promo]ii de elevi, zburase peste 2.000
de ore [i se remarcase ca un mare acrobat
aerian cu IAK-11. Bucuros c` l-a putut
revedea dup` aproape o jum`tate de veac
[i nevenindu-i s`-[i cread` urechilor prin ce
greut`]i trecuse cel ce-i pusese man[a \n
m#n`, via]a amar` pe care o dusese ca
persecutat politic acest om admirabil, care
a jucat un rol at#t de \nsemnat \n cariera
sa, {tefan Alexandrescu [i-a dat fr#u liber
sentimentelor [i… i-a s`rutat m#na. Apoi l-
a \mbr`]i[at cu emo]ie.

PETRE B@N~

Un  gest,
o semnifica]ie
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1994–1998 Dup`  aderarea
Rom#niei la Programul Parteneriat
pentru Pace, \n 1994, For]ele Aeriene
au participat, \n urm`torii cinci ani, la
207 ac]iuni bi [i multilaterale (schimburi
de experien]`, reuniuni pe diferite teme,
vizite reciproce de cunoa[tere, cursuri
de specialitate) [i la 17 exerci]ii aeriene
reale, la care au fost angrena]i 429 de
militari, avioane de lupt` de tipul “MiG-
21 LanceR” [i “MiG-29”, elicoptere “IAR-
316” [i “IAR-330 PUMA”, aeronave de
transport “C-130 B Hercules”. Cele mai

importante exerci]ii au fost , “STRONG

RESOLVE ‘98” (\n Portugalia, Spania
[i Fran]a, la care For]ele Aeriene ale
Rom#niei au participat cu 154 militari, 3
aeronave de transport tactic multirol “C-
130 B Hercules”, un elicopter “IAR-330
PUMA” [i un elicopter “IAR-316”,
ambarcat pe distrug`torul “M`r`[e[ti”),
“COOPERATIVE KEY ‘98” (\n
Turcia, avia]ia noastr` angaj#nd 52
militari, 2 aeronave de lupt` “MiG-21
LanceR”, un “C-130” [i 2 elicoptere “IAR-
330 PUMA”).

 |n aceea[i perioad`, un alt “C-
130” (comandant – c`pitan-coman-
dorul Florian Costache) a executat
transportul dus-\ntors al militarilor
angaja]i \ntr-un exerci]iu aliat \n
Islanda.

 La 11 octombrie 1997, a avut
loc prima traversare a Oceanului
Atlantic cu un avion “C-130” cu echipaj
complet rom#nesc (comandan]i –
comandorul Florin C`lin [i c`pitan-
comandorul Florian Costache).

 |n perioada 18–24 decembrie
1997, s-a executat transportul
primului deta[ament de militari
rom#ni pentru misiunea de men]inere

Este unanim recunoscut, la
nivelurile superioare de
conducere politic` a ]`rii, c`

Armata a avut o contribu]ie de substan]`, decisiv`, la efortul de
integrare euro-atlantic` a Rom#niei. Iar \n acest demers, For]ele
Aeriene, cu componenta lor de baz` – avia]ia militar` –, s-au
aflat \n prim-planul ac]iunilor interne [i interna]ionale ce s-au
finalizat fericit \n noiembrie 2002, c#nd, la summit-ul NATO de
la Praga, ]ara noastr` a fost invitat` oficial s` adere la Alian]a
Nord-Atlantic`.

Vom prezenta, pe scurt, principalele misiuni, exerci]ii [i
aplica]ii NATO [i NATO/PfP, din ]ar` [i din str`in`tate, la care
avia]ia militar` a Rom#niei a participat, cu rezultate foarte bune,
dovedind \naltul profesionalism al pilo]ilor [i tehnicienilor,
capacitatea lor real` de a duce ac]iuni de lupt` dup` procedurile
[i exigen]ele NATO. A[adar:

Scurt istoric

a p`cii \n Angola (UNAVEM), cu
aeronava “C-130”.

1999 |n perioada 27 septembrie – 10
octombrie 1999, la Bazele Aeriene Tours,
Orleans [i Reims (din Fran]a) s-a executat
exerci]iul militar comun rom#no-francez
“VOLFAC ‘99”,  la care au luat parte 32
militari rom#ni (personal navigant [i
tehnic), 2 “MiG-21 LanceR” [i o aeronav`
de transport “C-130”.

|ncep#nd cu anul 1999, dez-
voltarea colabor`rii bilaterale cu Statele
Unite ale Americii a permis s` se

desf`[oare \n Rom#nia [i la baza
american` din Ramstein (Germania),

exerci]ii militare comune cu numele de
cod “SISTER WING”, “DRACULA’S

TEARS” [i “GREEN EAGLE”.  Ase-
menea activit`]i s-au derulat \n perioada
17 februarie – 3 martie 1999 (\n
Rom#nia) [i \n perioada 18–29 iunie
1999 (tot \n Rom#nia).

 |n perioada 14–27 iunie 1999, la
Varna, \n Bulgaria, a avut loc exerci]iul
aerian real NATO/PfP “COOPERA-

TIVE PARTNER ‘99”,  la care partea

rom#n` a angajat 36 persoane, 2 MiG-
21 LanceR” [i 2 elicoptere “IAR-330
PUMA”.

2000 La trei baze militare aeriene
din Rom#nia, pe aerodromul Clinceni
[i \n Poligonul Cincu, s-a desf`[urat,
\n perioada 4 februarie – 3 martie 2000,
exerci]iul rom#no-american \ntrunit
pentru instruire multina]ional` (Joint
Combined Exercise Training – JCET)
cu numele de cod “TEAM DACIA

2000”. Partea rom#n` a contribuit
cu 60 de militari, 3 “MiG-uri 21
LanceR”, un “MiG-29”, 2 elicoptere
“IAR-330 PUMA” [i un “C-130”.

 |n perioada 1–22
octombrie 2000, la Baza
Aerian` Colmar, din Fran]a,
s-a desf`[urat exerci]iul de
instruire \n comun rom#no-
francez “VOLFAC–2000”,

\n cadrul c`ruia s-au
executat misiuni \n forma]ii
[i echipaje mixte cu aparate
de zbor “MiG-21 LanceR” [i
“Mirage F-1”. Partea rom#n`
a pus la dispozi]ie 40 de
militari, 2 “MiG-21 LanceR”
[i un “C-130”.

 |ntre 28 august [i 4
septembrie 2000, la Bazele
Aeriene Volkel [i Twenthe,
din Olanda, s-a desf`[urat un
exerci]iu de instruire comun`

rom#no-olandez, la care For]ele noastre
Aeriene au participat cu 2 “MiG-21

LanceR” [i un avion de transport “C-
130”.

 |n perioada 6–15 septembrie 2000,
la Baza Aerian` Mihail Kog`lniceanu,
din Rom#nia, s-a desf`[urat exerci]iul
aerian multina]ional NATO/PfP
“COOPERATIVE KEY 2000”, la
care au luat parte 15 state membre [i
partenere ale Alian]ei Nord-Atlantice.
For]ele Aeriene ale Rom#niei au angajat
\n cursul exerci]iilor, deosebit de

complexe [i dificile, 310 militari (inclusiv
para[uti[ti), 4 avioane de v#n`toare
“MiG-21 LanceR”, 4 elicoptere “IAR-330
PUMA” [i un avion de transport “C-130
B Hercules”.

2001 |n lunile iulie [i august s-au
desf`[urat dou` exerci]ii de instruire \n
comun a aviatorilor rom#ni [i americani
– “JCET – 84F” [i “JCET-32 WF” –
partea rom#n` angaj#nd 3 ofi]eri de stat
major, 20 de pilo]i [i tehnicieni, iar partea
american` pun#nd la dispozi]ie
aparatele de zbor ale Escadrilei 6
Opera]ii.

 |n perioada 10–21 septembrie, a
avut loc, la Baza Aerian` Plovdiv, din
Bulgaria, exerci]iul aerian real NATO/
PfP “COOPERATIVE KEY ’01”, la
care au participat 22 de ]`ri membre [i
partenere ale Alian]ei Nord-Atlantice.
For]ele Aeriene ale Rom#niei au pus la
dispozi]ia exerci]iului 75 de militari, 3
aparate “MiG-21 LanceR”, 2 elicoptere
de lupt` “IAR-330 PUMA SOCAT” [i o
aeronav` de transport tactic multirol “C-
130”.

2002 |ntre 2 [i 16 aprilie, la Baza
90 Transport Aerian Otopeni a avut loc
Exerci]iul Combinat |ntrunit de
Instruc]ie “JCET-92 WF”, \n cadrul
c`ruia aviatori militari rom#ni [i
americani s-au instruit \n comun \n
executarea misiunilor de zbor specifice
NATO.

 |n luna august 2002, Escadrila 7
Opera]ii Speciale din SUA a
participat la exerci]iul comun
rom#no-american “JCET–

84F”, desf`[urat la Baza
Aerian` Mihail Kog`lni-
ceanu. Partea rom#n` a pus
la dispozi]ie 2 avioane “MiG-
21 LanceR”, 2 elicoptere “IAR-
330 H”, o a e r o n a v `  d e
transport “C-130” [i 30 de
militari.

 La Bazele Militare
A e r i e n e  P o w i d z  [ i
Bydgoszoz, din Polonia, s-
a desf`[urat, \n perioada
1–15 martie,  exerci] iul

aerian real NATO/PfP “STRONG

RESOLVE 2002”,  la care For]ele
Aeriene din Rom#nia au participat
cu 2 avioane “MiG-21 LanceR”, 2
elicoptere “IAR-330 PUMA SOCAT”
[i o aeronav` de transport “C-130”
(care a executat [i  opera]i i  de
desantare).

 |n ianuarie 2002, un avion de
transport “C-130 B Hercules” (co-

Documentar realizat de
NICOLAE RADU

mandan]i – comandorul Florin Muntiu
[i comandorul Florin C`lin) a plecat \n
Afganistan, pentru a participa la
misiunea ISAF “Fingal”. Aparatul a
transportat efectivele rom#ne[ti,
precum [i tehnica aferent`. De atunci,
aeronava a continuat s` efectueze
zboruri \n [i dinspre Afganistan, fiind
integrat` \n structura unei mari unit`]i
de transport britanice, cu rang de
brigad`.

2003 Continu` misiunea aero-
navei “C-130” \n Afganistan. Membrii
echipajelor au la activ sute de ore de
zbor [i se bucur` de aprecierile unanime
ale alia]ilor.

|n luna aprilie, aeronava
rom#neasc` “C-130” cu num`rul de
\nmatriculare 6150 a efectuat un zbor
\n premier` \n Kuweit, transport#nd
deta[amentul precursor N.B.C., format
din 17 militari rom#ni chimi[ti [i
transmisioni[ti, cu armamentul indivi-
dual, hrana [i apa necesare pentru a se
autosus]ine timp de zece zilei, precum
[i autoturismul ARO pe care sunt
montate instala]iile de comunica]ii
speciale. Avionul a survolat Bulgaria,
Turcia, Grecia, Egipt, Siria, Arabia
Saudit` [i Marea Ro[ie – \n premier`! –
apoi, dup` \ndeplinirea misiunii, a
revenit pe aeroportul Bucure[ti-
Otopeni.
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La o aplica]ie, pe un aerodrom din Turcia

MiG-21 LanceR \n decolare de pe pista bazei aeriene Reims – Fran]a

AVIATORII MILITARI ROMÂNI
PE TRAIECTELE AFIRMÃRII INTERNATIONALE
AVIATORII MILITARI ROMÂNI
PE TRAIECTELE AFIRMÃRII INTERNATIONALE,,

Aeronava de transport tactic multirol “C-130 B Hercules”

Nu putem \ncheia aceast`

scurt` trecere \n revist` a

particip`rii aviatorilor no[tri la

efortul de integrare a Rom#niei

\n NATO f`r` a aminti de cele

dou` mari mitinguri aviatice

interna]ionale – Timi[oara 2000

[i Mihail Kog`lniceanu 2001, –

de cele circa 100 de misiuni

executate \n cadrul programului

“CER DESCHIS”, de rezultatele

excep]ionale ob]inute de cursan-

]ii no[tri la marile academii

militare aeriene din Statele Unite,

Fran]a, Marea Britanie, Germa-

nia, Japonia.

Sigur c` \n r#ndurile de mai

sus nu am putut cuprinde toate

misiunile executate de aviatorii

no[tri \n cadrul aplica]iilor

interna]ionale. Acestea sunt mult

mai multe, iar pentru a le \nf`]i[a

pe toate ar fi necesar un spa]iu

mult mai mare. Probabil c` vom

reveni asupra subiectului \ntr-o

edi]ie viitoare.


