
Nr. 2 (87)  2006Publica]ie editat` dePublica]ie editat` dePublica]ie editat` dePublica]ie editat` dePublica]ie editat` de
Statul Major al For]elor AerieneStatul Major al For]elor AerieneStatul Major al For]elor AerieneStatul Major al For]elor AerieneStatul Major al For]elor Aeriene

C

E

R

S

E

N

I

N

www.roias.rowww.roias.rowww.roias.rowww.roias.rowww.roias.ro

MUZEUL AVIA}IEI,

O  ISTORIE

A  ARIPILOR  ROMÂNE{TIMUZEUL AVIA}IEI,

O  ISTORIE

A  ARIPILOR  ROMÂNE{TI

For]ele Aeriene Rom#ne –

Lider la Kabul

http://www.roias.ro
http://www.roias.ro


CER  SENIN

CUPRINS

Interviu

Misiune

C-27 J Spartan

Reportaj

Instruc]ie

Pagina 4

Pagina 44

Pagina 20

Pagina 26

Pagina 18

LECTUR~ PL~CUT~!+

File de istorie – Dezvoltarea artileriei [i rachetelor sol-aer
\n perioada 1970 – 1989 (1) (4848484848)

+

Instruc]ie – Jurnal de “campanie”! (2020202020)

2 CER SENIN  Nr. 2 (87)  2006

Arhiva – www.roaf.ro-

Interviu – For]ele Aeriene Rom#ne, un partener capabil [i
credibil \n cadrul misiunilor NATO (44444)

+

Nr. 1 – 8/2005+

+ Centenar “Traian Vuia” (3636363636)

CUPRINS-

CER SENIN

+ Lec]ii \nv`]ate – |nv`]#nd din experien]` (4040404040)

+ Printre radiolocatori[ti – Avatarurile pasiunii (4242424242)

+ Reportaj – Jocul cu “focul” (4444444444)

Aerospa]iale (3434343434)+

+

+ NATO – \n schimbare (2222222222)

+ Exerci]iu – {oimul 2005 (1919191919)

+ Misiune – For]ele Aeriene Rom#ne – Lider la Kabul (1111188888)

+ Agend` (77777)

+ Album “Cer Senin” – C-27J Spartan (2626262626)

+ For]ele Aeriene \n lume (2828282828)

+ In memoriam – Cu g#ndul prin ne[tiut (4646464646)

+ Eveniment (1212121212)

Nr. 1/2006-

Nr. 2/2006-

+ Am primit la redac]ie (4747474747)

+ Informare (5050505050)

http://www.roaf.ro/ro/select.php?doc=cer_senin/cersenin_arhiva
http://www.roaf.ro/ro/cer_senin/arhiva/cer_senin_1_2006.pdf


Comandor

DUMITRU BERBUNSCHI

Cazul  specialCazul  special

Cazul special este o excep]ie.
Ofer` o imagine concretizat` în trecerea aceea periculoas`, zbor la limita

extrem`, c`tre polul distrugerii ori salv`rii. Catastrof` sau via]`. Nimic mai
categoric \ntre alb [i negru.

Iar atunci c#nd se moare \n urma unui caz special grav, dou` sunt motivele:
ne\ncrederea sau excesiva încredere în sine. Cea din urm` se r`sfr#nge
trufa[` \n ac]iuni concrete, \n riscuri incon[tient asumate. Necunoa[terea de
sine \nseamn` supralicitarea propriilor calit`]i. Ne\ncrederea este moartea
curajului [i calvarul inteligen]ei, sec`tuind puterea uman`.

Cazul special este starea aceea oarb` [i surd` fa]` de normalitate, fa]` de
zborul legat [i cu rost cunoscut, rev`rs#ndu-[i efectele asupra vie]ii echipajului
[i st`rii aeronavei. Chinul, teama nu bine precizate [i efortul min]ii sunt
vecinii cazului special ce poate surveni de sub umbra oric`rui zbor calm [i
lini[tit. R`spunderea, st` \n frunte. |n planuri, \ns`[i via]a.

Cazul special duce omul viu – pilotul – [i fierul treaz – aeronava – c`tre
acea s#c#itoare destina]ie incert` care poate fi ne[tiutul, acolo unde ateriz`rile
sunt totdeauna ultimele. |n crucea devenirii r`m#ne mintea. Bagajul nev`zut,
cu semn de individualitate. Doar cu ea po]i spulbera erorile, asana defectele,
iar calit`]ile pe care nu le po]i numi, vor deveni materia fecund` a “\ntoarcerii
acas` s`n`tos”.

Atunci, \n clipele acelea grele, toate g#ndurile nefolositoare le arunci \n
urm`, strângi la piept trupul cuno[tin]elor vitale, iar din regatul lucrurilor
[tiute alegi ra]iunea, pentru a face din zbor o punte \ntre malurile lui drepte

care r`m#n decolarea [i aterizarea. Un caz special rezolvat este ca un
desc#ntec. Este ceremonialul care te scap` de cinismul [i perfidia
nereu[itei, de temeri, obsesii [i angoase. Te cur`]` de \ndoieli, \ntine-
rindu-te cu un zbor c#t o via]`.

Nici un pilot nu seam`n` cu alt pilot. Nu-i unul mai bun sau mai r`u.
Doar provoc`rile sunt altele [i \n]elesurile diferite. Un caz special
rezolvat este ca o via]` tr`it`. Am \ncrustat sub ultima circumvolu]iune
starea, emo]ia, teama [i g#ndul salvator din zborul tocmai trecut, am
deslu[it \n]elesul pe foaia alb` a min]ii [i a r`s`rit fizionomia victoriei:
m`sura.

Izvorând de sub poala valen]elor umane, \ncrederea [i ne\ncrederea
zidesc m`sura. Sufletul omenesc brodat [i din periculoase extreme,

are rezerve de siguran]` [i echilibru interior. S`p#nd \n piatra lui,
vom sim]i precis [i lucid cecececece putem face, c#tc#tc#tc#tc#t, dar mai ales cumcumcumcumcum.
A[a ne afl`m m`sura.

Mai r`m#ne doar s` o p`str`m.

MOTO :
 ,,Dac` am pierdut controlul avionului sau dac` nu mai

sunt capabil s` determin pozi]ia acestuia în spa]iu,
CATAPULTEZ indiferent ce se va spune despre mine. M`
voi gîndi atunci numai la so]ie [i copii.”

Principiu promovat în
Avia]ia Militar` American`
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Securitatea [i ap`rarea
na]ional`

– Domnule general-locotenent, v` rog– Domnule general-locotenent, v` rog– Domnule general-locotenent, v` rog– Domnule general-locotenent, v` rog– Domnule general-locotenent, v` rog
s` ne oferi]i punctul dumneavoastr` des` ne oferi]i punctul dumneavoastr` des` ne oferi]i punctul dumneavoastr` des` ne oferi]i punctul dumneavoastr` des` ne oferi]i punctul dumneavoastr` de
vedere referitor la statutul For]elor vedere referitor la statutul For]elor vedere referitor la statutul For]elor vedere referitor la statutul For]elor vedere referitor la statutul For]elor AerieneAerieneAerieneAerieneAeriene
Române, v`zut prin prisma concep]iei deRomâne, v`zut prin prisma concep]iei deRomâne, v`zut prin prisma concep]iei deRomâne, v`zut prin prisma concep]iei deRomâne, v`zut prin prisma concep]iei de
ap`rare na]ional`.ap`rare na]ional`.ap`rare na]ional`.ap`rare na]ional`.ap`rare na]ional`.

– Politica de securitate [i ap`rare na]ional` este
strâns condi]ionat` de muta]iile profunde din mediul
geopolitic [i militar contemporan. Acest fapt nu
presupune, îns`, eliminarea sau neglijarea factorului
militar, ci stabilirea locului [i rolului acestuia în func]ie
de noile realit`]i.

În aceste condi]ii, For]ele Aeriene Române,
entitate omogen`, supl` [i dinamic`, se prezint` ca
o component` de baz` a sistemului na]ional de ap`rare
– componenta cea mai modern`, cea mai consistent`,
cea mai performant` din punct de vedere tactic,
operativ [i strategic. Astfel, printre principalele misiuni

FOR}ELE
AERIENE ROMÂNE,
UN PARTENER
CAPABIL
{I CREDIBIL
|N CADRUL
MISIUNILOR NATO

Interviu acordat revistei

“CER SENIN”

de generalul-locotenent
GHEORGHE CATRINA,

[eful Statului Major
al For]elor Aeriene

ale For]elor Aeriene Române se impun asigurarea
suveranit`]ii României, 24 de ore din 24, prin
supravegherea spa]iului aerian na]ional, cooperarea
cu alte for]e în misiuni NATO sau interna]ionale
destinate men]inerii [i impunerii p`cii, pe de o parte,
luptei împotriva terorismului interna]ional, pe de alt`
parte, participarea la înl`turarea urm`rilor unor
calamit`]i sau la rezolvarea unor situa]ii de urgen]`.

– Care ar fi „lec]ii le înv`]ate” în urma– Care ar fi „lec]ii le înv`]ate” în urma– Care ar fi „lec]ii le înv`]ate” în urma– Care ar fi „lec]ii le înv`]ate” în urma– Care ar fi „lec]ii le înv`]ate” în urma
conflictelor recente din conflictelor recente din conflictelor recente din conflictelor recente din conflictelor recente din Afganistan [i IrakAfganistan [i IrakAfganistan [i IrakAfganistan [i IrakAfganistan [i Irak
în leg`tura cu amenin]area asimetric`, darîn leg`tura cu amenin]area asimetric`, darîn leg`tura cu amenin]area asimetric`, darîn leg`tura cu amenin]area asimetric`, darîn leg`tura cu amenin]area asimetric`, dar
mai ales dup` participarea For]elor mai ales dup` participarea For]elor mai ales dup` participarea For]elor mai ales dup` participarea For]elor mai ales dup` participarea For]elor AerieneAerieneAerieneAerieneAeriene
Române în singura angajare în teatrul deRomâne în singura angajare în teatrul deRomâne în singura angajare în teatrul deRomâne în singura angajare în teatrul deRomâne în singura angajare în teatrul de
opera]ii executat` dup` cel de-al doileaopera]ii executat` dup` cel de-al doileaopera]ii executat` dup` cel de-al doileaopera]ii executat` dup` cel de-al doileaopera]ii executat` dup` cel de-al doilea
r`zboi mondial, respectiv Opera]iunear`zboi mondial, respectiv Opera]iunear`zboi mondial, respectiv Opera]iunear`zboi mondial, respectiv Opera]iunear`zboi mondial, respectiv Opera]iunea
Al thea?Al thea?Al thea?Al thea?Al thea?

– Conflictele armate din zona Golfului Persic [i
Kosovo, r`zboiul din Bosnia-Her]egovina,
confrunt`rile dintre unele state ale fostei URSS sau
interven]ia armat` a SUA în Somalia [i a Rusiei în
Cecenia, pot fi apreciate ca „scenarii” reprezentative

pentru un viitor r`zboi. Deci, un viitor r`zboi – cel mai
probabil – nu va consta într-o confruntare armat` de
mare amploare spa]ial`, ci se va desf`[ura pe zone
geografice relativ restrânse unde, îns`, se vor
desf`[ura cele mai sofisticate arme, tehnologii [i se
vor confrunta doctrine diferite.

În acest context, superioritatea aerian`,superioritatea aerian`,superioritatea aerian`,superioritatea aerian`,superioritatea aerian`,
angajarea cu precizie, superioritatea infor-angajarea cu precizie, superioritatea infor-angajarea cu precizie, superioritatea infor-angajarea cu precizie, superioritatea infor-angajarea cu precizie, superioritatea infor-
ma]iilorma]iilorma]iilorma]iilorma]iilor, opera]iile bazate pe efecte, mobi-, opera]iile bazate pe efecte, mobi-, opera]iile bazate pe efecte, mobi-, opera]iile bazate pe efecte, mobi-, opera]iile bazate pe efecte, mobi-
litatealitatealitatealitatealitatea reprezint` elementele esen]iale ale
perspectivei strategice de întrebuin]are a For]elor
Aeriene în orice tip de conflict armat, simetric sau
asimetric. Caracterul \ntrunit al opera]iilor militare
este, de asemenea, \n mod evident, o condi]ie a
succesului.

Astfel, din lec]iile înv`]ate de c`tre For]ele
Aeriene ale celorlalte ]`ri membre NATO în urma
respectivelor conflicte, privind amenin]area asimetric`,
avem în vedere dezvoltarea capacit`]ii de a executa
atacurile aeriene cu precizie, elaborarea unei concep]ii
privind opera]iile urbane care s` precizeze rolul
sprijinului aerian apropiat [i executarea de
antrenamente de c`tre for]ele ce urmeaz` a fi
dislocate în teatrele de opera]ii. Toate acestea trebuie
s` asigure un ritm ridicat al opera]iilor aeriene,
delegarea autorit`]ii stabilirii ]intelor comandantului,
care ar putea face posibile opera]ii de r`spuns rapide,
precum [i desf`[urarea unor procese de planificare
ale opera]iilor aeriene [i de dare a misiunilor mai
flexibile, concomitent cu îmbun`t`]irea metodelor
privind evaluarea cu acurate]e a rezultatelor asupra
]intelor.

Concret, dup` revenirea din teatrul de opera]ii a
deta[amentelor Alpha [i Bravo, care au ac]ionat timp
de un an de zile în cadrul Opera]iuniiOpera]iuniiOpera]iuniiOpera]iuniiOpera]iunii Althea,Althea,Althea,Althea,Althea, pe
cerul din Bosnia-Her]egovina sub comand` EUFOR,
putem aprecia c` am „identificat”„identificat”„identificat”„identificat”„identificat” [i ne-am
completat ciclul real al înv`]`rii cu canoanele dure
ale teatrului de opera]ii aeriene. Ce [tiam teoretic
bine – baz` strict` de selec]ie pentru personalul
aeronavigant [i cel logistic din ambele deta[amente
– am completat fericit cu experien]a unic` a misiunilor
executate în „c`tarea” armelor. Nu-i pu]in lucru.
Pentru noi, pentru For]ele Aeriene, pentru oamenii

FOR}ELE
AERIENE ROMÂNE,
UN PARTENER
CAPABIL
{I CREDIBIL
|N CADRUL
MISIUNILOR NATO

El icopterul  IAR-330 SOCAT s-a
remarcat drept un simbol puternic [i
robust al misiunii  “Althea”
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care au ac]ionat în aceast` misiune, experien]a
cap`t` valen]e mult mai mari decât tezele unei lec]ii:
este experien]a câmpului de lupt`.

– În ceea ce prive[te For]ele – În ceea ce prive[te For]ele – În ceea ce prive[te For]ele – În ceea ce prive[te For]ele – În ceea ce prive[te For]ele Aeriene,Aeriene,Aeriene,Aeriene,Aeriene,
care este impactul importan]ei crescândecare este impactul importan]ei crescândecare este impactul importan]ei crescândecare este impactul importan]ei crescândecare este impactul importan]ei crescânde
a Puterii a Puterii a Puterii a Puterii a Puterii Aeriene asupra doctrineiAeriene asupra doctrineiAeriene asupra doctrineiAeriene asupra doctrineiAeriene asupra doctrinei
opera] iona le ,  s t ruc tur i i  [ i  p lanur i lo r  deopera] iona le ,  s t ruc tur i i  [ i  p lanur i lo r  deopera] iona le ,  s t ruc tur i i  [ i  p lanur i lo r  deopera] iona le ,  s t ruc tur i i  [ i  p lanur i lo r  deopera] iona le ,  s t ruc tur i i  [ i  p lanur i lo r  de
invest i ] i i?invest i ] i i?invest i ] i i?invest i ] i i?invest i ] i i?

– În ultimii ani a fost intensificat procesul de
elaborare al doctrinelor For]elor Aeriene, atât ca
urmare a necesit`]ii privind dezvoltarea unei
componente conceptualecomponente conceptualecomponente conceptualecomponente conceptualecomponente conceptuale corespunz`toare
conflictelor armate moderne [i cerin]elor de
gestionare a crizelor, cât [i asigur`rii compatibilit`]ii
conceptuale cu NATO, ca urmare a accederii în
aceast` Alian]` politico-militar`.

Prin con]inutul lor, noile doctrine încearc` s`

direc]ioneze modul de întrebuin]are al For]elor
Aeriene în cadrul ap`r`rii colective [i în opera]iile
de stabilitate, pentru ob]inerea gradului dorit de
control asupra spa]iului aerian.

De asemenea, se abordeaz` [i modul de
îndeplinire al unor misiuni pe timp de pace, cum ar
fi serviciul de „Poli]ie Aerian`“, participarea la
rezolvarea urgen]elor civile sau înl`turarea efectelor
dezastrelor.

În acest sens, procesul de restructurarerestructurarerestructurarerestructurarerestructurare

al For]elor Aeriene Române s-a desf`[urat [i
se desf`[oar` pe baza urm`toarelor principii:::::
dimensionareadimensionareadimensionareadimensionareadimensionarea For]elor Aeriene în raport cu
obiectivele acestora [i resursele alocate;
as igu ra rea  e f i cac i t` ] i i  Fo r ]e lo r  as igu ra rea  e f i cac i t` ] i i  Fo r ]e lo r  as igu ra rea  e f i cac i t` ] i i  Fo r ]e lo r  as igu ra rea  e f i cac i t` ] i i  Fo r ]e lo r  as igu ra rea  e f i cac i t` ] i i  Fo r ]e lo r  Ae r ieneAer ieneAer ieneAer ieneAer iene
la r`zboila r`zboila r`zboila r`zboila r`zboi prin realizarea identit`]ii structurale,
func]ionale [i ac]ionale în toate situa]i i le;
as i gu ra rea  unu i  ech i l i b ru  î n  ceea  ceas igu ra rea  unu i  ech i l i b ru  î n  ceea  ceas igu ra rea  unu i  ech i l i b ru  î n  ceea  ceas igu ra rea  unu i  ech i l i b ru  î n  ceea  ceas igu ra rea  unu i  ech i l i b ru  î n  ceea  ce
p r i v e [ t e  m i s i u n i l e ,  p e r s o n a l u l ,p r i v e [ t e  m i s i u n i l e ,  p e r s o n a l u l ,p r i v e [ t e  m i s i u n i l e ,  p e r s o n a l u l ,p r i v e [ t e  m i s i u n i l e ,  p e r s o n a l u l ,p r i v e [ t e  m i s i u n i l e ,  p e r s o n a l u l ,
c o n c e pc o n c e pc o n c e pc o n c e pc o n c e p te l e  [ i  ech ipamen te l ete l e  [ i  ech ipamen te l ete l e  [ i  ech ipamen te l ete l e  [ i  ech ipamen te l ete l e  [ i  ech ipamen te l e  ca re  s`
permit` ca structurile organizatorice ale For]elor
Aer iene  s`  poa t`  îndep l i n i  m is iun i l e
repartizate, s` aib` capacitate ridicat` de
reac]ie, s` fie flexibile [i s` poat` desf`[ura
ac]iuni de durat`; dependen]a structuri lordependen]a structuri lordependen]a structuri lordependen]a structuri lordependen]a structuri lor
o rgan i za to r i ce  de  n i ve l u l  dezvo l t ` r i io rgan i za to r i ce  de  n i ve l u l  dezvo l t ` r i io rgan i za to r i ce  de  n i ve l u l  dezvo l t ` r i io rgan i za to r i ce  de  n i ve l u l  dezvo l t ` r i io rgan i za to r i ce  de  n i ve l u l  dezvo l t ` r i i
a rmamen tu l u i  [ i  t ehn i c i i  d i n  do ta re ,a rmamen tu l u i  [ i  t ehn i c i i  d i n  do ta re ,a rmamen tu l u i  [ i  t ehn i c i i  d i n  do ta re ,a rmamen tu l u i  [ i  t ehn i c i i  d i n  do ta re ,a rmamen tu l u i  [ i  t ehn i c i i  d i n  do ta re ,
sistemele de armament [i tehnica din dotare
necesitând personal într-un anumit num`r [i

de o anumit` specia-
l i za re ; r e a l i z a r e ar e a l i z a r e ar e a l i z a r e ar e a l i z a r e ar e a l i z a r e a
i n t ei n t ei n t ei n t ei n t e rrrrr ooooo p e r ap e r ap e r ap e r ap e r a b i l i t ` ] i ib i l i t ` ] i ib i l i t ` ] i ib i l i t ` ] i ib i l i t ` ] i i
cu structurile similare
din armatele statelor
membre NATO.

Ca urmare,  pr in
planurile de modernizare
ale For]e lor  Aer iene
Române, au fost deru-
late programe, cum ar fi:
modernizarea avionului
MiG-21 LanceR, a c`rui
avionic` a permis cre[te-
rea eficacit`]ii [i efici-
en]ei privind preg`tirea,
executarea [i analiza
misiunilor de lupt`; mo-
dernizarea elicopterului

IAR-330 SOCAT, care constituie prima platform`
aerian` de lupt` antiblindate; achizi]ionarea
radarelor digitale tridimensionale – FPS 117;
achizi]ionarea sistemului ASOC pentru realizarea
imagini i  aeriene complete; achizi ] ionarea
sistemelor  de ident i f icare amic–inamic;
achizi]ionarea radarelor de medie [i joas`
altitudine GAP FILLER; achizi]ionarea unui
sistem de rachete sol-aer cu b`taie medie de tip
HAWK.

Misiunile curente
[i angaj`rile viitoare

– Care sunt, domnule general-locote-– Care sunt, domnule general-locote-– Care sunt, domnule general-locote-– Care sunt, domnule general-locote-– Care sunt, domnule general-locote-
nent, principalele activit`]i în curs denent, principalele activit`]i în curs denent, principalele activit`]i în curs denent, principalele activit`]i în curs denent, principalele activit`]i în curs de
desf`[urare?desf`[urare?desf`[urare?desf`[urare?desf`[urare?

– În ultimii ani, For]ele Aeriene Române au
promovat o serie de reforme curajoase, de substan]`,
angajându-se constant pe coordonatele calit`]ii,
moderniz`rii [i eficientiz`rii utiliz`rii resurselor [i
mijloacelor din înzestrare. Un efort constant a vizat
[i vizeaz`, în continuare, crearea [i profesionalizarea
unui fond calitativ superior de cadre, determinarea
acestora s` slujeasc`, cu devotament [i fidelitate,
categoria for]elor armate c`reia îi apar]in.

Astfel, dac` Opera]iunea Althea a solicitat,
efectiv, calit`]ile exclusive de profesioni[ti ai cerului,
ai artei pilotajului, de combatan]i pe frontul luptei cu
un inamic invizibil, îns` perfid [i disimulat, consacrând
misiuneamisiuneamisiuneamisiuneamisiunea ca fapt` [i echipajulechipajulechipajulechipajulechipajul ca patrul`
combatant`, am apreciat ca oportun` angajarea altui
„pachet de for]e” în misiunea „terestr`“ de gestionare
[i conducere, în calitate de „LEAD NA„LEAD NA„LEAD NA„LEAD NA„LEAD NATION”TION”TION”TION”TION”, a
tuturor opera]iunilor care se vor derula pe aeroportul
civil [i militar din Kabul, pentru o perioad` de patru
luni. {i aceast` misiune este una f`r` precedent.

– Exist`, dincolo de riscuri, un câ[tig– Exist`, dincolo de riscuri, un câ[tig– Exist`, dincolo de riscuri, un câ[tig– Exist`, dincolo de riscuri, un câ[tig– Exist`, dincolo de riscuri, un câ[tig
u[or de cuantificat în aceast` nou` provo-u[or de cuantificat în aceast` nou` provo-u[or de cuantificat în aceast` nou` provo-u[or de cuantificat în aceast` nou` provo-u[or de cuantificat în aceast` nou` provo-
care?care?care?care?care?

––––– Nu este u[or de decelat riscurile. Îns`, eu
apreciez ca fiind mult mai important de eviden]iat
condi] ia favorabil` înv`]`ri i  [i experien]eicondi] ia favorabil` înv`]`ri i  [i experien]eicondi] ia favorabil` înv`]`ri i  [i experien]eicondi] ia favorabil` înv`]`ri i  [i experien]eicondi] ia favorabil` înv`]`ri i  [i experien]ei
realerealerealerealereale pentru deta[amentul românesc din For]ele
Aeriene, care are ocazia s`-[i probeze
profesionalismul [i capacitatea opera]ional` de a
ac]iona la conducerea unei grup`ri multina]ionale.
Misiunea onoreaz`, dar oblig` la noi eforturi. Pune
în valoare calitatea uman` [i capacitatea
managerial`. Nu-i o misiune oarecare, nu are nimic
din administrarea lini[tit` a unui aeroport, fie el cu
un trafic sus]inut, la vreme de pace. Înseamn`,
înainte de toate, expunerea la multiple amenin]`ri.
M`suri de protec]ie comune. Ac]iuni în calitate de
lider r`spunz`tor de soarta întregii grup`ri na]ionale,

Realizarea interoperabilit`]ii
cu structurile similare ale Alian]ei

Nord-Atlantice, o problem` rezolvat`
cu succes de

For]ele Aeriene Rom#ne \n cadrul
misiunilor comune

Prezen]a pilo]ilor rom#ni \n misiuni dificile este cerut`
insistent de partenerii din NATO
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dar [i de ac]iunile tuturor operatorilor aerieni [i
tere[tri din acea zon` fierbinte.

– For]ele – For]ele – For]ele – For]ele – For]ele Aeriene Române, propor]ionalAeriene Române, propor]ionalAeriene Române, propor]ionalAeriene Române, propor]ionalAeriene Române, propor]ional
cu misiunile curente [i angaj`rile viitoare,cu misiunile curente [i angaj`rile viitoare,cu misiunile curente [i angaj`rile viitoare,cu misiunile curente [i angaj`rile viitoare,cu misiunile curente [i angaj`rile viitoare,
au un plan de transformare în derulare sauau un plan de transformare în derulare sauau un plan de transformare în derulare sauau un plan de transformare în derulare sauau un plan de transformare în derulare sau
planificat a fi declan[at în viitor? Care arplanificat a fi declan[at în viitor? Care arplanificat a fi declan[at în viitor? Care arplanificat a fi declan[at în viitor? Care arplanificat a fi declan[at în viitor? Care ar
fi obiectivele imediate [i de perspectiv`fi obiectivele imediate [i de perspectiv`fi obiectivele imediate [i de perspectiv`fi obiectivele imediate [i de perspectiv`fi obiectivele imediate [i de perspectiv`
ale For]elor ale For]elor ale For]elor ale For]elor ale For]elor Aeriene Române?Aeriene Române?Aeriene Române?Aeriene Române?Aeriene Române?

– În prezent, sunt în curs de derulare programe
care contribuie la realizarea arhitecturii viitorului sistem
al Ap`r`rii Aeriene, cum ar fi: modernizarea
elicopterelor IAR-330 pentru misiunile de transport
aerian; achizi]ionarea sistemelor de naviga]ie aerian`
[i de aterizare de precizie;  realizarea sistemului de
comand` [i control aerian na]ional; achizi]ionarea de
avioane de transport între teatre [i intra-teatru;
achizi]ionarea [i modernizarea sistemelor de rachete
sol-aer [i a sistemelor ap`rare aerian` cu raz` scurt`
de ac]iune; continuarea contractului de achizi]ionare
a radarelor de tipul GAP FILLER; achizi]ionarea
avionului multirol.

Am semne serioase c` [i în viitor conducerea
Ministerului Ap`r`rii Na]ionale va avea în aten]ie
alocarea unor resurse similare anilor anteriori, astfel
încât investi]iile angajate [i cele planificate s` poat`
fi sus]inute bugetar, iar cea mai valoroas` avere –
oamenii – s`-[i des`vâr[easc` profesionalismul.

Certificarea competen]ei
[i provoc`rile viitorului

––––– Anul 2006 este unul al pragurilorAnul 2006 este unul al pragurilorAnul 2006 este unul al pragurilorAnul 2006 este unul al pragurilorAnul 2006 este unul al pragurilor
valorice de demonstrat. Ce înseamn`,valorice de demonstrat. Ce înseamn`,valorice de demonstrat. Ce înseamn`,valorice de demonstrat. Ce înseamn`,valorice de demonstrat. Ce înseamn`,
domnule general-locotenent, dardomnule general-locotenent, dardomnule general-locotenent, dardomnule general-locotenent, dardomnule general-locotenent, dar, mai ales,, mai ales,, mai ales,, mai ales,, mai ales,
ce presupune aceasta pentru For]elece presupune aceasta pentru For]elece presupune aceasta pentru For]elece presupune aceasta pentru For]elece presupune aceasta pentru For]ele
Aeriene Române?Aeriene Române?Aeriene Române?Aeriene Române?Aeriene Române?

– Anul 2006 este un timp al începerii procesului
complex de evaluare [i de certificare a structurilor de

for]e angajate de România, ca aliat între statele
Tratatului Nord-Atlantic. Iar For]ele Aeriene de]in
majoritatea în privin]a obiectivelor for]ei.obiectivelor for]ei.obiectivelor for]ei.obiectivelor for]ei.obiectivelor for]ei.
Concep]ia mea este c` pachetele de for]e pachetele de for]e pachetele de for]e pachetele de for]e pachetele de for]e
generate de structura noastr` – atunci când primeaz`
profesionalismul individual [i spiritul de echip` – nu
au cum s` nu fie [i acceptate. Cunosc în detaliu
performan]ele profesioni[tilor din For]ele Aeriene. Îns`,
[tiu în egal` m`sur` c` un deta[ament, indiferent
care i-ar fi specialitatea, m`rimea ori valoarea tactic`,
nu se preg`te[te peste noapte. Presupune eforturi,
cel mai des anonime. Disipate în spiritul onest de
camaraderie al oric`rui lupt`tor. Când ai de îndeplinit
misiuni deosebite, în]elegerea [i sus]inerea trebuie
s` fie pe m`sur`. Asta înseamn`, în primul rând,
promisiune onorat`. Iar onoarea, cu atât mai mult
onoarea militar`, este o chestiune de civiliza]ie.

– Din triada misiunilor onorate, lipse[te– Din triada misiunilor onorate, lipse[te– Din triada misiunilor onorate, lipse[te– Din triada misiunilor onorate, lipse[te– Din triada misiunilor onorate, lipse[te
avia]ia de vân`toare. Unde îi afla]i deve-avia]ia de vân`toare. Unde îi afla]i deve-avia]ia de vân`toare. Unde îi afla]i deve-avia]ia de vân`toare. Unde îi afla]i deve-avia]ia de vân`toare. Unde îi afla]i deve-
nirea?nirea?nirea?nirea?nirea?

– Mediul aerian este un t`râm al statelor bogate.
Nu spun o noutate. Este o eviden]` a unui secol de
avia]ie. Îns`, diviziunea muncii pe cerul r`zboinic ori
pa[nic al planetei ce-[i trimite mesagerii prin Cosmos,
presupune înv`]`tur`. Înseamn` pricepere. Reclam`
talent. Necesit` sacrificiu. Avia]ia de vân`toare s-a
consacrat din începuturi ca arm` a permanen]ei, treaz`,
ager` [i determinant` în asanarea oric`rei forme de
agresiune. Aceasta i-a r`mas [i ast`zi determinarea.

„BALTIK  2007" va fi misiunea extern` viitoare,
desf`[urat` la nord de… vest, în ]`rile baltice,
sus]inut` de avia]ia de vân`toare. Serviciul de lupt`
„Poli]ie Aerian`“ este misiunea executat` la vreme
de pace, în timp de criz`, dar mai ales la r`zboi.
Avem tradi]ie în executarea acestui gen de misiuni.
S-au executat în România de când exist` avia]ie
militar`. Nu am nici cea mai mic` emo]ie din acest
punct de vedere. Misiunea are în spate ore de zbor [i
oameni antrena]i înc` din anii 1995–1996, când am
debutat cu misiuni comune interne [i interna]ionale
în cadrul Parteneriatului pentru Pace.

În concluzie, putem aprecia c` prin capacit`]ile
sale, For]ele Aeriene Române pot contribui la
descurajarea [i prevenirea agresiunii, solu]ionarea
unor situa]ii de criz`, contracararea puterii aeriene a
unui eventual agresor, desf`[urarea unei ap`r`ri
strategice active [i câ[tigarea ini]iativei, îndeplinirea
scopului final, precum [i a obliga]iilor asumate de
statul român prin tratate [i alian]e.

– Cum sunt percepute For]ele – Cum sunt percepute For]ele – Cum sunt percepute For]ele – Cum sunt percepute For]ele – Cum sunt percepute For]ele AerieneAerieneAerieneAerieneAeriene
Rom#ne de c`tre alia]i i din NARom#ne de c`tre alia]i i din NARom#ne de c`tre alia]i i din NARom#ne de c`tre alia]i i din NARom#ne de c`tre alia]i i din NATTTTTO, prinO, prinO, prinO, prinO, prin
prisma misiunilor \ncredin]ate [i executate,prisma misiunilor \ncredin]ate [i executate,prisma misiunilor \ncredin]ate [i executate,prisma misiunilor \ncredin]ate [i executate,prisma misiunilor \ncredin]ate [i executate,
la doi ani de la integrarea \n la doi ani de la integrarea \n la doi ani de la integrarea \n la doi ani de la integrarea \n la doi ani de la integrarea \n Alian]a Nord-Alian]a Nord-Alian]a Nord-Alian]a Nord-Alian]a Nord-
At lant ic`?At lant ic`?At lant ic`?At lant ic`?At lant ic`?

– Misiunile executate de For]ele Aeriene Rom#ne
\n decursul ultimilor doi ani, al`turi de partenerii din
NATO, au confirmat faptul c` suntem o structur` de
for]e compatibil` cu cerin]ele [i misiunile Alian]ei
Nord-Atlantice, iar corecta orientare [i rapiditatea
transform`rii a fost remarcat`, \n aprecieri exprimate
f`r` rezerve, de structurile de conducere ale NATO.
Ne-am dovedit \n acest r`stimp capacitatea, valoarea,
adaptabilitatea, profesionalismul.

M`rturie privind \ncrederea \ntr-un partener
capabil [i credibil sunt misiunile complexe stabilite
de c`tre comandamentele NATO pentru For]ele
Aeriene Rom#ne: ALTHEA; KAIA; BALTIK 2007.
Avioanele MiG-21 LanceR, aparatele de transport
C-130 Hercules [i elicopterele IAR-330 SOCAT au
ac]ionat irepro[abil de pe multe din aerodromurile
]`rilor NATO sau partenere, personalul navigant [i
de comand` s-a ridicat \ntotdeauna la nivelul
a[tept`rilor, la exigen]ele impuse de misiunile la care
au participat.

Dovada aprecierilor pozitive de care se bucur`
For]ele Aeriene Rom#ne o constituie faptul c`, [i a[
dori s` subliniez acest aspect, prezen]a noastr` \n
misiuni dificile este cerut` insistent de partenerii din
NATO. Iar acest lucru nu este la \ndem#na oricui.

– Ce dori]i s` transmite]i, domnule– Ce dori]i s` transmite]i, domnule– Ce dori]i s` transmite]i, domnule– Ce dori]i s` transmite]i, domnule– Ce dori]i s` transmite]i, domnule
general-locotenent, personalului din For]elegeneral-locotenent, personalului din For]elegeneral-locotenent, personalului din For]elegeneral-locotenent, personalului din For]elegeneral-locotenent, personalului din For]ele
Aeriene Rom#ne [i nu se reg`se[te \nAeriene Rom#ne [i nu se reg`se[te \nAeriene Rom#ne [i nu se reg`se[te \nAeriene Rom#ne [i nu se reg`se[te \nAeriene Rom#ne [i nu se reg`se[te \n
aceast` convorbire special`?aceast` convorbire special`?aceast` convorbire special`?aceast` convorbire special`?aceast` convorbire special`?

– Este o certitudine faptul c` misiunile For]elor
Aeriene vor fi, \n viitorul apropiat, din ce \n ce mai
dificile, mai apropiate de realitatea dur` a conflictului
aerian modern. Astfel, exigen]ele vor spori, \ns`
motiva]ia [i satisfac]iile profesionale vor fi, de
asemenea, pe m`sura cerin]elor.

|n aceste condi]ii, statutul de militar al For]elor
Aeriene Rom#ne trebuie s` se manifeste la nivelul
fiec`ruia dintre noi prin con[tientizarea faptului c` va fi
necesar s` facem fa]`, \n orice moment, provoc`rilor,
muncii responsabile, \ntr-o echip` interna]ional̀  al c`rei
scop este de a face lumea mai sigur` [i mai bun`.

Din aceste considerente, le doresc oamenilor din
categoria noastr` de for]e s` se impun`, \n continuare,
\n postura de cei mai valoro[i militari rom#ni.

––––– A[a s` fie, domnule general-loco-A[a s` fie, domnule general-loco-A[a s` fie, domnule general-loco-A[a s` fie, domnule general-loco-A[a s` fie, domnule general-loco-
tenent! V` mul]umim foarte mult!tenent! V` mul]umim foarte mult!tenent! V` mul]umim foarte mult!tenent! V` mul]umim foarte mult!tenent! V` mul]umim foarte mult!

A consemnat,
comandor

DUMITRU BERBUNSCHI

Generalul-locotenent Gheorghe Catrina, un lider
receptiv la problemele [i la sugestiile oamenilor
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L
a \nceputul lunii martie, For]ele Aeriene

  Rom#ne au primit vizita delega]iilor
  militare ale Colegiului de R`zboi al For]elor

Aeriene ale Statelor Unite ale Americii, vizit` planificat`
\n cadrul c`l`toriei de studii regionale efectuat` de
c`tre ofi]erii studen]i americani \n ]ara noastr`.

|n cadrul cursului de studii regionale studen]ii
cerceteaz`, analizeaz` [i evalueaz` o zon` geografic`
prin prisma priorit`]ilor [i responsabilit`]ilor cu care se
poate confrunta un comandant militar \n calitate de
combatant. Cursul are drept scop preg`tirea ofi]erilor
studen]i prin provocarea cre[terii interesului de a se
angaja \n mod eficient \n cercetarea zonei geografice
din punct de vedere teoretic, urm#nd ca, ulterior, s`
discute anumite probleme de interes cu liderii militari
din regiune, \n cadrul \nt#lnirilor organizate.

C`l`toriile de studii regionale ofer` fiec`rui student
ocazia de a evalua o anumit` zon` a lumii unde un
comandament regional unificat trebuie s`
implementeze strategia militar` na]ional` \n sprijinul
politicii de securitate a Statelor Unite, \n perspectiva
confrunt`rii cu provoc`rile pe care o poate \nt#mpina
For]a Expedi]ionar` Aerian` [i Spa]ial` American`.

|n]elegerea acestui proces de implementare

solicit` evaluarea complexit`]ii mediului interna]ional
de securitate al regiunii unde are loc c`l`toria de
studii [i familiarizarea cu modul \n care statele
respective r`spund cerin]elor politicii guvernamentale
ale SUA.

Cea mai eficient` modalitate de a valida
\nv`]`mintele desprinse din studiile teoretice \n cadrul
seminariilor este c`l`toria \n regiunea studiat` pentru
discu]ii directe cu reprezentan]i politici [i cu lideri
militari ai na]iunilor respective. Oportunitatea de a
discuta cu ace[tia \n propria lor ]ar` ofer` ocazia
unor discu]ii deschise [i obiective despre probleme
considerate a fi relevante.

Vizita \n Rom#nia a celor 16 cursan]i [i 2 profesori
americani a reprezentat ultima etap` a c`l`toriei de
studii care a mai cuprins Polonia, Austria [i Cehia.
Prin briefing-urile la care au luat parte \n cadrul vizitei
la Statul Major al For]elor Aeriene [i la Baza 90
Transport Aerian, ofi]erii studen]i americani au avut
prilejul:  s` \n]eleag` mai bine modul de desf`[urare
al procesului de transformare care a fost parcurs
p#n` \n prezent de c`tre For]ele Aeriene Rom#ne; 
s` cunoasc` unele aspecte referitoare la structura
de for]e \n viitorul apropiat [i programul \nfiin]`rii unor

baze americane pe teritoriul ]`rii noastre;  s`
cunoasc` modul de preg`tire al personalului navigant
[i lec]iile \nv`]ate de acesta prin participarea la misiuni
externe, transport de trupe \n teatrul de opera]ii,
participarea la misiunea „ALTHEA”, exerci]iile [i
misiunile executate \n cooperare [i colaborare cu
parteneri str`ini [i, \n mod special, cu militari din
Statele Unite;  s` cunoasc` modul actual de
colaborare al For]elor Aeriene Rom#ne cu For]ele
Aeriene ale SUA [i perspectivele acestei colabor`ri;

 s` \n]eleag` realit`]ile din Rom#nia dup` aderarea
\n Alian]a Nord-Atlantic` [i \nainte de aderarea la
Uniunea European`.

Studen]ii americani au dovedit o bun` \n]elegere
a problemelor puse \n discu]ie, iar ofi]erii din unit`]ile
vizitate au r`spuns cu promptitudine [i tact la
\ntreb`rile acestora. Studen]ii [i profesorii americani
au apreciat nivelul de preg`tire al pilo]ilor rom#ni care
particip` \mpreun` cu personal din alte state la misiuni
interna]ionale, precum [i profesionalismul ofi]erilor
de stat major afla]i \n diferite teatre de opera]ii.

Comandor ION DRAGOMIR

INSTRUIREA PERSONALULUI DIN
FOR}ELE AERIENE
ALE }~RILOR MEMBRE NATO

La sf#r[itul lunii martie a.c. a avut loc la Helsinki, Finlanda,
o conferin]` organizat` [i coordonat` de Sub-Grupul For]elor
Aeriene (Air Force SubGroup – AFSG) din cadrul Grupului de
instruire al NATO (NATO Training Group – NTG).

Activitatea a avut drept scop coordonarea modului de
instruire a personalului for]elor aeriene din ]`rile membre NATO, evaluarea
proiectelor [i a termenelor de finalizare pentru Grupul de Lucru Performan]e
Umane \n Avia]ia Militar` (Human Performance in Military Aviation Working
Group) [i analizarea proiectelor SMART (Simulated Mission And Rehearsal
Training). Acestea vor asigura executarea unor exerci]ii la nivel \ntrunit, at#t la
nivel na]ional, c#t [i la nivel NATO [i IOC (Initial Operational Capability), destinate
antrenamentului echipajelor [i comenzii statului major NATO.

Concluzia rezultat` \n urma activit`]ii a constat \n faptul c` toate for]ele
aeriene ale ]`rilor participante la lucr`rile AFSG \[i reevalueaz` dimensiunea [i se
supun unui amplu proces de transformare [i modernizare pentru a putea \ndeplini
sarcini mai complexe \n contextul noului concept NRF (NATO Response Force).
Astfel, o aten]ie deosebit` se acord` \mbun`t`]irii procesului de selec]ie [i evaluare
a noilor studen]i, av#nd \n vedere trecerea de la aeronave clasice, la aeronave cu

sistem de avionic` digital. |n acest sens, reprezentantul NATO Training Group
(NTG) a prezentat obiectivele de viitor [i importan]a finaliz`rii documentelor de
lucru, care s` se transforme \n standarde de instruire a personalului navigant.

Totodat`, s-a stabilit c` Programele European Joint Jet Pilot Training
– ENJJPT [i NATO Flying Training Center – NTFC continu` s` fie cele mai
importante programe comune de formare a pilo]ilor ]`rilor membre NATO.

Formarea unor pilo]i rom#ni \n cadrul acestor programe, care s`
contribuie, ulterior, la formarea altor pilo]i \n ]ar`, constituie o modalitate
eficient` de modernizare a procesului de instruire a pilo]ilor \n For]ele
Aeriene Rom#ne.

C`pitan-comandor EUGEN SUCIU

Sub lupa speciali[tilor,

Vizita delega]iilor militare ale Colegiului de R`zboi
al For]elor Aeriene ale Statelor Unite ale Americii

Vizita delega]iilor militare ale Colegiului de R`zboi
al For]elor Aeriene ale Statelor Unite ale Americii
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|n perioada 13.03–16.03.2006 a avut loc, la
Cartierul General al NATO de la Bruxelles-Belgia,
reuniunea Subcomitetului pentru Naviga]ie al
Consiliului NATO pentru Consultare, Comand` [i
Control.

Activitatea a avut ca obiective de baz` analiza
situa]iei actuale [i a perspectivelor de evolu]ie ale
sistemelor de naviga]ie \n cadrul NATO, realizarea
colabor`rii \n vederea redact`rii [i actualiz`rii
documentelor de referin]` \n domeniul sistemelor de
naviga]ie [i, nu \n ultimul r#nd, stabilirea cadrului de
cooperare [i schimb de experien]` \ntre ]`rile membre
NATO, \n procesul test`rii [i evalu`rii echipamentelor
specifice.

Din concluziile reuniunii s-a desprins ideea c`
for]ele Alian]ei Nord-Atlantice trebuie s` dispun` de
informa]ii de pozi]ie, naviga]ie [i sincronizare
accesibile la nivel global, protejate la interferen]e

Evolu]ia sistemelor de

naviga]ie \n cadrul NATO
(inten]ionate sau acciden-
tale) [i cu acces restric-
]ionat.

De asemenea, s-a
stabilit c` p#n` \n anul
2017, echipamentul de
baz` pentru apropiere de
precizie [i aterizare va fi
radarul de precizie – PAR,
iar dup` anul 2018, acesta
va fi \nlocuit cu Sistemul
de Apropiere de Precizie [i
Aterizare – PALS.

Totodat`, a fost ana-
lizat` posibilitatea ca Serviciul Guvernamental (PRS)
al sistemului GALILEO s` dispun` de aplica]ii [i \n
domeniul militar. Pentru aceasta, este necesar`
evaluarea implica]iilor unei posibile utiliz`ri, \n comun,

ale serviciilor oferite de sistemele GPS [i GALILEO.

Maior ing. PETRU{ NEAC{U

|n cursul lunii martie a.c. a avut
loc la Cartierul General al NATO de la
Bruxelles, Belgia, reuniunea Comitetului
pentru Naviga]ie, Comunica]ii [i
Supraveghere al Comitetului NATO
pentru Managementul Traficului Aerian
– NATMC-CNS.

Principala tem` de discu]ie a fost

NAVIGA}IE,
COMUNICA}II
{I
SUPRAVEGHERE
AERIAN~
|N NATO

cre[terea substan]ial` a traficului aerian
\n Europa, fapt ce reprezint` una din
marile provoc`ri pentru avia]ia militar`
[i civil`, \n \ncercarea comun` de a
stabili noile direc]ii de dezvoltare ce vor
fi necesare, astfel \nc#t s` fie asigurat
accesul continuu al aeronavelor \n
spa]iul aerian. Un aspect particular \n

aceast` privin]` este reprezentat de
aeronavele militare, inclusiv cele tactice,
a c`ror cerin]` de operare \n traficul
aerian general (General Air Traffic –
GAT), c#nd zborurile sunt conduse \n
concordan]` cu regulile [i procedurile
ICAO (Organiza]ia Interna]ional` a
Avia]iei Civile) [i legisla]ia [i regulile
avia]iei na]ionale, a crescut \n ultimii
ani [i continu` s` creasc`.

Pentru gestionarea acestei situa]ii,
Comisia European`, EUROCONTROL
[i NATO au emis strategii de dezvol-

tare, recomand`ri, reguli [i proceduri
care au fost sau vor trebui transpuse
\n legisla]ia na]ional` [i care, inevitabil,
vor avea impact asupra avia]iei
na]ionale civile [i militare.

|n prezent, \n domeniul comunica]iilor
aeronautice se desf`[oar`, sub directa
coordonare a EUROCONTROL,
Programul European de Extindere
Orizontal̀  [i Vertical̀  a zonei cu ecart de
frecven]` de 8,33 KHz, ca r`spuns la
cre[terea congestiei de frecven]` \n VHF.

De asemenea, Statul Major al
For]elor Aeriene [i Direc]ia General` de
Avia]ie din Ministerul Transporturilor vor
elabora, \n acest an, un plan na]ional
unitar de aplicare privind recomand`rile
EUROCONTROL [i solicit`rile NATO
at#t pentru componenta civil`, c#t [i
pentru cea militar`.

Locotenent-colonel
NICOLAE MARIA-

ZAMFIRESCU

Este un adev`r bine cunoscut de to] i
pacien]ii care au trecut prin Sec]ia Medical`
II c` doctorii, asistentele, \ntreg personalul
ce  fo rmeaz`  aces t  m inuna t  co lec t i v  d in
Spi ta lu l  Cl in ic de Urgen]` Mi l i tar  Central
„Carol Davila” fac din profesie o datorie de
mare onoare. Dovad` num`rul mare de bolnavi
care apeleaz` la serviciile acestei sec]ii, al
celor care [i dup` externare, de[i li se ofer`
posibilitatea s` se \ndrepte c`tre alte institu]ii
medicale, mai titrate, tot aici revin. Fiindc`
indiferent de gradul sau func]ia celui aflat \n
suferin]`, pentru medicii [i asistentele de la
sec]ia sus-numit`, bolnavii sunt egali [i trata]i
cu  aceea[ i  a ten ] i e  [ i  g r i j ` ,  cu  un  \na l t
profesionalism.

Are cu c ine se m#ndr i  conf .  univ.  dr.
c o l o n e l  N i c o l a i e  T u d o r ,  [ e f u l  S e c ] i e i

NAVIGA}IE,
COMUNICA}II
{I
SUPRAVEGHERE
AERIAN~
|N NATO

Medical` II, el \nsu[i un profesionist [i un fin
p s i h o l o g ,  u n  d i a g n o s t i c i a n  d e  e x c e p ] i e .
C o l o n e l u l  d r .  L i v i u  V e r d e [ ,  l o c o t e n e n t -
colonelul dr. Mihai Cojocaru, doamnele doctor
Jinga [i Ioni]`, ajutoarele sale cu mai mult`
experien]`, sunt seconda]i \ndeaproape de
c`pitan dr. Raluca Costache, aflat` la cap`tul
reziden]iatului, mereu cu acela[i binef`c`tor
[i \ncurajator z#mbet pe buze [i cu o mare
iub i re  [ i  \n ]e le -
gere fa]` de sufe-
rin]a celui de pe
pa tu l  de  sp i t a l .
De  asemenea ,
locotenentu l  dr .
D a n i e l  C r i s t e a
reprezint` un nu-
me de cert` per-
spec t i v` ,  ce  se
va afirma negre-

[it [i de care se va vorbi, cu siguran]`, la
superlativ \n medicina militar`.

Am avut prilejul s` discut`m \n mai multe
r#nduri cu militari \n termen, cadre active [i
\n rezerv` din For]ele Aeriene, veterani de
r`zboi, membri de familie care au fost, la un
moment dat, interna]i \n aceast` sec]ie. To]i
au avut numai cuvinte de laud` la adresa
medicilor, a asistentelor medicale, \n frunte
cu  as i s t en ta  [e f` ,  omn ip rezen ta  [ i
a t o t [ t i u t oa rea  doamn`  Magda  Ch i r i ac .
|ns`n`to[ i ] i  sau  pe  ca le  de  a  sc`pa de
efectele bolilor care i-au marcat mult timp,
ace[ti oameni la care ader`, cu toat` inima
[ i  cu  to t  su f le tu l  [ i  semnata ru l  aces to r
r#nduri, admir` minunatul colectiv al Sec]iei
Medical` II.

Comandor (r) PETRE B@N~
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|n cursul lunii martie a.c. a avut loc la Cartierul
General al NATO de la Bruxelles, Belgia, reuniunea
Grupului de Lucru pe linie de Comunica]ii al
Organiza]iei pentru Managementul Sistemului de
Comand`-Control Aerian al NATO (NACMO) –
ACCS Communication Working Group (ACWG).

|n cadrul \ntrunirii au fost abordate subiecte
privind pachetele de capabilit`]i referitoare la
sistemul de comunica]ii [i control aerian [i a
studiului de implementare al acestora \n domeniul
comunica]iilor sol-aer-sol, comunica]iilor sol-sol [i
securitatea informa]iilor.

La aceast` activitate au fost invita]i, pentru
prima dat`, cu statut de observatori, [i reprezentan]i
na]ionali din noile state membre NATO. Astfel, din
cele [apte noi state integrate \n Alian]a Nord-
Atlantic`, numai Lituania, Slovacia [i Rom#nia au
fost reprezentate la lucr`rile acestui grup de lucru,
\ntruc#t noile na]iuni NATO sunt \n curs de a fi

Reuniune de lucru

Managementul asigur`rii comunica]iilor
\n cadrul sistemului de comand`

[i control aerian al NATO
implicate \n programul ACCS (sistem de
comand` [i control aerian).

ACWG este un grup de comunica]ii pentru
ACCS, ce \[i desf`[oar` activitatea sub
directa coordonare a NACMA (Agen]ia NATO
pentru Managementul programului ACCS), iar
principalele sarcini ale grupului constau \n: 
armonizarea proiectului [i cerin]elor de comunica]ii
pentru ACCS cu planurile [i sistemele din NATO [i
cu cele na]ionale;  coordonarea efectiv` cu alte
grupuri de lucru cu activitate relevant` pentru ACCS;

 dezvoltarea politicii [i arhitecturii comunica]iilor
pentru sistemele dislocabile din ACCS.

|n acest moment se afl` \n derulare, \n cadrul
Programului SCCAN, dezvoltarea unor re]ele de
comunica]ii, utiliz#nd ca suport re]eaua RTP-STAR,
destinate for]elor opera]ionale.

Informa]iile prezentate \n cadrul acestui grup de
lucru constituie aspecte importante pentru

armonizarea proiectului na]ional cu cerin]ele NATO.
De asemenea, prezen]a unui reprezentant na]ional
\n grupul de lucru, ar reprezenta o oportunitate
pentru ]ara noastr` \n scopul promov`rii
infrastructurii de comunica]ii, ca suport pentru
instalarea unui ARS (element ACCS care
\ndepline[te func]iile de control al misiunilor aeriene,
producere a imaginii aeriene recunoscute – RAP [i
fuziune a senzorilor) \n Rom#nia.

Locotenent-colonel
NICOLAE MARIA-ZAMFIRESCU

| n perioada 16–31.03.2006, cu ocazia „Zilei NATO”, la Baza 90 Transport
Aerian s-a desf`[urat Campionatul de fotbal \n sal`, organizat de

Statul Major al For]elor Aeriene, cu participarea a opt echipe: dou` de la Statul
Major al For]elor Aeriene [i c#te o echip` de la Jandarmeria Rom#n`, Academia
de Poli]ie, C.O.A.P., Brigada 1 Rachete Sol-Aer, Statul Major al For]elor
Navale [i Baza 90 Transport Aerian. Echipele au fost repartizate prin tragere

la sor]i, \n dou` grupe, primele dou` echipe din fiecare grup` merg#nd mai
departe \n semifinale.

|n finala mare, echipa Bazei 90 Transport Aerian a \nvins echipa Statului
Major al For]elor Aeriene, ocup#nd astfel locul I, \n timp ce echipele Brig`zii
1 Rachete Sol-Aer [i Academiei de Poli]ie [i-au disputat finala mic`, prima
ie[ind \nving`toare.

Premierea echipei c#[tig`toare s-a desf`[urat \n data de 31.03.2006, pe
Baza Sportiv` a Statului Major al For]elor Aeriene, \n prezen]a generalului-generalului-generalului-generalului-generalului-
maior Mihail Orzea]`.maior Mihail Orzea]`.maior Mihail Orzea]`.maior Mihail Orzea]`.maior Mihail Orzea]`.

C`pitan MARIUS {TEFAN
ofi]er cu Educa]ia Fizic`, Baza 90

Transport Aerian

Campionat de fotbal

|n data de 23 martie 2006, la
{coala de Aplica]ie pentru For]ele
Aeriene “Aurel Vlaicu” [i {coala
Militar` de Mai[tri [i Subofi]eri a
For]elor Aeriene „Traian Vuia”, a avut
loc vizita de lucru a loc]iitorului
ata[atului ap`r`rii al Marii Britanii la
Bucure[ti, comandantul decomandantul decomandantul decomandantul decomandantul de
escadril` Mark Stanleyescadril` Mark Stanleyescadril` Mark Stanleyescadril` Mark Stanleyescadril` Mark Stanley.....

Vizita oficialului a avut ca scop
monitorizarea proiectului demarat \n
cursul anului 2003 privind imple-
mentarea modelului britanic de
preg`tire militar` de tip „Leadership”,
model prin care elevii [colariza]i la
Boboc, de[i de forma]ie tehnic`, vor
trebui s` de]in`, la absolvire, pe l#ng`
cuno[tin]ele de specialitate, [i

OASPE}I
DIN
MAREA BRITANIE
LA BOBOC

cuno[tin]e privind modul de conducere
al grupurilor mici.

Pe parcursul \nt#lnirii s-au
prezentat informa]ii [i aspecte
referitoare la rolul celor dou` institu]ii
de \nv`]`m#nt, vizit#ndu-se at#t
facilit`]ile de zbor, c#t [i cele adminis-
trative, logistice, de instruc]ie [i
\nv`]`m#nt. De asemenea, au fost
organizate  briefing-uri de informare
cu  personalul  didactic [i cu staff-ul
de conducere.

„Suntem convin[i c` prin
activitatea didactic` intens` ce se
desf`[oar` aici, prin talent, devota-
ment, pasiune [i munc` sus]inut` se
caut` atingerea nivelurilor de instruire
conform standardelor de performan]`
din NATO”, a declarat comandantulcomandantulcomandantulcomandantulcomandantul
de escadril` Mark Stanleyde escadril` Mark Stanleyde escadril` Mark Stanleyde escadril` Mark Stanleyde escadril` Mark Stanley.....

Locotenent-comandor
DAN HAGEANU
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General de flotil` aerian`
Ion {TEFAN,
director RoIAS – 2006

Privilegiul de a zbura le-a fost d`ruit doar p`s`rilor. Omul a
inventat un aparat pentru a gusta bucuria zborului, pe care Dumnezeu
nu a vrut s` i-o d`ruiasc`. Astfel, s-a n`scut avionul – simbioza
perfect` \ntre om [i pas`re, dintre cumin]enia pasului [i visul de
zbur`tor. Cereasca treime a aeronauticii rom#ne[ti a sfin]it idealul
zborului: Traian Vuia, Henri Coand`, Aurel Vlaicu. Iar l#ng` at#tea
stele sclipitoare, alte stele f`r` nume au ars \n propriul lor vis, pentru
a \mplini n`zuin]a de a zbura.

C#nd privi]i cerul, fascina]i de elegan]a cu care zboar` o pas`re,
opri]i-v` o clip` [i \ncerca]i un joc al imagina]iei: suprapune]i aripilor
p`s`rii, aripile unui avion [i spiritul unui pilot. Ve]i tr`i un sentiment de
uimire, de fascina]ie [i tr`inicie.

Dac` vre]i s` vede]i oameni care-[i sfideaz` condi]ia de fiin]`
f`r` aripi, v` a[tept cu mare pl`cere la o „parad` celest`“, c`tre
sf#r[itul „lunii Cuptor”, \n Baza Aerian` „Mihail Kog`lniceanu”, unde
vom fi preg`ti]i s` pred`m o lec]ie de curaj [i virtute a [oimilor cu aripi
f`cute, [i nu n`scute. Aici, va fi ceremonialul cerului [i al p`m#ntului,
preg`tit sub semnul colabor`rii cu to]i care iubesc AVIA}IA [i care
cred c` „un kilometru de autostrad` te duce un kilometru, dar un
kilometru de pist` te duce oriunde”.

Celor care [tiu c` spectacolul aerian este tradi]ie [i inova]ie,
matematic` [i poezie, ambi]ie [i \n]elepciune, le fac invita]ia de a fi
prezen]i la acest mare eveniment aeronautic, pentru a descifra
traiectoriile „desenate” pe cer de aviatori rom#ni [i str`ini, din peste
dou`zeci de ]`ri, de para[uti[ti militari [i civili, de a[ii unei profesii
ridicat` la rang de m`iestrie,  iar la sol, \n expozi]ia static`, pentru a
cunoa[te aeronave moderne, de ultim` genera]ie.

Celor care p`[esc pentru prima dat̀  \n acest „univers al miracolului
[i riscului”, le propun s` ne cunoasc` pentru a sim]i puterea fierului [i
suple]ea g#ndului rebel. Atmosfera unic` a Spectacolului Aerian
Interna]ional, v` va oferi o oportunitate rar` de a tr`i o experien]`
diversificat` [i bogat`, la o distrac]ie grozav` [i multe puncte de
interes.

V` a[tept cu ner`bdare s` admira]i aeronavele multirol, la sol [i
\n zbor, s` v` \nt#lnesc la RoIAS – 2006, indiferent dac` sunte]i un
prieten vechi sau nou. Eu [i colegii mei vom fi preg`ti]i s` prezent`m
un mare spectacol aerian cu sprijinul celor ce iubesc avia]ia [i pentru
care CERUL  \nseamn` ACAS~.

ROM@NIA

20 de aeronave MiG-21; 4 aeronave L-39;
7 aeronave IAR-99 {OIM; 2 aeronave C-130 HERCULES; 20

de aeronave IAR-330 SOCAT; 9 aeronave IAR-316; 8 aeronave
IAK-52; forma]ii de acroba]ie aerian` ale avia]iei sportive
(aeronave de tipul Extra 300L, Gliders IS 28 B2, ZLIN 142,
IAR 46); lans`ri de para[uti[ti.

RoIAS 2006,

Centenarul Zborului Mecanic  –

Un Spectacol Eveniment

– peste 30 de ]`ri
invitate;
– peste 100 de
aeronave;
– peste 1000 de
speciali[ti de avia]ie.

29-30 iulie 2006/Aeroportul Mihail Kog`lniceanu/Constan]a

www.roias.ro
Urm#ndu-[i visul de a zbura, rom#nul Traian Vuia a efectuat, \n

data de 18 martie 1906, pe c#mpul de la Montesson, Fran]a, primul
zbor mecanic cu un aparat mai greu dec#t aerul, reu[ind s`
p`r`seasc` orice contact cu solul prin propriile mijloace de bord
ale avionului. Traian Vuia devenea, astfel, realizatorul zborului
mecanic.

Acum, la \mplinirea a o sut` de ani de la acest eveniment care a
schimbat nu doar cursul istoriei, ci [i modul de a g#ndi [i a ac]iona
al omului, se cuvine s` ne oprim o clip` pentru a-i “venera” pe cei
care au \ndr`znit [i s-au sacrificat pentru cauza avia]iei.

Deoarece cultura unui popor [i gradul lui de civiliza]ie se pot
aprecia dup` cum acesta [tie s` perpetueze memoria [i faptele
oamenilor s`i ilu[tri care s-au sacrificat cu abnega]ie pe altarul [tiin]ei,
pentru binele omenirii.

http://www.roias.ro
http://www.roias.ro
Adrian Bontas
Observaatie
Vezi www.roias.roMenu   Participare

http://www.roias.ro/ro/participare/lista_aeronavelorROAF.php
http://www.roias.ro/ro/informatii_publice/program.php
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|n perioada 16.03–25.03.2006, compania
Lockheed Martin a organizat o conferin]` [i o vizit`
de informare a utilizatorilor de sisteme radar FPS-
117/TPS-77, activit`]i la care au participat, din
partea For]elor Aeriene Rom#ne, \n calitate de
utilizator al radarului FPS-117, generalul-maiorgeneralul-maiorgeneralul-maiorgeneralul-maiorgeneralul-maior
Marinel Nicolae Marinel Nicolae Marinel Nicolae Marinel Nicolae Marinel Nicolae [i locotenent-colonelullocotenent-colonelullocotenent-colonelullocotenent-colonelullocotenent-colonelul
Ioan Ghi]`.Ioan Ghi]`.Ioan Ghi]`.Ioan Ghi]`.Ioan Ghi]`.

Conferin]a utilizatorilor de sisteme radar FPS-
117/TPS-77 a reunit peste 80 de delega]i din 9 ]`ri
care au achizi]ionat aceste sisteme (SUA, Marea
Britanie, Germania, Italia, Canada, Islanda,
Singapore, Arabia Saudit` [i Rom#nia), scopurile
principale ale activit`]ii const#nd \n: stabilirea
unei comunic`ri unitare [i permanente \ntre
produc`tor [i beneficiari; \n]elegerea necesit`]ilor
utilizatorilor de radare [i g`sirea celor mai bune c`i
de sprijin a acestora; prezentarea tipurilor de
contracte de suport logistic practicate [i a
moderniz`rilor realizate; prezentarea unor noi
produse ale companiei Lockheed Martin; schimb
de experien]` \ntrre beneficiari.

Programul conferin]ei a cuprins o serie de
prezent`ri referitoare la aspecte privind gestionarea
sistemului radar FPS-117. |n acest sens a fost
prezentat conceptul de mentenan]` de la distan]`,
dezvoltat \n cadrul Air Logistic Center din
Sacramento, pentru controlul [i supravegherea
parametrilor radarelor FPS-117 instalate \n Alaska
(radarele achizi]ionate de Rom#nia au \ncorporat`
aceast` facilitate prin Centrul de Mentenan]` de la
Distan]`, care func]ioneaz` pe structura
echipamentului de comand` la distan]` SRCC,
dispus \n Comandamentul Opera]ional Aerian
Principal).

De asemenea, au fost prezentate modalit`]ile
de realizare ale suportului logistic, pentru radarele
FPS-117, implementate \n Marea Britanie [i Italia.
Totodat`, a fost analizat` experien]a Marii Britanii

CONFERIN}A UTILIZATORILOR

DE RADARE FPS-117

[i Italiei \n cadrul Grupului de lucru „AN/FPS-117
Support Conference”, acesta reprezent#nd organismul
de conducere [i coordonare ale activit`]ilor de suport
logistic, pentru radarele FPS-117, desf`[urate de
NAMSA.

|n ceea ce prive[te nout`]ile tehnice [i tehnologice
ale radarelor FPS-117, analizate \n cadrul conferin]ei,

acestea constau \n: reducerea num r̀ului de module
componente de la 400 la numai 27; \nlocuirea
sistemului de operare Windows 2000/NT cu Windows
XP; cre[terea capacit`]ii de calcul cu 40 la sut`;

echiparea instala]iei de emisie cu un nou sintetizator
de frecven]e mai compact [i mai fiabil – peste 13.500
ore de func]ionare (modernizare executat` deja la
radarele din Rom#nia). Totodat̀ , un moment important,
\n cadrul prezent`rilor, a fost marcat prin realizarea
demonstra]iei practice a moderniz`rii procesorului de
date (DP) [i de semnal (SP).

Din concluziile conferin]ei s-a desprins faptul
c` state ca SUA, Anglia, Germania, Italia au dez-
voltat niveluri superioare de mentenan]` proprii
(DEPOT III). |n paralel, unele dintre acestea (Anglia,
Germania, Italia) beneficiaz` [i de serviciile
logistice ale NAMSA. De asemenea, compania
Lockheed Martin sprijin` \nfiin]area unor centre
regionale de mentenan]`, astfel de centre
func]ion#nd deja \n Marea Britanie [i \n Italia.

To]i beneficiarii au ar`tat c` performan]ele
radarului FPS-117/TPS-77 fac din acesta principalul
radar terestru de supraveghere la mare distan]` din
lume, iar moderniz`rile aduse de firma produc`toare
determin` prelungirea, cu 10–12 ani a duratei de
exploatare a radarelor FPS-117, dincolo de limita
normal` de 20 de ani.

Locotenent-colonel IOAN GHI}~

Vizita de informare la Centrul de Excelen]`
Lockheed Martin – Lighthouse – din Suffolk,
Virginia, a permis delega]iei rom#ne s` se
informeze asupra preocup`rilor companiei \n
domeniul sistemelor de comand`-control [i de
simulare a unor situa]ii din teatrele de opera]ii.
Astfel, pornind de la scenarii proprii sau de la
scenarii [i cerin]e emise de entit`]i din domeniul ap`r`rii [i securit`]ii SUA, sunt
realizate [i testate, \n detaliu, diferite variante de r`spuns la criz`. |n cadrul
preocup`rilor acestui centru, un loc aparte \l reprezint` „R`zboiul asimetric”,
managementul fluxului de date [i dimensionarea canalelor de comunica]ii, \n timp
ce securitatea transmisiilor de date este realizat` prin produse hardware [i software.
Informa]iile primare preluate de la diver[i senzori sau sisteme de arme (rachete
MEADS, sisteme de avertizare timpurie aeropurtate APS-145 sau AHE, sisteme
radar terestre de supraveghere, avioane de lupt` sau avioane f`r` pilot etc.) sunt
comparate cu „amprentele” din bibliotecile de date ale sistemului [i, prin identificare,
permit luarea rapid` a deciziei sau informarea diferitelor elemente din c#mpul de

lupt` (trupele speciale, bateriile de rachete,
lupt`torii individuali, structuri ale administra]iei
etc.).

De asemenea, Centrul de Excelen]` dispune
de un simulator performant pentru avionul de
lupt` F-35, care permite instruirea pilo]ilor [i
integrarea lui \n simularea misiunilor globale.
Periodic, sunt convocate echipe reprezent#nd
diverse structuri ale sistemului de ap`rare, c`rora
le sunt prezentate faze ale produselor, \n scopul
analizei specializate [i ob]inerii reac]iei unor
structuri competente fa]` de sistemul realizat.
Totodat`, Centrul de Excelen]` poate primi spre
studiu [i rezolvare concep]ii de opera]ii.

CONFERIN}A UTILIZATORILOR

DE RADARE FPS-117
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EVENIMENT

Ziua de 18 martie 1906 avea
s` r`m#n`, \n con[tiin]a locui-
torilor micu]ei comune Monte-
sson, aflat` la c#]iva kilometri
de Paris, o zi de referin]` privind
\ndeplinirea unuia dintre visele
ancestrale ale omenirii – zborul.
Chiar dac` cel care a reu[it
pentru prima dat` acest lucru nu
a fost un compatriot, el avea s`
devin` cel mai iubit simbol de
c`tre localnici.

Astfel, la 100 de ani de la
efectuarea primului zbor
mecanic, personalitatea celui
care a fost Traian Vuia s-a aflat,
din nou, \n prim-planul aten]iei
comunit`]ii franceze din
Montesson. |n data de 18 martie
2006, prim`ria ora[ului Monte-

sson a organizat o serie de
evenimente pentru cinstirea
memoriei inginerului rom#n,
celui care avea s` fac`, prin

activitatea sa, cunoscut numele
localit`]ii franceze pe \ntreg
mapamondul.

Desf`[urat` \n prezen]a
oficialit`]ilor franceze, repre-
zentate de primarul ora[ului
Montesson, Jean-Francois Bel
[i de directorul Muzeului Aerului
[i Spa]iului, Gerard Feldzer, [i
a [efului Cancelariei primului
ministru al Rom#niei, ministrul
Aleodor Fr#ncu, marcarea
centenarului zborului lui Traian
Vuia a cuprins mai multe activit`]i
organizate sub patronajul
directorului general al UNESCO,
Koichiro Matsuura. Dintre
acestea, cele mai interesante
s-au dovedit a fi lansarea, de c`tre
ministrul rom#n, a emisiunii

filatelice speciale „Centenarul
Traian Vuia”, prin care au fost
introduse \n circuitul po[tal o
serie de 3 timbre [i o coli]`

filatelic` perforat`,
precum [i dou` pli-
curi „prima zi” [i trei
c`r]i po[tale [i pre-
zentarea detaliat` a
e v e n i m e n t e l o r
petrecute \n ziua de
18 martie 1906.

De asemenea,
participan]ii la eve-
niment au omagiat
memoria inventato-
rului rom#n prin
depunerea de co-
roane la statuia lui
Traian Vuia aflat` \n
pia]a central` cu
acela[i nume, din
centrul Monte-
sson-ului.

La manifestare
au mai participat, ca
invita]i speciali,
ambasadorul Rom#niei la Paris,
Sabin Pop, delegatul permanent
al Rom#niei pe l#ng` UNESCO,
ambasadorul Andrei Magheru
[i pre[edintele Consiliului
General [i deputat de Yvelines,

Pierre Bedier, precum [i o
delega]ie a For]elor Aeriene
Rom#ne, condus` de generalul
de flotil` aerian` Liviu
Burhal`.

Fideli memoriei lui Traian Vuia care,
\n anul 1934, a vizitat uzinele IAR de la
Bra[ov, peste o sut` de aviatori, studen]i
[i ofi]eri bra[oveni au rememorat, \n data
de 18 martie,  cutez`toarea isprav` a
inginerului rom#n – desprinderea de sol
cu un aparat mai greu dec#t aerul doar
prin mijloacele mecanice ale acestuia, \n
istorica zi de 18 martie 1906.

Simpozionul „100 de ani de la zborul
lui Traian Vuia”, desf`[urat cu
participarea Academiei For]elor Aeriene
„Henri Coand`“ din Bra[ov, a Funda]iei
Aerospa]iale Rom#ne, Asocia]iei Rom#ne
pentru Propaganda Istoriei [i
Aeronauticii [i a Asocia]iei Generale a
Inginerilor din Rom#nia, a oferit
participan]ilor un prilej deosebit pentru
a-l repune \n drepturi pe adev`ratul
p`rinte al avionului modern.

CENTENAR “TRAIAN VUIA”
LA BRA{OV

Bra[ovenii, care se
m#ndresc cu amintirea
cuvintelor adresate de
Traian Vuia \ntr-o scri-
soare c`tre inginerul
George Lipovan, \n anul
1935, \n care aviatorul
spunea: „am vizitat fabrica
aeronautic` din Bra[ov [i
am fost surprins c` este
at#t de bine \nzestrat`“, au
]inut s` fie printre primii
care evoc` faptele deose-
bite ale inventatorului
rom#n. Simultan cu
activitatea desf`[urat` la

Poalele T#mpei, manifest`ri similare
speciale au avut loc la Academia Rom#n`,
la Muzeul Avia]iei [i la Montesson, l#ng`
Paris.

http://www.montesson.fr/montesson/auto_down.asp?file=med_70.pdf
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|n cadrul manifest`rilor organizate cu ocazia
s`rb`toririi, sub egida „100 de ani de zbor mecanic”,
a Centenarului „Traian Vuia” de c`tre Statul Major al
For]elor Aeriene, la Baza 90 Transport Aerian s-a
desf`[urat, \n data de 17 martie, „Ziua Por]ilor
Deschise”.

Activitatea, care a beneficiat de suportul
compartimentului de Rela]ii Publice din cadrul
categoriei de for]e amintite, a oferit posibilitatea, \n

premier`, unui grup de elevi de la colegiul bucure[tean
„Sf#ntul Sava” de a se familiariza cu terminologia
specific` avia]iei militare, de a se bucura de
prezentarea detaliat` a caracteristicilor unei posibile
viitoare meserii sau pasiuni [i, nu \n ultimul r#nd, de

ZIUA „POR}ILOR

DESCHISE” LA BAZA 90

TRANSPORT AERIAN
a vedea la lucru speciali[ti ai
For]elor Aeriene Rom#ne.

„Este o bun` ocazie pentru
crearea unor rela]ii socio-umane
inedite, este, de asemenea, o
oportunitate oferit` cu d`rnicie
de c`tre reprezentan]ii avia]iei
militare rom#ne pentru
asigurarea unei c#t mai corecte [i mai variate analize

privind cariera viitoare a elevilor”,
ne-a declarat diriginta clasei,
doamna Liana IbrionLiana IbrionLiana IbrionLiana IbrionLiana Ibrion.

O atrac]ie deosebit`, \n cadrul
evenimentului, a reprezentat-o
prezentarea misiunilor bazei, a
specificului acesteia, precum [i a
unei p`r]i a tehnicii din dotare.

Intensitatea cognitiv` a elevilor
a atins, \ns`, pragul maxim \n
momentul detalierii activit`]ilor,
obiectivelor [i regulilor de selec]io-
nare privind participarea la tab`ra
de var` pentru cerceta[i, ce va fi
organizat` \n acest an la Academia
For]elor Aeriene de la Bra[ov.

Datorit` condi]iilor ce permit participarea oric`rei
persoane, cu v#rsta \ntre 14 [i 16 ani, dornic` s`-[i
cunoasc` aptitudinile [i s`-[i dezvolte atitudinile
comportamentale,  elevii au fost extrem de aten]i la
procedura de selec]ie. Discu]iile pe care ace[tia

le-au avut cu 6 dintre absolven]ii primei tabere de
var` pentru cerceta[i, prezen]i la manifestare, au
constituit argumentul forte pentru orientarea c`tre
acest gen de preg`tire individual`.

„Credeam c` vom veni aici [i ne vom plictisi.
Trebuie s` recunoa[tem, \ns`, faptul c` pilo]ii,
tehnica pe care am v`zut-o (de[i este poate [i
rezultatul impactului cu un fapt sau o imagine inedit`),
prezentarea taberei de var` pentru cerceta[i, au
f`cut din aceast` plimbare o surs` concret` pentru
o posibil` op]iune viitoare. De asemenea, credem
c` ni s-au oferit [i alte elemente pentru a \n]elege
ce \nseamn` automotivarea, autocunoa[terea [i
dezvoltarea capacit`]ilor fizice [i mentale” – avea
s` remarce, la sf#r[itul activit`]ii, „[efa” clasei de
elevi, Mihaela SandraMihaela SandraMihaela SandraMihaela SandraMihaela Sandra.

Impactul pozitiv al vizitei asupra elevilor a fost
concretizat, \n final, prin propunerea repet`rii acestui
gen de activitate [i \n alte loca]ii ale For]elor Aeriene
Rom#ne.

 |n cadrul manifest`rilor
ce au avut loc cu ocazia
celebr`rii a 100 de ani de la
primul zbor al lui Traian Vuia,
{coala Militar` de Mai[tri [i
Subofi]eri a For]elor Aeriene
“Traian Vuia” [i  {coala de
Aplica]ie pentru For]ele
Aeriene “Aurel Vlaicu” au
primit vizita unui grup de
elevi ai [colii “Episcop
Dionisie Romano” din Buz`u.

PE  URMELE  LUI  VUIA
Înc` de la sosirea în institu]ie,

copiii au fost întâmpina]i de
comandantul [colii, colonelul
Andrei Ilie, care le-a urat bun
venit în acest “incubator tehnic”
al [colii militare române[ti, locul
în care eforturile genera]iilor de
instructori [i profesori militari au
fost r`spl`tite, de-a lungul anilor,
cu absolven]i eminen]i [i perso-
nalita]i marcante ale aeronauticii
române.

Dintre nume-
roasele labora-
toare [i s`li de
clas` vizitate, ex-
pozi]ia de tehnic`
- unde au putut s`
admire elicopte-
rele [i avioanele
din înzestrare - [i
muzeul [colii, au
fost loca]iile care
i-au determinat pe
copii s` întrebe

plini de pasiune: ce trebuie s`
facem ca s` devenim aviatori?

De[i scurt`, vizita [i-a atins
scopul:  cei  mici  au plecat
încânta]i de ceea ce au v`zut [i,
probabil c`, în sufletul lor de
copii [tiu acum c` la numai câ]iva
kilometri de locul în care tr`iesc
[i înva]`, exist` profesioni[ti
care prin tot ceea ce fac
demonstreaza c` sunt urma[ii
demni ai lui Vuia, cel care
spunea: “Ce importan]` are cine

a f`cut acest lucru; important
este c` el exist`. Eu nu am
c`utat niciodat` gloria,
fiindc` [tiu c` gloria pierde
adesea pe om. Eu nu lucrez
pentru gloria mea personal`,
ci  lucrez pentru gloria
geniului uman”.

Locotenent-comandor
DAN HAGEANU

Grupaj realizat de
plutonier-major SORIN S~FTOIU

ZIUA „POR}ILOR

DESCHISE” LA BAZA 90

TRANSPORT AERIAN

PE  URMELE  LUI  VUIA
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„Zi frumoas` de prim`var`, cer senin, albastru. Pu]in v#nt de nord-est
la st#nga pilotului. Aparatul a fost \mpins de la hangar la [oseaua care duce
de la Montesson la Sena.... Ma[ina continu` accelerarea [i dup` un parcurs
de circa 50 de metri pierde contactul cu solul. Aparatul se ridicase la circa
1 metru \n`l]ime [i a parcurs cam 12 metri \n aer”.

Astfel descria revista „L’Aerophile”, \n num`rul din aprilie 1906, pag. 105,
momentul istoric al primului zbor realizat de om cu un aparat mai greu dec#t
aerul, folosind un sistem propriu de propulsie, decolare [i aterizare.

|n data de 18 martie 2006, la 100 de ani de la evenimentul ce avea s`
influen]eze \ntr-o m`sur` greu de anticipat istoria [i evolu]ia omenirii,
For]ele Aeriene Rom#ne au marcat, printr-o serie de activit`]i speciale,
centenarul zborului pe care rom#nul Traian Vuia l-a efectuat \n data de 18
martie 1906 pe c#mpul de la Montesson, Fran]a.

Inaugurarea s`lii “Traian Vuia”, \n noua cl`dire a Muzeului Avia]iei de
pe strada Fabrica de Glucoz` nr. 2–4, a avut loc \n prezen]a unui numeros
public format din generali, ofi]eri [i veterani de r`zboi, iubitori ai zborului,
istorici, jurnali[ti etc.

Cu aceast` ocazie, ministrul ap`r`rii na]ionale, Teodor Atanasiu, a
dezvelit bustul din bronz al lui Traian Vuia, a t`iat panglica inaugural` [i
a vizitat sala „Traian Vuia”, unde sunt expuse planoare, avioane, tehnic`
de radioloca]ie, diorame, precum [i artilerie antiaerian`, uniforme, ordine
[i medalii, carnete [i brevete de zbor, documente [i c`r]i rare, aparate de
zbor, machete etc.

De asemenea, cei prezen]i au asistat la lansarea emisiunii filatelice
„Centenarul Zborului Traian Vuia”, precum [i la lansarea lucr`rii jubiliare
„Romanian Aeronautical Constructions”.

Manifestarea s-a \ncheiat cu vizionarea filmului documentar „Traian
Vuia”, din ciclul „Zbur`torii Rom#niei”, realizat de Televiziunea Rom#n`.

MUZEUL AVIA}IEI,  O
|n data de 2 martie 1990, printr-o Hot`r#re a Guvernului

Rom#niei, a fost \nfiin]at Muzeul Avia]iei, prestigioas` institu]ie
de cultur`, educa]ie patriotic` [i propagand` tehnico-[tiin]ific`,
structur` de referin]` a For]elor Aeriene, punct de atrac]ie
pentru un numeros [i larg public iubitor de cunoa[terea
glorioaselor tradi]ii ale aripilor rom#ne[ti.

MUZEUL AVIA}IEI,  O
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O  ISTORIE  A  ARIPILOR  ROMÂNE{TI
Primul care a lansat ideea unui muzeu

al avia]iei rom#ne a fost \nsu[i marele
istoric [i om politic Nicolae Iorga. Apoi,
dup` primul r`zboi mondial, Liga
Na]ional` Aeronautic` a f`cut primele
demersuri concrete, reu[ind s` adune
\ntr-un punct muzeistic materialul de
r`zboi capturat de armata rom#n` pe
timpul ostilit`]ilor militare. Dup` 1970,
gra]ie eforturilor generalilor Aurel
Niculescu [i Gheorghe Z`rnescu, afla]i,
\n acea vreme, la comanda avia]iei
militare, la Boboc [i Media[ s-au pus
bazele viitorului muzeu. |ns` patrimoniul
de profil a trecut, printr-un protocol, \n
zestrea actualului Muzeu Militar
Na]ional.

Dup` evenimentele din decembrie
1989, procesul realiz`rii Muzeului Avia]iei

s-a accelerat. Guvernul a aprobat, la 2 martie 1990, \nfiin]area institu]iei, specific#ndu-
se chiar posibila sa loca]ie – Pavilionul „H”, din incinta Parcului Her`str`u. Lucrurile
\ns` au trenat, din motive birocratice, iar muzeul a func]ionat, mai bine de un an, \n
corturi (!), \n perimetrul Bazei 90 Transport Aerian. Abia dup` aceea Muzeul Avia]iei
a primit un spa]iu c#t de c#t corespunz`tor, pe Aeroportul B`neasa, pentru ca, la
\nceputul lui 1999 s` se mute \ntr-o loca]ie de l#ng` aeroportul Otopeni. |ncep#nd cu
data de 18 martie 2006, a fost inaugurat` actuala loca]ie a Muzeului Avia]iei.

La nivelului anului 2006, zestrea muzeistic` a
institu]iei este format` dintr-un num`r de 24 de colec]ii
[i 5 arhive documentare, cuprinz#nd \n total peste 15.000
de titluri care au apar]inut pionierilor aeronauticii rom#ne[ti
[i mondiale, peste 20.000 de volume de specialitate (\n
bibliotec`), precum [i un parc cu 62 de piese muzeistice
– aeronave, piese de artilerie, rachete antiaeriene, sta]ii
de radioloca]ie.

O  ISTORIE  A  ARIPILOR  ROMÂNE{TI
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“|n domeniul avia]iei, rom#nii se pot m#ndri cu multe realiz`ri de
excep]ie, gra]ie unor personalit`]i de geniu ca Traian Vuia, Henri Coand`,
Aurel Vlaicu [i mul]i al]ii care, de[i mai pu]in cunoscu]i publicului larg,
au adus contribu]ii importante la dezvoltarea avia]iei mondiale.

Este un privilegiu pentru noi faptul c` putem s`rb`tori un eveniment
de o asemenea importan]` pentru avia]ia mondial`, cum este centenarul
zborului mecanic.

De aceea, suntem datori s` ducem mai departe tradi]ia \nceput` de
ace[ti oameni minuna]i \n urm` cu o sut` de ani, s` cinstim crezul
pentru care unii au pl`tit cu via]a [i s` confirm`m faptul c` suntem,
\ntr-adev`r, un popor cu voca]ia zborului.

}in s` mul]umesc, cu aceast` ocazie, tuturor celor care, prin eforturi
deosebite [i cu o pasiune rar \nt#lnit`, [i-au adus contribu]ia pentru a
putea inaugura sala <<Traian Vuia>> a Muzeului Avia]iei, cu ocazia
acestui moment aniversar”.

Eforturile noastre se vor orienta, \n viitorul apropiat, pentru finalizarea
celorlalte s`li, astfel \nc#t, la final, s` putem avea un muzeu al avia]iei de
talie mondial`, un muzeu care s` reflecte cu fidelitate contribu]ia
rom#nilor la realizarea acestui vis ancestral al omului, care este zborul”.

General-locotenent
GHEORGHE  .CATRINA,
[eful For]elor Aeriene Rom#ne
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„Rom#nia a avut un rol deo-
sebit, de pionierat, \n dezvoltarea
avia]iei mondiale, datorit` unor
\nainta[i de excep]ie, precum
Traian Vuia.

Este foarte important s`
ar`t`m lumii c` am fost implica]i
\nc` de la \nceput \n ceea ce
\nseamn` zborul omului, c` am
avut speciali[ti [i inventatori \n
acest domeniu [i c`, dac` avia]ia
mondial` a ajuns, \n acest
moment, at#t de departe, un rol
esen]ial l-a avut Rom#nia.

|n ceea ce prive[te viitorul
Avia]iei Militare, aceasta se afl` \n
plin proces de transformare [i
modernizare, la fel ca \ntreaga
Armat` Rom#n`, pentru a putea fi
compatibil` cu misiunile \ncredin-
]ate, a[a cum, de altfel, se [i
\nt#mpl`“.

TEODOR  ATANASIU,
ministrul Ap`r`rii Na]ionale

Printre cele mai valoroase colec]ii ale muzeului se num`r` cele dedicate
lui Aurel Vlaicu Aurel Vlaicu Aurel Vlaicu Aurel Vlaicu Aurel Vlaicu (diploma de inginer ob]inut` la absolvirea Politehnicii din
München, obiecte personale, documente, brevete, scrisori, caschet` militar`,
masc` mortuar`), Henri Coand` Henri Coand` Henri Coand` Henri Coand` Henri Coand` (colec]ie unic` \n lume, cuprinz#nd 80 de
colete doar \n parte cercetate, primite de la Paris, diplome, pliante, fotografii,
stenograme de la [edin]ele de lucru, insigne, manuscrise originale, scrisori,
obiecte personale de vestimenta]ie), Smarandei Br`escu Smarandei Br`escu Smarandei Br`escu Smarandei Br`escu Smarandei Br`escu (2.000 de
fotografii originale), Elie Carafoli, Henri August Elie Carafoli, Henri August Elie Carafoli, Henri August Elie Carafoli, Henri August Elie Carafoli, Henri August (creator de aparate de
zbor), Petre Ivanovici Petre Ivanovici Petre Ivanovici Petre Ivanovici Petre Ivanovici (pilot \n vestita escadril` „Dracii Ro[ii”), RaduRaduRaduRaduRadu
Manicatide, Francisc Galeno Manicatide, Francisc Galeno Manicatide, Francisc Galeno Manicatide, Francisc Galeno Manicatide, Francisc Galeno (comandantul Grupului 5 Bombardament,
din cel de-al doilea r`zboi mondial, decorat cu cea mai \nalt` distinc]ie de
avia]ie – Ordinul „Virtutea Aeronautic`“ \n grad de comandor), AlexandruAlexandruAlexandruAlexandruAlexandru
MarcuMarcuMarcuMarcuMarcu (a zburat, printre primii pilo]i rom#ni, avionul supersonic MiG-21) etc.

Pagini realizate de c`pitan MIRCEA BARAC
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Solemnitatea
de schimbare

a comenzii
Aeroportului

Interna]ional Kabul,
Afganistan

Generalul-locotenent Gheorghe Catrina, [eful
Statului Major al For]elor Aeriene, a accentuat \n cadrul
inspec]iei efectuate asupra militarilor aviatori, responsa-
bilitatea pe care o au: „Faptul c` steagul românesc va fi
ridicat pentru prima dat` din postura de na]iune-lider este,
înainte de toate, o mândrie, dar [i o mare datorie pe care o
ave]i, în a conduce toate activit`]ile de pe un aeroport
deosebit. O astfel de activitate presupune o preg`tire de
excep]ie. Oamenii care merg în Afganistan s` îndeplineasc`
aceast` misiune teribil de grea, s-au preg`tit toat` via]a [i
au ajuns cei mai buni”.

|n data de 30 martie 2006, comandorul Adriancomandorul Adriancomandorul Adriancomandorul Adriancomandorul Adrian
Marinescu,Marinescu,Marinescu,Marinescu,Marinescu, aflat \n fruntea unui deta[ament de 39
de oameni, speciali[ti din For]ele Aeriene Rom#ne, a
preluat comanda Aeroportului Interna]ional Kabul din
Afganistan (KAIA). Astfel, Rom#nia are \n acest
moment peste 700 de militari \n Afganistan. {tafeta a
fost predat` de colonelul Konstantinos Prionas,colonelul Konstantinos Prionas,colonelul Konstantinos Prionas,colonelul Konstantinos Prionas,colonelul Konstantinos Prionas,
comandantul contingentului din For]ele Aeriene Elene
care a asigurat anterior conducerea acestei structuri
deosebit de importante.

Ceremonia, prezidat` de loc]iitorul comandantului
For]ei de Asisten]` de Securitate din Afganistan (ISAF)
– general-maior Hans-Werner Ahrens general-maior Hans-Werner Ahrens general-maior Hans-Werner Ahrens general-maior Hans-Werner Ahrens general-maior Hans-Werner Ahrens –, a fost
marcat` de o parad` militar` \n cadrul c`reia demnitarul

FOR}ELE AERIENE ROM@NE –

„Drapelul României va flutura, timp de patru luni, pe Aeroportul Interna]ional
din Kabul – remarca de la bun \nceput comandorulcomandorulcomandorulcomandorulcomandorul Adrian Marinescu,Adrian Marinescu,Adrian Marinescu,Adrian Marinescu,Adrian Marinescu,
comandantul deta[amentului For]elor Aeriene Rom#ne. Estim`m c ,̀ pe parcursul
celor patru luni, vom avea peste 15.000 de mi[c`ri de aeronave, un transfer de
aproximativ 35.000 de pasageri, precum [i un transfer cargo de peste 15.000 de
metri cubi”.

Misiunea deta[amentului rom#nesc este una complet`. Astfel, timp de
patru luni de zile, militarii rom#ni vor asigura conducerea aeroportului, coordonarea
opera]iunilor aeriene zilnice, analiza [i prognoza condi]iilor meteorologice pentru
asigurarea securit`]ii zborurilor, aprovizionarea, men]inerea [i îmbun`t`]irea
comunica]iilor, asigurarea sprijinului logistic al opera]iilor de procesare cargo [i
pasageri de pe aeroport. |nainte de \ncheiere, comandorul Marinescu a  insistat
asupra importan]ei ce trebuie acordat` diversit`]ii elementelor multina]ionale
etnice, religioase [i culturale: „Este foarte important ca, prin ac]iunile desf`[urate,
s` asigur`m un climat de securitate popula]iei locale”.

“Grani]ele în interiorul c`rora ac]ioneaz` pilo]ii [i speciali[tii militari români
sunt cele ale NATO, sau acolo unde Organiza]ia Nord-Atlantic` desf`[oar`
misiuni. Misiunea de pe aeroportul din Kabul este o premier`, a[a cum toate
misiunile în care For]ele Aeriene au fost implicate pân` acum în teatrele de
opera]ii, s-au constituit în premiere pentru Armata României”, a afirmat c`pitan-c`pitan-c`pitan-c`pitan-c`pitan-
comandorul Liliana T`nasecomandorul Liliana T`nasecomandorul Liliana T`nasecomandorul Liliana T`nasecomandorul Liliana T`nase, ofi]erul de rela]ii publice al Statului Major al
For]elor Aeriene.

FOR}ELE AERIENE ROM@NE –
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LIDER LA KABULLIDER LA KABUL
NATO a trecut drapelul KAIA \n m#inile
noului comandant.

|n discursul ]inut cu acest prilej,
colonelul Prionas a declarat: „Dup` patru
luni de zile petrecute în acest loc, eu
însumi m` consider un norocos c` am
fost la comanda trupelor multina]ionale.
Sunt profund recunosc`tor pre[edintelui
Aeroportului Interna]ional Kabul [i
autorit`]ilor Ministerului Transporturilor
din Afganistan pentru ospitalitatea lor,
pentru buna \n]elegere [i colaborare.
|mpreun`, noi [i autorit`]ile afgane, am
rezolvat probleme de interes reciproc [i
am urgentat dezvoltarea acestui
aeroport, pentru a l`rgi perspectivele
de dezvoltare [i prosperitate a \ntregii
]`ri”. Dup` discursul colonelului
Konstantinos Prionas, loc]iitorul
comandantului For]ei de Asisten]` de
Securitate din Afganistan, i-a \nm#nat
medalia NATO.

O dat` cu preluarea oficial` a
responsabilit`]ii complete privind
conducerea aeroportului interna]ional,
comandorul Marinescu, \n scurtul s`u
discurs, [i-a exprimat clar opinia: “Sunt
mândru de faptul c` fac parte din familia
comandan]ilor KAIA, c` am privilegiul
[i onoarea de a comanda [i dirija
\ntreaga activitate din acest aeroport
pentru a dezvolta colaborarea cu
autorit`]ile locale, cu militarii apar]in#nd
unui mediu multina]ional, \n scopul
asigur`rii p`cii [i securit`]ii \n
Afganistan”.

Ceremonia a fost \ncheiat` de
generalul-maior Hans-Werner Ahrens
care \n discursul s`u, dup` ce a mul]umit
c`lduros deta[amentului elen pentru
munca depus` [i buna preg`tire
profesional`, pentru ideile bune [i pentru
toat` energia cheltuit` \n cadrul KAIA,
a predat drapelul comandantului
deta[amentului rom#n [i le-a dorit
tuturor succes \n munca viitoare.

Personalul român instalat în
posturile-cheie \n cadrul aeroportului
este hot`r#t, \nc` de la \nceput, s`-[i
dovedeasc` aptitudinile [i devota-
mentul, subordonate lucrului \n echip`.

PROVOCAREA
Note de campanie

Dup` cele 7 luni de munc` asidu`
acas`, am sentimentul ciudat c` am
lipsit numai c#teva zile. Deodat` apar
fe]ele cunoscute, sunt civilii cu con-
tracte fixe, dar cur#nd apar [i militarii
care au revenit \n teatru. Totul este
\nconjurat de un spirit camaraderesc
adev`rat, c`lit \n condi]iile aspre de
campanie, aici unde pericolul este
prezent tot timpul.

|mpreun` cu comandantul KAIA,
am efectuat o \n vizit` de recunoa[tere
a bazei.

Am g`sit lucruri bune, o continuare

a muncii depuse \n cursul anului trecut,
dar [i alte lucruri inimaginabile. M` refer
la faptul c` experien]a [i nivelul atins, \n
special \n ceea ce pri-
ve[te siguran]a zborului
[i a traficului la sol –
FLIGHT SAFETY s-a
pierdut, iar acum trebuie
s` disciplin`m iar`[i
traficul pietonal [i auto.

F`r` s` devin senti-
mental, am intrat \n
turnul care mi-a fost
drag c#t timp a reprezen-
tat locul meu de mun-
c`. Primul popas l-am
f`cut la noul director al
p`r]ii civile, unde au fost
stabilite direc]ii concrete
de ac]iune comun` ale
celor dou` p`r]i (civile
[i militare), cu amprenta
clar` a RO LEAD NATI-
ON, de a ridica [tacheta SAFETY c#t
mai aproape de cerin]ele ICAO.

Urm`torul pas a fost la sala de

dirijare unde, spre surprinderea mea,
t ineri i  controlor i  afgani af la] i  \n
preg`tirea „ON THE JOG TRAINING”

[ i -au  recunoscut  „p ro fesoru l ”  [ i
m-au salutat. La finalul misiunii de
anul trecut, eu, adjunctul meu [i doi

controlori de trafic aerian dintre care
unul rom#n, c`pitanul Dorin Primac,
am evaluat candida]ii afgani pentru
continuarea preg`tirii \n turnul de
control al aeroportului – Kabul TWR.

Turul bazei continu` la pom-
pieri ,  ace[ti  eroi t`cu]i  [i  foarte
sensibili, dar al c`ror profesionalism
este dovedit la fiecare \ncercare a
aeroportului. Desigur, au probleme
de asigurare a func]ionalit`]ii tehnicii
[i de \ncadrare, dar nu se pl#ng, ci
doar \[i spun p`sul.

Apoi, mergem \n partea de nord,
locul unde, \ncet dar sigur, se vor
muta toate opera]iunile militare. Au
fost terminate opera] iuni le de
deminare [i va \ncepe, \n prima
faz`, construc]ia pe orizontal`.

Revenim \n cazarm` pe alt drum.
La terminarea turului zonei de respon-
sabilitate, aproape umplusem un
carne]el de note cu lucrurile care
trebuie modificate, \nlocuite sau
adaptate noilor cerin]e. Urmeaz`
stabilirea priorit`]ilor de execu]ie, a
termenelor [i a responsabilit`]ilor.

{i acesta este doar \nceputul...

C`pitan-comandor
SIMINEL STEREA

|n turnul de control
Jurnal

Nu cu foarte mult timp \n urm`, controlul traficului
aerian \n KAIA era similar unui joc de [ah \n care juc`torii
mutau piesele lega]i la ochi. |ntre timp, siguran]a [i fluen]a
traficului, c#t [i activitatea ATC (controlori de trafic aerian),
au fost considerabil \mbun`t`]ite. Turnul a fost dotat cu un
radar de supraveghere care elimin` orice dubii \n privin]a
situa]iei aeriene, a pozi]iei [i vectorilor de deplasare ale
aeronavelor. Pista aeroportului beneficiaz` de un sistem
de iluminare modern a c`rui comand` se afl`, de asemenea,
\n turnul de control. Au fost introduse serviciului de informare
ATIS al aeroportului [i zonele de control. |ns`, cea mai
important` modificare este apari]ia sistemului de dirijare
apropiat` – Kabul Approach [i modificarea, \n consecin]`,
a spa]iului aerian [i a responsabilit`]iilor.

Aeroportul Interna]ional de la Kabul se afl` \ntr-o zon`
muntoas` care face dificil` orice decolare [i aterizare, dar
ambele facilit`]i ale ATC sunt la nivelul cerin]elor mondiale
\n domeniu, at#t ca dotare c#t [i ca preg`tire, iar c#[tigul
const` \n cre[terea nivelului de siguran]` a traficului aerian.

Munca de zi cu zi
\n turn este o
provocare, pentru
c` nici o zi nu
seam`n` cu cea-
lalt`, fiecare ate-
rizare \n parte
poate fi un eveni-
ment, a[a c` sun-
tem interesa]i ca
serviciile pe care le
oferim s` fie de
calitate, activitatea
de zbor s` se des-
f`[oare \n deplin`
securitate [i cu
fluen]` maxim`.

B ine \n ]e les ,
misiunea noastr`

aici este de a sprijini speciali[tii afgani \n asigurarea servi-
ciilor ATC, p#n` c#nd ace[tia vor fi capabili s` preia controlul
spa]iului aerian. Pentru aceasta trebuie preg`ti]i viitorii controlori
de trafic. O parte din sarcina preg`tirii acestora ne revine
nou`, celor care de-a lungul unui proces de instruire de nou`
luni, va trebui s` transform`m tineri afgani \n speciali[ti gata
s` preia controlul traficului aerian. Aceasta este cea mai
mare provocare, un nobil efort de a educa, de a atinge scopul
venirii noastre aici, de a ajuta aceast` ]ar` care ne g`zduie[te.

At#t pentru noi c#t [i pentru to]i ceilal]i ATC misiunea
KAIA, este o [ans` unic`: suntem rodul unor [coli diferite
de ATC. Dar, am \nv`]at [i “furat” de la [coli ATC (renumite,
portughez`, danez`, norvegian`, francez`, canadian`,
german`, turc`), de la colegii unguri, bulgari, polonezi,
austrieci, lituanieni. Pentru colegi, acela[i sfat: profita]i
de experien]a tuturor [i de individualitatea special` a
aeroportului \n care lucr`m.

Pentru to]i cei care am lucrat, KAIA nu a sem`nat cu
nimic altceva. Pentru a face fa]` zi dup` zi, se cere foarte
mult` flexibilitate, ingeniozitate, adaptabilitate, un pic de curaj
[i bine\n]eles mult`, mult` dragoste pentru meseria de ATC.

Ne a[tept`m ca la at#]ia mii de kilometri de cas`, \n
mijlocul altor aproximativ 30 de na]iuni, s` g`sim o a doua
cas`, departe de p`m#ntul natal. Mul]i vin preg`ti]i s`
g`seasc` diferen]e [i, culmea, g`sesc mai multe asem`n`ri.
Lumea devine dintr-o dat` mai mic`, apartenen]ele na]ionale
parc` dispar [i to]i devin fra]i \n slujb`, misiuni, sarcini
comune, cot la cot \n acela[i barem. Lan]ul de comand`
pierde parc` din importan]a relativ` a gradelor, dar c#[tig`
ca structur` func]ional`. Fiecare militar de aici este m#ndru
de culorile ]`rii pe care o reprezint`, dar munca sa este
judecat` mai \nt#i \n cadrul echipei din care face parte, iar
aceasta, aici, poart` sigla ISAF/KAIA : adic` semnul unei
voin]e comune, a unei comunit`]i de decizie [i ac]iune, a
con[tiin]ei unei apartenen]e comune.

Locotenent-comandor
CRISTIAN R~DOI,
controlor de trafic

Pagini realizate de
comandor DUMITRU BERBUNSCHI

Terminalul aeroportului Kabul

Turnul de control
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A
dev`rul este c`, atunci când am ales

                s` scriu despre trageri de lupt` cu
                rachete sol-aer într-un poligon, am
fost pus în fa]a unei dileme. Nu pentru c` nu a[
fi avut despre ce s` scriu, ci pentru c` un
sentiment crunt m-a încercat, amintindu-mi de
zilele din [coal`… Am realizat, pentru a nu
[tiu câta oar`, faptul c` spectaculosul din via]a
unui rachetist se reduce, parc` atât de nedrept,
doar la câteva zeci de secunde. Restul înseamn`
munc` fizic` [i intelectual`. O munc` surd`, pe
care numai cine a filtrat praful poligonului prin
pl`m#ni [tie s` o aprecieze la adev`rata sa
intensitate. O munc` greu perceput` îns` de
majoritatea celor care caut` spectaculosul, de
cei pentru care zborul ondulat al rachetei se
reduce la o simpl` comand` [i la o simpl`
ap`sare a unui buton. În spatele acestui zbor
sunt, îns`, momente pe care nu ai cum s` le
ui]i. Clipe pe care le cau]i peste ani în cutia cu
amintiri dosit` la nivelul subcon[tientului, clipe
care ajung s` te defineasc` în timp ca apar]inând
unei arme ca o familie. {i atunci nu [tii despre
ce s`-]i aminte[ti mai repede: despre împliniri,
despre neajunsuri, despre bucurii sau despre
dezn`dejde? Sunt sentimente care nu cap`t`
valoare decât prin evocarea lor într-un întreg.

Îmi va r`mâne mereu în minte prima
imagine a poligonului. O imagine ce se repet`
la nesfâr[it, la fiecare aplica]ie, la fiecare
întâlnire cu pustiul. Un pustiu care cap`t` via]`
prin fiecare om ce-i m`tur` praful cu talpa
bocancului. Un praf care nu poate fi r`pus nici
m`car de vântul n`prasnic ce sufl` iarna tocmai
din pustiul r`s`ritului. Îmi st`ruie în minte
zâmbetul unuia dintre colegii mei care, înfofolit
în gluga de la scurt`, se plângea de nep`sarea
divinit`]ii: „{i Dumnezeu pare c` nu ]ine deloc
cu noi… De parc` vrea s` ne testeze rezisten]a
cu vântul `sta s`lbatic… Î]i taie cheful de
via]`…”. {i continua apoi, bomb`nind, s` întind`

JURNAL DE „CAMPANIE”!

„3…2…1…0…. Aten]ie! S-a lansat
racheta-]int`….2 are ]int`… }inta

în zon`… Nimici]i la îndep`rtat`…
Lansare!”. Un buton ac]ionat cu o

încrâncenare subit`. Câteva
secunde care seam`n` cu un
sfâr[it de lume. O plesnitur`

scurt`, apoi un vuiet puternic. S-a
lansat… Un dans ciudat pe o

traiectorie în c`utarea unui inamic.
„Explozie! }int` nimicit`!”.

JURNAL DE „CAMPANIE”!

cablurile înghe]ate între cabinele ce ascund în
ele nenum`rate ma[ini de calcul analogice.

O priveli[te ciudat`… Atât de aproape de
nisipul pe care nu-l [tiam decât fierbinte, prins
acum între sloiurile de ghea]`, captiv al unei
lumi pe care mul]i dintre noi o asociau cu
muntele [i sporturile de iarn`. Trebuia s`
învingem iarna, s` d`m via]` pustiului cenu[iu,
s` preg`tim spectacolul lans`rii. Exact
sentimentul premierei, când ui]i de durere, de
oboseal` [i munce[ti asiduu pentru ca în final,
la ridicarea cortinei, lumea s` aplaude
reprezenta]ia. Aceia[i oameni, îns` o alt` lume
decât cea din divizion. O lume în b`taia vântului,
la doi pa[i de o mare furioas`, o presiune
continu` în lupta cu timpul, cu noi în[ine.
Adev`rul este c` nic`ieri nu am v`zut mai mult`
determinare ca într-un poligon, mai mult`
încrâncenare în lupta cu timpul.

„Aici se înva]` cele mai multe lucruri, în

poligon”, îmi m`rturisea unul dintre mai[tri
militari cu experien]`. „Se înva]` [i acas`, dar
acolo e[ti mai relaxat. Aici se vede rezultatul
muncii tale. Aici trebuie s` sim]i orice reglaj…
mai ales acum…”. {i-mi ar`ta spre pustiul
chinuit  de viscolul de afar`. Priveam spre el
[i-mi d`deam seama c` eram cu to]ii
protagoni[tii unei imense lucr`ri de control, în
care principalul corector e realitatea de zi cu
zi. Nu oamenii erau, în cele din urm`, cei care
ne apreciau activitatea, ci timpul, lupta surd`
între dorin]a de a duce la final o misiune [i
puterea de a-]i croi drum printre numeroasele
obstacole zilnice. Orice defect poate însemna
ratarea misiunii, iar orice neaten]ie poate
distruge nu doar propria munc`, ci poate
z`d`rnici eforturile întregii echipe. Pentru c`
în spatele unei lans`ri nu exist` doar un om,
sau doar ni[te oameni, ci un întreg f`r` de care
nu se poate.

Scrut#nd orizontul...
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În poligon, stresul cap`t` o cu totul alt`
form`. Nimic nu seam`n` cu ceea ce s-a
întâmplat cu o zi înainte sau cu un an înainte,
chiar dac` a[a pare. Fiecare lucru e cu totul
nou. Oamenii se schimb` de la an la an,
înc`rca]i de alte responsabilit`]i, experimen-
tând alte func]ii, alte sarcini. Cei mai în vârst` o
simt din plin. Asupra lor poligonul a l`sat urme
adânci, marcate prin calmul [i experien]a cu
care privesc fiecare zi ca pe o nou` provocare.
Cei mai tineri privesc spre viitor [i încearc` s`
se adapteze, cuprin[i de o stare oscilant`, un
amestec între team` [i ambi]ie, între lamentare
[i revolt`. Sunt, toate acestea, urmele unui
poligon prin care au trecut  multe genera]ii [i
prin care, cu siguran]`, vor mai trece multe
genera]ii în lupta lor pentru a-[i confirma
profesionalismul .

„Sunt zile în care sim]i c` î]i pierzi cump`tul.
Sim]i c` nu se mai termin`, c` e[ti prins aici de
valurile astea care vor s` te înghit` cu totul”,

îmi spunea un coleg privind c`tre marea agitat`
de un cenu[iu glaciar. „Abia prinzi pu]in curaj
[i începi s` te gânde[ti c` e mai u[or, c` se [i
întâmpl` ceva care te face s` cobori cu
picioarele pe p`mânt, amintindu-]i c` aici nu e
loc pentru vise. Poate doar la sfâr[it… Dup`
lansare…”.

A[a am crezut to]i… A[a cred to]i… Privim
ziua lans`rii ca pe o rena[tere, c`ci via]a unui
rachetist se leag`, în mod firesc, de aceste
borne, ca puncte obligatorii de trecere. F`r`
ele, sutele de ]inte doborâte la antrenamentele
virtuale, miile de comenzi [i rapoarte,
mul]imea de nervi tocit` la studiu [i antrena-
mente î[i pierd sensul, î[i pierd valoarea prin
absen]a rezultatului lor final. Poligonul
adânce[te  o regul` atât de clar` prin simpli-
tatea sa, în care zâmbetul vine abia dup`
explozia la ]int`. Pân` atunci, fiecare secund`
se num`r`, f`r` prelungiri, f`r` trageri de timp.
M-am întrebat [i am fost întrebat uneori de ce
e nevoie de atâta munc`… De ce atâta efort,
de ce a[a de mult` încrâncenare [i stres? Orice
r`spuns a[ fi dat n-a[ fi putut s` surprind
adev`ratul sentiment. Pentru c` este, practic,
departe de orice explica]ie logic` acel
sentiment al reu[itei, al confirm`rii lucrului
bine f`cut.

O rachet` înc`rcat` pe ramp`, în poligon,
aduce o lini[te ciudat` în cabine. Lini[tea
dinaintea furtunii… O concentrare întins` la
maxim pe chipul ofi]erului cu dirijarea,
operatorilor  din cabine, al întregului echipaj.
To]i [tiu c` în câteva momente vor primi
misiune de lupt`, iar concentrarea lor se va

îndrepta c`tre un punct luminos de pe ecran,
c`tre care trebuie dirijat` racheta. Un punct
luminos care trebuie c`utat în multitudinea
de semnale reflectate de furia m`rii. Încearc`
s` se încurajeze reciproc. Au mai f`cut asta
de sute, chiar mii de ori la antrenamente, dar
tensiunea combaterii reale „pe bune” a unei
]inte, cu o rachet` de lupt`, cre[te pe m`sura
trecerii timpului. Din acest calm aparent, peste
zumzetul ciclic al ventila]iei din cabin`, r`zbate
vocea comandantului care anun]` lansarea
]intei. Apari]ia acesteia pe ecrane declan[eaz`
algoritmul unei ac]iuni de lupt`. Comenzi [i
rapoarte se succed în doar câteva secunde,
totul culminând cu momentul lans`rii. O
comand`, butonul „lansare” ac]ionat, o
respira]ie care \nghea]` \n pl`m#ni. Cabina
tresalt` la propriu [i la figurat, c`ci racheta a
p`r`sit rampa [i î[i începe cursa c`tre ]int`. O
curs` dirijat` cu fine]e, secund` cu secund`
prin jonc]iunea dintre oameni [i ma[ini.

Poate tocmai de aceea este greu s` explici
acest sentiment al rachetistului, aceast`
îmbinare unic` între zâmbet [i încordare, între

calm [i agita]ie. Un sentiment care nu poate fi
în]eles decât prin experien]a poligonului, prin
existen]a zilnic` în praful înghe]at sau fierbinte
al pustiului. Un sentiment pe care genera]iile
de racheti[ti [i-l transmit ca pe un simbol al
continuit`]ii. L-am sim]it de fiecare dat` într-
un alt mod, la fiecare dintre aplica]ii, de parc`
de fiecare dat` a[ fi c`lcat pentru prima dat` în
mijlocul acestei familii, ca un neexperimentat
abia ini]iat în tainele zborului dirijat. [i, cel
mai probabil, de fiecare dat` va fi altfel,
deoarece „creierul electronic” ascuns în
spatele schemelor, în blocurile metalice ale
cabinelor complexului de rachete sol-aer, se
dezv`luie întotdeauna într-un alt mod [i sub o
alt` form`, modelând astfel psihicul
lupt`torilor. „E un joc cu impulsurile, domnule
sublocotenent”, îmi replica maistrul din fa]a
mea. „Un joc pe care nu avem voie s`-l
pierdem, oricâte piedici ni s-ar pune [i oricine
sau orice le-ar pune. Dac` aici trebuie s` fie
a[a, atunci a[a o s` fie…”. {i tind s`-i dau
crezare acestui om. E un joc. Un joc cu zborul
dirijat, în care nu distrugerea e scopul final, ci
precizia dansului acesta pe o traiectorie
calculat` matematic de schemele electronice
ale complexului. E un joc în care fiecare dintre
participan]i trebuie s` se autodep`[easc`. {i
asta chiar dac` ]inem cont de realit`]ile crunte
ale zilelor noastre, chiar dac` ]inem cont de
anotimp, de vreme, de furia amenin]`toare a
m`rii, de praful încorsetat de ghe]urile marine,
de jocurile de culise ale lumii în care fiecare
dintre noi „zbur`m”, mai mult sau mai pu]in
dirijat...

Sublocotenent
SORIN-IULIAN CARPEN

|ncet, dar sigur, spre
rampa de lansare

R`s`rit la Capu Midia
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NATO – |N SCHIMBARE

Dificult`]i
cresc#nde

Agenda politic` extrem de bogat` a
NATO este o binecuv#ntare cu mai multe
fa]ete. Pe de o parte, Alian]a nu mai este
]inut` \n loc de dezbaterile privind
ac]iunea \n afara ariei tradi]ionale, \n
cadrul c`rora, o interpretare excesiv de
\ngust` a Tratatului de la Washington,
carta sa fondatoare, a generat limit`ri
severe \n privin]a activit`]ilor desf`[urate
\n afara grani]elor Europei [i Americii de
Nord. Pe de alt` parte, se pare c` ast`zi
nici una dintre provoc`rile de securitate

ROLUL NATO |N ASIGURAREA
SECURIT~}II  OCCIDENTULUI

Peter van Ham, directorul Programului Global de
Guvernare la Institutul de Rela]ii Interna]ionale Olandez
“Clingendael” de la Haga [i profesor la Colegiul Europei
din Bruges, Belgia, analizeaz` provoc`rile c`rora trebuie
s` le fac` fa]` NATO pe m`sur` ce \[i asum` un rol global
cresc#nd

Analiz`:

nu se mai afl` \n afara sferei de preocup`ri
a NATO.

Dup` invocarea, la o zi de la produ-
cerea atacurilor teroriste din 11
septembrie, a Articolului 5 – clauza
ap`r`rii colective –, se poate spune c`
NATO a evoluat spre ceea ce Christopher
Coker de la {coala de {tiin]e Economice
din Londra nume[te “Poli]istul Global al
Occidentului”, o organiza]ie care ajut`
lumea s` devin` mai sigur` pentru
democra]ie [i globalizare. Ast`zi, NATO
nu numai c` dep`[e[te \n mod curajos
teritoriul ]`rilor aliate, ci este de a[teptat
s` se implice \n toate aspectele luptei
\mpotriva terorismului interna]ional, prin

abordarea problematicii prolifer`rii
armelor de distrugere \n mas` (WDM).
Contribu]ia adus` la democratizarea
Orientului Mijlociu Extins, instruirea
for]elor de securitate irakiene [i sprijinul
acordat opera]iei de men]inere a p`cii,
ini]iat` de Uniunea African` \n Darfur,
sunt argumente ce vin \n sprijinul acestor
idei.

Alian]a \[i asum`, de asemenea, noi
responsabilit`]i \n domeniul planific`rii
urgen]elor civile. Imediat dup` tsunami-
ul asiatic, Jaap de Hoop Scheffer,
secretarul general al NATO, a sugerat c`
For]a de R`spuns a NATO (NRF) ar fi
fost dislocat` pentru asigurarea de
asisten]` dac` ceva similar s-ar fi
\nt#mplat \n spa]iul euro-asiatic. {i, \n
sprijinul acestei idei, elemente ale NRF
au furnizat un anumit ajutor pentru
\nl`turarea urm`rilor \n perioada care a
urmat enormei devast`ri produse de
uraganul Katrina \n statele Alabama,
Louisiana [i Mississippi.

Multitudinea de ini]iative, activit`]i [i
opera]ii de pe agenda NATO reflect`, ne-
echivoc, eforturile depuse de Alian]`
pentru a putea face fa]` provoc`rilor unui
mediu strategic \n schimbare. Totu[i, \n
acela[i timp, acestea au o importan]`
crucial` pentru men]inerea relevan]ei
Alian]ei din perspectiva priorit`]ilor
americane de politic` extern`. Lista de
sarcini a NATO cre[te rapid, \n mare
m`sur` \ntruc#t deciden]ii politici [i
formatorii de opinie americani fac o
leg`tur` \ntre importan]a strategic` a
NATO [i contribu]ia Alian]ei la realizarea
obiectivelor americane de politic`
extern`, precum [i datorit` faptului c`
alia]ii europeni au \n]eles c` NATO nu
poate refuza s` ias` din aria sa tradi]ional`
[i s`-[i asume noi sarcini dificile dac`
dore[te s` supravie]uiasc`.

Anali[tii [i deciden]ii americani sus]in
de mult` vreme c` NATO risc` s` devin`
irelevant dac` nu \[i reorienteaz` aten]ia
asupra Orientului Mijlociu [i dac` nu \[i
redefine[te misiunea pentru a aborda
amenin]`rile constituite de proliferarea
armelor de distrugere \n mas` [i terorism.
S-ar putea ca unele ]`ri, cum ar fi Fran]a
[i Marea Britanie, s` aib` o anumit`
influen]` asupra Washingtonului, dar
alia]ii europeni mai mici [tiu foarte bine
c`, f`r` NATO, impactul lor asupra
politicii americane este neglijabil. |ntruc#t
Statele Unite reprezint` singura super-
putere a lumii, influen]area Washing-
tonului este echivalent` cu o contribu]ie
la modelarea cursului istoriei. Drept
urmare, europenii au nevoie de un NATO
care ofer` o platform` politic` func]ional`
pentru a crea o strategie occidental`
colectiv` consistent`. Acesta este motivul
nemul]umirii exprimate de fostul cancelar
german Gerhard Schröder la Conferin]a

ROLUL NATO |N ASIGURAREA
SECURIT~}II  OCCIDENTULUI
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de Securitate de la München din luna
februarie 2005, pentru faptul c` NATO
“nu mai reprezint` principalul loc unde
partenerii trans-atlantici discut` [i \[i
coordoneaz` strategiile”.

Mul]i europeni se tem c` pozi]ia
ofensiv` adoptat` deseori de Statele Unite
\n privin]a ONU [i a altor organiza]ii
interna]ionale va afecta, de asemenea,
NATO. Nimeni nu poate uita remarca
deseori citat` a secretarului american al
ap`r`rii Donald Rumsfeld, care ar`ta c`,
\n lumea de ast`zi, “misiunea va defini
coali]iile [i nu invers”. Pentru europeni,
problema este clar`: ei vor fi nevoi]i s`
r`spund` afirmativ atunci c#nd
Washingtonul solicit` ca NATO s`
\ntreprind` noi activit`]i. |ntrebarea care
se pune acum este dac` NATO de]ine
coeziunea politic` [i mijloacele militare
necesare pentru a \ndeplini aceste solici-
t`ri [i a se ridica la \n`l]imea a[tept`rilor.

Transformarea
NATO

|n decursul a ceva
mai mult de un
deceniu, NATO s-a
transformat, dintr-o
alian]` axat` pe ap`-
rare colectiv`, \n cea
mai experimentat`
for]` de men]inere a
p`cii din lume. |n
timpul r`zboiului din
Golf de la \nceputul
ultimului deceniu al
secolului trecut, NATO
s-a aflat de aceea[i
parte a baricadei cu
Fran]a, Marea Britanie

[i al]i alia]i europeni, care au contribuit la
coali]ia condus` de SUA pentru alungarea
for]elor irakiene din Kuweit. De asemenea,
\n 1995, NATO ocupase deja principala
pozi]ie, lans#nd o campanie aerian` \n
Bosnia-Her]egovina, fapt ce a contribuit la
\ncheierea a trei ani [i jum`tate de lupte \n
aceast` ]ar`, [i conduc#nd apoi o for]` de
60.000 de militari pentru supervizarea
implement`rii aspectelor militare ale
acordului de pace. Ulterior, NATO [i-a
extins rolul \n teren, trec#nd de la
construirea p`cii la men]inerea p`cii [i apoi
la construirea unei na]iuni.

Pe m`sura trecerii anilor, \n ultimul
deceniu al secolului XX, NATO a devenit
din ce \n ce mai interven]ionist, drept
r`spuns la conflictul etnic din fosta
Iugoslavie. |n fa]a unei catastrofe
umanitare, NATO a lansat o “interven]ie
umanitar`“ pentru a opri purificarea etnic`
din Kosovo, \n 1999. Iar \n 2001, Alian]a

s-a dislocat preventiv \n fosta Republic`
Iugoslav` a Macedoniei pentru a contribui
la dezamorsarea conflictului dintre rebelii
etnici albanezi [i guvernul de la Skopje,
care amenin]a s` escaladeze.

La Summit-ul NATO din 1999, alia]ii
au adoptat o nou` Concep]ie Strategic`,
ce reflect` schimb`rile din mediul de
securitate dup` sf#r[itul r`zboiului rece.
{i la Summit-ul de la Washington [i la cel
de la Praga din 2002, alia]ii au lansat
ini]iative semnificative privind capabilit`]ile
– Ini]iativa privind Capabilit`]ile de
Ap`rare [i Angajamentele privind Capabi-

lit`]ile de la Praga – pentru a \nt`ri
capabilit`]ile militare ale Europei [i a
asigura certitudinea c` for]ele armate
europene sunt echipate pentru a se mi[ca
mai repede [i mai departe \n teren.

De[i viteza de transformare a NATO
de dup` \ncheierea r`zboiului rece a fost
remarcabil`, fiecare pas a fost \nso]it de
dezbateri intense privind func]iile
principale ale Alian]ei. De exemplu, \n
campania preziden]ial` din SUA din 2000,
Condolezza Rice, pe atunci consilier al
campaniei Bush, ar`ta c`: “Nu avem
nevoie ca Divizia 82 Aeropurtat` s`
escorteze copiii la gr`dini]`“ \n Bosnia-
Her]egovina [i Kosovo. Campania din
Kosovo a provocat, \n special, sentimente
amestecate at#t \n r#ndul americanilor, c#t
[i \n cel al europenilor, de[i toate deciziile
erau luate de c`tre Consiliul Nord-Atlantic
pe baz` de unanimitate.

|n timpul campaniei din Kosovo,
Statele Unite au contribuit cu mai mult de
75 la sut` la for]ele NATO [i, de aceea, au
determinat at#t cursul, c#t [i ritmul luptei.
Drept urmare, alia]ii europeni s-au sim]it
marginaliza]i, realiz#nd c` for]ele lor
prezentau neajunsuri \n domenii cum ar
fi: C4ISR (coman`, control, comunica]ii [i

Componenta aerian` joac`, \ntodeauna, un rol
determinant \n ac]iunile NATO

Aeronavele de transport ale Alian]ei Nord-Atlantice asigur` materialele
necesare \n zonele de conflict

Pilot rom#n, \ntr-o misiune NATO



24 CER SENIN  Nr. 2 (87)  2006

NATO – |N SCHIMBARE

informatic`, informa]ii, supraveghere [i
recunoa[tere), muni]iile inteligente [i
mijloacele care puteau fi \ntrebuin]ate \n
toate condi]iile de vreme, ziua [i noaptea.
Pentru mul]i americani, Kosovo a eviden-
]iat, de asemenea, limitele “ducerii
r`zboiului de c`tre comisii” [i, \n mod
corect sau gre[it, aceast` experien]` a
nuan]at perspectivele SUA privind
NATO. |n plus, Kosovo oferise deja
[ansa unei scurte priviri asupra
viitorului, \ntruc#t europenii
participau, \n principal, la men]i-
nerea p`cii dup` ce trupele
combatante americane p`r`siser`
scena.

Chiar \n timpul acestei dezba-
teri intense despre diviziunea
muncii \n cadrul NATO, atacurile
teroriste din 11 septembrie au
deschis o nou` er` strategic`. De[i
Concep]ia Strategic` a NATO din
1999 men]iona doar \n trecere
amenin]area terorismului interna-
]ional, “r`zboiul global \mpotriva
terorii” a devenit rapid principala
paradigm` de securitate pentru
to]i alia]ii. |ntr-adev`r, \n perioada
imediat urm`toare atacurilor
teroriste din 11 septembrie, av#nd
\nc` proaspete amintirile despre
Kosovo, Washingtonul a decis s`
declan[eze r`zboiul \mpotriva Al
Qaida [i talibanilor din Afganistan,
\mpreun` cu unii dintre alia]i, [i nu
\mpreun` cu NATO, sus]in#nd c`
cele mai multe for]e europene nu
aveau capabilit`]i de lovire de \nalt`
precizie necesare desf`[ur`rii unei
astfel de campanii. Astfel, for]ele
europene au fost dislocate \n
principal ca for]e de men]inere a

p`cii, dup` terminarea \n mare m`sur` a
luptelor. Ulterior, \n august 2003, NATO a
preluat comanda For]ei Interna]ionale de
Asisten]` de Securitate, mandatat` de
ONU, \n Kabul, aceasta fiind prima misiune
a Alian]ei \n afara spa]iului euro-atlantic.

Invazia Afganistanului [i opera]iile de
stabilizare care au urmat s-au bucurat de

sprijinul alia]ilor, deoarece, fiind mandate
ONU, acestea ofereau legitimitate \n
ambele cazuri. Totu[i, \n cazul Irakului,
situa]ia a fost diferit`. Mai r`u chiar, \n
lunile dinaintea campaniei pentru
\nl`turarea lui Saddam Hussein, chesti-
unea Irakului abia ap`rea \n deliber`rile
Consiliului Nord-Atlantic. De[i acest lucru
ar fi putut fi de \n]eles, ]in#nd cont de
vederile diametral opuse ale principalilor
alia]i \n privin]a acestei chestiuni,
respectiva omisiune a subminat rolul
NATO ca platform` politic` pentru
principalele provoc`ri de securitate c`rora
trebuie s` le fac` fa]` Occidentul.

La Summit-ul din iunie 2004 de la
Istanbul, alia]ii au convenit s` ofere sprijin
guvernului irakian pentru instruirea
for]elor sale de securitate. Totu[i, \n pofida
solicit`rilor americane pentru asigurarea
unui rol sporit al NATO \n teren, Alian]a a
preferat s` nu \[i asume \n Irak un rol
similar celui asumat deja \n Afganistan. |n
mod evident, acei alia]i care se opuseser`
invaziei din Irak au fost aceia[i care au
trasat limitele.

Calea de urmat
\n viitor

|n timpul r`zboiului rece, sarcina
NATO era clar`. De aceea, \n pofida

diferen]elor, alia]ilor le era
relativ u[or s` se concentreze
asupra acesteia. Totu[i, ast`zi,
NATO are at#t de multe
probleme, \nc#t exist` riscul
unor e[ecuri, care pot afecta
reputa]ia Alian]ei [i, o dat` cu
aceasta, interesele de securi-
tate aliate.

Cu c#t NATO va ie[i mai
departe [i mai des “\n afara ariei
tradi]ionale”, cu at#t va fi mai
mare presiunea pentru a-[i asu-
ma mai multe sarcini [i opera]ii.
|ntr-adev`r, secretarul general
ONU, Kofi Annan, a solicitat
Alian]ei s` joace un rol sporit \n
Africa. Iar al]i anali[ti [i
deciden]i au \n vedere un rol al
NATO \n monitorizarea unui
viitor acord de pace \n Orientul
Mijlociu \ntre Israel [i Autori-
tatea Palestinian` [i chiar \n
sprijinirea unui proces de
normalizare \n Cipru.

Campania din Kosovo a
demonstrat clar alia]ilor euro-
peni c` trebuie s`-[i moderni-
zeze capabilit`]ile militare dac`
doresc s` r`m#n` relevan]i din
punct de vedere militar pentru
Statele Unite. |ntr-adev`r, unii
anali[ti au avertizat c` dac`
decalajele militare tehnologice

Supravegherea spa]iului aerian de la bordul
unei aeronave AWACS

Ajutoarele umanitare sosesc, \n mare parte, pe calea
aerului
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[i doctrinare dintre Europa [i Statele
Unite continu` s` creasc`, viitorul NATO
ca alian]` militar` va fi unul \ntunecat.
Ca urmare, Alian]a a ini]iat un proces
ambi]ios de transformare, care include
crearea unui Comandament Aliat pentru
Transformare la Norfolk, Virginia, \n
Statele Unite. Dar spiritul transform`rii
trebuie s` aib` un impact [i asupra
Concep]iei Strategice a NATO, care a
r`mas neschimbat` din aprilie 1999.

|ntr-o lume ideal`, alia]ii ar \ncepe s`
elaboreze o nou` Concep]ie Strategic`
pentru a stabili clar priorit`]ile geo-
strategice ale NATO [i atitudinea sa \n
privin]a politicilor referitoare la unele as-
pecte, cum ar fi utilizarea for]ei [i rolul
armelor nucleare. Dar realizarea consen-
sului asupra unor astfel de aspecte

generatoare de divergen]e se va dovedi,
probabil,  extrem de dificil`. Drept
urmare, p#n` \n prezent, alia]ii au decis
s` nu deschid` acest viespar. De[i
aceast` abordare este de \n]eles, nu se

poate [ti sigur c#t de
mult Alian]a \[i va
mai putea desf`[ura
activitatea \n dome-
niul aspectelor de o
importan]` strate-
gic` fundamental`.
|ntr-adev`r, alia]ii
europeni au sus]inut
\n mod argumentat
c`, dac` vor fi solici-
ta]i s` desf`[oare
misiuni de men]i-
nere a p`cii [i de
construire a na]iuni-
lor, ei ar trebui, de
asemenea, s` fie
implica]i \n procesul
decizional anterior

\nceperii r`zboaielor.
Pentru a revigora

NATO, alia]ii trebuie s`-
[i continuie eforturile \n
vederea \nt`ririi Consi-
liului Nord-Atlantic ca
forum trans-atlantic de
dialog de securitate, \n
conformitate cu suges-
tiile fostului cancelar
Schröder. Aici, procesul
de analiz` ini]iat de Jaap
de Hoop Scheffer
pentru a face NATO o
alian]` mai politic`, se va
dovedi deosebit de
important.

|n viitor, Consiliul
Nord-Atlantic va trebui
s`-[i fixeze priorit`]i. |n
practic`, acest lucru

\nseamn` c` va trebui s` decid` s` nu
\ndeplineasc` anumite sarcini (indife-
rent c#t de importante ar putea fi
acestea) [i s` nu se angajeze \n anumite
opera]ii (indiferent c#t de l`udabile ar fi

Medicii militari din spitalele de campanie
nu cunosc no]iunea de odihn`

Alinarea suferin]elor se dovede[te o misiune chiar
mai grea dec#t r`zboiul \nsu[i

acestea). O alternativ` ar putea fi cons-
tituit` de introducerea conceptului
“cooper`rii structurate”, jargonul Uniu-
nii Europene pentru oferirea grupurilor
mici de state UE a op]iunii de a se angaja
\n anumite activit`]i f`r` acordul tuturor
celorlalte ]`ri membre, conform propu-
nerii avansate de Ben Bot, ministrul
olandez al afacerilor externe. Acest lucru
ar u[ura transformarea NATO \ntr-o
organiza]ie flexibil`, cu o structur` [i o
mentalitate pozitiv` \n abordarea
provoc`rilor viitoare. Dar pentru a fi
siguri c` aceast` flexibilitate nu va
genera dezintegrarea, to]i alia]ii vor
trebui s` c#nte dup` aceea[i partitur`.
Indiferent de dificult`]ile pe care le
presupune, dezvoltarea unei noi Con-
cep]ii Strategice ar putea, totu[i, s`
reprezinte purificarea trans-atlantic` de
care are nevoie NATO.

http://www.nato.int/docu/review/
2005/issue3/romanian/analysis.html

Efectele r`zboiului (foto 1, foto 3)
Tot militarii sunt cei care
demareaz` reconstruc]ia zonelor
afectate (foto 2)
Gata pentru un nou \nceput (foto 4)
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Escadrila 43 (F) Avia]ie-
Bombardament apar]in#nd For]elor
Aeriene ale Regatului Unit al Marii
Britanii [i Irlandei de Nord a dislocat
[ase avioane de tip Tornado F3 la
Baza Aeronaval` de la Nimes-
Garons, \n sudul Fran]ei, pentru
desf`[urarea unui exerci]iu de
preg`tire \n comun cu For]ele Aeriene
Franceze.

Exerci]iul “Lone Bustard” (Dropia
singuratic`), planificat pe durata a
dou` s`pt`m#ni, a avut ca scop
principal preg`tirea echipajelor pentru
participarea la ac]iunile desemnate
\n cadrul For]ei de Reac]ie nr. 6 a
NATO (NRF 6), misiuni ce vor fi
executate \ncep#nd cu luna iunie a.c.
Obiectivele exerci]iului au mai cuprins
[i perfec]ionarea colabor`rii dintre
echipajele britanice [i cele franceze,
preg`tirea grupului de transport

Charles de Gaulle [i definitivarea
instruirii privind noul modul Link 16.

|n cadrul scenariului exerci]iului,
avioanele Tornado F3 au jucat, pe r#nd,
rolurile de “partener” [i “inamic”,

execut#nd atacuri simulate asupra
fregatelor franceze ap`rate de
avioanele de atac Rafale. De
asemenea, s-au mai executat zboruri
comune cu avioane de tip Mirage
Dassault 2000C, Mirage F1CT [i
Mirage 2000N.

www.airforcesmonthly.com

Debut pentru Augusta-Bell 212

O nou` versiune a elicopterului model Augusta-Bell 212, AB212ICO, a intrat
\n dotarea For]elor Aeriene Italiene, o dat` cu livrarea primului exemplar din cele
trei achizi]ionate, Escadrilei 609 de la Grazzanise. Dotat cu un propulsor mult mai
puternic dec#t cel al modelului HH-3F, care se afl` \n prezent dislocat \n Irak,
elicopterul AB.212ICO se dore[te a reprezenta suportul misiunilor de zbor executate
de contingentul italian aflat \n Afganistan.

Printre calit`]ile remarcate la noul model sunt: sistemul automat de lansare
a cartu[elor de semnalizare, mitralier` model NATO MG 42/49 de 7,62 mm,
fuselajul \nt`rit [i structur` de rezisten]` a cabinei (care poate fi ocupat` de un
echipaj format din 2 pilo]i [i 2 tr`g`tori), \mbun`t`]it` pentru rezisten]a la atacuri
cu armament antiaerian u[or. Chiar [i zona pedalelor de direc]ie, care este cea
mai expus` gloan]elor trase de la sol datorit` ferestrelor mari de observare, a fost
\nt`rit` cu un scut din Kevlar cu grosimea de 7,62 cm. Singurul lucru care mai
necesit` aten]ia inginerilor \l reprezint` incompatibilitatea total` a cabinei cu
sistemul de vizionare pe timp de noapte, astfel \nc#t opera]iunile nocturne se
desf`[oar` cu toate luminile de bord stinse [i monitoarele acoperite cu band`
adeziv` transparent`.

www.defence-aerospace.com

C o m a n d a m e n t u l
pentru Rachete [i Avia]ie,
din cadrul Ministerului
Ap`r`rii al SUA, a coman-
dat companiei Lockheed
Martin proiectarea [i
producerea unor modele
de rachete care s` poat` fi
utilizate \n zone de conflict,
de c`tre for]ele de
interven]ie rapid`.

|n urma respectivei
solicit`ri, compania ame-
rican` a reu[it dezvoltarea
Unit`]ii de Reac]ie Rapid`
(QRU), un sistem de lan-
sare a rachetelor sol-aer ce
ofer` facilit`]i deosebite.

Bazat pe furnizarea,
de c`tre guvernul ameri-
can, a unei componente de
lupt` monolitice cu putere
exploziv` extraordinar`,
sistemul QRU -  ultima

tehnologie integrat` sistemului militar de tactic` a rachetelor
(ATACMS) – poate executa trageri la distan]e de p#n` la 300 de
kilometri, con]ine o serie de senzori de detectare a ]intelor [i
posibilit`]i de realizare a impactului vertical, fapt ce reduce la
maxim pagubele colaterale.

De asemenea, sistemul poate fi folosit \n orice condi]ii
climaterice [i meteorologice [i poate fi utilizat [i \n cadrul
complexului MLRS (Multiple Launch Rocket System).

www.lockheedmartin.com

RACHETE TACTICE
PENTRU FOR}ELE
DE INTERVEN}IE

RAPID~

RACHETE TACTICE
PENTRU FOR}ELE
DE INTERVEN}IE

RAPID~
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Speciali[ti ai For]elor Aeriene Chineze, \mpreun` cu ingineri ai companiei
Chengdu Aircraft Industrial Corporation, au reu[it crearea unui pachet de
\mbun`t`]ire a avionului J-10, denumit „Super-10", care se remarc` printr-un
motor mai puternic, sistem de control \mbun`t`]it, o structur` exterioar` mult
mai rezistent` [i model nou de radar cu infraro[u.

Se  estimeaz` c` \n  cadrul  acestui  proiect de dezvoltare a  avionului J-
10, un num`r de 54 de aparate vor beneficia de noile performan]e, \ncep#nd
cu prima luna a anului 2007, urm#nd ca, p#n` la sf#r[itul anului 2010, num`rul
aeronavelor modernizate s` creasc` la 88 de unit`]i.

www.janes.com/aerospace

TRANSFORMARE

A AVIONULUI

CHINEZESC J-10

TRANSFORMARE

A AVIONULUI

CHINEZESC J-10

|n perioada 01-02 martie a.c. s-a
desf`[urat, la baza Evreux,
apar]in#nd For]elor Aeriene Franceze,
exerci]iul Volfap 1 – 2006 la care au
participat 4 escadrile franceze de
transport aerian, 4 avioane de atac
aerian de tip Mirage, un AWACS [i 8
avioane de transport germane.

Principalul obiectiv al exerci]iului
l-a constituit preg`tirea echipajelor [i
a personalului care deserve[te

aeronavele, pentru securizarea zonelor
aeroporturilor implicate \n opera]iuni
multina]ionale. Astfel, scenariul
exerci]iului a fost compus din trei faze:
para[utarea a 250 de for]e paramilitare
\n zona de dislocare Montlucon
Gueret, zboruri de noapte \n sectorul
Chateauroux-Orleans [i opera]iuni de
c`utare-salvare desf`[urate \n zona
de antrenament Etamper Montdesin.

www.defense.gouv.fr/air/

Exerci]iul „Volfap 1 – 2006"

Ministrul ap`r`rii din Bulgaria,
Vesselin Bliznakov, a semnat, \n data
de 13 martie a.c., un contract cu
banca francez` Societe Generale
privind finan]area unui proiect referitor
la achizi]ionarea de elicoptere pentru
For]ele Aeriene Bulgare [i pentru
Marina Militar` din ]ara vecin`, de la
compania Eurocopter.

Contractul este garantat prin
depozitul constituit de banca
francez`, \n valoare de aproximativ
250 de milioane de euro, sum` ce
reprezint` aproximativ 60 la sut` din
valoarea total` a contractului – 358
de milioane de euro. Depozitul va fi
acoperit din fonduri bugetare pl`tite
de c`tre Ministerul Bulgar al Ap`r`rii
pe perioada livr`rii aparatelor.

BULGARIA  ACHIZI}IONEAZ~
ELICOPTERE  EUROCOPTER  COUGAR

Aceast` \n]elegere continu`
acordul ini]iat de c`tre cele dou` p`r]i
\n luna decembrie 2005, prin care se
prevedea asigurarea, de c`tre
compania Eurocopter, a unui num`r
de 18 aparate, dintre care 12 aparate
de tip Cougar pentru For]ele Aeriene
[i 6 Panthers pentru For]ele Navale.

Livrarea celor 18 elicoptere este
structurat` pe trei perioade, primele
trei aparate urm#nd s` soseasc` la
Sofia p#n` la sf#r[itul anului 2006.
Din cele 12 elicoptere care revin
avia]iei, 8 vor efectua misiuni tactice
de transport personal [i echipament
militar, iar celelate 4 vor executa
misiuni \n cadrul opera]iunilor de lupt`
SAR.

www.sofianews.com

Germania investe[te \n UAV-uri Dup` predarea sistemului de recunoa[tere pentru

avionul german f`r` pilot KZO (“Kleinfluggerät

Zielortung”), compania EADS lucreaz` \n prezent la

proiectarea [i dezvoltarea unui sistem performant de

conexiune a datelor pentru acela[i tip de avion. Acest

sistem ar urma s` ofere posibilitatea culegerii [i

prelucr`rii datelor captate din zone foarte \ntinse ca

suprafa]`, precum [i o stabilitate a leg`turilor cu sta]iile

terestre.

|n principal, sistemul de conexiune a datelor const`

\ntr-un terminal aerian de preluare a informa]iilor, aflat

la bordul avionului [i un terminal  terestru de prelucrare

a acestora, existent la sta]ia de analiz` de la sol. Sistemul

poate prelucra date ob]inute de la o distan]` de peste

180 de kilometri.

www.eads.com

Germania investe[te \n UAV-uri

BULGARIA  ACHIZI}IONEAZ~
ELICOPTERE  EUROCOPTER  COUGAR
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Radarul APS-143C (V) 3
Compania Telephonics, o su-

cursal` a corpora]iei Griffon, a anun]at
delegarea sa de c`tre Divizia de
Transport Aerian a companiei CASA-
EADS din Spania, pentru producerea
a 3 seturi complete din categoria de
echipament de telecomunica]ii, \n
special modelul de radar pentru
supraveghere maritim` APS-143C (V)
3, pentru utilizarea acestuia de c`tre
Agen]ia Spaniol` Aerian` pentru
Supraveghere (SASEMAR).

Seturile complete, care vor
con]ine [i facilit`]i pentru executarea
lucr`rilor de repara]ii [i mentenan]`,
vor fi livrate \ncep#nd cu luna
septembrie 2006. Modelul APS-143 C

(V) este unul extrem de performant,
fiind comandat [i utilizat [i de c`tre
For]ele Aeriene ale SUA pentru
portavioanele sale, \n cadrul pro-
gramului Integrated DeepWater
System.

|n cazul avia]iei spaniole, radarul
va fi integrat Sistemului de Tactic`
Opera]ional` (FITS) [i se va erija \ntr-
unul dintre cele mai importante
componente de supraveghere ale
avioanelor CN-235 din dotarea Avia]iei
de Patrulare Maritim`, for]e ce au ca
misiuni primordiale c`utarea-salvarea
[i recunoa[terea aerian`.

www.telephonics.net

Joi, 30 martie 2006, Ministerul
Ap`r`rii al Suediei a predat formal
primele 5 avioane de tip „Gripen”
Ministerului Ap`r`rii din Ungaria, în
cadrul unei ceremonii desf`[urate la
Baza Aerian` Kecskémet. Festivi-
tatea a avut loc în prezen]a mini[trilor
ap`r`rii suedez, Leni Bjorklund,Leni Bjorklund,Leni Bjorklund,Leni Bjorklund,Leni Bjorklund,
[i ungar, Ferenc JuhászFerenc JuhászFerenc JuhászFerenc JuhászFerenc Juhász. Asisten]a,
format` din oficialit`]i militare [i civile
ungare [i suedeze, jurnali[ti din presa
local̀  [i interna]ional̀ , a putut admira,
fotografia [i filma avioanele „Gripen”
atât în expozi]ie static`, c#t [i într-un
zbor demonstrativ.

Activitatea a reprezentat prima
etap` a execut`rii contractului de
leasing încheiat între Ministerul
Ap`r`rii din Ungaria [i Departamentul
pentru Administrarea Tehnicii de
Ap`rare din Ministerul Ap`r`rii al
Suediei, având ca obiect 14 aeronave
„Gripen” de genera]ia a patra, dintre
acestea 12 aeronave fiind simpl`
comand` [i 2 aeronave dubl`
comand`. Contractul a fost încheiat
pentru o perioad` de 10 ani, la finalul
c`reia cele 14 aeronave vor intra în
proprietatea For]elor Aeriene Ungare.
Pân` în decembrie 2007 vor fi livrate
[i celelalte 9 aeronave.

În cadrul contractului, compania
„Gripen International” se oblig` s`
livreze aparatele de zbor, s` asigure
mentenan]a, service-ul [i preg`tirea

pilo]ilor. Preg`tirea personalului pentru
exploatarea noilor aeronave a început
în ianuarie 2005 în Suedia, cu un grup
de 5 pilo]i unguri, care vor deveni
instructori de zbor pe „Gripen”.

De asemenea, 19 tehnicieni au
fost preg`ti]i la {coala Tehnic` a
For]elor Aeriene Suedeze de la
Halmstad, din aprilie 2005 pân` în
ianuarie 2006.

Folosind cele mai noi tehnologii
din domeniul aeronautic, aeronavele
sunt capabile s` execute o gam` larg`
de misiuni aer-aer [i aer-sol, precum
[i s` gestioneze diferite tipuri de
armament de avia]ie.

Proiectat pentru a face fa]` unor
amenin]`ri variate, „Gripen” satisface
toate exigen]ele de interoperabilitate
NATO privind misiunile de lupt` [i

sprijin aerian apropiat, securitatea
zborului [i eficien]a preg`tirii în zbor.
În plus, modernul sistem de
realimentare în zbor îi confer` un
plus de eficien]` în misiunile
încredin]ate.

Sergent Liliana
V`t`m`nescu-Hanga

PRIMELE 5 AERONAVE „GRIPEN”
AU INTRAT ÎN DOTAREA FOR}ELOR AERIENE UNGARE

|n cadrul unei ceremonii oficiale desf`[urat` la Baza Aerian` de la Sintra,
Portugalia, \n data de 17 martie a.c., a fost semnat un contract \n valoare de
270 de milioane de euro pentru livrarea, de c`tre compania EADS CASA, a
unui num`r de dou`sprezece avioane C-295 c`tre Forca Aerea Portugesa
(For]ele Aeriene Portugheze).

Contractul, semnat \n prezen]a ministrului ap`r`rii din Portugalia, Luis
Amado, [i a ambasadorului spaniol \n Portugalia, Enrique Panes, a consfin]it
dorin]a oficialilor lusitani de a \nlocui flota curent`, compus` din 24 de avioane
de tip CASA C-212 Aviocars, aparate supravie]uitoare celor 26 livrate \n anul
1974.

Avioanele vor fi livrate \n dou` variante astfel: [apte aparate echipate
pentru transport de echipament militar, \n timp ce un num`r de cinci avioane
vor fi echipate [i destinate misiunilor de supraveghere maritim`. Livrarea
primului aparat este estimat` pentru \nceputul anului 2008 urm#nd ca, dup`
aceea, s` existe o e[alonare semestrial` pentru fiecare avion executat.

www.airforcesmonthly.com
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Exerci]iul „Brilliant Arrow” s-a desf`[urat, \n perioada 23 martie –
6 aprilie, \n loca]ii din Danemarca [i Germania, pe structura programelor
de preg`tire NATO pentru pilo]i [i echipaje, programe convenite la
diversele reuniuni ale ]`rilor membre din Alian]a Nord-Atlantic`.

Activitatea a avut o larg` participare interna]ional`, nu mai pu]in de
13 ]`ri fiind prezente cu diverse categorii de personal [i tehnic`. De
asemenea, amintim faptul c` au fost implicate peste 100 de avioane de
atac [i 30 de aeronave de transport aerian. Echipajele provenite din
Belgia, Canada, Republica Ceh`, Danemarca, Fran]a, Germania, Grecia,
Olanda, Polonia, Spania, Turcia, Marea Britanie [i Statele Unite ale
Americii au trebuit s` fac` fa]` provoc`rii propuse de scenariul exerci]iului:
\nt`rirea interoperabilit`]ii \n cadrul misiunilor de r`spundere rapid`
\ntrunite [i preg`tirea pentru executarea opera]iilor din cadrul
antrenamentelor for]elor de interven]ie rapid` NRF 7 [i NRF 8, prev`zute
a se desf`[ura \n perioada iulie 2006 – iulie 2007.

Exerci]iul a fost legat prin structur`, scenariu [i obiective de exerci]iul
„Brilliant Mariner”, desf`[urat \n loca]ii specifice marinei militare.

www.nato.int

Exerci]iul

“Brilliant Arrow”
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Programul radio MARS
Departamentul de Comunica]ii [i Electronic` din cadrul Ministerului Ap`r`rii

al Statelor Unite ale Americii a \ncheiat un contract \n valoare de 312 milioane
de dolari, pentru o perioad` de 5 ani, cu compania Raytheon, \n care este
prev`zut` livrarea de sisteme radio ARC-231 pentru elicopterele armatei
americane.

Contractul face parte din strategia de dezvoltare a programului MARS
(Multiple-band Avionics Radio Suite), prin care se inten]ioneaz` introducerea
tehnologiei radio multi-band` de ultim` genera]ie pe elicopterele militare, urm#nd
ca tot compania Raytheon s` asigure mentenan]a.

|n prezent, sistemul radio ARC-231 – sistem programabil de schimbare [i
utilizare a frecven]elor radio –  este folosit, \n prezent, pe elicopterele avia]iei [i
marinei militare americane \n Irak [i Afganistan. P#n` la finalizarea contractului
se estimeaz` c` cel pu]in 1.000 de elicoptere vor beneficia de aportul adus de
sistemul radio ARC-231.

www.raytheon.com

Sistemul

JDAM \n Norvegia
|n urma unei recente \n]elegeri \ntre For]ele Aeriene Regale Norvegiene [i

compania Boeing, avia]ia militar` din ]ara fiordurilor va beneficia de aportul
Sistemului pentru Coordonarea Atacurilor Directe cu Muni]ii de R`zboi (JDAM).

Sistemul va echipa flotila de avioane F-16 [i va oferi posibilitatea acestora
de a lansa cu o mai mare acurate]e bombe pentru un spectru mult mai
diversificat de ]inte, \n orice condi]ii meteorologice. Contractul de livrare include
pachetul de ghidare, sistemul de integrare pentru avionul F-16 [i sistemul
opera]ional.

„Principalul nostru ]el \l reprezint` implementarea rapid` a noii tehnologii
JDAM, concomitent cu reducerea costurilor [i cu c`utarea solu]iilor de
perfec]ionare continu` a acestuia”, a declarat Rick Herdt, [eful programului
JDAM al companiei Boieng.

Dotat cu sistemul de urm`rire prin satelit GPS-2, noul model JDAM
poate ghida muni]ie de r`zboi de greut`]i variabile, \ntre 225 [i 900 de kilograme.

www.boeing.com

Direc]ia de Administrare a Echipamentelor din cadrul Ministerului Ap`r`rii
al Suediei a confirmat, \n cursul lunii martie a.c., livrarea primului elicopter
A109 LUH (Light Utility Helicopter) c`tre For]ele Aeriene Suedeze.

Aparatul, primul din cele 20 care vor fi livrate avia]iei suedeze, a sosit la
uzinele din Linkoping pe traseul Vergiate, Italia – Germania – Suedia. Celelalte
aparate vor sosi \n Suedia p#n` la sf#r[itul anului 2009, atunci c#nd este

estimat` livrarea ultimului elicopter, a[a cum prevede contractul \ncheiat \n
urma ofertei f`cut` la Salonul Aerian de la Paris din 2001. Valoarea contractului,
care include elicopterele, preg`tirea pilo]ilor, asigurarea echipamentelor [i a
serviciilor de mentenan]` se ridic` la 1,4 miliarde de SEK, aproximativ 179 de
milioane de dolari.

www.airforcesmonthly.com
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C-17 Globemaster –
1 milion de ore de zbor

La numai 15 ani de la intrarea \n
serviciu, flotila de avioane C-17
Globemaster  a For]elor Aeriene ale
SUA a totalizat 1 milion de ore zburate
– echivalentul unui avion care ar zbura
nonstop, 24 de ore din 24, pe o durat`
de 114 ani. Pentru s`rb`torirea acestui
eveniment, echipaje apar]in#nd For]elor
Aeriene ale Regatului Unit al Marii
Britanii [i Irlandei de Nord [i avia]iei
militare americane au efectuat un zbor
demonstrativ \n data de 19 martie, la
baza aerian` Scott, apar]in#nd For]elor
Aeriene ale SUA.

Momentul efectiv al execut`rii
num`rului record de ore de zbor a fost
calculat ca fiind definit de prezen]a
avioanelor C-17 Globemaster \n misiunile
de evacuare aeromedical` din Irak [i
parcurgerea drumului de \ntoarcere,
pentru redislocare la baza militar`
Ramstein, Germania.

www.usairforces.com

Escadrila 27 Atac Aerian, cu sediul la Baza For]elor Aeriene ale SUA din
Langley, Virginia, [i-a dislocat efectivele, pentru o perioad` de dou` s`pt#m#ni, la
Baza Tyndall, Florida, \n vederea desf`[ur`rii exerci]iului „Combat Archer” (Arca[ul
Lupt`tor).

Exerci]iul a fost destinat realiz`rii unei noi etape prev`zut` \n cadrul Programului
de Evaluare a Sistemelor de Lupt`, etap` care a inclus participarea la teste a
avioanelor F-22. Astfel, trei aparate F-22, dintr-un num`r de patru planificate ini]ial,
au executat misiuni de zbor \n cadrul programului, printre care [i trageri cu rachete
AIM-9 Sidewinder [i AIM-120 AMRAAM. Tragerile executate, \n num`r de patru,
au condus la verificarea sistemelor de telemetrie  ale ni[elor interioare de lansare
a rachetelor, separate pe fiecare tip de rachet` lansat`.

www.airforcesmonthly.com

|n cadrul unei festivit`]i specta-
culoase desf`[urate la Expozi]ia
Helli, organizat` de compania Texron
Inc., prin filiala Bell Helicopter, a fost
prezentat cel mai recent produs –
noul elicopter Bell 417. Lansarea a
fost desf`[urat` \n prezen]a
directorului executiv al companiei Bell
Helicopter, Mike Redenbaugh, care
a declarat cu acest prilej: „Modelul
417 este r`spunsul nostru la cele mai
noi cerin]e ale clien]ilor no[tri – un
elicopter puternic, cu un singur motor
[i cu facilit`]i adaptate la necesit`]ile
actualei strategii. El este creat pe
structura modelului 407, men]i-
n#ndu-se stabilitatea [i personalitatea
acestuia, av#nd \ns` ca plusuri,
putere mai mare, capacitate de

NOUL ELICOPTER BELL 417
\nc`rcare mai mare [i performan]e
sporite.”

Astfel, modelul 417 iese \n eviden]`
prin designul inovator al cabinei, de tip
Chelton (remarcabil` prin elementele de
sticl` prezente preponderent [i spa]iul
ce poate ad`posti 5 persoane echipate
complet), prin pachetul de modernizare
al echipamentelor electronice de bord,
sistemul de telecomunica]ii FADEC [i
prin noul motor de tip Honeywell HTS900,
care ofer` aparatului peste 970 de cai
putere.

Elicopterul Bell 417 va efectua
primele teste \n luna aprilie [i se sper`
ca p#n` la sf#r[itul anului 2008, s` fie
livrate primele aparate clien]ilor sau
firmelor contractante.

www.bellhelicopter.com

NOUL ELICOPTER BELL 417

PACHET DE MODERNIZARE
PENTRU F-16

Flota de avioane F-16 Block 52+, apar]in#nd For]elor Aeriene din Grecia, va beneficia,
\ncep#nd cu anul 2007,  de noul model de radar aerian AN/APG-68 (V)9, \n urma unui contract
\ncheiat cu oficialit`]ile structurii militare elene, \n valoare de 63, 9 milioane de dolari.

Procesul de livrare va debuta cu distribuirea unui num`r de 33 de radare, \nso]ite de 3 pachete
complete pentru service [i piese de schimb [i se va finaliza, cel mai probabil, la sf#r[itul anului
2008, prin achizi]ionarea altor 10 radare.

Modelul AN/APG-68 (V)9 ofer` o cre[tere a procentului privind raza de ac]iune a aparatului cu
33 la sut`. Combinat cu alte elemente specifice ale avionului F-16, noul radar ofer` acestuia o
autonomie de 24 de ore pentru culegerea de date.

www.northropgrumman.com

PACHET DE MODERNIZARE
PENTRU F-16
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Compania Lockheed Martin inten]ioneaz`, prin
proiectarea unui nou sistem de preg`tire aerian` prin
simulare, s` perfec]ioneze activitatea de preg`tire a pilo]ilor
militari apar]in#nd For]elor Aeriene ale SUA. |n acest sens,
s-a \ncheiat un contract \n valoare de 30 de milioane de
dolari pentru producerea a trei astfel de sisteme, denumite

C-130J, pentru avia]ia [i marina militar` americane.
Datorit` noilor elemente prezente \n modelul C-130J –

fiabilitatea sistemului, manevrabilitatea sporit`, [i, mai ales,
posibilitatea de simulare a execut`rii misiunilor de zbor pe
timp de noapte, prin utilizarea unui sistem integrat de
producere a luminii variate, se sper` ca preg`tirea pilo]ilor
s` reprezinte, \n final, un echilibru al raporturilor eficien]`-
costuri, dar [i o baz` semnificativ \mbun`t`]it` de
antrenament.

www.cae.com

SIMULATOR

C-130J

Receptor

terestru

pentru

imagini

aeriene

„ROVER” reprezint` unul dintre cele mai
impresionante elemente ale tehnologiei viitorului
\n ceea ce prive[te executarea opera]iunilor
computerizate”, a declarat locotenent-locotenent-locotenent-locotenent-locotenent-
colonelul Gregory Harbin,colonelul Gregory Harbin,colonelul Gregory Harbin,colonelul Gregory Harbin,colonelul Gregory Harbin,  de la Baza
Aerian` Shaw, apar]in#nd U.S. Air Force. „De[i
arat` ca o juc`rie obi[nuit` cu o anten` ata[at`,
relief#nd mai mult o imagine de sta]ie de jocuri
dec#t tehnologie militar` avansat`, ROVER se
prezint` drept un echipament performant, vital
pentru oamenii afla]i la sol [i care solicit`
informa]ii sau ajutor de la avioane aflate \n
apropierea zonelor de dislocare a acestora.

|n data de 31 martie a.c., oficiali ai Ministerului Ap`r`rii din Republica Coreea de Sud au
prezentat cele mai recente modele de rachete ce vor intra \n dotarea armatei coreene. Astfel, au fost
dezv`luite, \n prezen]a ministrului ap`r`rii, Yoon Kwang-Ung, \n cadrul unei ceremonii desf`[urate

la Seul, noile modele de rachete de croazier`,
Haseong, precum [i un model de rachete sol-aer cu
lansare de pe um`r, Singung.

Rachetele sol-aer portabile Singung reprezint`
primele produc]ii autohtone de gen, p#n` \n prezent
acest tip  de rachete cu raz` scurt` de ac]iune,
destinate ]intelor care zboar` la \n`l]imi mici, fiind
importat din SUA sau din Fran]a. Noul model poate
lovi orice ]int` care zboar` pe o raz` de 1,5 kilometri,
eficacitatea fiind maxim`, datorit` \mpr`[tierii, \n urma
exploziei, a peste 720 de fragmente \n raza respectiv`.

De asemenea, noile rachete de croazier` Haseong prezint` caracteristici tehnico-tactice
importante: acestea permit lovirea ]intelor la distan]e de peste 150 de kilometri, au o vitez` maxim`
de 83 de kilometri pe or` [i pot fi lansate at#t de pe vase militare, c#t [i de pe elicoptere.

www.defenceindustrydaily.com

Astfel ROVER-ul, \n denumire exact`
Captator Telecomandat de Imagini Intense,
poate recep]iona imagini video din vecin`tatea
avioanelor sau a UAV-urilor sta]ionate, de la o
distan]` de 2 km (asem`n`tor sistemului
israelian „Wrist Mountain V-Rambo”) pentru ca
apoi s` le integreze \n cadrul altor programe de
pozi]ionare [i lovire a ]intelor.

www.defenceindustrydailly.com

PRIMUL
F-16 POLONEZ
PRIMUL
F-16 POLONEZ

Compania Lockheed Martin a
anun]at realizarea cu succes a

zborului inaugural al primului avion
F-16 preg`tit pentru intrarea \n

dotarea For]elor Aeriene
Poloneze. Zborul test s-a

desf`[urat la baza Fort Worth din
Texas, USA, [i a reprezentat

dep`[irea unei noi etape \n cadrul
programului polonez privind

avionul F-16 – „Peace Sky”.
Aparatul care a efectuat testul

face parte din comanda de 48 de
avioane f`cut` de guvernul

polonez [i este propus pentru
livrare p#n` la sf#r[itul anului

2006.
Avionul a fost ales de c`tre

guvernul polonez datorit`
calit`]ilor sale, cunoscut fiind

faptul c` peste 24 de ]`ri l-au ales
ca fiind unul dintre cele mai bune

avioane de atac multi-rol, cu un
total de peste 12 milioane de ore

de zbor la activ.

www.lockheedmartin.com

Pagini realizate de
plutonier-major SORIN S~FTOIU



34 CER SENIN  Nr. 2 (87)  2006

AEROSPA}IALE

Galileo a transmis

primul semnal
Europa se afl` din ce \n ce mai

aproape de realizarea sistemului de
naviga]ie prin satelit Galileo, sistem
ce va dep`[i performan]ele celebrului
GPS american.

Astfel, dup` ce la sf#r[itul anului
trecut au fost plasa]i pe orbit` primii
doi sateli]i dintr-un total de 30, ce vor
opera \n  cadrul sistemului, satelitul
GIOVE-A a transmis deja, la
\nceputul acestui an, primul s`u
semnal c`tre TERRA.

GIOVE-A este primul satelit al
sistemului Galileo care se afl` \n faza
de validare pe o orbit` medie a
P`m#ntului, iar semnalul primit de la
el marcheaz` un pas important \n
procesul de opera]ionalizare a
sistemului european de navigare prin

satelit, dezvoltat de Uniunea Euro-
pean .̀

Marele atu al lui Galileo este
func]ionarea independent` de GPS,
cu care va r`m#ne, \ns`, compatibil.
Totodat`, nu va mai fi posibil`  blocarea

complet` a accesului public \n noul
sistem [i nici diminuarea voluntar` a
semnalului – cum permite GPS-ul,
pus sub controlul militar american.

www.esa.int

Agen]ia spa]ial`
japonez` dezvolt`

comunica]iile
prin laser

Agen]ia Spa]ial` Japonez` (JAXA) continu`
seria experimentelor de succes \n ceea ce prive[te
comunica]iile optice bazate pe raze laser.

Astfel, dup` ce la sf#r[itul anului trecut s-a reu[it
realizarea transmiterii de date \ntre doi sateli]i, prin
intermediul unui fascicul laser, aceea[i tehnologie
a fost folosit`, \n data de 31 martie 2006, pentru o
transmisie de date \ntre un satelit (Kirari), aflat pe
o orbit` joas` a P`m#ntului [i o sta]ie de recep]ie
de la sol.

Avantajele folosirii acestei sofisticate tehnologii
constau \n: comunica]ii stabile, f`r` interferen]e,
echipamente mult mai compacte [i o rat` superioar`
de transmitere a datelor.

www.jaxa.jp

Mars Reconnaissance Orbiter –

noua sond` mar]ian`
|n luna august 2005 pleca spre Marte, Mars Reconnaissance

Orbiter (MRO), o sond` ce apar]ine agen]iei spa]iale americane
NASA [i este dedicat` studiului planetei ro[ii. Timp de doi ani
sonda va studia planeta, iar \nc` doi ani va func]iona ca un
releu de transmisie pentru alte sonde mar]iene.

Drumul p#n` la Marte a durat 7 luni, timp \n care navigatorii
NASA au fost obliga]i s` fac` patru corec]ii de traiectorie.

Dup` ce \n luna ianuarie a.c. c`l`toria interplanetar` a luat
sf#r[it, sonda fiind preg`tit` pentru intrarea pe orbit` \n jurul lui
Marte, \n data de 10 martie, MRO a intrat \n sfera de atrac]ie
a planetei ro[ii, fiind captat` de atrac]ia gravita]ional` a acesteia.

|n perioada 10 martie – 31 octombrie 2006, navigatorii
NASA se vor folosi de fenomenul de aero-fr#nare pentru
\ncetinirea sondei [i pozi]ionarea acesteia pe o orbit` stabil`.
Abia din acel moment MRO va putea s` adune date [tiin]ifice.

MRO este a [asea sond` ce studiaz` planeta ro[ie, \n
acest moment fiind active roverele NASA Spirit [i Opportunity
(aflate la sol), sondele Mars Global Surveyor [i Mars Odyssey

[i sonda agen]iei spa]iale europene, Mars Express.
MRO va transmite de 10 ori mai multe date pe minut

dec#t sondele enumerate mai sus, iar calitatea detectorilor
sondei va permite cartografierea \ntregii suprafe]e a planetei,
detaliile observate fiind de m`rimea unei farfurii.

www.nasa.gov

Rom#nia este cea de-a treia ]ar`
dintre fostele ]`ri INTERCOSMOS
care ob]ine statutul de Stat European
Cooperant al Agen]iei Spa]iale
Europene (ESA), dup` Cehia [i
Ungaria.

Acordul a fost semnat la
Bucure[ti \n prezen]a primului-
ministru, domnul C`lin Popescu-
T`riceanu [i a secretarului de stat
pentru [tiin]` [i tehnologie, domnul
Anton Anton, de directorul general al
ESA, domnul Jean-Jacques Dordain
[i de pre[edintele Agen]iei Spa]iale
Rom#ne, domnul Marius-Ioan Piso,
\n data de 17 februarie 2006.

www.rosa.ro

Primul brazilian
\n spa]iu

Ca de obicei \n ultimii ani, o
navet` Soiuz a efectuat, [i de aceast`
dat`, manevra de schimbare a
echipajelor de pe ISS.

La bordul capsulei lansat` de pe
cosmodromul Baikonur s-au aflat
astronautul brazilian Marcos Pontes
[i cel de-al treisprezecelea echipaj al
ISS, format din astronau]ii Pavel
Vinogradov [i Jeffrey Williams.

Pentru Brazilia, prezen]a lui
Marcos Pontes pe sta]ia Spa]ial`
Interna]ional`, cu misiunea de a
efectua c#teva experimente \n
spa]iu, \n beneficiul ]`rii sale, a fost
o premier` absolut`.

Pavel Vinogradov [i Jeffrey
Williams au preluat [tafeta turei de
[ase luni de la Valeri Tokarev,

cosmonautul cu cele mai multe ore
\n spa]iu, [i de la astronautul
american Bill McArthur.

Noul echipaj ruso-american are
de \ndeplinit un num`r de 40 de
experimente [tiin]ifice [i, de
asemenea, trebuie s` preg`teasc`
sosirea celui de-al treilea membru al
misiunii cu num`rul 13, germanul
Thomas Reiter.

www.nasa.gov

Rom#nia –
membru cooperant
al Agen]iei
Spa]iale Europene
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Prima
misiune
c`tre Pluto

Singura planet` nevizitat` de o
sond` spa]ial` este Pluto. Agen]ia
spa]ial` american` va schimba
acest lucru prin lansarea sondei
New Horizons, realizat` la \nceputul
anului \n curs. Aceasta nu va studia
numai planeta Pluto, ci [i satelitul
s`u Charon.

New Horizons este cea mai
rapid` sond`, ating#nd orbita Lunii
\n numai 9 ore, iar pe cea a lui Jupiter
\n aproximativ un an. Va ajunge la
marginea sistemului planetar \n anul
2015, dup` ce va fi str`b`tut 5,3
miliarde de kilometri.

Perioada \n care sonda va trece
pe l#ng` Pluto va dura aproximativ
24 de ore. |n acest timp se va studia
emisia ultraviolet` a atmosferei, se
va cartografia suprafa]a vizibil` a
planetei, se va studia distribu]ia
temperaturii la suprafa]` [i, de
asemenea, se vor studia particulele
atmosferice.

Dup` ce va trece de Pluto,
Charon [i cei doi noi sateli] i
descoperi]i de cur#nd, sonda are
misiuni la fel de dificile. Astfel, se
vor observa p`r]ile \ntunecate ale
planetei [i ale sateli]ilor s`i [i se vor
c`uta inele \n jurul lui Pluto.

Totodat`, va fi observat` o
transmisie radio de pe P`m#nt [i
modul \n care aceasta este

Venus Express a ajuns la destina]ie Sonda european` Venus Express, lansat` la \nceputul
lunii noiembrie a anului trecut, a ajuns la destina]ie –
misterioasa planet` Venus.

Dup` o lansare perfect` de pe cosmodromul Baikonur,
drumul sondei p#n` la planeta geam`n` a P`m#ntului a
decurs f`r` nici o problem`, timp de 155 de zile.

Ajuns` \n vecin`tatea lui Venus \n data de 11 aprilie
a.c., sonda a fost fr#nat` prin arderea motorului principal
timp de 53 de minute, dup` care s-a \nscris pe o orbit` a
planetei, loc de unde va \ncepe studiul propriu-zis al
atmosferei venusiene.

Misiunea oficial` dureaz` patru zile venusiene,
echivalentul a 500 de zile p`m#ntene. |ns`, datorit`
economisirii de combustibil \n urma lans`rii perfecte,
misiunea va putea fi extins` cu \nc` 3 ani. Venus Express
se va roti \n jurul planetei o dat` la 24 de ore, trec#nd pe
deasupra polilor.

Atmosfera venusian` este at#t de groas` \nc#t este,
practic, „lipit`“ de sol. Datorit` instrumentelor \n infraro[u de
la bordul sondei, se va putea studia o parte necunoscut` a
atmosferei, cea de la suprafa]` p#n` la 60 de kilometri altitudine.www.esa.int

distorsionat` de atmosfera lui Pluto.
|n acest fel se va determina, cu
precizie, compozi]ia [i structura
atmosferei.

Dup` ce sonda va trece de Pluto,
vor urma 9 luni \n care se vor primi
datele ob]inute de instrumentele de
la bord.

Cum sonda se va afla \ntr-o
regiune \n care se afl` multe alte
obiecte, numite asteroizi, din centura
lui Kuiper, NASA va alege un
asemenea obiect pentru un survol.
Misiunea extins` va dura p#n` \n anul
2020.

www.nasa.gov

STARDUST ESTE PE P~M@NT, DAR GENEREAZ~ UN MISTER COSMIC
Lansat` la \nceputul anului 1999, sonda spa]ial` Stardust avea ca

misiune principal` \nt#lnirea cu cometa Wild 2 [i colectarea de particule [i
praf interstelar provenite de la respectiva comet`.

La \nceputul acestui an, sonda Stardust, av#nd la bord particule de
praf ale cometei Wild 2, a aterizat \n de[ertul Utah.

P`m#ntenii au putut vedea \n direct pe NASATv, \n data  de 15
ianuarie, cum capsula a intrat \n atmosfera P`m#ntului, a cobor#t cu o
vitez` foarte mare, a \ncetinit prin frecarea cu aerul, [i-a deschis para[uta
[i a aterizat lin pe nisipul din Utah.

Analiza chimic` ulterioar` a particulelor colectate de la cometa Wild 2
a oferit un rezultat nea[teptat: au fost decoperite o serie de minerale care
nu se pot forma dec#t la temperaturi foarte ridicate.

„Este remarcabil: am g`sit [i foc [i ghea]`. |n cel mai rece loc din
sistemul solar am g`sit substan]e care s-au format la temperaturi foarte
ridicate”, a spus Dan Brownlee, principalul cercet`tor al misiunii [i astronom
la Universitatea Washington. www.nasa.gov

Mineral cules
de Stardust

de pe Wild 2

Prima imagine a polului sud
al planetei Venus trimis`
de sonda Venus Expres
(nici o alt` sond` nu a mai
fotografiat aceast` regiune)

12 Aprilie,
Ziua Astronautului

|n data de 12 aprilie 1961, Iuri
Gagarin inaugura era spa]ial`, la
bordul navetei Vostok.

Zborul primului cosmonaut avea
s` dureze 1 or` [i 48 de minute.
Dup` o rota]ie \n jurul planetei,
modulul navetei a aterizat \n regiunea
Saratov. Dup` acest zbor, \ncep#nd
cu anul 1962, \n data de 12 aprilie
este s`rb`torit` Ziua Astronautului.

China revizuie[te
programul spa]ial

China a modificat, de cur#nd,
planurile de viitor ale propriului
program spa]ial. Astfel, construc]ia
unei mici sta]ii spa]iale pe o orbit` a
P`m#ntului de c`tre China, \n viitorul
apropiat, va fi gr`bit`.

Conform oficialilor chinezi, China
va lansa trei misiuni spa]iale, nu doar
dou`: Shenzhou 8 [i Shenzhou 9 vor
fi, \n cele din urm`, dou` navete
spa]iale f`r` echipaj uman la bord,
ce urmeaz` a fi cuplate pe o orbit` a
P`m#ntului. Shenzhou 10 va fi o
navet` spa]ial` chinez` (cu echipaj
uman) ce se va cupla la complexul
creat de Shenzhou 8–9. Va fi creat,
astfel, un mic laborator spa]ial. Toate
cele trei misiuni sunt programate a fi
lansate \n interval de o lun`, \n cursul
anului 2010.

www.spacetoday.net

NASA, dependent`
de naveta  Soiuz

Oficialii NASA au semnat, la
\nceputul acestui an, un nou acord cu
agen]ia spa]ial` rus` ROSKOSMOS,
pentru a putea beneficia \n continuare
de serviciile navetei Soiuz, \n vederea
transportului astronau]ilor americani
pe ISS.

Mike Griffin, directorul NASA, a
declarat c` acest lucru a fost impus
de faptul c` sunt pu]ine [anse ca
SUA s` reu[easc` s` creeze un nou
tip de navet` spa]ial` p#n` \n anul
2010.

www.nasa.gov

CALEA
LACTEE

Naveta
Vostok
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[i liceale[i liceale[i liceale[i liceale[i liceale

De origine b`n`]ean, Traian Vuia
s-a n`scut la 17 august 1872 în
localitatea Surducul Mic de lâng`
Bujor, ca fiu al unui preot de ]ar`. A
urmat cursurile primare în comunele
Bujor [i F`get [i le-a continuat pe
cele secundare la Liceul de stat din
Lugoj, care mai târziu va purta numele
lui Coriolan Brediceanu. A fost un elev
eminent, excelând prin inteligen]`.
Fiecare clas` o termin` cu calificativul
eximio modo (în mod excep]ional) [i
trece examenul de bacalaureat în
1892.

Din fraged` copil`rie, pe când
urma înc` [coala primar` [i mai târziu,
cursurile secundare – m`rturisesc
contemporanii [i colegii s`i – Vuia
dovedea o înclina]ie, o irezistibil`
atrac]ie pentru mecanica aplicat`.

La zece ani asist` la primele
manifest`ri cu caracter aviatic. Între
altele, acest fapt este confirmat de el
însu[i, în notele biografice pe care le-
a tr imis biografului s`u, domnul
George Lipovan.

În aceste împrejur`ri s-a n`scut
predilec]ia lui Vuia pentru zmeie. Cu
aten]ie p`trunz`toare, el urm`re[te
construirea, materialul component,
dimensiunile, scheletul, asamblarea
p`r]ilor, forma geometric`, lansarea,
echilibrarea, stabilitatea în atmosfer`,
re]inerea la p`mânt etc. Vuia a
combinat [i confec]ionat apoi zmeie
mai perfec]ionate. În paralel, a

câ[tigat o deprindere [i dexteritate
deosebite în construc]ia lor, ajutat de
aptitudinile înn`scute pe care le avea
pentru mecanic`.

La Lugoj, ca elev de liceu [i-a
însu[it no]iuni de fizic` [i mecanic`.
Nu se mai mul]ume[te s` constru-
iasc` zmeie, ci verific` practic cuno[-
tin]ele acumulate. Caut` s`-[i explice
ce se petrece în jurul aparatului,
for]ele care ac]ioneaz` [i concur`
pentru lansarea [i men]inerea lui în
atmosfer`, condi]iile de echilibru [i
stabilitate, organul regulator – coada.
De asemenea, aprofundeaz` efectele
care se produc [i rezult` din
manevrarea de la sol etc.

Asemenea îndeletnicir i  s-au
constituit într-o ini]iere atractiv` [i
agreabil` pentru viitorul inventator,
conducându-l ulterior la realizarea
primului zbor pur mecanic din lume.
În pu]ine cuvinte, zmeul era pentru
Vuia singura distrac]ie a copil`riei [i
tinere]ii.

Cu elicea, de asemenea, s-a
familiarizat de timpuriu. În Banat,
b`ie]ii obi[nuiesc s` fac`, din joac`,
mori eoliene (de vânt) – o elice cu
patru pale, fixat` în vârful unui arbore
înalt, pentru a indica for]a [i t`ria
vântului.

Cei care l-au cunoscut în copil`rie
pe Vuia î[i aduc aminte de voca]ia sa
irezistibi l` pentru mecanic`, de
atrac]ia puternic`, de pasiunea sa
pentru a rezolva problema zborului
omenesc. Înc` de pe b`ncile liceului,
obsedat de ideea zborului, Vuia î[i d`
seama, bun`oar`, datorit` spiritului
s`u de observa]ie ascu]it, c` gâ[tele
zboar` numai toamna, când aripile lor
sunt mai mari. Se poveste[te, de

asemenea, despre marea sa pl`cere
de a desface ceasornice, mecanisme
etc.

Din tinere]e, fusese atras de
[ti in]ele pozit ive. Mintea lui
p`trunz`toare era însetat` de
descoperirea unor fenomene necunos-
cute, ascunse privirilor, fr`mântat de
n`zuin]a legendar` a oamenilor de a
zbura. ªi-a închinat toate puterile [i
voin]a înf`ptuirii acestei n`zuin]e,
f`când din rezolvarea problemei
zborului mecanic îns`[i ra]iunea vie]ii
lui.

Înc` înainte de a p`r`si plaiurile
lugojene, a conceput planurile [i
construc]ia unui model redus de
aparat de zburat, pe care l-a denumit
aeroplan-automobil.

Studi i leStudi i leStudi i leStudi i leStudi i le

universitareuniversitareuniversitareuniversitareuniversitare

Dup` ce [i-a luat bacalaureatul la
Lugoj, Vuia a plecat la Budapesta ca

s` urmeze studii superioare. În centrul
universitar din capitala Ungariei, în
ciuda vicisitudinilor vie]ii, el a c`utat
s` traduc` în fapt, în limita posibilit`]ilor
sale materiale extrem de reduse,
preocuparea din fraged` tinere]e.
Construie[te modele de aeroplane,
aparate de zburat, juc`rii zbur`toare
pe care le experimenteaz` în pofida
hazului unor colegi de universitate.
Aceste juc`rii, o dat` lansate în
atmosfer`, sfidau legile gravita]iei. La
Budapesta, Vuia a urmat, prima oar`,
un an la [coala Politehnic`, sec]ia
mecanic`. Apoi – curios la prima
vedere – a continuat la Facultatea de
Drept, deoarece posibilit`]ile sale
materiale nu i-au permis s` urmeze, în
mod regulat, cursurile universitare [i
mai ales pe cele de la [coala
Politehnic`, unde frecven]a era
obligatorie.

Trista realitate – lipsurile pecuniare
l-au împiedicat s` se ocupe intens, de
la început, de mecanic`. De altfel, el a
fost urm`rit necontenit, întreaga via]`
de greut`]i materiale, care nu i-au
permis s` dea curs liber aptitudinilor [i
înclina]iilor sale naturale.

Urmând dreptul a putut s`
studieze [i s`-[i asigure mijloacele
necesare de trai. Pe atunci era aproape
o regul` general` ca studen]ii care
urmau dreptul, îndeosebi cei lipsi]i de
mijloace materiale, s` lucreze în timpul
studiilor universitare în birouri de
avocatur`. Cei înst`ri]i f`ceau acest
lucru dup` terminarea facult`]ii.

La 6 mai 1901, dup` studii
str`lucite, Vuia a fost promovat doctor
în [tiin]e juridice, sus]inând dizerta]ia:
„Militarism [i industrialism,„Militarism [i industrialism,„Militarism [i industrialism,„Militarism [i industrialism,„Militarism [i industrialism,
regimul de Status [i contrac-regimul de Status [i contrac-regimul de Status [i contrac-regimul de Status [i contrac-regimul de Status [i contrac-
tus”tus”tus”tus”tus”. Prin con]inutul ei, teza de
doctorat a lui Vuia a stârnit un interes
deosebit. Prin originalitate, ideile
expuse [i sus]inute ie[eau din cadrul
preocup`rilor asem`n`toare. Comisia
examinatoare a fost profund impresio-
nat` de aceast` tez`, men]inând-o ca
exemplar` tuturor facult`]ilor de drept
din fosta monarhie.

În timpul cât a stat la Budapesta,
Vuia a desf`[urat o activitate bogat`
la societatea „Petru Maior” a studen]ilor

TRAIAN VUIA – scurt` biografieTRAIAN VUIA – scurt` biografie

Casa din comuna Bujor (Banat) unde a petrecut
o bun` parte din copil`rie Traian vuia
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români din capitala Ungariei. ]inea
conferin]e cu subiecte din domeniul
tehnicii [i filozofiei [i – posesor al unei
culturi vaste, acumulat` prin lectur`
asidu` – expunea u[or, de multe ori
improviza, stârnind interesul
auditoriului.

Un coleg de universitate, avocatul
Iustin Mar[eu din Arad, î[i aminte[te
c` Vuia st`tea ore întregi s` rezolve o
problem`, mai ales cele privind [tiin]ele
pozitive, aplicate. Cu excep]ia timpului
cât a frecventat cursurile anului I al
[colii politehnice [i în timpul
examenelor la Facultatea de drept, în
cei zece ani – 1892–1902 – care s-au
scurs de la bacalureat [i pân` la
plecarea lui la Paris, Vuia s-a perindat
[i a lucrat în diferite birouri de avocatur`
din Banat, spre a-[i câ[tiga existen]a.
Chiar [i în condi]iile acestor ocupa]ii
fortuite el nu a neglijat preocup`rile
aviatice.

Cum spuneam, lucr`rile de birou,
obliga]iile fa]` de societate, de mediul
în care tr`ia, nu l-au îndep`rtat de la
îndeletnicirile lui cu caracter inventiv.
Adev`rata lui pasiune era tehnica.

În pu]inul timp liber r`mas, pe care
al]ii l-ar fi consacrat repausului [i
distrac]iilor, Vuia, a construit în afara
modelului de aeroplan-automobil, [i un
aparat de fotografiat de dimensiuni
mari, de concep]ie original`. Numai
lentilele le-a cump`rat din comer].
G`sea timp [i pentru studii filozofice
[i sociologice, care-l pasionau în
aceea[i m`sur` ca [i [tiin]ele aplicate.
Avea o deosebit` admira]ie pentru

Herbert Spencer – lectura lui favorit`–
pe care l-a citit în original. De
asemenea, a studiat [i aprofundat în
original în limba latin` toate operele lui
Spinoza. Complementar volumelor
personale, o bibliotec` local` bogat`
[i variat`, a satisf`cut în condi]ii
optime, setea lui pentru cultur` [i [tiin]`.

În afar` de lectur` [i plimb`rile pe
care le f`cea aproape zilnic împreun`
cu Coriolan Brediceanu pe malul
Timi[ului, prin fa]a teatrului pe atunci
în construc]ie, iar cu câ]iva ani mai
înainte, urm`rind cu aten]ie lucr`rile
de edificare a liceului, Vuia participa
regulat la excursii, la manifest`rile
cultural-artistice ale lugojenilor, la
balurile [i petrecerile diferitelor bresle
me[te[ug`re[ti: ale t`b`carilor,  ale
cizmarilor, ale cojocarilor ori ale
studen]ilor.

Cu toate aceste preocup`ri
diverse, Vuia nu a neglijat societatea
românilor din Lugoj unde, într-o
atmosfer` familiar`, cordial`, se
discutau diferite probleme politice,
sociale, culturale [i economice privind
progresul românilor din Banat.

Traian Vuia datoreaz` mult
societ`]ii române[ti din Lugoj. În
str`duin]ele [i aspira]iile lui, s-a bazat
nu numai pe propriile lui puteri, dar [i
pe sprijinul unui m`nunchi de intelec-
tuali români din Lugoj care acordau cu
entuziasm concursul lor moral [i
material pentru ridicarea elementelor
de valoare.

Pe sprijinul autorit`]ilor nu putea
conta, deoarece interesele acestora
erau diametral opuse de aspira]iile [i
lupta pentru libertate a popoarelor
oprimate de fosta monarhie bicefal`.

Tr`s`turi deTr`s`turi deTr`s`turi deTr`s`turi deTr`s`turi de

personalitatepersonalitatepersonalitatepersonalitatepersonalitate

În timpul sesiunii examenelor la
Facultatea de drept [i cu ocazia
deplas`rilor la Universitate, Vuia a
locuit împreun` cu Constantin Missits,
a[a cum rezult` din scrisorile pe care
acesta le-a adresat mamei sale,
domiciliat` în Lugoj.

În scrisoarea din 23 octombrie
1895, acesta scrie printre altele: „Drag`
mam`! Este cel mai bun om pe care [i
l-ar putea dori cineva. Afar` de aceasta
este vegetarian. Or, vegetarienii nu fac
nici un r`u. Ar trebui s` ]i-l prezint numai
[i, desigur, c` ]i-ar pl`cea [i pentru
simplul fapt c` atunci când eu arunc
toate de-a valma [i el este acas`, face
ordine imediat f`r` ca s` spun` un
cuvânt. Apoi, se poate discuta cu el.
Nu este un na]ionalist exaltat, dar totu[i
este un bun român, care are în cap
mai mult` minte decât mul]i dintre acei
care se laud`”.

Este demn de re]inut c` C. Missits
l-a caracterizat foarte bine pe Vuia,
a[a cum a fost în realitate: inteligent,

om bun, ordonat, interlocutor agreabil,
bun român, f`r` s` fie na]ionalist
exaltat, ceea ce explic` convingerile
lui socialiste, pe care le-a p`strat
nealterate pân` la sfâr[itul vie]ii.

Pe lâng` voca]ia pentru mecanica
teoretic` [i aplicat`, Vuia avea calit`]i
morale distinse: simplitate, modestie
cuceritoare, sinceritate emo]ionant`,
cinste [i corectitudine exemplare. Fire
superioar`, de o inteligen]` sclipitoare,
Vuia era destinat gândirii creatoare.
Avea o capacitate de gândire tehnico-
[tiin]ific` înnoitoare [i o memorie
fenomenal`, despre care ne-am
convins în numeroasele noastre
convorbiri cu el. Un om integru în cea
mai deplin` accep]iune a cuvântului.

Traian Vuia era con[tiincios în
ac]iunile lui, meticulos, cu o energie
dinamic`, inepuizabil` [i deosebit de
perseverent. De asemenea, în
persoana lui se îmbinau calit`]ile
omului de [tiin]` [i ale cercet`torului,
cu acela al unui excelent experimen-
tator. Vuia mai avea o calitate
deosebit`: era tehnician, abil, mecanic
competent [i un foarte bun realizator
cu bogate [i solide cuno[tin]e, încât
[i-a pus singur în practic` ideile.

Pentru el munca era o necesitate
organic`. Nu [tia ce e oboseala, avea
o prodigioas` putere de munc` [i a
muncit cu râvn`, cu pasiune [i ardoare
în domeniul descoperirilor sale, pe
t`râm social, politic, literar etc., convins
c` bun`starea oamenilor depinde de
progresele care se ob]in în toate
ramurile activit`]ii umane. Modestia,
privirea lui blând`, luminoas`,
inteligen]a, înfrângea orice orgoliu.
Ideile [i ra]ionamentele pe care le
exprima erau clare, conving`toare,
pline de bun sim], bazate pe cuno[tin]e
temeinice.

Conversa]ia cu Vuia era
atr`g`toare, plin` de con]inut. Se
exprima în cuvinte simple dar îmbinate
de a[a manier` încât se sim]ea imediat
obi[nuita concentrare [i vigoare a
intelectului s`u. Vuia fascina cu privirea
când vorbea [i avea darul elocin]ei. O

atmosfer` agreabil` se stabilea între
el [i interlocutor când se antrena în
discu]ii.

De[i tân`r, pe vremea când era la
Lugoj, avea cuno[tin]e solide [i o
cultur` general` întins`. Aproape nimic
nu îi era str`in. Mic de statur`, de o
amabilitate nesilit`, extrem de mani-
erat, dar plin de naturale]e în mi[c`ri,
cucerea prin modestia lui. Judecând
dup` sclipirea ochilor s`i negri, te-ai fi
a[teptat la un temperament vulcanic.
Dar Vuia [tia s` se st`pâneasc`. Când
se înfl`c`ra în timpul discu]iei, doar
ritmul devenea atunci mai vioi, vorbea
îns` tot cu vocea sc`zut`.

{tia s` descrie foarte colorat [i
hazliu câte o întâmplare, p`strând cea
mai perfect` obiectivitate. Expunerea
lui te captiva, îi pl`cea varia]ia [i de
aceea nu revenea niciodat` asupra unui
subiect deja discutat. Asemenea
calit`]i l-au f`cut s` se bucure de o
simpatie unanim`, era foarte solicitat
[i c`utat în mijlocul societ`]ii române[ti
din Lugoj, cum m`rturisesc cei ce l-au
cunoscut. Nu ducea o via]` solitar`, ci
dimpotriv`, cu o fire comunicativ`,
discuta cu verv` admirabil` [i agreabil`.

Traian Vuia, înzestrat cu un bun
auz muzical, era meloman. În
tinere]e, a tr`it intens o atmosfer`
muzical` s`n`toas`. Avea chiar un
cult pentru muzica popular` pe care o
iubea, o îndr`gea, la fel ca to]i
b`n`]enii.

Pe Vuia îl pasionase în egal`
m`sur` muzica popular` [i folclorul.
De obâr[ie ]`r`neasc`, el a copil`rit, a
crescut [i a tr`it, pân` la o anumit`
vârst`, în mijlocul poporului. La ]ar`, a
avut posibilitatea s` cunoasc` datinile
[i obiceiurile str`mo[e[ti, care s-au
înr`d`cin`t adânc în sufletul s`u,
având s` vibreze tot timpul cu
intensitate în via]a lui l`untric`, cea
mai tainic`.

În comuna sa natal`, unde a [i
copil`rit, aude pentru prima dat`
duioasele doine române[ti, alte melodii
[i cântece, asist` la jocuri populare,
pe care nu le va uita niciodat`.

Traian Vuia
(1872-1950)

Vedere spre curte a casei din comuna Bujoe (Banat)
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REALIZAREA
ZBORULUI MECANIC (2)

(Schi]` autobiografic`)

REALIZAREA
ZBORULUI MECANIC (2)

C`l`toria mea la Paris a fost proiectat`
pentru dou` luni. Dar \n cursul studiului,
entuziasmul meu mergea cresc#nd. Consta-
tasem, cu surpriz`, c` exist` toate elementele
pentru realizarea zborului mecanic [i m`
\ntrebam de ce \[i pierd oamenii timpul cu
baloanele c#rmuibile. Este adev`rat c`, pe
vremea aceea, \n urma succeselor lui Santos-
Dumont [i ale aeronautului Lebaudy, aten]ia
era purtat` numai spre aparatul „mai u[or dec#t
aerul”, iar zborul mecanic pur num`ra foarte
pu]ini adep]i. Era firesc s` fie astfel. Un succes,
chiar [i efemer, atrage aten]ia [i face ca
activitatea omenirii s` devieze pe o cale care
nu este cea mai bun` spre a duce la scop.
Pentru a prezenta proiecte cuprinz#nd zborul
mecanic, momentul nu era propice. Din aceast`
cauz`, nici dl. G. Besançon, directorul
revistei „L’Aerophile”, nu m-a \ncurajat. Condus
de entuziamul [i de focul sacru al credin]ei [i
ignor#nd greut`]ile [i piedicile materiale, am
continuat, iar \n iarna 1902–1903, ma[ina era
deja conceput` \n toate detaliile.

|n certitudinea mea de a putea realiza
imediat [i \n mod practic zborul mecanic am
adresat, \n februarie 1903, un memoriu
Academiei de {tiin]e. Aceasta numise o
comisie destinat` a studia memoriile ce i se
prezint` relativ la naviga]iunea aerian`. Comisia
era prezidat` de Bouquet de la Grye, inginer
eminent. Ignorasem, \ns`, c` aceast` comisie
\nl`tura orice memoriu relativ la zborul
mecanic, prin faptul c` solu]ia aparatului „mai
greu dec#t aerul”, o considera himeric`.

Ar`tam apoi importan]a vitezei de transla]ie

pentru sustenta]ie, [i c` viteza mai mare este
relativ mai ieftin` dec#t o vitez` mai mic`,
baz#ndu-m` pe experien]ele cercet`torilor. Am
ar`tat, apoi, c` at#t Langley, c#t [i Drzewiecki,
raportorul comisiei de avia]ie a congresului
aeronautic la Expozi]ia din 1889, au stabilit
pentru fiecare vitez` suprafa]a [i greutatea
optim` a ma[inii, fiind dat` puterea motrice
disponibil`. Langley scria: „|n transla]iunea
aerian`, fiind dat` o suprafa]` de o m`rime [i
de o greutate determinat`, \nclinat` sub un
anumit unghi [i \naint#nd cu viteza necesar`
spre a se putea sustenta \n zborul orizontal, cu
c#t va fi \naintarea mai rapid`, cu at#t mai mic`
va fi puterea motrice cerut` pentru a o suporta
[i a o avansa. O cantitate determinat` de putere
motrice, \ntrebuin]at` \n acest scop, va ob]ine
rezultate mai economice la viteze mai mari,
dec#t la viteze mai mici. De exemplu: un cal-
putere astfel aplicat transport` o greutate mai
mare la viteza de 20 mile/or`, dec#t la 10 mile,
o greutate [i mai mare la 40 mile/or` dec#t la
20 [i a[a mai departe, cu o economie cresc#nd`
a puterii pentru fiecare vitez` mai mare.

„Prin faptele citate – concludeam – am
reu[it s` ar`t c` obstacolele tehnice ale
problemei au disp`rut [i c` solu]ia este
iminent`, e chiar necesar`“.

Restul se raporta la considera]iuni asupra
echilibrului longitudinal [i transversal.
Memoriul se termina cu o aluzie la aplica]ia
militar` [i ziceam c` aplica]iile \n armatele de
uscat [i de ap` sunt at#t de multiple [i at#t de
evidente, \nc#t nu mai insist. Contrar afirma]iilor
aeronau]ilor [i pacifi[tilor, care credeau c`

Istoria se constituie – [i adesea se
reconsider` – în lumina probelor aflate,
a verific`rii [i confirmãrii acestora. Din
acest punct de vedere, [i independent
de anumite formalit`]i, r`mân ca fapte
de necontestat urm`toarele priorit`]i ale
lui Traian Vuia:

– primul avion având un tren de
aterizare permanent, f`când parte
integrantã din aparat prin concep]ie [i
construc]ie;

– primul avion care a zburat cu o
singur  ̀elice tractiv ,̀ dovedind neconsis-
ten]a tezei cuplului de r`sturnare [i a
efectelor acestuia;

– primul avion cu aripi pliante,
permi]ând apoi deplasarea ca vehicul
rutier;

– primul avion având aripi cu
inciden]a variabil` în zbor (aparatul Vuia
nr. 1).

{i, cu o pondere înc  ̀superioar̀ , dup`
e[ecurile sau încerc`rile neconcludente
anterioare, primul monoplan „modern”,
formul` care – cu toat` predominan]a în
epoc` a biplanelor – s-a dovedit mult mai
eficient` [i a ajuns s` reprezinte în zilele
noastre peste 95 la sut` din produc]ia
aeronautic  ̀mondial̀ .

Sunt, credem, argumente suficiente
pentru o definitiv` încadrare, ca atare,
a lui Traian Vuia, [i prin el a geniului
aeronautic românesc, pe prima treapt`
– a precursorilor – în istoria universal`
a locomo]iei aeriene.

Priorit`]i ale lui

Traian Vuia

în domeniul avia]iei
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solu]ia naviga]iei aeriene va avea ca prim
rezultat suprimarea r`zboaielor, eu cugetam
c` militarii vor fi cei dint#i, care vor adopta
aceast` ma[in` nou` de atac [i de ap`rare.

De[i acest memoriu a fost clasat, nu m-am
descurajat, d#ndu-mi bine seama de valoarea
competen]ei Academiei de {tiin]e pentru o
materie pe care nu a ajuns, \nc`, a o studia. |n
memoriul acela accentuasem, \ndeosebi,
importan]a vitezei de transla]ie, f`r` de care
zborul mecanic nu se poate imagina prin solu]ia
aeroplanului. Ziceam, cum am v`zut, c` este
absolut necesar, pentru ca un aeroplan s` poat`
pluti \n aerosfer`, ca el s` aib` o vitez` orizontal`
suficient`. Langley sus]inea c` una dintre cele
mai mari dificult`]i ale aeroplanului este
\n`l]area [i aterizarea lui sigur`, \n timp ce O.
Chanute scria, la r#ndul s`u: „Aceste dou` din
urm` probleme, ridicarea [i aterizarea sigur`
– f`r` nici o preg`tire pe p`m#nt – par a fi
foarte greu de rezolvat [i vor fi, probabil, cele
din urm` rezolvate”. Constructorii celor din
urm` ma[ini – este vorba de cele anterioare
anului 1906 – nu au priceput importan]a acestei
probleme, care, dup` justa observare a lui
Chanute, trebuia s` fie rezolvat` mai \n urm`.

Eram hot`r#t s` execut aceast` ma[in`
prev`zut` cu un motor. Prevedeam o greutate
de 240 kilograme. Suprafa]a de sustenta]ie de
14 metri p`tra]i, motorul de 20 cai putere.
Admisesem pentru motor 5 kilograme pe cal-
putere. |n acea epoc` nu se putea concepe un
motor mai u[or.

Tot \n prim`vara anului 1903 m`
adresasem [i lui Victor Tatin, inginer bine
cunoscut \n cercurile aeronautice [i cu care 10
ani mai t#rziu am colaborat la construc]ia torpilei
sale aeriene. Nu m-a \ncurajat deloc, str`duindu-
se a-mi ar`ta c`, motorul capabil de a ac]iona o
atare ma[in` nu exist` \nc`. Nici aceasta nu a
reu[it a m` descuraja.

M-am adresat apoi casei de automobile
Clément-Bayard pentru un motor [i, de
asemenea, casei Buchet, care construise
motorul special al aeronatului Santos-Dumont
nr. 6, cu care buclase Turnul Eiffel. Buchet

murise, iar succesorul lui mi-a r`spuns c` nu
poate fabrica un motor mai bun de 10 kilograme
pe cal/putere. Acela[i a fost [i r`spunsul casei
Clément.

|ntre timp, Victor Tatin \mi luase comanda
unei elice. Domnia sa se specializase \n
construc]ia elicelor. El a construit toate elicele
dirijabilelor lui Santos-Dumont. Acestea erau
concepute dup` modelul [i construc]ia elicei
care ac]ionase aeronatul electric al fra]ilor
Tissandier, iar \n anii 1885 [i 1886 aeronatul
„La France” al lui Renard [i Krebs. Elicea
aceasta (descris` \n „L’Aérophile”, octombrie
1906, pag. 231–232) avea un „noyeu” turnat \n
bronz [i lucrat, avea dou` bra]e, fiecare
constituit prin dou` longeroane \n o]el plin.
Aceste piese constituiau arm`tura elicei; o serie
de nervuri \n o]el (inima \n lemn), asemenea
nervurilor aripilor ma[inilor de mai t#rziu, erau
fixate pe aceste longeroane. Totul era \ntins
cu m`tase, verni [i ponsat. Elicea avea un pas
constant.

|nainte de a \ncepe construc]ia ma[inii, am
expus planul meu domnului dr. George
Dobrin. Acesta era la curent cu plecarea mea
din Lugoj, \n iunie 1902, precum [i cu inten]iile
mele. Datorit` \ncrederii [i patriotismului
lugojenilor s-au putut aduna fondurile necesare
pentru construc]ia ma[inii. Gra]ie apoi
prietenului meu, dr. Marius Sturza [i a
colegului domniei sale dr. Franz Mayr, care
\[i completau studiile \n medicin` la Paris, apoi
domnilor Dr`ghicescu, Titulescu, Suciu, s-au
adunat fondurile necesare construc]iei ma[inii.
Chestiunea motorului nu era \nc` rezolvat`.
Aflasem, \ns`, c` se construie[te un motor
special [i u[or, ac]ionat prin vapori de anhidrid`
carbonic` (CO2). V`zusem un model mic \n
func]iune la Courbevoie. Constructorul, de[i
finan]at de financiari bine cunoscu]i, nu-mi
inspira \ncredere. M-am re\ntors la Courbevoie
\nso]it de dr. Marius Sturza, apoi de inginerul
englez Follows de la firma Crossley. Motorul
acesta vertical cu 2 cilindri, efect dublu, era
prev`zut cu un cazan mic [i func]iona cu o
presiune de 45 atmosfere. Comandasem acest

motor, care trebuia s`-mi fie livrat \n 3 luni. Nu
l-am avut niciodat`. Constructorul era insolvabil.
Astfel, o parte a fondurilor a fost pierdut`.

Construc]ia ma[inii a fost \nceput` \n
toamna anului 1904. R`mase s` construiesc [i
motorul...

Aeroplanul meu era constituit din tuburi
de o]el f`r` sudur`, \ncheiat cu racorduri \n
o]el turnat, brasat, a[a cum se construia \n
acea epoc` pe [asiu de automobil. Cadrul era
\n dou` p`r]i. Cadrul inferior era montat pe
patru ro]i. Cele dou` dinainte erau orientabile,
montate pe resorturi u[oare. Direc]ia era
ireversibil`. Pe acest [asiu era dispus
generatorul (cazanul) motorului, rezervorul
de anhidrid` carbonic`, rezervorul cu petrol,
piesele de comand` [i locul pilotului. Cadrul
superior, mobil, putea lua o pozi]ie longitu-
dinal` sub unghiuri diferite prin raport cu
cadrul inferior. Cadrul superior purta motorul,
elicea, aripile, guvernele de profunzime [i
de direc]ie. Motorul (Serpollet) cu 4 cilindri,
efect simplu. Greutatea 50 de kilograme.
Cazanul era tubular, \nc`lzit cu petrol lampant,
prin 12 becuri Bunsen de construc]ie proprie.
Rezervorul de CO2 lichid avea o capacitate de
13 litri. Greutatea total` a motorului era de
105 kilograme. Gra]ie unui dispozitiv nou
anhidridul carbonic lichefiat era admis \n cazan
\n stare lichid`. C`ldura latent` de vaporizare
o aducea arderea petrolului \n cazan, [i nu
\mprumutat` lichidului \nsu[i. |n felul acesta,
presiunea ini]ial` de 45–50 atmosfere era
men]inut` f`r` a se produce congelarea
lichidului. Motorul acesta furniza 20 de cai-
putere \n decurs de 80 minute, timp suficient
pentru executarea experien]elor ce am
prev`zut.

TRAIAN VUIA

(va urma)

Documentar realizat de
c`pitan MIRCEA BARAC
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– Domnule c`pitan-
comandor, v` rog s`
dezvolta]i, pentru cititorii
no[tri, conceptul de
„lec]ii \nv`]ate”.

– Lec]iile \nv`]ate sunt, \n
primul r#nd, un instrument de
validare, diseminare [i verifi-
care ale solu]iilor identificate la
problemele \nt#mpinate de
structurile For]elor Aeriene, pe
timpul confrunt`rii cu \ntreaga
gam` de ac]iuni militare.

|n viziunea exper]ilor, o
lec]ie \nv`]at` reprezint`
concluziile sau experien]ele
validate, ob]inute \n urma
observ`rii, studierii [i analizei
unei activit`]i de instruire, a
unor exerci]ii sau a unor anga-
jamente opera]ionale. Aceast`
experien]`, benefic` unit`]ilor
[i militarilor care au tr`it-o,
trebuie s` fie pus` \n valoare [i
\n beneficiul celor care nu au
avut posibilitatea s` parcurg`
asemenea experien]e [i, mai
important, \n beneficiul celor
care se preg`tesc s` tr`iasc` o
experien]` similar`.

Altfel spus, sistemul lec]ii-

|NV~}ÂND DIN EXPERIEN}~

Lec]ii \nv`]ate. Sunt acestea
cu adev`rat at#t de
importante [i necesare?
La aceast` \ntrebare au
r`spuns afirmativ to]i
speciali[tii militari cu
preocup`ri \n acest
domeniu, [i nu numai.
Exper]ii consider` c` acest
proces nu este nici nou [i
nici revolu]ionar [i, de
asemenea, nu este specific
numai sistemului militar.
De[i ideea de a \nv`]a din
experien]` este veche,
sistemele consacrate de
culegere [i diseminare \n
interiorul organiza]iilor au
cunoscut o aten]ie crescut`
\n ultimii ani. Interesul
pentru sistemul lec]iilor
\nv`]ate a crescut prin
popularizarea conceptului
de „learning organization”,
prin dezvoltarea
managementului
cuno[tin]elor [i prin
avantajele tehnologiei
informatice, care asigur` o
eficien]` sporit` distribuirii
[i implement`rii lec]iilor \n
interiorul organiza]iei.

– interviu cu c`pitan-comandor
Ovidiu B`lan, [eful Biroului

Lec]ii |nv`]ate din Statul Major
al For]elor Aeriene –

Moto:
“Cogito ergo sum”

Renes Descartes

lor \nv`]ate este menit s`
conserve experien]a [i cuno[-
tin]ele personalului din For]ele
Aeriene [i s` le transforme, din
blocuri cognitive individuale,
\ntr-o construc]ie unitar`,
generatoare de reglement`ri,
standarde, norme [i proceduri
cu aplicabilitate universal`.

– Apari]ia, \n organi-
grama Statului Major al
For]elor Aeriene, a unei
structuri destinate pen-
tru gestionarea „lec]iilor
\nv`]ate” reprezint` r`s-
punsul la cerin]ele unui
mediu militar aflat \ntr-
o continu` transformare?

– |n unele armate occiden-
tale s-a acordat, \nc` de la
mijlocul anilor ’80, o aten]ie
special` acestui domeniu [i
s-au alocat resurse conside-
rabile pentru a crea un sistem
func]ional de valorificare a
lec]iilor \nv`]ate.

|n mod progresiv, acest
concept se impune ca o pre-
zen]` fireasc` \n activitatea
curent` a tuturor structurilor
din Armata Rom#niei. Ca
urmare se creeaz`, tot mai
accelerat, premisele pentru
integrarea lec]iilor \nv`]ate \n
procesul de luare a deciziilor
pe lan]ul de comand`, cu toate
avantajele care deriv` din
acest fapt.

|ns`, pentru a avea efectul
scontat, \nv`]`mintele [i
experien]ele dob#ndite tre-
buie s` fie adunate, analizate
[i formulate adecvat, astfel
\nc#t s` poat` fi exploatate [i
puse la dispozi]ia destinatarilor
atunci c#nd este necesar. |n
esen]`, aceasta este [i misi-
unea Biroului Lec]ii |nv`]ate
din cadrul Statului Major al
For]elor Aeriene. Prin utili-
zarea unor metode specifice,
activitatea biroului vizeaz`
planificarea ac]iunilor de
colectare [i colectarea date-
lor, analiza acestora [i valida-

rea concluziilor rezultate,
publicarea, distribuirea [i
arhivarea lor \ntr-un format
u[or de utilizat, \n locul [i
momentul dorit, cu scopul
declarat de a \nt`ri capacitatea
opera]ional` a comandamen-
telor [i unit`]ilor. Toate aces-
tea sunt posibile doar prin
satisfacerea tuturor condi]iilor
dependente, mai mult sau mai
pu]in, de activitatea celor
direct \ns`rcina]i cu aceast`
misiune.

– Care sunt moda-
lit`]ile de gestionare ale
datelor ce sunt cuanti-
ficate \n „lec]ii \nv`]ate”?

– O condi]ie care influen-
]eaz` elaborarea de lec]ii
\nv`]ate [i cre[terea rolului
acestora \n procesul de instru-
ire [i executare a misiunilor
const` \n asigurarea unor
mijloace de comunicare mo-
derne, care s` permit` anali[-
tilor s` fie \n contact direct [i
permanent cu elementele de
observare desf`[urate pe teren
\n cadrul opera]iunilor mili-
tare sau exerci]iilor cu trupe.
De asemenea, utilizarea
mijloacelor informatice este
tot at#t de necesar` pentru
culegerea de informa]ii [i
\nv`]`minte [i analizarea lor,
ca [i folosirea mijloacelor [i
tehnicilor care faciliteaz`
accesul la informa]ii, redifu-
zarea lor rapid` [i arhivarea
electronic`.

Astfel, unul din elemen-
tele de baz` [i, totodat`,
poarta principal` de acces la
un volum important de cuno[-
tin]e va fi constituit din cele
dou` baze de date indepen-
dente, una securizat` [i alta
deschis`. La acest capitol,
structura special destinat`
lec]iilor \nv`]ate din cadrul
Statului Major al For]elor
Aeriene lucreaz` pentru
actualizarea [i finalizarea
acestora. Baza actual` de
date a lec]iilor \nv`]ate per-
mite stocarea, selec]ionarea,
c`utarea [i analiza statistic`
a datelor.

– Exist` o ierarhizare
a acestor experien]e,

|NV~}ÂND DIN EXPERIEN}~
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sunt unele mai impor-
tante dec#t altele?

– Pentru a sublinia impor-
tan]a particip`rii pe o scar` c#t
mai larg` \n procesul de
identificare al lec]iilor \nv`-
]ate, sugestiv` este una din
clasific`rile f`cute de specia-
li[tii occidentali, care ]ine cont
de nivelurile diferite de
aplicare ale lec]iilor \nv`]ate,
deci de nivelul posibil de
implicare al personalului. Se
vorbe[te, astfel de lec]ii de
nivel superior, de nivel inter-
mediar [i de nivel elementar.

La nivelul superior se
situeaz` lec]iile care privesc
cadrul general al ac]iunii [i
structurilor sale, asigur#nd o
definire c#t mai complet` a
mediului \n care acestea \[i vor
\ndeplini misiunile.

La nivel intermediar se afl`
lec]iile desprinse din opera-
]iuni [i exerci]ii desf`[urate cu
unit`]i la nivel operativ [i
tactic. Acestea vor servi la
cre[terea eficien]ei \ntrebuin-
]`rii for]elor \n ac]iuni com-
plexe multina]ionale, inter-
categorii de for]e [i interarme.

La nivel elementar sunt
situate lec]iile desprinse din
opera]iuni sau exerci]ii de
natur` a perfec]iona preg`-
tirea [i instruirea for]elor \n
func]iuni opera]ionale diferite.

– Cum este valorifi-
cat` experien]a aceasta a
„lec]iilor \nv`]ate” \n
For]ele Aeriene?

– |n primul r#nd, Biroul
Lec]ii |nv`]ate realizeaz` [i
difuzeaz` \n mod regulat
propriile publica]ii, \n care
sunt prezentate ultimele expe-
rien]e acumulate, desprinse
din activit`]ile desf`[urate \n
For]ele Aeriene.

De asemenea, arhivarea
datelor [i informa]iilor repre-
zint` o activitate deosebit`,
av#nd \n vedere at#t volumul
mare al acestora, c#t [i nevoia
de a accede cu u[urin]` la ele.
Singura solu]ie viabil` este
utilizarea de sisteme informa-
tice performante. Diseminarea
\nv`]`mintelor se face \n a[a
fel \nc#t de „lec]iile \nv`]ate”
s` beneficieze un num`r c#t

mai mare de structuri din
For]ele Aeriene, [i nu numai.
Aceasta permite tuturor
nivelurilor de comand` s`
asigure o mai bun` preg`tire
opera]ional` a unit`]ilor [i a
personalului. F`r` o difuzare
larg`, „lec]iile \nv`]ate” \[i
pierd ra]iunea de a fi. De aceea
trebuie s` se aib` \n vedere
utilizarea tuturor vectorilor [i
metodelor care s` asigure
promovarea informa]iilor p#n`
la nivelurile ierarhice inferi-
oare, \n func]ie de nevoile
acestora. De asemenea, se
urm`re[te integrarea acestor
„lec]ii \nv`]ate” \n documen-
tele de \ntrebuin]are ale
for]elor [i \n metodologiile de
instruire [i \nv`]are. Urm`-
rirea [i controlul m`surilor
constituie ultima etap` a
ciclului. Astfel, se asigur` c`
centralizarea arhivelor infor-
matizate este indispensabil`
pentru studierea unor leg`turi
clare \ntre m`surile corective
luate [i disfunc]ionalit`]ile
constatate ini]ial.

|n concluzie, pe l#ng` \nv`-
]`mintele desprinse din analiza
opera]iilor militare reale sau din
exerci]iile care au loc \n condi]ii
similare celor de pe c#mpul de
lupt`, o aten]ie special` trebuie
acordat` „lec]iilor \nv`]ate”. Cu
certitudine, posibilitatea utili-
z`rii unor tehnologii informatice
performante, printr-o bun`
organizare [i coordonare a
structurilor specializate, cu-
mulat` cu un sistem de coope-
rare bine pus la punct cu
unit`]ile participante la opera-
]iuni multina]ionale, „lec]iile
\nv`]ate” pot fi valorificate cu
mai mult` eficien]` \n procesul
de instruire al personalului din
toate structurile For]elor Ae-
riene.

– V` mul]umim fru-
mos, domnule c`pitan-
comandor, pentru l`mu-
ririle acordate cititorilor
no[tri privind conceptul
de „lec]ii \nv`]ate”!

Interviu realizat
de c`pitan

MIRCEA BARAC

|n cursul unei misiuni de transport materiale \ntr-o
zon` montan` izolat`, echipajul unui elicopter IAR-
330 Puma a fost solicitat s` ac]ioneze pentru a

transporta la spital o persoan` bolnav`, care necesita o
interven]ie chirurgical` urgent`. Reglement`rile \n vigoare,
la momentul respectiv, prevedeau faptul c` accesul la bordul
aeronavelor militare pentru persoanele care nu fac parte
din Armata Rom#niei este admis doar de [eful Statului Major
General.

Datorit` lipsei leg`turilor cu organele de decizie [i
neav#nd autoritatea de a permite accesul persoanelor
str`ine la bordul aeronavei, comandantul echipajului a
refuzat solicitarea de a admite accesul la bord a persoanei
bolnave [i a \nso]itorului acesteia.

Ulterior, persoana a fost transportat` de o echip`
Salvamont, \ntr-un timp mult mai lung [i \n condi]iile

precare generate de cobor#rea muntelui pe targ`, fiind \n
final salvat`. Urmare a acestui incident, imaginea For]elor
Aeriene \n fa]a publicului a avut de suferit, datorit`
comentariilor complet nefavorabile ap`rute \n media, \n
condi]iile \n care, chiar \n aceea[i zi, o alt` aeronav` a execu-
tat o misiune umanitar`.

De[i comandantul echipajului a luat o decizie corect`,
respect#nd prevederile regulamentare \n vigoare la acea
dat`, analiza situa]iei respective a dus la concluzia c` este
necesar s` se identifice solu]iile posibile astfel \nc#t, pe viitor,
s` fie evitate aceste decizii, fortuite de regulamente dar
posibil imorale, \n situa]ii de urgen]`.

La propunerea Biroului Lec]ii |nv`]ate, noul regulament
de zbor al For]elor Aeriene Rom#ne, FA/Av-1, care a intrat
\n vigoare \n cursul acestui an, ofer` solu]ii pentru situa]ii
de genul celei prezentate. Astfel, comandantul echipajului
poate aproba accesul persoanelor care nu fac parte din
Armata Rom#niei, \n situa]ii de urgen]`, cu condi]ia s`
anun]e organul de trafic aerian sub a c`rui dirijare [i control
se afl` aeronava respectiv`.

  Lec]ie \nv`]at`:

Aprobarea accesului la bordul

aeronavelor, \n situa]ii de

urgen]`, pentru salvarea

persoanelor aflate \n pericol
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M` uit în sus... Dup` avioane.
{i m` uit dup` avioane de când
m` [tiu. Eram de vreo cinci ani
când am început s`-mi “rup” gâtul
dup` ele. Erau tot timpul deasupra
mea [i asta pentru c`, tr`ind la
Buz`u, doar vreo 10 kilometri m`
desp`r]eau de locul unde drumurile
urc` în cer. De unde aripile se
zidesc pr in str`danie uman`:
[coala de pilo]i de la Boboc. {i,
înc` ceva: am avut o gr`mad` de
vecini care, prin natura profesiei
lor, erau, mai mult sau mai pu]in,
lega]i  de zbor. Pi lo] i ,  tehnici ,
ingineri, meteorologi, ofi]eri de stat
major, radiolocatori[ti, artileri[ti.
{tiam c` nenea Bostan este pe
aerodromul cu iarb` de lâng`
Dr`gaica, nenea Pascale era la
Foc[ani, alt aerodrom la malul
Milcovului, nenea Rede[ era tot
acolo [i mama îmi povestise de
un alt nene, Andrasz, care, fiind
pilot la Boboc, a c`zut cu avionul,
pu]in înainte de na[terea mea.
Asta m-a întristat oarecum, chiar
dac` nu prea în]elegeam eu atunci
no]iunea mor]ii. Era ceva... relativ,

AVATARURILE

PASIUNII

dar trist. Oricum, eu eram preocupat
de treburi copil`re[ti [i, deseori eram
întrerupt de la ele de... avioane.
Devenise o obsesie. Când am mai
crescut, îmi f`cusem “pile” la un
magazin de juc`ri i ,  de unde, o
doamn` vânz`toare, vecin` [i ea,
care, de multe ori, când se ducea
dup` marf` la Bucure[ti, c`uta s`-
mi aduc`, special pentru mine,
machete. Asta-mi era noua preo-
cupare care, peste ani, s-a trans-
format în pasiune.

Tata [i mama lucrau amândoi,
la Depoul de locomotive din Buz`u.
Ei m-ar fi vrut în aceea[i bran[`. Eu
îns`, nu m-am omorât dup` trenuri.
Gândul [i idealul meu era s` fac
cumva s` ajung în carlinga avionului.
Asta era!  Nu voiam s` aud de
altceva. Trebuia s` m` fac pilot.
|ns`, dezam`girea a venit o dat` cu
resim]irea faptului c`... nu prea
aveam înclina]ie c`tre matematici.
Asta a fost! Acumulasem, în schimb,
foarte multe date despre avia]ie.
Eram [i am r`mas un autodidact [i
un pasionat în aceast` privin]`. {i,
tare-mi pl`cea s`-mi dezv`lui cultura
aviat ic` fa]` de pr ie teni  [ i
cuno[tin]e, ori de câte ori aveam
ocazia.

Visul avea s` mi se împlineasc`,
s` devin` realitate, în parte. Am ajuns
în avion, dar nu ca pilot, ci ca pasager,
cu ocazia zilelor aniversare ale Avia]iei
Române. Dar, mai mult decât atât,
am avut fericita ocazie s` stau aproape
de p`s`rile de metal începând cu anul
1996, când m-am al`turat grupei de
plan[eti[ti de la Boboc. Este vorba
despre operatorii control spa]iu aerian.
|n arma radioloca]ie. Nou pentru mine
[i incitant. Vroiam s` aflu lucruri noi.
La început, unde nu aveam în cap
decât avioane, am “rulat” mai greu. Nu
prea [tiam cum s` “apuc” traiectoriile.
Dar, am avut aproape oameni de la
care avea-i ce înv`]a. Cu r`bdare, am
p`truns o parte din secretele
radioloca]iei. Am înv`]at. Am sim]it
sprijinul din partea colegelor mai vechi
în aceast` meserie. Aceasta mi-a fost
soarta: am lucrat doar cu femei! Anina
îmi cam punea pielea pe b`]: s` înv`]
scrisul pe dos, traiectul de zbor al
avioanelor, zonele de lucru, restric]iile
permanente [i cele temporare,
e[alonarea pe în`l]ime, rutele de zbor,
...ateriz`rile.

Ei, mi-am zis, asta-i treab`
serioas` [i trebuie s` m` ]in de ea,

mai ales c` aveam fini observatori cu
ochi ageri [i minte treaz`. Uneori,
fa]` de lectorii mei, pur [i simplu, îmi
era jen` dac` îmi f`ceau observa]ii.
Mai bine mi-ar fi dat o palm`, a[ fi
suportat-o cu stoicism. |n decurs de
doi ani eram destul de experimentat
s` m` pot descurca onorabil.
Autodidactul maior Mihai, avea mereu
de ad`ugat ceva la cuno[tin]ele
noastre. Când îl aveam [ef de tur`,
adesea st`team pe capul lui [i-l
sâcâiam s`-mi spun` despre zone
de descoperire, de unghiuri moarte,
despre diagrame de directivitate ale
sta]iilor de radioloca]ie [i alte
am`nunte care, de regul`, sunt
apanajul ofi]erilor [i mai[trilor militari
din aceast` arm`. Unul dintre ei,
maiorul C`lin, probabil cea mai jovial`
figur` dintre to]i ofi]erii care încadrau
punctul de comand`. El era sarea [i
piperul discu]iilor, descre]indu-ne
frun]ile atunci când eram pe punctul
s` fim cople[i]i de situa]ia aerian`
complex`. Eram Centru de
Radioloca]ie, iar r`spunderea era
mare. Noi eram “ultimul bastion”
înaintea e[alonului superior. Datele
pe care le transmiteam trebuiau s`
fie complete [i f`r` întreruperi.
Observarea avioanelor nu mai
constituia o problem` stringent`

AVATARURILE

PASIUNII
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pentru mine, deoarece le aveam tot
timpul sub ochi, atât la plan[et`, cât
[i afar`, în fa]a Punctului de
Comand`, la zborul de instruc]ie.
Când se apropia Ziua Avia]iei, [tiam
c` se f`ceau antrenamente pentru
aceast` ocazie, a[a c` eram afar`
s` urm`resc pe cei mai experimenta]i
pilo]i evoluând pe aeronavele L-29,
L-39 [i, mai târziu IAR-99 [i IAK-52.

A venit apoi un eveniment mult
a[teptat : mitingul aerian. Primul [i,
de altfel, ultimul la care am asistat.
Ei, [i am avut ocazia s` v`d ce am
sperat  mereu:  MiG-ur i le .  Da,
MiG-urile 23 [i MiG-urile 29 de la
baza Mihail Kog`lniceanu [i MiG-urile
21 de la Borcea. Poate cea mai
vestit` baz` aerian` a For]elor
Aeriene. Asta am [tiut-o [i din vorbele
oamenilor [i din c`r]ile citite, poate
[i datorit` unor nume “grele” ca Doru
Davidovici [i Dorel Luca – omul care
devenise legenda vie în toat` Avia]ia
Militar` – pilot de MiG-21 despre care
[tiam c` reu[ise s` fac` ni[te lucruri
uluitoare cu acest avion, pe care nici
pilo]ii ru[i nu reu[iser` a[a ceva chiar
dac`, Rusia este patria-mam` a
MiG-ului.

Anii trec, timpul zboar`, suntem
în marginea mileniului trei, o sut` de
ani de avia]ie a trecut, armatele se
redimensioneaz`. Au venit restruc-
tur`rile! Au ap`rut noi structuri de
organizare ca urmare a moderniz`rilor
f`cute \n ultima vreme. Oameni
recunoscu]i ca foarte buni profesio-
ni[ti au plecat. Erau dintre cei cu
care \nchegasem un colectiv unit,
oameni cu care am suferit [i ne-am
bucurat \mpreun`. Ne-am trezit brusc
la realitate c#nd am descoperit
goliciunea locurilor, alt` dat` pline de
forfot`. Sim]eam c` se apropie funia
de par. |ncercam s` disimul`m [i s`
ne vedem lini[ti]i de treab`. Inventam
un soi de lini[te, presupun#nd
apropierea furtunii.

{i, a venit. |ntr-un ianuarie rece
din 2004. A c`zut ca un trasnet peste
sufletele noastre brusc \nghe]ate,
gerul de afar` p`lind \n fa]a lor. A
lovit  necru]`tor: zero locuri. Nu ne
venea s` credem. Poate totu[i...
Nimic. Zero! Trebuia s` ne accept`m
soarta [i, cu g#ndul la via]a “rece” de
afar`, ne-am mobilizat, \ncerc#nd s`
ne men]inem drep]i.

Dar, [ansa a venit la fel de
fulger`tor ca [i restructurarea
posturilor noastre. La baza aerian`
de la Borcea erau c#teva locuri libere
pe care puteam concura. Astfel, am
ajuns l#ng` MiG-uri. Era fascinant!
Numai g#ndul c` am s` le simt
mugetul motoarelor m` \nfiora.

Avioane supersonice. N-avusesem
parte de asta la Boboc, iar faptul mi se
p`rea o baft` enorm` pentru pacostea
mea de hobby.

Am g`sit un colectiv pestri] aici.
Oameni din mai multe locuri din ]ar`
care au ales acela[i drum ca [i mine,
datorit` restructur`rilor [i desfiin]`rilor
de unit`]i. C`l`r`[eni, g`l`]eni,
const`n]eni [i “b`[tina[i”. To]i cu
speran]a unui nou \nceput. Comanda
noului batalion ne-a luat \n primire cu
în]elegere, acceptând situa]iile mai
grele sau mai u[oare ale fiec`ruia,
\n]elegând drumul nostru greu, de
navet`.

Eu eram cu g#ndul la MiG-uri.
Tehnica de radioloca]ie era aproape
identic` cu cea de la Boboc, a[a c` nu
constituia o noutate. Acum, priveam
cu ochii unui “veteran” radioloca]ia.
Deh! A[a-i omul! Pu]in` m#ndrie nu
stric`, dac` este justificat`. |n scurt
timp am f`cut rost de un binoclu, de
\mprumut, care era nelipsit \n zilele de
tur`. Spectacolul era total. Zborul din
aceast` baz` aerian` se desf`[oar`
cu mult mai mult` dinamic`. La \nceput,
am fost uluit. Dar, \ncet-\ncet m-am
adaptat. Acroba]iile MiG-urilor
deveniser` ceva obi[nuit [i efectiv
r`m#neam cu gura c`scat`.

Am cunoscut [i un pilot pe avioane
supersonice de vân`toare. L-am v`zut
\n prima zi a venirii mele la noul loc de
munc` [i nu m-am ab]inut s` nu-l fac
s`-mi acorde pu]in` aten]ie. Urma s`
fiu coleg de tur` cu so]ia lui, operator
control spa]iul aerian [i ea, ca [i mine.
Asta m-a \nc#ntat peste m`sur`, pe
de o parte pentru c` sunt ni[te oameni
deosebi]i, au tr`it pe aerodromul de
l#ng` Dun`re ani buni, iar pe de alta
pentru c`, aveam ocazia, \n sf#r[it,
s` aflu câte ceva din tainele zborului
supersonic, s`-i ascult pove[tile,
pentru c` [tie s` povesteasc`. E
\ndr`gostit de zbor. {i, mi-a f`cut o
surpriz` de propor]ii: m-a invitat la pist`,
la un zbor de instruc]ie. Am crezut ca
sunt \n al nou`lea cer. Am fost chiar
acolo, l#ng` pist`, unde urletul
motorului \n for]aj total \l sim]i \n co[ul
pieptului. Unde vibrezi nedefinit, o dat`
cu metalul dornic s` decoleze. M` pot
l`uda c` am un prieten pilot de
supersonic, [i c` m-am c`]`rat \n
cockpit-ul MiG-ului 21 LanceR.
Mul]umesc acestui om pentru o [ans`
poate, unic`. Mul]umesc [i pentru
trecerile de mare efect pe deasupra
punctului de comand`, ca un salut
respectuos [i demn, care f`ceau tot
spectacolul, chiar dac`, odat`, era s`
surzesc.

A[a am în]eles mai bine ce
înseamn` via]a unui pilot. Dincolo de
splendoarea aproape ireal` a acestei
meserii, st` o responsabilitate uria[`.
Al`turi de radiolocatori[ti, pilo]ii militari
sunt parte a primului e[alon de ap`rare

a cerului ]`rii. Via]a, ca pilot de avion
supersonic la Borcea, este tare
tumultuoas`. Al`turi de zborul de
instruc]ie, care cuprinde misiunile
necesare instruirii [i men]inerii
antrenamentului \n zbor cum sunt
zonele de lansare, intercept`rile,
traiectele, tragerile reale cu rachete aer-
aer [i atacul la sol cu bombe, mai sunt
[i misiuni comune cu pilo]i din alte
armate NATO, dar [i o misiune real`,
zilnic`, f`r` \ntrerupere: poli]ie aerian`
din pozi]ia la celula de alarm`. Locul \n
care reac]iile sunt rapide \n caz de
amenin]are iminent`, avioanele alocate
acestei misiuni sunt \n permanen]`
gata de interven]ie, cu rachetele
acro[ate sub aripi. {i, am mai aflat c`
aceast` misiune se asigur`, de c`tre
pilo]i cu experien]`, propor]ional` cu
responsabilitatea.

Numai a[a am dedus mai bine
munca mea lâng` avioane. Totdeauna
m-am sim]it r`spunz`tor fa]` de ele,
fa]` de oamenii care le piloteaz` cu
mult` m`iestrie, \ncerc#nd s` afi[ez
cu c#t mai mult` acurate]e pe plan[et`
– tabloul meu de via]` cu semn`tur`
descifrabil` – traiectele lor sau, s`
transmit datele pe firul inform`rilor
oportune c#t mai complet [i f`r`
\nt#rziere. De multe ori, cu ochii \n
plan[et`, \mi aduc aminte de \nceputuri
c#nd, agita]ia debutantului m` f`cea
s` pierd adeseori [irul acestor puncte
reprezent#nd avioanele, ajutorul venind
imediat de la colegii mai experimenta]i,
sau de la speciali[tii de la sta]ii care

ref`ceau urgent top`rile sc`pate.
Alteori, c#nd aceste „puncti[oare”
dispar de pe radar \n apropierea
aerodromului, [tiu c` intr` \n „conul
mort” al sta]iei [i m` reped afar`, nu
\nainte de a-mi l`sa un \nlocuitor,
pentru a urm`ri deseori, spectacolul
unei acroba]ii aeriene care abund` \n
tonouri, [andele, looping-uri [i, nu \n
ultimul r#nd, trecerile la vertical`, la
\n`l]ime mic`, ce reu[esc mereu s`
m` \nfioare de pl`cere.

Deja suntem vechi sub cerul
B`r`ganului. Avem doi ani de pelerinaj
la Borcea. Zvonuri, tot mai sunt. C`
vine un stat de încadrare la prim`var`,
ba c` \n var`, ba c` \n toamn`, sau
c` nu mai vine deloc anul `sta. {i
speran]a rena[te ca pas`rea aceea...,
dar n-o numesc. S` nu cobesc.

Via]a decurge rutinat` \n tur`.
Speran]ele de mai bine se \mpletesc
în sufletele oamenilor care respir` pe
acest t`r#m cu cer, avioane [i
aerodrom, iar deasupra tuturor,
troneaz` MiG-urile care-[i v`d de
plutirea lor, nestingherite de grijile
noastre, p`m#nte[ti. Iar riscul meu,
asumat de  mic copil, de a c`sca
gura dup` avioane, s-a transformat
\n realitate, o realitate [i cald` [i rece,
\n acela[i timp.

LIVIU LAZ~R
operator control

spa]iu aerian
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Zi frumoas`, splendid`, de
prim`var`. Drumul c`tre unitate –
obositor. Majoritatea personalului
\ncadrat la Grupul E.O.D. (grup de
neutralizare a dispozitivelor neex-
plodate) este navetist. Surprinz`tor,
\ns`, chipurile sunt vesele, fe]ele –
tinere. V#rste apropiate, astfel \nc#t
socializarea se produce aproape
instantaneu. Comandantul unit`]ii,
maiorul inginermaiorul inginermaiorul inginermaiorul inginermaiorul inginer ConstantinConstantinConstantinConstantinConstantin Cim Cim Cim Cim Cim-----
popopopopoia[uia[uia[uia[uia[u, \[i ia \n serios atribu]iile de
gazd` [i \nnoad` rapid firul conversa]iei.
Astfel, istoricul unit`]ii [i al structurii, \n
general, ne este dezv`luit \n mersul
sprin]ar al ma[inii, \n concordan]` cu
vremea idilic`  de afar`.

Pe scurt, afl`m c` la \nfiin]area sa,
\n data de 1 mai 2004, structura avea
\n compunere 2 grupe a c#te 6 militari,
fiind subordonat` Companiei Pionieri din
cadrul Regimentului 70 Geniu Avia]ie.
Structura actual`, alc`tuit` din 2
plutoane (un pluton de echipe u[oare,
pentru rezolvarea incidentelor UXO –
unexploded ordnance – de dimensiuni
medii [i un pluton de echipe grele, pentru
rezolvarea incidentelor UXO de
dimensiuni mari [i pentru interven]ii la
muni]ii chimice) a ap`rut ca stat anex`
la acela[i regiment, \n data de 1 august
2005.

Drumul c`tre unitate se termin`
\n scr#[netul de fr#ne al autobuzului
unit`]ii. |ns` curiozitatea reporterului
\nvinge [i, \nainte ca militarii s`
\nceap` executarea procedurilor
standard necesare pentru o nou` zi de
munc`, \ntrebarea vine simplu, firesc:
„Oameni buni, ce v-a determinat s`
opta]i c`tre o astfel de arm`, con[tien]i
fiind de periculozitatea acesteia ?”
Plutonierul-major Adrian Turi]`Plutonierul-major Adrian Turi]`Plutonierul-major Adrian Turi]`Plutonierul-major Adrian Turi]`Plutonierul-major Adrian Turi]`,
administratorul unit`]ii, unul dintre
„veterani”, este cel care \ncearc` s`

„Este un <<joc frumos>> care
implic`, \ns`, riscuri enorme. Acest joc,
\n care linia de separa]ie \ntre via]` [i
moarte devine foarte sub]ire uneori, iar
cea mai mic` gre[eal` poate \nsemna
trecerea c`tre cel de-al doilea termen
al compara]iei, reprezint` caracteristica
meseriei de specialist E.O.D. De aceea,
aici nu ve]i \nt#lni dec#t oameni
inteligen]i, cu un psihic de fier, cu mult`
st`p#nire de sine, inventivi, loiali,
s`n`to[i [i cu o mic` doz` de nebunie”.
Acestea au fost cuvintele prin care
maiorul Ion Boboc, ofi]er 3 \n cadrul
Biroului Geniu E.O.D. din Statul Major
al For]elor Aeriene, ne-a descris
structura din care face parte. Curio[i
s` verific`m, \n fapt, elogiul adus
oamenilor dispu[i s`-[i sacrifice via]a
permanent, am ales s` mergem la
structura reprezentativ` a armei, Grupul
E.O.D. dislocat la Regimentul 70 Geniu
Avia]ie.

explice sentimentul intrigator resim]it
de observatorul extern: „Spre deose-
bire de mul]i colegi de-ai no[tri, militari
speciali[ti \n domeniile lor, f`r` \ndoial`,
noi nu puteam s` ajungem aici f`r` s`
iubim cu adev`rat aceast` meserie.
De ce ? Nimeni nu poate lucra \n
condi]iile specifice acestei meserii,
nimeni nu se poate \ncadra \n anumite
tipare comportamentale obligatorii
execut`rii misiunilor grupului E.O.D.
dac` nu are o pasiune des`v#r[it`
pentru acest gen de munc`. Deci,
pasiunea, curajul [i lucrul \n echip`
sunt principalele motive ale alegerii
acestei arme, o arm` care ne-a redefinit
personalitatea”.

Colegii subofi]erului, deja puteam
s`-i numesc a[a, se scuz`: „Trebuie
s` execut`m procedurile standard
existente \n programul nostru de lucru
zilnic. {i apoi, \n scurta pauz` de cafea
– suntem oameni normali, totu[i –
putem s` ne continu`m discu]ia”. A[a
se [i \nt#mpl`. Locotenen]ii LucianLocotenen]ii LucianLocotenen]ii LucianLocotenen]ii LucianLocotenen]ii Lucian
ConstantinescuConstantinescuConstantinescuConstantinescuConstantinescu [i Florin Dr`goiFlorin Dr`goiFlorin Dr`goiFlorin Dr`goiFlorin Dr`goi

sunt singurii ofi]eri ai For]elor Aeriene
Rom#ne acredita]i conform standar-
delor NATO, STANAG 2389, anexele
A [i B. |n calitate de speciali[ti, cei doi
ne prezint` misiunile Grupului E.O.D.,
structur` din care sunt m#ndri c` fac
parte.

A[adar, printre misiunile de baz`,
at#t din teritoriul na]ional, c#t [i din
teatrele de opera]ii, reg`sim: asana-
rea terenurilor [i poligoanelor de muni]ia
r`mas` neexplodat` \n urma tragerilor
de instruc]ie, antrenamentelor [i exer-
ci]iilor; neutralizarea dispozitivelor
explozive improvizate folosite de
grup`rile teroriste, care vizeaz` perso-
nalul, obiectivele [i opera]iile militare;

asigurarea sprijinului E.O.D. pe
timpul desf`[ur`rii opera]iilor de
c`utare-salvare [i evacuare; restabi-
lirea, din punct de vedere E.O.D. a
operativit`]ii aerodromurilor, dup`
atacurile executate de inamic; elimi-
narea UXO, rezultate \n urma focului
inamicului.

„De altfel, datorit` acestor misiuni,

reprezent`m o component` important`
\n cadrul For]elor Aeriene, deoarece
incidentele cu UXO sau IED (impro-
vised explosive device) pot limita [i
chiar interzice desf`[urarea anumitor
misiuni de baz` ale avia]iei”, comple-
teaz` comandantul unit`]ii, care a prins
sf#r[itul detalierii misiunilor structurii
pe care o conduce.

Tot comandantul unit`]ii este cel
ce ne informeaz` cu privire la situa]ia
personalului din subordine care, ]in#nd
cont de noutatea [i ineditul reliefat din
atribu]iile func]iilor existente, nu este
format numai din speciali[ti preg`ti]i
pe b`ncile unor institu]ii dedicate.
Jovial, maiorul inginer Cons-maiorul inginer Cons-maiorul inginer Cons-maiorul inginer Cons-maiorul inginer Cons-
tantin Cimpoia[utantin Cimpoia[utantin Cimpoia[utantin Cimpoia[utantin Cimpoia[u \ncearc` s`
minimalizeze impactul problematicii \n
discu]ie: „|ntr-adev`r, la momentul
actual, avem speciali[ti din diferite arme
– geniu, transmisiuni, rachete, auto –
fapt care, \n final, cred c` ne
avantajeaz`. Sincer s` fiu, nu cred c`
preg`tirea unor oameni \n specialitatea
E.O.D., \nc` din timpul [colii, ar
\mbun`t`]i considerabil calitatea
activit`]ilor noastre. Mult mai benefic`
este experien]a acumulat` zilnic,
lucr#nd \n domeniu. |n plus, cheltuielile
necesare ar fi net superioare celor
actuale. Astfel, este de preferat s`
selectezi militari deja forma]i, pe c#t
posibil din elita promo]iilor, [i s`-i ini]iezi
\n tainele E.O.D.-ului. De altfel, noi
am reu[it acest lucru, prin trimiterea
personalului nostru la cursul de
preg`tire al operatorilor E.O.D.
organizat \n cadrul Centrului E.O.D.
de la R#mnicu V#lcea, unde au ob]inut
calificarea ca „Team Leader”. De
asemenea, cei doi tineri locotenen]i
sunt absolven]i ai Cursului Interna]ional
E.O.D. din Grecia, \n anul 2004, [i ai
cursurilor de „Combat Life Saver” [i

Tragere cu disruptorul \n poligon
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„Post Blast Investigation” din Alabama,
SUA, \n anul 2005. Totodat`, convo-
c`rile de specialitate pe care le
organiz`m la nivel de categorie de for]e
armate \[i au rolul bine stabilit, de
formator pentru personalul care dore[te
s` ni se al`ture \n aceast` adev`rat`
„aventur`.”

„|ntr-adev`r, accentul pus pe
formare [i profesionalizare, \n cadrul
cursurilor pe care le-am urmat este
des`v#r[it, dar cel mai important
aspect al timpului petrecut l-a
reprezentat socializarea, crearea unor
rela]ii inter-umane semnificative [i,
totodat`, elucidarea unor dileme
existen]iale, pe care noi, cursan]ii
rom#ni, le resim]eam  la plecarea din
]ar`, ni se dest`inuie locotenentullocotenentullocotenentullocotenentullocotenentul
Lucian Constantinescu.Lucian Constantinescu.Lucian Constantinescu.Lucian Constantinescu.Lucian Constantinescu. |n acest
sens, \mi aduc aminte cu pl`cere de
unul dintre cursan]ii greci, de exemplu,
care ne-a dovedit c` orice este posibil.
Concret, maistrul militar respectiv, care
avea la activ peste 20 de misiuini \n
teatre de r`zboi, adunase peste 100
de zile de spitalizare, \n urma diverselor
probleme ap`rute (avea numeroase
cicatrici), iar acum era prezent aici, cu
un z#mbet larg pe buze, \ncerc#nd s`
conving` al]i 100 de militari s` urmeze
aceea[i cale. <<Pasiunea e pe primul
plan, nebunia e de-abia ultima>> –
obi[nuia s` spun` militarul grec”.

Eram extrem de curio[i, \n aceste
condi]ii,  s` afl`m ce p`rere au „jum`-
t`]ile” cadrelor, persoanele aflate
acas`, av#nd, eventual, [i grija copiilor.
Dar, mai ales, cum se \mpac`
speciali[tii E.O.D. cu sentimentul c`
trebuie s` supravie]uiasc`, \n special
pentru ace[tia din urm`.

„Da, desigur, este elementul
contradictoriu principal, poate singurul
care duce la apari]ia unor ezit`ri fire[ti,

\n momentul lu`rii deciziei de a urma
aceast` cale. Eu, de exemplu, a trebuit
s` duc mult` munc` de l`murire cu so]ia
mea, p#n` c#nd aceasta a \n]eles c`
meseria pe care am ales-o reprezint`
ceea ce \mi doresc, c` to]i camarazii
lucr`m \n echip` [i c` preg`tirea pe
care o facem continuu reduce la minim
riscurile. Cred, \ns`, c` nici acum nu
am reu[it s` o l`muresc pe deplin. Cu
at#t mai mult, acest factor uman nu
face dec#t ca necesitatea preg`tirii
profesionale s` fie \n]eleas` ca o
obligativitate constructiv`“, ne declar`
maistrul militar clasa a V-amaistrul militar clasa a V-amaistrul militar clasa a V-amaistrul militar clasa a V-amaistrul militar clasa a V-a
Gheorghi]` Iordache.Gheorghi]` Iordache.Gheorghi]` Iordache.Gheorghi]` Iordache.Gheorghi]` Iordache. {i, de altfel,
prezen]a celor doi mai[tri militari femei
\n grupul nostru, ne aminte[te
permanent de importan]a laturii umane
afective”, completeaz` militarul.

Ferm convin[i de relevan]a laturii
teoretice [i a celei privind procesul de

formare a speciali[tilor, am
\ncercat s` le oferim o provo-
care oamenilor din Grupul E.O.D.,
prin dorin]a de a-i vedea la lucru
[i de a le admira tehnica din
dotare, una futurist` \n domeniu,
de un nivel congruent cu cel din
celelalte ]`ri membre NATO.

„Este greu de ales un
echipament anume pentru o
prezentare <<oficial`>>, ca s`-i
spunem a[a. Toate sunt
interesante [i cu grad complex
\n utilizare. Avem, de exemplu,
costume de protec]ie EOD-8 (de
ultim` genera]ie), aparate cu
raze X foarte performante,
manipulatoare robotice, trusele
Hook & Line etc. Mai sunt,
desigur, [i elemente care sunt
pe lista produselor ce urmeaz`
a fi achizi]ionate, cum ar fi
diferi]i robo]i, autospeciale sau
chei pentru extragerea focoa-
selor. Toate aceste categorii de
echipament sunt, \ns`, nule,

dac` nu ai [i oameni
preg`ti]i s` le exploa-
teze la maxim carac-
teristicile tehnico-
tactice, lucru pe care
\ncerc`m s`-l reali-
z`m, prin preg`tirea
teoretic` - slide-uri [i
poze specifice”, spu-
ne comandantul unit`-
]ii.

Destinate, \n
general, protec]iei
operatorului [i asist`rii
acestuia pe timpul
execut`rii procedu-
rilor, echipamentele
ies \n eviden]` prin
tehnologia avansat` [i
prin manevrabilitatea
deosebit`. Unul dintre
cele mai interesante
ni s-a p`rut a fi apara-

tul cu raze X, motiv pentru care l-am
propus pentru o scurt` prezentare.

Astfel, aparatul are \n componen]`
urm`toarele elemente: laptop, rol` de
cablu, generator de raze X, unitate de

captur` a imaginii, cabluri [i conectori,
acumulatori [i geanta pentru transport.
Rolul aparatului const` \n scanarea
obiectelor suspectate a fi IED [i de
punere la dispozi]ia operatorului a
imaginilor ob]inute, \n cel mai scurt
timp. Modul de func]ionare este relativ
simplu: operatorul (aflat \n zona de
siguran]`) transmite comanda de
scanare, stabilind num`rul de impulsuri
necesar a trece de \nveli[ul obiectului.
Cu c#t materialul este mai gros [i mai
dens, cu at#t num`rul de impulsuri este
mai mare. Comanda pleac` din laptop,
prin cablu, la generatorul de raze X.
Acesta trage num`rul de impulsuri
stabilit, iar unitatea de captur`
recep]ioneaz` imaginea creat` [i o
trimite \napoi la monitorul laptopului.
Dac` operatorul nu este mul]umit de
calitatea imaginii (prea \ntunecat` sau
prea deschis`, detalii neclare etc.),
poate efectua alte trageri, cu num`r
diferit de impulsuri. Pentru interpretarea

c#t mai exact` a imaginilor, laptopul
are un soft specializat de prelucrare,
element care confer` posibilitatea
elimin`rii alarmelor false.

Ne-am \nclinat ad#nc [i cu respect
\n fa]a acestei demonstra]ii de tehnic`
de specialitate [i am recunoscut,
desigur, prin prisma ini]ia]ilor \n
domeniu, c` echipamentul aflat \n
dotarea Grupului E.O.D.  \ntrune[te
toate calit`]ile necesare desf`[ur`rii
activit`]ilor \n deplin` siguran]` [i cu
rezultate maxime.

|ns`, a[a cum se \nt#mpl` de
fiecare dat` c#nd e[ti „furat” de o
activitate sau de emana]ia pl`cut` a
unui colectiv, timpul nu are r`bdare.
Incredibil, dar adev`rat. Momentul
desp`r]irii sosise. Vizibil emo]ionat,
maiorul inginer Constantin Cim-maiorul inginer Constantin Cim-maiorul inginer Constantin Cim-maiorul inginer Constantin Cim-maiorul inginer Constantin Cim-
poia[upoia[upoia[upoia[upoia[u ne-a oferit punctul s`u de
vedere privind structura pe care o
conduce: „|mi doresc ca speciali[tii
Grupului E.O.D. s` fie angrena]i \n c#t
mai multe aplica]ii [i misiuni interna-
]ionale, acestea reprezent#nd unele
dintre cele mai bune modalit`]i de
instruire, perfec]ionare [i dob#ndire ale

abilit`]ilor [i a experien]ei necesare
afirm`rii \ntre celelalte structuri similare
din ]`rile membre NATO”.

Impresiona]i de imaginea caracte-
rizat` de pericolul, importan]a [i, nu \n
ultimul r#nd, de spiritul de sacrificiu al
oamenilor care \ncadreaz` Grupul
E.O.D., p`[im pe poarta unit`]ii \n
drumul spre redac]ie. Soarele z#mbe[te
aprig, inima bate pu]in mai tare, mintea
lucreaz` febril: cu siguran]`, E.O.D.-
i[tii sunt oameni dintr-o bucat`, curajo[i,
\ncrez`tori \n for]ele proprii [i \n puterea
colectivului, cu o minte [i o inim`
deschis` \n permanen]` cunoa[terii [i
perfec]ion`rii. Descrierea ini]ial`, cea
care ne-a purtat c`tre loca]ia din inima
Pantelimonului, este mai mult dec#t
adev`rat`. Este un truism.

A consemnat
plutonier-major

SORIN S~FTOIU

Utilizare costum E.O.D.-8 [i aparat
cu raze X

Foaie de recunoa[tere
[i raport UXO

Procedur` IED
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IN MEMORIAM

„A[a suntem alc`tui]i, din fâ[ii de senin [i furtuni
necontrolate, cu tr`snete [i fulgere violente... Eram dintre
cei care cunosc fulgerele violente [i se întorc dintre ele.”

Doru DAVIDOVICI - „Culoarea cerului” – 1981.

Comandor
DUMITRU BERBUNSCHI

La marginea de jos a mileniului al treilea, dup` ce am petrecut
o sut` de ani de „libertate” cereasc`, iar legenda str`daniei lui
Dedal [i Icar a devenit r`d`cina noastr` p`m#nteasc`,
mersul prin aer devine z`bava cea mai apropiat` de
o dimensiune existen]ial` fascinant`. Zborul
r`m#ne, dincolo de orice defini]ie prozaic`, un
salt \n necunoscut.
Ast`zi, la [aptesprezece ani de la ultima sa
decolare, Doru Davidovici este c`l`tor
prin ne[tiut. Aerodromul a r`mas cu
soarele-n r`s`rit [i norii deasupra,
oglinda sângerie în care se reg`sesc
imagini ale trecutului,
umbre legendare,
eroi de fum, personaje
de poveste.
Staturi impun`toare
trec roua dimine]ilor
pe jos, croindu-[i
drum prin aerul
r`coros al c#mpului
de zbor. Eliberat de
gravita]ie, Doru \[i
vede de zborul lui,
\ntr-un MiG-21 cu
„aripi de argint”
u[oare precum pana
povestitorului, ca \ntr-o
expresie
curat` a libert`]ii.
Cu c`r]ile sale, \ndreptar
pentru „p`m#nteni”, Doru Davidovici ne \ndeamn` discret

s`-i c`lc`m urmele prin inima p`m#ntului dup`
„zei]a de oricalc”, s`-l \nso]im

\n lumea larg` unde se
a[teapt` „intrarea actorilor”,
iar c#nd drumul urc` \n cer,

s` scrut`m \mpreun` bolta
orizontului rotund c`ut#nd

\n]elesul „lumilor galactice”.
|n aceast` cuprindere de cle[tar,

sidefat` cu praful de stele cules
\n musta]`, Doru rupe

aparen]ele paradoxale care
fac comunicarea grea

[i ne cheam` \n lumea
galant` a aviatorilor,

unde sc#nteierile umane ard cu flac`r`
vie, iar timpul devine o unealt`

tocit` de m`surat ve[nicia.
Din via]a aviatorilor [tiu bine

c` evenimentelede zbor sunt cele care
duc oamenii aerodromului \n ne[tiut.

Ruperea vine brusc, totdeauna cade ca un
tr`snet [i p#rjole[te \n ad#ncul alc`tuirii de

om, unde zac a[tept`rile, se z`mislesc credin]a
[i iubirea, iar la vreme de \mplinire \nflore[te
patima celei mai frumoase profesii din lume.

A[a a plecat [i Doru Davidovici.
Atunci, \ntr-un aprilie 1989
franjurat de lacrimi uscate,

c#nd \ngropam sub salc#mul
de pe c#mp bucata de os

g`sit` \n scaunul de catapultare,
g#ndind c` s`v#r[esc ceremonialul

\ntoarcerii \n lut c#nd cerul
nu mai exista [i, deopotriv` azi,

c#nd scriu r#ndurile onoarei de a fi tr`it odat` cu el,
mi se pare crud [i nedrept.

|ns`, ca s` decolez \n avionul ce mi-a str`juit existen]a \nc` un
sfert de secol de atunci, ca s` pot scrie ce mai este pe acolo, pe

sus, acum, m` \mpac. Nu pot schimba rosturi umane. M`
ademene[te buna r#nduial` a celor ce [tiu semnul c`l`uzei
care te face s` nu calci aerul \n gol, care deslu[esc f`ptura

ne\ntrupat` a rostului bun din zbor, din via]` [i din scris. A[a
m-a deprins aerodromul cu oamenii lui. Cu farul lui cu tot.

CU G@NDUL PRIN NE{TIUTCU G@NDUL PRIN NE{TIUTCU G@NDUL PRIN NE{TIUTCU G@NDUL PRIN NE{TIUTCU G@NDUL PRIN NE{TIUTCU G@NDUL PRIN NE{TIUTCU G@NDUL PRIN NE{TIUTCU G@NDUL PRIN NE{TIUTCU G@NDUL PRIN NE{TIUTCU G@NDUL PRIN NE{TIUT
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AM PRIMIT LA REDAC}IE

Lucrarea istoriografic` „POLITICA AERIAN~
A ROM@NIEI |N PRIMELE DECENII ALE
SECOLULUI XX”, ap`rut` recent de sub pana [i
aleasa cercetare a profesorului drprofesorului drprofesorului drprofesorului drprofesorului dr. V. V. V. V. Valeriualeriualeriualeriualeriu
AvramAvramAvramAvramAvram [i a generalului de floti l` aerian`generalului de floti l` aerian`generalului de floti l` aerian`generalului de floti l` aerian`generalului de floti l` aerian`
Ion {tefan, Ion {tefan, Ion {tefan, Ion {tefan, Ion {tefan, dezbate judicios modul \n care statul
rom#n a acordat importan]a cuvenit` avia]iei militare
[i civile de la \nfiin]are [i p#n` la participarea ]`rii
noastre la cel de-al doilea r`zboi mondial.

Problematica politicii aeriene [i a doctrinei
privind folosirea avia]iei \n cadrul sistemului
na]ional de ap`rare nu a fost dezb`tut` p#n` \n

momentul de fa]`, \n istoriografia noastr`, prin
lucr`ri de sintez` care s` cuprind` o perioad` de
patru decenii. Sunt meritorii unele \ncerc`ri, \ns`
perioada studiat` se refer` doar la intervalul cuprins
\ntre anii 1930–1940.

Av#nd la baz` cercet`ri le efectuate pe
parcursul unui deceniu \n arhivele militare, civile
[i particulare deopotriv`, pun#nd \n valoare
informa]ii [tiin]ifice primite de la cercet`tori din
Ungaria, Austria [i Bulgaria, lucrarea distin[ilor
autori se constituie \ntr-un punct de vedere
argumentat judicios [i sus]inut pe m`sur`, \n
dezbaterea problematicii politicii aeriene a Rom#niei
de la \nceputul secolului trecut. Munca la acest
studiu, ce reliefeaz` o cercetare arhivistic`
deosebit`, a \nceput \n anul 1997. |n urm` cu 28
de ani, la Liceul Teoretic din P`t#rlagele, jude]ul
Buz`u, profesorul Valeriu Avram \i preda „elevului”
Ion {tefan, istoria Rom#niei. Ast`zi, truda primului
[i zborul celui din urm` se reg`sesc \n
\ngem#narea bl#nd` a r`d`cinilor, care ne poart`
la izvoarele zborului. La origini. Astfel, ne putem
apropia cu drag de munca lor [i de \n]elesul sublim
al ultimei fraze a c`r]ii: „C#nd privi]i cerul [i v`
fascineaz` elegan]a cu care zboar` o pas`re, opri]i-
v` o clip` [i \ncerca]i un joc al imagina]iei:
suprapune]i aripilor p`s`rii, aripile unui avion [i
spiritul unui pilot. Ve]i tr`i un sentiment de uimire,
de fascina]ie [i tr`inicie”.

Lucrarea, beneficiind de suportul unui bogat
material ilustrativ, \n cea mai mare parte inedit,
ofer` cititorului posibilitatea de a p`trunde, [i prin
intermediul imaginii, \n atmosfera de epoc` a primei
jum`t`]i de secol. Ea pune \n lumin` date [i fapte
pu]in cunoscute [i, astfel, se constituie \ntr-un
\ndemn pentru tinerii istorici de a continua
cercetarea acestei problematici, de a descoperi
noi date [i fapte care s` pun` \n eviden]` contribu]ia
deosebit` a rom#nilor la apari]ia [i dezvoltarea

aeronauticii, iar pentru pasiona]i ofer` o „oaz`“ de
lectur` \ntr-un de[ert al informa]iilor.

Comandor
DUMITRU BERBUNSCHI

Orientat cu prec`dere spre problematica
psihologic` a pilo]ilor, volumul “Psihologie Aero-
nautic`“ al domnului Marian Popa ni se dezv`luie
intens cu ajutorul tabloului complet al abord`rilor
psihologice prezentate, fapt care \l face accesibil
pentru toate categoriile de cititori.

Intensitatea document`ri i  [ i  pasiunea
cuv#ntului de specialitate pe care le-am remarcat
pe parcursul lectur`rii volumului, \ntregesc dorin]a
expres` a autorului: “\n]elegerea [i sus]inerea
capacit`]ii de operare eficient` [i sigur`, \ntr-un
mediu care contrazice unele dintre datele esen]iale
ale fiin]ei umane, reprezint` principalul obiectiv al
acestui volum”.

Concret, am remarcat o bibliografie de peste
100 de lucr`ri de specialitate [i cu atingere pe
domeniu, orientarea, \n descrierea diferitelor stadii
ale sarcinilor care induc la apari] ia diferitelor
probleme de pilotaj, c`tre explicarea “human factors”
(factorilor umani) dar [i o emblematic` cunoa[tere,
legare [i dezvoltare exponen]ial` a celor dou`
concepte principale: pilotajul [i psihologia.

Astfel, devin extrem de interesante capitolele
dedicate consil ieri i [i interven]iei psihologice,
analizei [tiin]ifice privind reac]iile determinate de
apari]ia stresului fizic, a celui psihic, precum [i ale
celor lal te elemente adiacente – oboseala,
solicitarea – [i, nu \n ultimul r#nd, prevenirii prin
instruire [i participare constructiv` din punct de

vedere intuitivo-cognitiv al personalului la procesul
psiho-terapeutic.

Mesajul resim]it este unul deschis, imaginea
desprins` nu face rabat de la interpretarea
principiilor de baz` prezente \n psihologia avia]iei
– curaj, spirit de sacrificiu [i noble]e uman` - [i,
mai mult, invit` la continuitate pentru \n]elegerea
necesit`]ii existen]ei componentei aeronautice.
Dedicat` tuturor aviatorilor, controlorilor de trafic
aerian [i para[uti[tilor, militari sau civili, volumul
“Psihologie aeronautic`“ se integreaz` perfect \n
con[t i in]a ci t i torului  [ i  confer` problematici i
abordate elemente de siguran]`: “matematica”
special istului [i “parfumul” l i terar-l ingvistic al
cercet`torului.

Plutonier-major SORIN S~FTOIU

SIGURAN}A ZBORULUI
{I “HUMAN FACTORS”

A fost, oare, posibil a[a ceva? Pur [i simplu o
armat` aerian`, dou`, dac` \i lu`m \n calcul [i pe
englezi (specializa]i \n bombardamente de noapte),

al`turi de americani, s` asalteze aproape zi de zi
[i noapte de noapte cerul unei ]`ri mici, cu sute [i
sute de avioane de bombardament [i de v#n`toare,
[i s` primeasc`, totu[i, o ripost` de care s` se
team` \ntr-un timp, fiindc` erau dobor#]i una-dou`,
cu artileria antiaerian` [i avioanele de v#n`toare,
la man[a c`rora se aflau cavalerii mor]ii? Nu mult
prea mediatiza]ii kamikaze. Ci pilo]i rom#ni, unii
abia breveta]i ca pilo]i de lupt`, tineri care, sfid#nd
raportul de for]e, 1 la 10–20, plecau la moarte
sigur`.

Afla]i la a opta carte, Eugenia Ta[c`u [i Victor
Donciu nu se dezmint. La fiecare apari]ie editorial`,
ei se prezint` cu opere bine fundamentate, bazate
pe o documentare extraordinar`, dar [i pe un har
literar deosebit, pe o nemaipomenit` imagina]ie.
Deoarece sunt pur [i simplu fantastice \mprejur`rile
relatate, dialogurile inserate, astfel \nc#t ai impresia
c` sunt reproduse dup` un reportofon, sau autorii
\n[i[i s-au aflat \n acele comandamente aeriene
americane, germane sau rom#ne, unde se hot`ra
modul de ducere a opera]iei aeriene. Ori chiar la
bordul avioanelor de bombardament sau de \nso]ire
inamice care veneau, val dup` val, s` \ndolieze
Rom#nia [i nevinovatul ei popor.

|n lucrarea a c`rei sugestiv` copert` o vede]i
\n acest spa]iu tipografic, autorii surprind numeroase
secven]e ale misiunilor bombardierelor americane
[i avioanelor de \nso]ire, precum [i ale luptelor
aeriene ale avia]iei de v#n`toare rom#ne contra
puternicelor fort`re]e aeriene din compunerea For]ei
a 15-a Aliate [i a aeronavelor menite s` le asigure
securitatea aerian`.

Datorit` Eugeniei Ta[c`u [i lui Victor Donciu,
lu`m cuno[tin]` de riposta ferm` [i sacrificiile
artileriei antiaeriene (p`cat c` autorii n-au intrat mai
mult \n „intimitatea” misiunilor acestei arme!) ale
Grupurilor 6, 7 [i 9 V#n`toare, Escadrila 68 V#n`toare
de noapte rom#n`, [i celor dou` Grupuri germane.

Parcurg#nd paginile acestei excelente c`r]i,
cititorul poate afla cum a fost posibil ca pilo]ii rom#ni
s` decoleze, la ordin, ori de c#te ori inamicul aerian
invada spa]iul aerian al ]`rii, angaj#nd lupta cu for]e
mult superioare numeric raportul ajung#nd, nu o
dat`, la 20 la 1. Doamne, c#t` lips` de echitate, de
cavalerism! A[a a ajuns s` piar` eroic mul]i dintre
combatan]ii no[tri, \nsu[i c`pitanul Alexandru
{erb`nescu, asul a[ilor avia]iei de v#n`toare. Dar
pildele de jertf` scrise de ei [i memorabile datorit`
[i acestei c`r]i, r`m#n nemuritoare.

Comandor (r) PETRE B@N~
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a cump`na dintre deceniile [apte [i opt ale
secolului trecut, societatea rom#neasc`, \n
general, via]a politic` [i economic`, \n special,
au fost percepute pe plan intern [i interna]ional

ca tinz#nd c`tre un \nalt grad de independen]` fa]` de
politica marilor puteri [i orientate spre dep`[irea
condi]iei de ]ar` \n curs de dezvoltare printr-un sus]inut
efort propriu.

O atare pozi]ie a fost \nt`rit` [i de evenimentele
ce au avut loc \n Cehoslovacia \n august 1968 c#nd,
\n urma interven]iei militare a unor state membre ale
Tratatului de la Var[ovia (ac]iune la care Rom#nia nu
a participat), s-au n`scut \ntreb`ri de genul: „|ncotro
securitatea na]ional`? De unde apare garan]ia sau
primejdia existen]ei ei? Din interiorul alian]elor militare,
din afara acestora sau din adoptarea unei pozi]ii
echidistante fa]` de aceste alian]e?”.

M`sura \n care aceste evenimente, ca [i multe
altele, au influen]at sau nu politica militar` rom#neasc`,
\n perioada respectiv`, are o mare  importan]`. Istoric
vorbind, \n]elegerea [i tratarea ap`r`rii na]ionale ca o
problem` ce trebuie rezolvat`, \n primul r#nd, prin
for]e proprii, ca misiune ce apar]ine [i trebuie \nf`ptuit`
de c`tre \ntregul popor, a dominat g#ndirea politico-
militar` din perioada 1969–1989.

|n acest sens, a fost asigurat un cadru
organizatoric adecvat [i o legisla]ie pe m`sur`, care –
dup` cum o s` constat`m – au dat tonul [i \n procesul
de dezvoltare a artileriei [i rachetelor sol-aer.

Astfel, \n anul 1969, a fost constituit Consiliul
Ap`r`rii ca organ central, \n atribu]iile c`ruia au intrat
solu]ionarea principalelor aspecte referitoare la
ap`rarea ]`rii, at#t \n timp de pace, c#t [i \n timp de
r`zboi.

Pentru \nt`rirea \n plan executiv a acestor
atribu]ii, Marea Adunare Na]ional` a votat \n anul
1972, „Legea nr. 14", \n cuprinsul c`reia au fost
stabilite modalit`]ile de preg`tire a popula]iei, a
economiei [i a teritoriului pentru ap`rarea ]`rii,
atribu]iile consiliilor de ap`rare teritoriale (municipale,
or`[ene[ti [i comunale), obliga]iile [i drepturile ce
reveneau diferitelor structuri ale statului [i organiza]iilor
ob[te[ti.

DEZVOLTAREA  ARTILERIEI  {I  RACHETELOR
SOL-AER  |N  PERIOADA  1970–1989 (1)

De asemenea, tot \n aceast` perioad`, au fost
stabilite principiile doctrinei militare na]ionale care, \n
viziunea conducerii politico-militare din acei ani,
semnifica ob]inerea unui grad mai mare de
independen]` a Rom#niei fa]` de structurile de
conducere a alian]elor militare (tratatelor bi [i
multilaterale) la care ]ara noastr` a constituit parte
semnatar`.

|n setul de m`suri care au fost luate \n baza
principiilor formulate pentru realizarea [i men]inerea
capacit`]ii de ap`rare a ]`rii s-a \nscris [i constituirea,
\n anul 1972, a Comandamentului Avia]iei Civile,
subordonat Ministerului Ap`r`rii Na]ionale prin
C.A.A.T. Respectivul comandament a preluat sub
comand`, la vremea respectiv`, avia]ia de transport,
avia]ia utilitar`, avia]ia sanitar` [i sportiv`, precum
[i aeroporturile, centrele regionale de dirijare, sec]iile
de repara]ii [i fabrica]ie, sec]iile meteorologice, centrul
de telecomunica]ii [i agen]iile de profil.

Probleme noi au ap`rut, \n condi]iile prezentate,
[i \n leg`tur` cu preg`tirea popula]iei pentru ap`rare,

\n special \n domeniul legat de formarea cadrelor
militare de rezerv` care, potrivit legisla]iei adoptate,
a cuprins \ntregul efectiv de absolven]i ai
\nv`]`m#ntului superior.

F`r` a nega dreptul [i datoria fiec`rui cet`]ean de
a se preg`ti pentru ap`rarea ]`rii, trebuie subliniat faptul
c` \ndreptarea aten]iei c`tre cuprinderea \n re]eaua de
preg`tire a unui num`r c#t mai mare de poten]iali
comandan]i, nuan]` v`dit cantitativ`, a d`unat laturii
calitative \ntr-un proces [i a[a complicat, cum este
cel de formare a rezervei de cadre pentru armat`.

Totodat`, modul \n care au fost \ndeplinite, de
c`tre trupe, misiunile ce le-au revenit, uneori \n condi]ii
foarte grele, demonstreaz` faptul c` anii de \nceput
ai deceniului opt al secolului trecut au generat \ncredere
\n r#ndul artileri[tilor [i racheti[tilor sol-aer.

Astfel, concep]ia [i direc]iile de ac]iune care au
caracterizat activitatea desf`[urat` de artileria [i
rachetele sol-aer rom#ne \n perioada 1969–1989
pot fi sintetizate, \n principal, prin:  organizarea
ap`r`rii aeriene a unor noi obiective de pe teritoriu
care de]ineau pondere \n men]inerea poten]ialului

economic [i de ap`rare a
]`rii, a re]elei de aero-
dromuri, aeroporturi [i
porturi, a complexului
energetic, rutier [i feroviar
din zona Fete[ti–Cerna-
vod`, concomitent cu
\nt`rirea ap`r`rii la cele la
care exista organizat` o
asemenea ap`rare; 
reintroducerea, \n \nzes-
trarea trupelor, a comple-
xelor de artilerie antiaerian`
(tunuri, aparatur` de calcul
[i de radioloca]ie) [i
\ntrebuin]area acestora
pentru ap`rarea nemijlocit`
a obiectivelor, \n special la
\n`l]imi mici, \n mod inde-
pendent sau conjugate cu
alte categorii de mijloace

Aspect din cadrul unei aplica]ii, executat` cu elevi
ai {colii Militare de Ofi]eri de Artilerie Antiaerian`

[i Radioloca]ie – 1971

L

DEZVOLTAREA  ARTILERIEI  {I  RACHETELOR
SOL-AER  |N  PERIOADA  1970–1989 (1)
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sol-aer (rachete sol-aer sau mitraliere antiaeriene);
 \nlocuirea complexelor de rachete sol-aer cu

resursa de func]ionare consumat` sau devenite
neperformante, cu tipuri [i categorii noi de armament
antiaerian sau modernizarea celor existente \n
serviciu, concomitent cu dezvoltarea capacit`]ilor
de produc]ie specifice armei;  trecerea treptat` la
automatizarea proceselor de preg`tire, execu]ie [i
apreciere a tragerilor sol-aer, legarea marilor unit`]i
[i unit`]ilor de artilerie antiaerian` la re]elele
automatizate de primire, analiz`, interpretare [i
transmitere a datelor asupra situa]iei aeriene
cuprinse \n sistemul centralizat de cercetare prin
radioloca]ie;  asigurarea punctelor de comand`
ale e[aloanelor care nu beneficiau de asisten]a
sistemului centralizat, cu mijloace proprii de
cercetare radiotehnic`;  dezvoltarea, \n deplin`
concordan]` cu aceste direc]ii de ac]iune, a
\nv`]`m#ntului, instruc]iei de specialitate, bazei
materiale [i dispozitivelor de lupt`, urm`rind \n
acela[i timp scurtarea baremelor de trecere a
trupelor dintr-o stare de preg`tire pentru lupt` \n
alta [i de executare a ciclului de combatere [i nimicire
a ]intelor.

|n aplicarea acestei concep]ii a fost antrenat`
at#t artileria [i rachetele sol-aer din ap`rarea aerian`
a teritoriului, c#t [i cea din compunerea trupelor de

uscat, mai ales c`, bun` parte de timp, acestea au
ac]ionat sub aceea[i comand`.

Este de re]inut faptul c` o parte din evenimentele
ce au avut loc \n perioada 1969–1989 s-au impus ca
valoare istoric` pentru artileria [i rachetele sol-aer
prin efectele pe care le-au produs, gener#nd
schimb`ri de esen]` \n structura organizatoric` a
acestei arme.

Astfel, \n perioada 1969–1972, a fost organizat`
ap`rarea aerian` a aerodromurilor [i aeroporturilor de
pe teritoriu, prin \nfiin]area a 8 divizioane [i 2 baterii
de artilerie antiaerian` independente [i \ntrebuin]area
unor subunit`]i similare din subordinea for]elor terestre.
De asemenea, re]eaua aeroportuar` Otopeni,
B`neasa, Mihail Kog`lniceanu, Bac`u, Ia[i, Suceava,
Satu Mare, Baia Mare, T#rgu Mure[, Sibiu, Cluj,
Arad, Timi[oara, Craiova, Cataloi–Tulcea, Ghimbav
– ca [i cea cu destina]ie pur militar` – Ianca, Borcea,
Tuzla, Boteni, Luncani, Deveselu, Sili[tea-Gume[ti,
Boboc, Alexeni au fost asigurate cu mijloace de
cercetare prin radioloca]ie [i de combatere a ]intelor
\n regim nemijlocit. Aceast` m`sur` a constituit o
cale de reabilitare a artileriei antiaeriene [i de atragere
\n serviciul de lupt` permanent a unei p`r]i din
poten]ialul antiaerian al for]elor terestre.

|n aceea[i perioad` au fost constituite dou`
divizioane de artilerie antiaerian` mixte, cu misiunea
de a ap`ra aerian porturile Constan]a [i Mangalia,
m`sur` aplicat` \n anul 1986 [i pentru cel din zona
Midia-N`vodari.

La data de 1 august 1973 a fost \nfiin]at` prima
brigad` de rachete sol-aer din armata rom#n`, prin
reorganizarea Regimentului 18 [i 19 Artilerie
Antiaerian` Mixt`, comandate p#n` atunci de
colonelul Nicolae Mocanucolonelul Nicolae Mocanucolonelul Nicolae Mocanucolonelul Nicolae Mocanucolonelul Nicolae Mocanu [i colonelul Mirceacolonelul Mirceacolonelul Mirceacolonelul Mirceacolonelul Mircea
Aelenei.Aelenei.Aelenei.Aelenei.Aelenei. Comanda acestei brig`zi a fost \ncredin]at`
colonelului Romulus Ularu.colonelului Romulus Ularu.colonelului Romulus Ularu.colonelului Romulus Ularu.colonelului Romulus Ularu.

|n ziua de 25 octombrie 1973, generalul-maiorgeneralul-maiorgeneralul-maiorgeneralul-maiorgeneralul-maior
Constantin Dr`ghiciConstantin Dr`ghiciConstantin Dr`ghiciConstantin Dr`ghiciConstantin Dr`ghici – [eful de stat major al
C.A.A.T., a \nm#nat drapelul de lupt` comandantului
brig`zii.

Misiunea acestei mari unit`]i, de a executa [i
coordona ap`rarea aerian` a capitalei Rom#niei, a
fost primit` cu satisfac]ie de \ntregul personal.

La data de 18 martie 1977 a avut loc o
reorganizare a C.A.A.T., aspect ce a constat \n ie[irea
avia]iei din compunerea acestui organism [i \nfiin]area
Comandamentului Avia]iei Militare.

M`sura a fost benefic` pentru ambele e[aloane.
|n aceste condi]ii, avia]ia militar`, categorie de for]e
a armatei supus` permanent riscului profesional [i
adesea lipsit` de resursele financiare [i materiale care
ar fi putut reduce acest risc, a fost pus` \n situa]ia de
a-[i dr`mui resursele, de a-[i planifica preg`tirea

C`pitan MIRCEA BARAC

Bibliografie:
Istoria Artileriei [i Rachetelor Antiaeriene Rom#ne, General

de divizie (r.) Eugen Teodorescu, Locotenent-colonel Visarion
Neagoe ;

Istoria Ap`r`rii Antiaeriene a Teritoriului Rom#niei, General-
colonel (r) dr. Vasile Cutoiu

personalului, de a-[i gestiona \nzestrarea [i asigurarea
infrastructurii, \ntr-un cuv#nt de a-[i organiza \n deplin`
cuno[tin]` de cauz` activitatea, av#nd la dispozi]ie
organe proprii de decizie [i execu]ie.

F`r` \ndoial` c` nici \n vechea structur`
organizatoric`, avia]ia nu [i-a pierdut identitatea –
men]inut` prin compartimentul comandantului avia]iei
militare, cu deosebirea c` deciziile [i parte din
aparatul de execu]ie erau colective.

Aceea[i situa]ie a fost valabil` [i pentru
Comandamentul Ap`r`rii Antiaeriene a Teritoriului, care
a r`mas s` se ocupe, \n principal, de aspectele terestre
ale ap`r`rii aeriene – artilerie [i rachete sol-aer,
radioloca]ie [i bruiaj radioelectronic, f`r` a-[i fi diminuat,
\ns`, leg`turile de cooperare cu avia]ia, \n general, [i
cu avia]ia de v#n`toare, \n special. De altfel, f`r` o
astfel de pozi]ie, conducerea ap`r`rii aeriene a ]`rii
nici nu ar fi putut fi asigurat`. Avertismentul istoric dat
\n urm` cu dou` decenii [i jum`tate nu se putea ignora...

Dup` cum atest` documentele vremii, contopirea
celor dou` comandamente, C.A.A.T. [i C.F.A.M. –
produs` \n septembrie 1956 –, a avut ca idee central`
tocmai realizarea unei astfel de cooper`ri, care s` le
uneasc` for]ele pentru a pune cap`t viol`rii spa]iului
aerian al Rom#niei de c`tre aeronave str`ine.
Deoarece, numai \n perioada 1951–1954, \n spa]iul
aerian al ]`rii au fost semnalate 18 zboruri neautorizate
(6/1951, 3/1952, 8/1953, 1/1954), cu p`trunderi ad#nci
spre interior [i alte viol`ri \n zonele de frontier`.
Rezolvarea acestor situa]ii a fost apreciat` ca
necorespunz`toare [i datorit` lipsei condi]iilor
organizatorice [i tehnico-materiale, dar [i a lipsei unei
concep]ii unitare de conducere.

|ns` condi]iile \n care au fost operate schimb`rile
din anul 1977 au fost mult diferite de cele existente \n
perioada 1951–1954.

Performan]ele tehnico-tactice atinse de
mijloacele ap`r`rii aeriene, ca [i modific`rile ap`rute
\n con]inutul principiilor de \ntrebuin]are \n lupt` a
acestora, au f`cut posibil` o reevaluare a structurilor
organizatorice existente \n cadrul acestei categorii
de for]e, destinat` a avea ca mediu de confruntare
spa]iul aerian.

(va urma)

General-maior Vasile Alexa,
comandantul Comandamentului

Ap`r`rii Antiaeriene a Teritoriului
(1959 – 1975)

Rachet` Sol-Aer, transportat` pe ma[ina
de transport [i \nc`rcare
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INFORMARE

n perioada 28–30 martie 2006 s-a
 desf`[urat, la Statul Major General,
 „Convocarea anual` a consil ieri lor

comandan]ilor pentru probleme ale mai[tri lor
militari [i subofi]erilor”. Pe parcursul convoc`rii
au fost discutate, \n cadrul grupurilor de lucru,
aspecte diverse privind activitatea de consiliere,
precum [i problemele cu care se confrunt` mai[trii
militari, subofi]erii [i militarii angaja]i pe baz` de
contract [i s-au trasat orient`rile generale pentru
ac]iunile din perioada imediat urm`toare [i ale
celor de viitor.

|n urma dezbaterilor, au rezultat urm`toarele
aspecte:  consilierea comandan]ilor reprezint`
o activitate ce trebuie reglementat` f`r` echivoc,
prin \ntocmirea de standarde care s`-i stabileasc`
cadrul general de desf`[urare;  este necesar`
promovarea principiului competen]ei [i respec-
tarea, \n toate \mprejur`rile, a principiului legalit`]ii;

 se impune \ndeplinirea tuturor activit`]ilor [i
misiunilor \ncredin]ate mai[trilor militari, subofi-
]erilor [i militarilor angaja]i pe baz` de contract,
grija fa]` de tehnica de lupt` din dotare [i a bunurilor
militare \ncredin]ate, cultivarea \n toate \mpre-
jur`rile a exemplului personal [i a spiritului de
echip`;  necesitatea cre[terii rolului echipei ofi]er-
subofi]er, pentru realizarea coeziunii grupurilor.

La nivelul For]elor Aeriene, procesul de reform`

ofer` mai[trilor militari [i subofi]erilor posibilit`]i de
afirmare deosebite, ca urmare a schimb`rii filosofiei
privind instruc]ia, \nzestrarea [i managementul
personalului. Astfel, programele \n curs de derulare
urm`resc \nzestrarea cu tehnic`
modern`, accentuarea caracterului
practic al instruc]iei [i o carier`
atractiv`, bazat` pe [anse egale,
competit ivitate, motivare, compe-
ten]` [i transparen]`.

|n prezent, mai[tri i  mil itari [i
subofi]erii care  \[i desf`[oar` activi-
tatea \n For]ele Aeriene, reprezint`
acea categorie de personal militar
profesionalizat, ce define[te \n primul
r#nd specialistul [i apoi lupt`torul,
personal capabil s` asigure mente-
nan]a tehnicii militare specifice [i s`
desf`[oare activit`]i [i ac]iuni mana-
geriale de baz`.

Evolu]ia mai[trilor militari [i subofi]erilor \n
carier` se bazeaz` pe transparen]` [i [anse egale,
ace[tia ocup#nd \n prima parte a carierei func]ii de
comandan]i  [i  [ef i  de microstructuri  (echipe,
echipaje, posturi, grupe, plutoane), specifice pentru
categoria noastr` de for]e fiind urm`toarele func]ii:
tehnic de aeronav`, operator spa]iu aerian,
radiotelegrafist [i operator meteo, telegrafist [i

fotometrist de bord, \nso-
] i tor de bord, asistent
radar, comandant tun,
comandant ramp` [i
comandant pluton lansare,
urm#nd ca \n partea medie
a carierei, s` ocupe func]ii
de speciali[ti tehnici [i [efi
structuri tehnice, cum ar
fi: [ef grup` repara]ii, [ef
atel ier [i  [ef sec] ie. |n
etapa superioar`, mai[trii
militari [i subofi]erii de stat
major urmeaz` s` ocupe
func]ii \n comandamente
de baze aeriene, mari
unit`]i [i unit`]i de rachete
sol-aer [i radioloca]ie, \n
toate domenii le de stat
major [i  administrat iv,

precum [i func]ii de consilieri ai comandan]ilor.
|n acest context, statutul profesional al

mai[trilor militari [i subofi]erilor s-a schimbat
radical. Astfel, aceast` categorie de personal,
devine, pas cu pas, una de cea mai mare
importan]`, cu r`spunderi deosebite \n \ndeplinirea
misiunilor For]elor Aeriene, utiliz#nd tehnic` ce
necesit` un \nalt nivel de preg`tire profesional`.
Un exemplu sugestiv \l reprezint` mai[trii militari
[i subofi]erii care exploateaz` tehnica modern` \n
cadrul sistemului ASOC, cei care exploateaz`
radarele de tip FPS [i aeronavele MiG-21 LanceR
sau IAR-330 SOCAT.

De asemenea, un rol important \n formarea
liderilor militari de structuri mici \i revine {colii de
Aplica]ie pentru For]ele Aeriene [i {colii Militare
de Mai[tri [i Subofi]eri, unde se desf`[oar`
activit`]i de \nv`]`m#nt dup` modelul englezesc
[i unde, un rol major se acord` cursului de
leadership. Este nevoie ca selec]ia [i preg`tirea
acestei categorii de personal s` fie f`cut` cu
maxim` r`spundere, deoarece multe din func]iile
de mai[tri [i subofi]eri ce vor fi repartizate ]`rii
noastre \n cadrul comandamentelor NATO, vor fi
\ncadrate cu personal din For]ele Aeriene.

Este de remarcat, din acest punct de vedere,
faptul c` mai[trii militari [i subofi]erii din For]ele
Aeriene s-au remarcat \n cadrul unor misiuni
interna]ionale (misiunea ALTHEA – Bosnia, Poli]ie
Aerian` – Norvegia) iar \n urm`torii ani, datorit`
faptului c` For]ele Aeriene Rom#ne vor participa

la multe alte misiuni \n cadrul Alian]ei Nord-
Atlantice, rolul acestora \n preg`tirea [i
desf`[urarea misiunilor va fi deosebit de
important.

|n aceste condi]ii, implementarea manage-
mentului carierei individuale va defini cu claritate
condi]iile care asigur` performan]a, [ansele [i
oportuni t`] i le  ofer i te de s is tem, t raseele
probabile [i itemii de accedere, iar schimbarea
standardelor  de preg`t i re [ i  apreciere a
performan]elor vor determina [i schimbarea
mentalit`]ii maistrului militar [i subofi]erului din
For]e le Aer iene.  Acesta va t rebui  s` f ie
con[t ient  de importan]a ro lu lu i  s`u [ i  a
misiunilor \ncredin]ate [i, \n acela[i timp, m#ndru
c` face parte dintr-un corp de elit` al Armatei
Rom#ne \n general, [i al For]elor Aeriene, \n
special.

Acestea sunt numai c#teva din provoc`rile
care stau \n fa]a mai[trilor militari [i subofi]erilor
din For]ele Aeriene \n viitor, \ns` este clar c`
viitorul este al celor care sunt bine preg`ti]i,
performan]i [i practici, motiva]i [i f lexibil i  la
toate schimb`rile sistemului militar.

Maistru militar clasa I
CLEMENTIN ISPR~VNICELU

Preg`tirea fizic`, component` de baz`  a devenirii
unui militar profesionist

Aspect din momentul instruc]iei la material

PENTRU MAI{TRII MILITARI
{I SUBOFI}ERII DIN FOR}ELE AERIENE

PROVOC~RI PREZENTE {I VIITOAREPROVOC~RI PREZENTE {I VIITOARE
PENTRU MAI{TRII MILITARI

{I SUBOFI}ERII DIN FOR}ELE AERIENE

|narmarea aeronavelor – prob` de foc a speciali[tilor de avia]ie
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