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LECTUR~ PL~CUT~!
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Meridianele \ntoarcerii
Toate \ntoarcerile acas` sunt a[teptate.
Dorite ca pe un semn al izb#nzii, tr`ite ca pe o r`splat` a drumului greu,
intrate \n via]` ca pietre pre]ioase \ntr-un scrin ferecat al sufletului de om,
\ntoarcerile au ceva dumnezeiesc \n calda lor binefacere. Fac inima [i mintea
s` se primeneasc` cu acel nou \nceput ce r`sare din fiecare sf#r[it. Las` loc
pove[tii de l#ng` fapt`.
Pilo]ii aeronavelor de transport
transport, oamenii aceia care fac lumea mai mic`
pentru a putea fi cuprins` sub arcul de curcubeu al min]ii omene[ti, zidesc
\ntoarcerile cu ateriz`ri pe aeroportul din pridvorul devenirii umane. Le \nt`resc
cu sudoarea izvor#t` din ascu]imea min]ii, \[i tempereaz` m#ndria sub
demnitatea faptelor simple, de profesioni[ti, sfin]ind cu semnele firii omului
“mersul” prin aer [i \ntoarcerea acas`. Dup` puteri, cu calit`]i, f`r` gre[eal`.
Dup` ce umbli pe acoperi[ul lumii leg#nd nordul de sud [i \mperechind
r`s`ritul cu apusul, dup` ce misiunile \]i impun s` str`ba]i lumea peste toate
meridianele, ]i se face deodat` dor de mama ta, de frate, de tat` [i de sor`,
de vecinul t`u, de satul sau ora[ul t`u, de ]ara ta. |ndep`rtata decolare pare
uitat`, \n icoana min]ii se z`misle[te aterizarea, roade \n suflet caria
desp`r]irii [i la fereastra inimii bate dorul. P`str#nd toate aceste leg`turi
p`m#ntene, realizezi simplu c` ele \]i sunt promisiunea ateriz`rii. Un om
obosit de truda zilnic`, peste un drum de aer deasupra de ]ar`, vara sub
ar[i]`, iar na peste troiene, înainteaz` cu speran]a c` ajunge acas`. C`
aterizeaz`. Trebuie doar s` nu piard` din minte [i din ochi acel aeroport.
Pentru asta îi r`m#ne mintea treaz`, îl vegheaz` judecata, tr`g#nd linia
orizontului mai aproape.
Dup` lunga iarn` a desp`r]irii, r`zba]i \n prim`vara reg`sirii. Poate doar
pentru c` a[a este legea firii. |ns`, mai mult ca sigur, dincolo de orice reguli
nescrise ale profesiei lor, echipajele avioanelor de transport se \ntorc s` ne
aduc` din ]`rile unde noi nu ajungem niciodat`, o pic`tur` de aur din soarele
de[ertului, o f`r#m` din frumuse]ea locului neumblat, o secund`
din timpul marilor c`l`torii. Toate acestea unduite \ntr-o lacrim`
tainic`, de b`rbat, sub pleoapa \nchis` \n somnul vital.
|ntoarcerea acas` aduce trecutul \n prezent.
Pilo]ii avioanelor de transport tr`iesc fiecare decolare ca pe
o provocare [i des`v#r[esc \ntoarcerile ca pe r`spl`]i smulse
cerului r`zboinic [i trufa[ al acestei planete. Echipajele
aeronavelor de transport fac drumurile scurte, urcu[urile line
[i ateriz`rile bl#nde. Brodeaz` cerul nop]ii cu traiectorii
luminoase, trag linii de for]` peste curbura p`m#ntului, duc [i
aduc rostul major al faptelor umane, f`c#nd meridianele mai
scurte cu exact un zbor. C#t o via]`. C#t un rost uman vrednic
de admira]ie.

Comandor
DUMITRU BERBUNSCHI

AGEND~
Timp de trei zile, \n perioada 15.06–
17.06.2006, [eful Statului Major al For]elor
Aeriene Rom#ne, generalul-locotenent
Gheorghe Catrina, a vizitat deta[amentul
ce reprezint` Rom#nia \n calitate de „Lead
Nation” \n structura de conducere [i
coordonare a Aeroportul Interna]ional din
Kabul. Scopul a fost unul de evaluare, la
jum`tatea perioadei de timp \n care
profesioni[tii categoriei noastre de for]e
ac]ioneaz` \n cadrul comandamentului
ISAF (International Security Assistance
Force) al NATO, din Afganistan. Cu acest
prilej, liderul For]elor Aeriene Rom#ne a
avut mai multe \ntrevederi cu comandantul ISAF, generalul-locotenent David J
Richards, precum [i cu al]i oficiali din
structurile militare, purt#nd discu]ii cu
privire la aportul For]elor Aeriene \n
cadrul organismelor de comand` [i de
coordonare a activit`]ii aeroportuare, de
pe Aeroportul Interna]ional Kabul.

SEMNELE PROFESIONALISMULUI ROM@NESC
PE P~M@NT AFGAN
“Un proiect viabil”
“Cred c` cel mai bun lucru
pentru afgani, nu este s` lupte
\mpotriva militarilor rom#ni, ci
s`-i ajute, s` coopereze cu
ace[tia, pentru ca, prin aceast`
colaborare, s` poat` fi
exprimat interesul p`r]ilor de a
crea o imagine pozitiv` a
viitorului poporului afgan.
Acela[i lucru este dorit de
toate cele 36 de ]`ri
participante la acest efort de
reconstruc]ie a Afganistanului,
de stabilizare a planului politic
intern, drept pentru care am
pus la dispozi]ie toate
resursele necesare. Avem un
plan bun, avem un proiect
viabil, \ns` f`r` colaborarea
tuturor p`r]ilor implicate, sunt
[anse minime de reu[it`.
Tot \n acest context
inten]ion`m ca, din luna
septembrie, s` diminu`m
structura militar`, inten]ion#nd
s` ne ax`m pe prezen]a \n
zon` a structurilor civile, \n
special cele administrative”.
General-locotenent David J
Richards, comandantul ISAF
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|n vizit` la
“Rechinii Albi”

„V` admir`m munca”
„|n numele oamenilor din For]ele Aeriene Rom#ne [i al camarazilor mei, ]in s`
v` mul]umesc \n cel mai sincer mod de aceast` primire prieteneasc` [i cald`, \n
tab`ra rom#neasc` din Baza Aerian` Kandahar. Ne onoreaz` aten]ia dumneavoastr`
[i suntem m#ndri de faptele pe care le realiza]i. V` admir`m munca. {tiu c`
\ntotdeauna, noi, componenta aerian` a misiunii rom#ne[ti din cadrul „ENDURING
FREEDOM”, am avut un real sprijin din partea For]ele Terestre, am avut aproape
oameni ca voi cu care, um`r l#ng` um`r, am des`v#r[it opera]iunile externe. Bazat`
pe \ncredere [i sprijin reciproc, construc]ia noastr` are [anse de reu[it`. Semnele
sunt dintre cele mai bune”.
General-locotenent Gheorghe Catrina,
[eful Statului Major al For]elor Aeriene Rom#ne
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AGEND~
“Fapte, nu vorbe”
Prima escal` din raidul afgan s-a
petrecut vineri, 16 iunie 2006, \n Baza
Aerian` Kandahar, unde delega]ia rom#n`
a fost primit` de comandantul Batalionului
341 Infanterie „Rechinii Albi”, locotenentcolonelul Vasile Vreme.
|ncartirui]i \n tab`ra rom#neasc`,
oaspe]ii din ]ar` s-au bucurat de o primire
deosebit`. Pe parcursul \ntregii zile,
delega]ia condus` de liderul For]elor
Aeriene Rom#ne s-a familiarizat cu
misiunile de baz` ale Batalionului 341
Infanterie, a vizitat \ntreaga tab`r` de la
parcul auto p#n` la infirmerie, de la
bibliotec` p#n` la biseric`, discut#nd cu

Ceremonia de dezvelire a monumentului ridicat de
deta[amentul For]elor Aeriene Rom#ne ce reprezint`
Rom#nia, \n calitaet de “Lead Nation”, \n structura de
conducere [i coordonare a KAIA

Rom#ne, generalul-locotenent Gheorghe
Ziua Avia]iei Rom#ne. |n
Catrina, \n buna regul` a generozit`]ii
anul 2006, aceast` zi a
rom#ne[ti, a oferit un set de daruri, juc`rii
\nsemnat statornicirea
[i obiecte de folosin]` imediat`, copiilor de
unui alt bun \nceput al
la gr`dini]a aeroportului.
For]elor Aeriene Rom#Seara rom#neasc` din cadrul dineului
ne, zidit la poarta de
oferit la casa na]iunii conduc`toare, a dus
intrare c`tre lume a
l#ng` inimile oamenilor de acolo, afla]i la
poporului afgan, care
mii de kilometri distan]` de cas` [i de cei
este Aeroportul Internadragi, Ansamblul “Doina” al Ministerului
]ional Kabul.
Ap`r`rii Na]ionale [i grupurile “Essenza”
Cu aceast` ocazie,
[i “Bordo”. Toate acestea, ca un semn
deta[amentul For]elor
sincer [i curat de „Cer Senin”.
Aeriene Rom#ne, con{eful For]elor Aeriene Rom#ne, generaluldus
de
comandorul
locotenent Gheorghe Catrina [i generalul-locotenent
Adrian Marinescu, [i
David J. Richards, comandantul ISAF
Comandor
sub comanda direct` a
DUMITRU BERBUNSCHI
[efului Statului Major al For]elor Aeriene,
militarii subunit`]ilor de lupt`. La cap`tul
generalul-locotenent Gheorghe Catrina,
unei experien]e unice, din care nu a lipsit
a ridicat \n fa]a intr`rii
preg`tirea [i executarea unei misiuni de
principale a aeroporpatrulare [i transport de ajutoare \ntr-un
tului Kabul, un monusat afgan \nvecinat bazei, fiecare om din
ment simboliz#nd aridelega]ie a dedus, f`r` echivoc, faptul c`
pile rom#ne[ti, cinstind
deviza „Rechinilor Albi” – „Fapte, nu vorbe”
astfel onoarea [i prie– este onorat`.
tenia poporului afgan.
Ceremonia a fost
Ziua Avia]iei
onorat` de invita]i din
R o m # n e , s ` r b ` t o r i t ` partea autorit`]ilor
locale, de oficiali NATO
la Kabul
din cadrul comandamentului ISAF, precum [i de profesioni[ti
La 17 iunie 1910, pe c#mpul de lupt`
ai
deta[amentelor
de la Cotroceni se scria una din paginile
rom#ne[ti dislocate \n
de aur ale istoriei avia]iei rom#ne [i
teatrul de opera]ii din
mondiale. Aurel Vlaicu decola spre \naltul
Afganistan.
de azur al cerului cu primul avion proiectat
Chiar dac` ziua
[i construit \n Rom#nia. |n semn de aleas`
Delega]ia Rom#niei, \n vizit` la gr`dini]a
copilului a trecut, lidecinstire [i recuno[tin]` a acestui eveniment
Aeroportului Interna]ional Kabul
rul For]elor Aeriene
memorabil, la fiecare 17 iunie, s`rb`torim
CER SENIN  Nr. 3 (88)  2006
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VIZIT~
DE
INFORMARE
|N SUEDIA
O delega]ie condus` de [eful
Statului Major al For]elor Aeriene,
generalul-locotenent Gheorghe
Catrina
Catrina, a efectuat, \n perioada 1418.05.2006, o vizit` de informare \n
Suedia.
Delega]ia a fost \nso]it` de
c o l o n e l u l d rr.. T e o d o r R e p c i u c
c,
ata[atul rom#n al ap`r`rii la Copenhaga, iar programul activit`]ii a
cuprins \ntrevederi [i discu]ii cu
secretarul de stat Jonas Hjelm
[i cu comandantul suprem al For]elor
Armate Suedeze, generalul Hakan
Syren
Syren. |n cadrul discu]iilor au fost
prezentate capabilit`]ile curente [i
direc]iile de transformare ale For]elor
Armate Suedeze.
De asemenea, au fost efectuate
mai multe vizite, astfel: la Centrul de
Simulare al Ac]iunilor de Lupt`
apar]in#nd For]elor Aeriene Suedeze,
la Aripa de Avia]ie Skaroborg din
cadrul Bazei Aeriene Satenas [i la
sediul uzinei SAAB AB.
Pe parcursul vizitei, generalul|n perioada 29-31.05.2006,
o delega]ie a Statului
Major al For]elor Aeriene, condus` de generalul-locotenent
Gheorghe Catrina, a
efectuat o vizit` de lucru
\n Israel.
Din partea ]`rii gaz d`, delega]ia a fost condus` de [eful For]elor
Aeriene Israeliene, generalul-maior Elyeezer
Shkedy.
Activitatea a permis informarea p`r]ii rom#ne referitor
la situa]ia actual` [i tendin]ele
de evolu]ie ale avioanelor de
lupt` aflate \n dotarea For]elor Aeriene Israeliene,
precum [i schimbul de informa]ii cu privire la organizarea
structurii de avia]ie, a suportului logistic [i a asigur`rii
comenzii-controlului mobile.
Pe parcursul vizitei,
partenerii israelieni au
accentuat experien]a
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locotenent Gheorghe
Catrina a efectuat un
zbor de prezentare cu
aeronava Gripen, prilej ce
a eviden]iat calit`]ile
acestui tip de avion de
genera]ia a IV-a.
Printre concluziile
rezultate \n urma activit`]ii s-a remarcat faptul
c` For]ele Aeriene ale
Suediei \ntreprind demersuri similare ca
majoritatea armatelor
moderne, de adaptare a
capabilit`]ilor la mediul
interna]ional de securitate actual. |n acela[i
timp, For]ele Aeriene
Suedeze \[i men]in [i \[i
dezvolt` \n continuare
capacit`]ile care le permit atingerea obiectivelor
specifice, \n condi]iile
statutului na]ional de
neutralitate. |n acest
sens, un accent deosebit
vizeaz` urm`toarele
direc]ii de ac]iune: un
nivel ridicat de interoperabilitate tehnic` [i procedural` cu
for]ele aeriene ale statelor membre
NATO; modernizarea continu` a
echipamentelor, pentru a ]ine pasul
cu necesit`]ile opera]ionale;
antrenarea pilo]ilor \n condi]ii c#t mai
apropiate de cele reale, cu costuri

reduse, prin utilizarea echipamentelor de simulare de ultim` genera]ie,
interconectate, ce permit implementarea de scenarii complexe.

VIZITA {EFULUI STATULUI MAJOR
AL FOR}ELOR AERIENE |N ISRAEL
deosebit` pe care o de]in
\n utilizarea aeronavelor F16 [i, implicit, \n mentenan]a acestora [i instruirea pilo]ilor. Astfel, [efii de
„module”, pe linie de instruire, mentenan]`, [coala

de preg`tire a tehnicilor,
centrul de \ntre]inere, proiectare [i realizare a
componentelor necesare
repar`rii avioanelor, precum [i comandantul bazei
de formare a pilo]ilor opera-

Comandor dr.
GEORGE GHEORGHE
]ionali au prezentat, pe
scurt, principalele realiz`ri pe care le au, precum
[i modul \n care toate
acestea ofer` For]elor
Aeriene Israeliene statutul de „gata de lupt`“ la
capacitate maxim`, \n
orice moment. Urmare a
celor prezentate, \n cea
de-a doua zi, au fost vizitate baza de formare
a pilo]ilor opera]ionali
pentru aeronavele F-16
(Operational Training
Unit) [i centrul principal
de mentenan]`.
Totodat`, \n cadrul vizitei
au fost abordate principalele
repere ale instruirii „interna]ionale”, cu prec`dere \n
privin]a execut`rii exerci]iilor
comune rom#no-israeliene din
anii preceden]i, precum
[ i activit`]ile preg`titoare
pentru exerci]iul ce urmeaz`
a se desf`[ura \n cursul acestui an.

CER SENIN  Nr. 3 (88)  2006

AGEND~
{eful Statului Major al For]elor Aeriene
Portugheze, generalul Manuel Jose
Taveira Martins, a vizitat, \n perioada 09–
11.05.2006, mai multe facilit`]i apar]in#nd
For]elor Aeriene Rom#ne.
Activitatea s-a desf`[urat la invita]ia [efului
Statului Major al For]elor Aeriene Rom#ne [i
a cuprins briefing-uri, \nt#lniri cu personalul
de conducere din cadrul For]elor Aeriene
Rom#ne, vizitarea bazelor aeriene de la
Otopeni [i Fete[ti, precum [i vizitarea societ`]ii
IAR Bra[ov SA.
Pe timpul primirii oficiale de la sediul
Statului Major al For]elor Aeriene au fost
prezentate principalele aspecte referitoare la
procesele de transformare, modernizare [i
achizi]ii ale For]elor Aeriene Rom#ne,
rela]ionate cu Obiectivele For]ei [i Ofertei de
For]e puse la dispozi]ia NATO, precum [i
pentru \ndeplinirea misiunilor na]ionale.
|n cadrul vizitelor efectuate la Baza 90
Transport Aerian [i la Baza 86 Aerian` Fete[ti
au fost prezentate, pe scurt, principalele
aspecte legate de istoricul unit`]ilor, structura
[i misiunile bazelor, dotarea tehnic` [i ac]iunile
desf`[urate cu avioanele C-130 \n Afganistan
[i Irak. De asemenea, au fost prezentate
structura [i misiunile \ndeplinite la nivel
na]ional [i \n cadrul NATINADS, precum [i
capabilit`]ile opera]ionale integrate \n
avioanele MiG-21 prin programul LanceR.
La Comandamentul Opera]ional Aerian
Principal, delega]iei oaspete i-au fost
prezentate principalele aspecte referitoare la
procesele de transformare [i modernizare ale
For]elor Aeriene, eforturile de integrare \n
structurile euro-atlantice [i de atingere a unui
nivel ridicat al interoperabilit`]ii, cu accent pe
exerci]iile derulate cu partenerii externi.

VIZITA {EFULUI STATULUI MAJOR
AL FOR}ELOR AERIENE PORTUGHEZE
|N ROMÂNIA
Totodat`, delega]ia portughez` a fost informat`
asupra capabilit`]ilor opera]ionale actuale,
asigurate \n principal prin Centrul de Raportare
[i Control, structura definit` \n cadrul
Comandamentului Opera]ional Aerian Principal
pentru \ndeplinirea misiunilor specifice \n cadrul
Sistemului Integrat NATO de Ap`rare Aerian`
– NATINADS.
{eful delega]iei portugheze, generalul
Manuel Jose Taveira Martins, a apreciat
eforturile For]elor Aeriene Rom#ne pentru

VIZITA |N ROM@NIA A {EFULUI
FOR}ELOR AERIENE SPANIOLE
Delega]ia spaniol` condus` de [eful
For]elor Aeriene Spaniole – generalul
Francisco Jose GARCIA DE LA
VEGA – a efectuat, \n perioada
19–22.06.2006, o vizit` \n Rom#nia,
fiind primit` de c`tre [eful Statului
CER SENIN  Nr. 3 (88)  2006

Major al For]elor Aeriene Rom#ne,
ul-- l o c o t e n e n t G h e o r g h e
g e n e r a l ul
CATRINA
CATRINA.
Briefing-ul privind For]ele Aeriene
Rom#ne a detaliat aspecte esen]iale
ale compunerii, dot`rii, moderniz`rii

\ndeplinirea cerin]elor necesare compatibilit`]ii cu structurile similare NATO, a constatat
probleme similare referitoare la organizarea
[i func]ionarea actual` a celor dou` For]e
Aeriene [i a eviden]iat necesitatea organiz`rii,
\ntr-un viitor apropiat, a unor \nt#lniri \ntre
speciali[ti, precum [i a unor exerci]ii bilaterale
la nivelul For]elor Aeriene din cele dou` ]`ri.

C`pitan-comandor
DAN {ULARIU
[i restructur`rii categoriei noastre de
for]e, iar urm`toarele secven]e ale
vizitei au creat o imagine cuprinz`toare a for]elor [i mijloacelor de lupt`
din dotarea bazelor aeriene. Astfel, la
Baza 90 Transport Aerian Otopeni au
fost dezb`tute aspectele esen]iale
privind misiunile executate cu
aeronavele C-130 Hercules \n
Afganistan [i Irak, precum [i posibilit`]ile de lupt` ale elicopterului IAR-330
SOCAT, cu care oaspe]ii spanioli s-au
deplasat la Baza 86 Aerian` Fete[ti.
Expozi]ia static` cu tehnica de lupt`
din dotare, vizitarea “celulei de alarm`”, turnului de conducere a zborului
[i hangarului multifunc]ional, au
\ntregit tabloul general al punctelor de
interes. |ncheiat cu o [edin]` de lucru
la Comandamentul Opera]ional Aerian
Principal, \ntregul traseu rom#nesc al
delega]iei spaniole a oferit prilejul
schimbului de informa]ii utile privind
structurile de avia]ie, suportul logistic
[i asigurarea comenzii [i controlului.

C`pitan-comandor
R~ZVAN {TEF~NESCU

7

AGEND~
O delega]ie apar]in#nd Statului
Major al For]elor Aeriene Elene,
condus` de generalul de brigad`
Antonis Atmatzakis a efectuat, \n
perioada 22–25. 05. 2006, o vizit`
de lucru la Statul Major al For]elor
Aeriene Rom#ne.
|n urma \ntrevederilor avute cu
delega]ia rom#n` condus` de
generalul de flotil` aerian` Ion
{tefan, au fost stabilite datele
preliminare pentru ini]ierea unor
antrenamente \n comun \ntre For]ele
Aeriene ale Rom#niei [i Greciei, la
nivel de escadril` de v#n`toare.
|n cadrul activit`]ii au fost
vizitate Baza 86 Aerian` Fete[ti
[i loca]ia Mihail Kog`lniceanu,
vizite \n urma c`rora delega]ia
elen` a concluzionat c` facilit`]ile
For]elor Aeriene Rom#ne satisfac cerin]ele opera]ionale de
dislocare pentru o escadril` de
avia]ie de v#n`toare.
|n acest context, partea elen`
a propus ca primul exerci]iu s`
se desf`[oare \n Grecia \n anul
2007, urm#nd ca \n anul 2008,

Colaborare \ntre For]ele Aeriene ale
Rom#niei [i Greciei
exerci]iul s` aib` loc \n Rom#nia.
Conform solicit`rilor premerg`toare activit`]ii, formulate de
partener, pe durata discu]iilor s-au
abordat urm`toarele probleme: 
tipul de aeronave care pot fi dislocate;  perioada aproximativ` a
desf`[ur`rii exerci]iilor;  pache-

“AIR POLICING-1”

|n perioada 22–26.05.2006 s-a
desf`[urat, sub coordonarea Comandamentului Opera]ional Aerian Principal –
COAP, exerci]iul „AIR POLICING-1", \n
cadrul c`ruia au fost evaluate urm`toarele
structuri: patrula ADI (Air Defence
Infrared) dislocabil` din cadrul Bazei 71
Aerian` [i for]ele destinate serviciului de
lupt` „Poli]ie Aerian`“ apar]in#nd Bazei 71
Aerian` [i Bazei 86 Aerian`.
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Scopul exerci]iului a constat \n
antrenarea for]elor participante [i
evaluarea intermediar` (certificarea
na]ional`) a for]elor care execut` serviciul
de lupt` „Poli]ie Aerian`“.
|n acest sens, scenariul exerci]iului a
urm`rit realizarea unui cadru adecvat
pentru antrenarea [i evaluare intermediar` simul#nd condi]iile de pace, criz` [i
r`zboi [i asigur#nd, prin succesiunea

te de for]e participante;  tipurile
de misiuni ce vor fi executate pe
durata exerci]iilor;  loca]ia
pentru desf`[urarea exerci]iilor
etc.
C`pitan-comandor
ADRIAN ILIE
evenimentelor, un ritm sus]inut al
ac]iunilor for]elor participante at#t ziua, c#t
[i noaptea.
Evaluarea for]elor s-a desf`[urat
conform manualului de evaluare tactic` al
SHAPE, iar exerci]iul a beneficiat de
asisten]` din partea structurii de evaluare
tactic` (TACEVAL) de la CC Air Izmir, prin
prezen]a a 3 ofi]eri pe domeniile Flying
Units (forma]iuni de zbor), ASACS (Air
Surveillance and Command System –
Sistemul de Supraveghere [i de Conducere
Aerian`) [i logistic`.
|n compara]ie cu exerci]iul de evaluare
ini]ial` desf`[urat \n toamna anului trecut,
s-au constatat o serie de progrese, cum ar
fi:  conferin]ele de planificare [i-au atins
\n totalitate obiectivele, permi]#nd
organizarea [i desf`[urarea \n condi]ii
foarte bune a exerci]iului;  toate documentele na]ionale necesare desf`[ur`rii
exerci]iului au fost emise \n timp oportun;
 echipa de planificare a fost func]ional`
[i a colaborat eficient cu celelalte structuri
implicate;  limba englez` a fost utilizat`
\n toate evenimentele relevante ale
exerci]iului;  misiunile planificate s-au
executat \n totalitate, conform planific`rilor.

Comandor DORIN ILIE
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În data de 1 iunie a.c., Ziua Sfânt` a În`l]`rii
Domnului, militarii români [i-au comemorat eroii c`zu]i
pe câmpurile de onoare ale r`zboaielor purtate pentru
ob]inerea statului actual. Cu acest prilej, Statul Major
al For]elor Aeriene a organizat o serie de manifest`ri
\n diverse loca]ii, dorind ca aceast` s`rb`toare s`
prezinte un caracter na]ional.
Astfel, pe l#ng` evenimentele desf`[urate \n
garnizoana Bucure[ti, la Cimitirul „Filantropia”, Cimitirul
„Eroilor Revolu]iei”, Monumentul Eroilor din al Doilea
R`zboi Mondial, Cimitirul „Re\nvierea” sau Morm#ntul
Osta[ului Necunoscut la care a ]inut s` participe
conducerea For]elor Aeriene Rom#ne, au mai fost
desf`[urate evenimente similare [i \n alte localit`]i [i
garnizoane din ]ar`. |n ansamblu, peste 15 ora[e [i
comune au g`zduit pe cei aproximativ 240 de militari
care au ]inut s`-[i exprime sentimentele fa]` de faptele
celor ce s-au jertfit pe c#mpurile de lupt`.
Un ceremonial aparte, care a smuls din partea
asisten]ei lacrimi de m#ndrie [i a produs o emo]ie
deosebit`, a fost cel organizat la Morm#ntul Osta[ului
Necunoscut unde, \n prezen]a [efului Statului Major
al For]elor Aeriene, generalul-locotenent
Gheorghe Catrina, s-a desf`[urat un ceremonial
militar [i religios deosebit. Muzica militar`, slujba
oficiat` [i cuvintele [efului For]elor Aeriene, care au
La \nceputul lunii mai, Baza 90
Transport Aerian – Otopeni a primit
vizita unei clase de elevi a Liceului Iulia
Ha[deu din Capital`. Scopul \nt#lnirii a
constat \n orientarea profesional` a
tinerilor de clasa a XI-a pentru
\mbr`]i[area, \n viitor, a carierei militare.

Foto: C~T~LIN OVREIU

1 iunie –
Ziua Eroilor Neamului

reflectat, de asemenea, sentimentul de ad#nc` emo]ie
[i ne]`rmurit` m#ndrie fa]` de eroii neamului
rom#nesc, au conferit acestui eveniment o imagine
demn` de respectul cuvenit celor comemora]i.
De asemenea, s-a eviden]iat [i manifestarea de
la Universitatea Na]ional` de Ap`rare unde, al`turi
de loc]iitorul [efului For]elor Aeriene Rom#ne,
generalul-maior dr
dr.. Mihail Orzea]`, au fost
prezen]i la depunerea de coroane organizat` la
Monumentul Eroilor, pre[edintele Senatului, Nicolae
V`c`roiu, cadre din conducerea Ministerului Ap`r`rii

|ntreb`rile nu s-au l`sat a[teptate, iar
r`spunsurile oferite de personalul bazei
implicat au atins a[tept`rile tinerilor.
|n pu]inul timp petrecut printre
aviatori, liceenii au avut ocazia s`
surprind` decol`rile unui elicopter
IAR-330 Puma [i a unui elicopter

Elevi de liceu la Baza 90 Transport Aerian

Na]ionale, Ministerului Administra]iei [i Internelor,
Serviciului Român de Informa]ii, veterani de r`zboi [i
cadre militare în rezerv` [i în retragere.
Defilarea companiei de gard`, care a prezentat
onorul participan]ilor, la \ncheierea ceremonialului militar,
a \ntregit efortul Statului Major al For]elor Aeriene de a
aduce \n inimile rom#nilor jertfa eroilor s`i.

Plutonier-major
SORIN S~FTOIU

“SFATUL PSIHOLOGILOR”
|n perioada 29.05–02.06.2006 a avut loc, la Statul Major al For]elor Aeriene,
convocarea anual` pe linia cunoa[terii [i asisten]ei psihologice cu personalul
specializat, din cadrul categoriei noastre de for]e.
Organizat` de Biroul Asisten]` Psihologic` al Statului Major al For]elor
Aeriene, la convocare au fost invita]i reprezentan]i ai Sec]iei de Psihologie din
cadrul Statului Major General, precum [i psihologi din For]ele Navale [i din
For]ele Terestre.
Conform programului convoc`rii, activit`]ile desf`[urate au constat \n expuneri
pe teme din domeniul cunoa[terii [i asisten]ei psihologice \n armat`, \n general,
[i \n For]ele Aeriene, \n special.
„A[a cum se \nt#mpl` de fiecare dat`, dezbaterile realizate \n cadrul
acestor convoc`ri pun \ntr-o lumin` nou` at#t activit`]ile desf`[urate de personalul
specializat \n domeniul cunoa[terii [i asisten]ei psihologice, c#t [i rela]iile \ntre
ace[ti <<medici ai sufletului [i min]ii>> [i persoanele pe care le consiliaz`.
Rela]ii care \ncet dar sigur, dep`[esc bariera reticen]ei [i se plaseaz` \n zona
\ncrederii reciproce. A[a cum, de altfel, este [i firesc s` fie”, a sintetizat
c`pitan-comandorul psiholog Florin P`un, [eful Biroului Asisten]`
Psihologic` din Statul Major al For]elor Aeriene, concluziile activit`]ii.

C`pitan MIRCEA BARAC
Discu]iile au \nceput prin
prezentarea structurii [i a organiz`rii
bazei aeriene [i au continuat cu
explica]ii
am`nun]ite
privind
\nv`]`m#ntul militar.
Entuziasmul elevilor a atins cote
maxime \n momentul vizit`rii
hangarului, locul unde aeronavele sunt
ad`postite \n a[teptarea misiunilor.
Vizitatorilor li s-a permis accesul la
bordul avionului C-130 Hercules, fiind
impresiona]i de imensitatea aeronavei,
apoi \n avioanele An-24 [i An-26, unde
au aflat am`nunte privind diversitatea
tipurilor de misiuni pe care le pot
executa aceste p`s`ri de o]el.
CER SENIN  Nr. 3 (88)  2006

IAR-316 Allouete.
Urm`toarea oprire a grupului de elevi
a fost la noua loca]ie a Muzeului Avia]iei
din str. Fabrica de Glucoz`, nr. 2–4
(Pipera), unde numeroasele informa]ii
primite au declan[at alt tir de \ntreb`ri.
Datorit` impactului pozitiv realizat
\n r#ndul tinerilor vizitatori, Statul Major
al For]elor Aeriene [i-a propus s` mai
ini]ieze astfel de activit`]i, benefice at#t
pentru viitorii studen]i, c#t [i pentru
institu]ia militar`.

MONICA ARDELEANU
Rela]ii Publice/SMFA
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INTERVIU

Restructurarea
For]elor Aeriene Rom#ne
a fost finalizat`, \n fapt,
la 1 iunie 2006
 Interviu acordat redac]iei „CER SENIN”
de generalul-maior dr. NICOLAE
MARINEL, [eful Resurselor din Statul
Major al For]elor Aeriene Rom#ne 
– Domnule general-maior dr., s`
plec`m de la premisa c` resursele
reprezint` punctul de sprijin al unei
institu]ii. Ce \nseamn` pentru For]ele
Aeriene gestionarea eficient` a
acestora?
– Un interviu \n paginile revistei
For]elor Aeriene Rom#ne este o onoare,
\ns` r`m#n al`turi de cei care consider`
c` imaginea o construiesc faptele [i
comunicarea permanent`, constructiv`.
Aceasta, cu at#t mai mult cu c#t
gestionarea resurselor este o activitate
extrem de complex` [i dinamic`, ce
trebuie s` se realizeze, \n mod imperativ,
pe baza legisla]iei [i reglement`rilor \n
vigoare.
Nu consider c` resursele sunt un
punct de sprijin exclusiv al activit`]ii
organiza]iei militare, deoarece apreciez
c` \n armat`, la fel ca [i \n societatea
civil`, este func]ional` corela]ia „cerereofert`“. |n sistemul militar, oferta de
resurse este dependent` de obiectivele
for]ei, de performan]ele [i cerin]ele
\ndeplinirii misiunii, toate acestea fiind
stabilite de deciden]ii politico-militari.
Problema real` o reprezint` echilibrul
[i efectul utiliz`rii resurselor existente, nu
c#t de mult depindem de m`rimea [i
calitatea lor. |n For]ele Aeriene, gestionarea eficient` a resurselor se produce
prin schimbarea raportului cheltuielilor
pentru operare-mentenan]`, \nzestrare [i
infrastructur`, \n raport cu cheltuielile de
personal, evident \n favoarea primelor.
Acest lucru a fost posibil at#t prin
planificarea [i desf`[urarea reorganiz`rii,
c#t [i prin gestionarea pe baze de
programe [i priorit`]i a fondurilor
materiale [i resurselor umane.
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– |n ce stadiu se afl` procesul de
restructurare a For]elor Aeriene, din
punct de vedere al resurselor (umane
[i materiale), la mai bine de doi ani
de la integrarea Armatei Rom#niei \n
NATO, domnule general-maior dr.?
– La 1 iunie 2006 restructurarea
For]elor Aeriene a fost, \n fapt, finalizat`,
conform at#t For]ei Obiectiv – 2007, c#t [i
etapei I din „Strategia de transformare a
Armatei Rom#niei \n perioada 2006–
2015". |n acest scop, au fost atinse
obiectivele privind num`rul [i tipul de
structuri planificate, precum [i num`rul
total de personal, cu respectarea
plafoanelor maxime de efective finan]ate
pe corpuri de cadre.
Apreciez c` procesul nu s-a desf`[urat
la \nt#mplare, structurile existente fiind
similare celor din ]`rile membre NATO,
func]ionale [i preg`tite s` se adapteze
noilor procedee de instruire [i de lupt`,
tehnicii [i misiunilor \n continu`
schimbare. Stadiul reorganiz`rii permite
ca, din acest an, obiectivul prioritar al
For]elor Aeriene s` devin` opera]ionalizarea performant`, prin competen]a
personalului [i \ntrebuin]area mijloacelor
de lupt` moderne.
Restructurarea va continua, \n mod
firesc, ca parte a procesului de transformare a Armatei Rom#niei. |ns`, \n ceea
ce prive[te For]ele Aeriene, accentul va fi
pus pe aspectele calitative, nu pe cele
cantitative. Astfel, bazele aeriene, brigada
de rachete sol-aer [i batalionul de
radioloca]ie, ca structuri de baz`, trebuie
s` fie preocupate de gestionarea cu
eficien]` a propriilor resurse [i de
preg`tirea \ntregului personal. „Cosmetiz`rile” sunt de a[teptat [i fire[ti, urmare a
aplic`rii, \n continuare, de noi regula-

mente, cunoa[terii [i aprecierii experien]ei altor armate, dar [i necesit`]ii alinierii
la resurse interna]ionale.
Prin procesul de restructurare rapid,
dens [i ferm, am c#[tigat timp [i fonduri
pierz#nd, uneori, oameni de valoare [i
farmecul unor locuri de care ne-a legat,
sentimental, profesia. |ns`, f`r` acest efort
nu am fi fost at#t de aproape de integrarea
\n NATINADS, de modernizarea [i
\nzestrarea cu tehnic` nou`, reprezentarea \n structuri NATO, realizarea unei
singure platforme de \nv`]`m#nt pentru
perfec]ionarea preg`tirii personalului,
participarea la misiuni externe [i exerci]ii
multina]ionale, delimitarea responsabilit`]ilor majore de mentenan]` sau depozitare etc.
Consider c` restructurarea, \n forma
ei dur` cu oameni [i loca]ii, apar]ine
trecutului, dar pe termen mediu [i lung
ne a[teapt` sarcini chiar mai dificile cum
ar fi: managementul carierei individuale
care s` rea[eze valorile pe locurile
meritate, achizi]ia [i \ntrebuin]area a noi
tipuri de tehnic` extrem de scumpe,
respectarea angajamentelor [i c#[tigarea
respectului partenerilor de coali]ie,
reconsiderarea locului educa]iei, valorificarea bunurilor excedentare [i multe
altele.
– Care este, domnule general-maior
dr., nivelul externaliz`rii serviciilor \n
unit`]ile din teritoriu?
– Toate serviciile, stabilite prin ordine
ale ministrului ap`r`rii na]ionale, au fost
externalizate \n anul 2005, \n majoritatea
unit`]ilor din subordinea Statului Major
al For]elor Aeriene. Astfel, hr`nirea,
sp`latul lenjeriei, mentenan]a tehnicii [i
unele lucr`ri de repara]ii curente la
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caz`rmi au intrat \n firescul vie]ii de zi cu
zi al unit`]ilor din subordine. Se poate
ad`uga paza experimental`, prin agent
economic, a Batalionului Comunica]ii [i
Informatic`, precum [i declan[area, \n
unele unit`]i, a procedurilor de achizi]ie
a transportului personalului [i de
\ntre]inere a spa]iilor exterioare [i
interioare ale caz`rmilor. Excep]iile le
constituie deocamdat`, \n privin]a
hr`nirii, subunit`]ile izolate [i COAP
(Comandamentul Opera]ional Aerian
Principal).
Experien]a acumulat` ne permite s`
privim cu optimism generalizarea
externaliz`rii serviciilor chiar dac`,
momentan, condi]iile de pia]` concuren]ial` [i interesele imediate, sunt dificult`]i
reale [i greu de dep`[it. Sunt convins c`
o atitudine proactiv`, de sprijin a deciziilor
\n acest domeniu [i onest` \n acela[i timp,
va demonstra avantajele procesului de
externalizare pentru o armat` care se
respect`. Responsabilitatea acestui fapt
revine, \n exclusivitate comandan]ilor,
care trebuie s` delimiteze, pe c#t posibil,
sarcinile administrative ale personalului
propriu, de cele opera]ionale.
F`r` a fi convins c` principalul
dezavantaj \l reprezint` costurile mai mari
datorit` incapacit`]ii de a estima propriul
efort [i eficien]a sa, \n cazul unor structuri
numeroase [i care au o \nc`rcare a
timpului de lucru [i dotare discutabile,
sus]in externalizarea serviciilor at#t ca o
obliga]ie de a ne ocupa de \ndeplinirea
misiunilor de baz`, c#t [i ca una cet`]eneasc`.
– 2006 va fi primul an f`r` militari
\n termen. Sunt For]ele Aeriene
preg`tite pentru un astfel de nivel al
profesionaliz`rii personalului?
– Subiectul poate fi \nregistrat ca o
victorie asupra mentalit`]ii [i a teoriei
conform c`reia „f`r` militari \n termen,
nu se poate”, precum [i o dovad` c`
solda]ii [i grada]ii voluntari au contribuit
[i particip` cu succes la realiz`rile For]elor
Aeriene. Pot caracteriza acest corp de
militari ca preg`tit, motivat [i serios. Noi
suntem chema]i s` avem \ncredere \n ei
[i s` le stabilim responsabilit`]ile
corespunz`toare ponderii de 30 la sut` \n
majoritate, pentru func]ii specifice
For]elor Aeriene. Totodat`, legiferarea
„Statutului solda]ilor [i grada]ilor
voluntari” va constitui, \n opinia mea, o
binemeritat` recunoa[tere a muncii
acestor oameni [i un sprijin \n cre[terea
nivelului de profesionalizare.
– Exist` resursele necesare pentru
a putea fi materializate toate proiectele
de viitor ale For]elor Aeriene?
– Chiar dac` r`spunsul a[teptat [i
uzual ar fi „NU”, cred c` este realist [i
CER SENIN  Nr. 3 (88)  2006

corect s` afirm c` bugetul For]elor
Aeriene, aprobat prin „Directiva de
Planificare a Ap`r`rii – 2007", dar [i cel
estimat pe termen lung, a constituit, \n
mod exclusiv, baza tuturor proiectelor de
viitor. Deci, este suficient. Rezervele sunt
determinate de incertitudinile pe care le
reprezint` procentul din PIB, dar [i din
bugetul armatei alocat For]elor Aeriene,
evolu]ia economiei [i a mediului de
securitate, angajamentele [i cerin]ele
NATO [i UE.
M`rturisesc c` suficien]a fondurilor
este o realitate de moment, via]a
demonstr#ndu-ne o evolu]ie imprevizibil`
a costurilor. De asemenea, aplicarea, \nc`,
a principiului achizi]iilor [i cheltuielilor
dup` criteriul „pre]ul cel mai mic”, ne
determin` s` nu aspir`m la produse sau
activit`]i, \ntotdeauna de calitate.

succes, pentru a realiza un sistem de
\nv`]`m#nt militar eficient [i de calitate.

– Exist` premise ca For]ele Aeriene
s` reprezinte, \n viitor, o atrac]ie
pentru tineri at#t din punct de vedere
al dezvolt`rii unei cariere, c#t [i din
punct de vedere al motiva]iei financiare?
– F`r` a p`rea de „mod` veche”, afirm
c` \n For]ele Aeriene Rom#ne motiva]ia
trebuie s` fie pasiunea. Celelalte, sunt
fire[ti [i cuvenite ulterior. Devin urmare
a muncii [i loialit`]ii fa]` de o institu]ie
care sprijin`, printr-un efort financiar
apreciabil, afirmarea \ntr-o arm` de elit`.
Motivarea trebuie \ncurajat` pentru
oamenii performan]i, astfel asigur#nd [i
atragarea tinerilor sau tinerelor. Atractivitatea pentru o carier` \n For]ele Aeriene
este determinat` de promovarea prin
diverse mijloace a imaginii organiza]iei,
dar \n primul r#nd, de comportamentul
cunoscut [i apreciat al fiec`rui membru
al categoriei noastre de for]e.

– A]i putea oferi cititorilor revistei
„Cer Senin” o proiec]ie a For]elor
Aeriene \n anul 2006 [i \n anii care
vor urma?
– Dimensiunea [i valoarea For]elor
Aeriene Rom#ne pe termen lung este
stabilit` prin „Strategia de transformare
a Armatei Rom#niei” p#n` \n anul 2025,
ceea ce este \ncurajator pentru fiecare
dintre noi. F`r` a ne \ndep`rta esen]ial
fa]` de structura [i efectivele pe care le
avem azi, modific`rile vor fi etapizate [i
coerente, determinate de noul sistem de
comand`-control, realizarea unui raport
ofi]eri – subofi]eri de 1/2,3, \nzestrarea
cu radare Gap Filler, rachete sol-aer cu
b`taie mare, sisteme SHORAD, avioane
de transport scurt/mediu curier, avioane
de lupt` multirol, mijloace de comunica]ii
[i informatic`, de geniu, NBC etc.
O real` provocare o va reprezenta
punerea \n aplicare a conceptului de „baz`
militar`“, concept a c`rui aplicare va
constitui un prilej de \mbun`t`]ire a
infrastructurii. |mi place s` cred c`
proiec]iile actuale vor determina o mai
mare stabilitate pe func]ii [i certitudinea,
pentru cei care merit`, a unei cariere
militare de succes, cu satisfac]ii \n plan
profesional, dar [i \n plan personal.
Nu \n ultimul r#nd, asigur cititorii
revistei „Cer Senin”, c` transparen]a
comunic`rii va continua nu pentru a
contracara zvonurile, ci pentru a dezvolta
\ncrederea.

– Considera]i c` este eficient
actualul sistem de formare al cadrelor
militare pentru For]ele Aeriene? Dac`
nu, care ar fi modific`rile ce se impun?
– Raportul personal didactic–student
(elev), baza material`, calitatea programelor de \nv`]`m#nt [i a prelegerilor,
incertitudinile [i continua credin]` c`
supravie]uirea institu]iilor de \nv`]`m#nt
este mai presus de cerin]e, sunt tot at#tea
motive s` afirm`m c` suntem departe de
eficien]a \nv`]`m#ntului. Remarc#nd
eforturile de \nnoire [i calitatea ultimelor
serii de absolven]i, consider c` participarea obiectiv`, f`r` orgolii, la
reorganizarea \ntregului \nv`]`m#nt
militar, recunoa[terea ca cerin]` imperativ` a satisfacerii stricte a nevoilor
armatei, cu cheltuieli rezonabile de
[colarizare, precum [i reconsiderarea
rolului form`rii personalului pe filiera
indirect` sau \n centre de \nv`]`m#nt
interna]ionale, sunt tot at#tea c`i de

– Cum aprecia]i noul sistem de
apreciere a cadrelor militare?
– Birocratic. R`m#ne \n continuare
\ndep`rtat de interesul pentru cuantificarea activit`]ii [i \ncurajarea competi]iei.
|n plus, chiar dac` a prev`zut, trateaz`
superficial autoevaluarea.
Apreciez c` nu ne convine simplitatea,
includerea \n bareme [i, ceea ce este mai
grav, lipse[te interesul [i curajul celor ce
\ntocmesc aprecierile de a-[i descrie
subordona]ii a[a cum sunt [i de a-i
ierarhiza dup` performan]e. Probabil c`
o astfel de situa]ie \[i are explica]ia [i \n
calificativele maxime cerute pentru
participarea la diverse forme de preg`tire,
misiuni sau promovare \n carier`.

– |n \ncheiere, ce mesaj dori]i s`
transmite]i personalului For]elor
Aeriene, domnule general-maior dr.?
– Doresc ca satisfac]ia pe care o
\ncerc, de a apar]ine For]elor Aeriene
Rom#ne, s` fie egal` pentru to]i cei care
\mi sunt colegi. Am convingerea c`
munca \n echip`, bine f`cut`, cu g#ndul
c`tre viitor, a fiec`ruia dintre noi, este
cheia succesului.

11

EVENIMENT
DUMITRU-DORIN

PRUNARIU

1976–1977 – Inginer la |ntreprinderea de
Construc]ii Aeronautice, Ghimbav – Bra[ov;
1977 – Elev al {colii de ofi]eri de rezerv` pentru
avia]ie, Bac`u; ofi]er activ \n cadrul Ministerului Ap`r`rii
Na]ionale din 1978;
1978–1981 – Programul de preg`tire \n calitate
de candidat cosmonaut;
1981 – Zbor cosmic cu o durat` de 8 zile la bordul
navetei „Soiuz-40" [i laboratorului spa]ial „Saliut-6";
– Efectuarea \n cosmos a peste 20 de experimente
[tiin]ifice;
1981–1989 – Inspector [ef pentru activit`]i
aerospa]iale \n cadrul Comandamentului Avia]iei
Militare. Cadru didactic asociat \n cadrul Facult`]ii de
Aeronave, Universitatea Politehnic` Bucure[ti;
1985 – Doctorand \n cadrul Institutului de Avia]ie
Bucure[ti;
1990–1991 – Subsecretar de stat [i [ef al
Departamentului Avia]iei Civile \n cadrul Ministerului
Transporturilor;
1991–1998 – Inspector [ef pentru activit`]i
aerospa]iale \n cadrul Comandamentului Avia]iei Militare
[i ulterior \n Statul Major al Avia]iei [i Ap`r`rii Antiaeriene;
1992–1995 – Secretar al Agen]iei Spa]iale
Rom#ne (prin colaborare extern`);
1993 – Reprezentant permanent al Asocia]iei
Exploratorilor Spa]iului Cosmic la sesiunile Comitetului
ONU pentru Explorarea \n Scopuri Pa[nice a Spa]iului
Extraatmosferic;
1995–1998 – Membru \n Consiliul de Administra]ie
al Agen]iei Spa]iale Rom#ne;
1995 – Vicepre[edinte al Funda]iei EURISC –
Institutul European pentru Managementul Riscului,
Securit`]ii [i Comunic`rii;
1995–2001 – Membru \n Comitetul Executiv al
Asocia]iei Exploratorilor Spa]iului Cosmic (pe o durat`
a dou` mandate);
1996–1999 – Pre[edintele Comitetului de Politici
[i Rela]ii Interna]ionale al Asocia]iei Exploratorilor
Spa]iului Cosmic;
1998 – Pre[edinte al Agen]iei Spa]iale Rom#ne;
2003 – Ales pentru perioada 2004–2005, prin
consensul a 65 de state membre, pre[edinte al
Subcomitetului {tiin]ific [i Tehnic al Comitetului ONU
pentru Explorarea \n Scopuri Pa[nice a Spa]iului
Extraatmosferic;
2004 – Ambasador al Rom#niei la Moscova;
2004–2005 – Pre[edintele Consiliului de
Administra]ie al Agen]iei Spa]iale Rom#ne;
2006 – Directorul Oficiului Rom#n pentru {tiin]`
[i Tehnologie pe l#ng` Uniunea European` (Bruxelles).
TITLURI
{TIIN}IFICE
Doctor inginer \n specialitatea „dinamica zborului
aerospa]ial”.
GRADE MILIT
ARE
MILITARE
General-maior de avia]ie (2003).
PRINCIP
ALELE ORDINE {I MEDALII
PRINCIPALELE
1981 – Titlul de onoare suprem de Erou al R.S.
Rom#nia, „Erou al URSS” [i „Steaua de Aur”, pentru
s`v#r[irea cu succes a primului zbor cosmic cu
participarea unui cet`]ean rom#n;
Medalia „Iuri Gagarin” a Federa]iei Aeronautice
Interna]ionale;
1984 – Medalia „Hermann Oberth” a Societ`]ii
germane de rachete „Hermann Oberth, Wernher von
Braun”;
2000 – Ordinul „Steaua Rom#niei” \n grad de
Mare Ofi]er;
2004 – Cet`]ean de onoare al municipiilor Media[,
Bra[ov, Cluj-Napoca, Pucioasa.
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Fotografie cu colegii din avia]ia militar`: general-maior dr. Mihail
Orzea]`, loc]iitorul [efului SMFA, general-maior dr. ing. Dumitru Dorin
Prunariu [i comandor George Paul Sandachi,
directorul Muzeului Avia]iei
25 de ani. At#t a trecut de c#nd un
rom#n, primul [i singurul p#n` acum,
astronautul Dumitru-Dorin Prunariu a
primit „botezul” cosmosului.
Un astfel de moment va r`m#ne
ve[nic pentru Rom#nia un reper al istoriei
cuceririi spa]iului cosmic.
Statul Major al For]elor Aeriene [i
Muzeul Avia]iei au organizat, \n cursul
lunii mai, o serie de evenimente destinate
s`rb`toririi a 25 de ani de la primul zbor
\n spa]iul cosmic al unui astronaut
rom#n.
La Muzeul Avia]iei, Dumitru-Dorin
Prunariu a venit \nso]it de colegi din mai
multe ]`ri angajate \n zboruri cosmice
pilotate – Leonid Popov, Rusia; Russel
Schweickart, SUA; Alexandr Alexandrov

[i Ghiorghi Ivanov, Bulgaria; Patrick
Baudry, Fran]a –, reprezentan]i ai
Guvernului Rom#niei, ai Corpului
Diplomatic, ai Academiei Rom#ne [i ai
Ministerului Ap`r`rii Na]ionale.
|n cadrul evenimentului a fost
prezentat` expozi]ia „...mai aproape de
Dumnezeu cu Dumitru Prunariu”, fiind
expus` \ntr-o formul` inedit` activitatea
generalului-maior dr. ing. Dumitru-Dorin
Prunariu, cu un accent deosebit pe
misiunea spa]ial` la care domnia-sa a luat
parte. Expozi]ia a avut ca suport imagistic
instantanee din intervalul de timp ce a
presupus preg`tirea misiunii, a zborului
propriu-zis [i din perioada de dup`
efectuarea zborului, mostre din m#ncarea
cosmonau]ilor etc.
CER SENIN  Nr. 3 (88)  2006

EVENIMENT
Primirea invita]ilor
cosmonautului
rom#n Dumitru
Dorin Prunariu,
la Muzeul Avia]iei

Aspect din timpul
prezent`rii expozi]iei
“... mai aproape de
Dumnezeu cu
Dumitru Prunariu”

d_QWRWGHDXQD$YLD@LD0LOL
WDU¼ D IRVW R LQVWLWX@LH FDUH LD
UHVSHFWDWSHFHLFHDXUHSUH]HQWDWR
FX VXFFHV ?Q GLIHULWH DFWLYLW¼@L
LPSRUWDQWHGHDOXQJXOLVWRULHL
0¼VLPW?QFRQMXUDWGHRDPHQL
DSURSLD@L GH SULHWHQL ?Q DFHVW
FRQWH[WDODF@LXQLORURUJDQL]DWHGH
6WDWXO 0DMRU DO )RU@HORU
$HULHQH>LVXQWEXFXURVGHIDSWXO
F¼OXPHD?>LDPLQWH>WHFXSO¼FHUH
GH]ERUXOPHX?QFRVPRV
'H>LQXDPI¼FXWSDUWHGHOD
?QFHSXWGLQ$YLD@LD0LOLWDU¼GH
SURIHVLHILLQGLQJLQHUGHDYLD@LHDP
IRVWDVLPLODW>LDPGHYHQLWXQRIL@HU
DFFHSWDWLXELW>LUHVSHFWDW?QDFHDVW¼
DUP¼
(VWHXQPRWLY?QSOXVSHQWUX
FDUHHXRPXO3UXQDULXP¼VLPW
?PSOLQLWp
(cosmonaut DumitruDorin Prunariu)

La sec]ia de Istorie a
Rachetelor [i
Cercet`rii Spa]iale
“Hermann Oberth”,
Media[

CER SENIN  Nr. 3 (88)  2006

„Dac` s-ar pune problema s` reiau
preg`tirea pentru un zbor cosmic, cred
c` a[ face orice pentru a-mi reintra \n form`
c#t mai rapid. Mi-e dor de Cosmos”, a
afirmat astronautul rom#n la 25 de ani de
la efectuarea zborului cosmic.
De un real interes din partea publicului s-a bucurat [i colec]ia filatelic`
„Cosmofilia 2006", printre exponate
reg`sindu-se piese specifice colec]ionarilor, legate de activitatea spa]ial`
desf`[urat` la nivel mondial: timbre,
machete [i plicuri filatelice. Colec]ia a
putut fi vizionat` prin bun`voin]a
domnului inginer Dan Dobrescu.
Activitatea organizat` de Statul Major
al For]elor Aeriene a continuat la Media[,
\n cadrul Sec]iei de Istorie a Rachetelor
[i Cercet`rii Spa]iale „Hermann Oberth”
apar]in#nd Muzeului Avia]iei.
Cu aceast` ocazie, c`pitan-comandorul Mircia }iplea, [eful sec]iei, a
prezentat distin[ilor invita]i [i colegi ai
cosmonautului rom#n activitatea [i
modulele expozi]ionale ale muzeului: 
modulul expozi]ional apar]in#nd lui
Conrad Haas – inventatorul rachetelor \n
trepte cu combustibil solid (Sibiu 1529);
 modulul expozi]ional dedicat savantului
Hermann Oberth – p`rintele naviga]iei
spa]iale;  modulul expozi]ional ce pune
\n valoare zborul primului rom#n \n
spa]iu – cosmonaut Dumitru-Dorin
Prunariu.
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L`udat de Henri Coand`
|n timpul liceului, elevul Dumitru-Dorin Prunariu a realizat o ramp` de lansare
\n miniatur`, pentru care a primit medalia de aur [i certificat de inventator. La
concursul „Minitehnicus”, savantul Henri Coand` s-a oprit la rampa lui, i-a l`udat
\nclina]iile tehnice [i i-a zis: „E frumos s` visezi, dar [i mai frumos este s`-]i vezi visul
\mplinit”.


Dumitru-Dorin
Prunariu
(primul din st#nga)
a visat de mic copil
s` zboare. Cercul
de aeromodelism de
la Casa Pionierilor
a reprezentat un
prim pas \n acest
sens.


Decorat de Her
mann Oberth
Hermann
“P`rintele naviga]iei spa]iale”, cum a fost
denumit generic Hermann Oberth, este
unul dintre cei mai importan]i pionieri ai
tehnicii rachetelor [i ai zborului cosmic. |n
anul 1994, la \mplinirea a 100 de ani de la
na[terea sa, s-a deschis la Media[ o cas`
memorial`, iar la Sibiu [i la Sighi[oara au
fost deschise puncte muzeistice, [i au fost
redenumite pie]e [i str`zi cu numele lui
Hermann Oberth.
Dumitru Prunariu l-a cunoscut pe savant
\n 1982, la Moscova, unde ambii au fost
invita]i la un simpozion pentru marcarea a
25 de ani de la zborul primului satelit
artificial al P`m#ntului. „Prezen]a lui Oberth
la aceast` aniversare a reprezentat un
eveniment cu totul deosebit, deoarece el
era de mult considerat o legend` [i se afla
pentru prima dat` pe teritoriul rusesc. Am
beneficiat de intermedierea cunoa[terii
noastre de c`tre cel mai important biograf al
lui Hermann Oberth, Hans Barth, inginer [i
publicist bra[ovean \n acea perioad`, stabilit
ulterior \n Germania. Atunci c#nd fiecare a

Bra[ov, 1965
fost invitat s` ]in` c#te o cuv#ntare vizavi de
prezen]a sa la acel eveniment, eu am vorbit
despre Hermann Oberth ca despre un
reprezentant al domeniului, n`scut pe
p`m#ntul ]`rii mele. |n momentul \n care am
vorbit, \n acel context, despre Oberth ca
despre un rom#n, din sal` s-au auzit
fluier`turi, murmure, toat` lumea credea c`
vreau s` atribui ]`rii mele ni[te merite pe
care nu le are. Atunci, Herman Oberth s-a
ridicat de la locul lui, a venit la mine, pe scen`,
mi-a str#ns m#na [i mi-a spus \n rom#ne[te:
<<V` mul]umesc, domnule c`pitan!>>. |n acea
clip1` s-a l`sat o lini[te morm#ntal`, toat`
lumea a \n]eles c` tot ceea ce am spus este
adev`rat [i c` savantul german este, de fapt,
un sa[ transilv`nean”, \[i aminte[te
cosmonautul rom#n.
|n anul 1984, Dumitru Prunariu a fost
distins, chiar de c`tre savant, cu medalia de
aur „Herman Oberth”, cea mai \nalt` distinc]ie
a societ`]ii germane de rachete „Hermann
Oberth-Werner von Brau”, pentru contribu]ia
adus` la dezvoltarea cosmonauticii [i \n
calitate de prim cosmonaut din ]ara natal` a
„p`rintelui naviga]iei spa]iale”.

„|n Cosmos, universul t`u apropiat nu
mai este reprezentat de cas`, strad`,
vecini, ci de \ns`[i planeta natal`.
P`m#ntul, pe l#ng` dimensiunea fizic`
pe care o po]i aprecia direct, la
adev`rata ei valoare [i m`re]ie, are [i o
puternic` dimensiune moral`. Dintr-un
zbor cosmic te \ntorci mult mai st`p#n
pe tine, mai matur, mai apropiat de
oameni [i de natur`, cu o viziune mult
mai global` a fenomenelor [i
7activit`]ilor
zile, 20 deterestre.
ore [i 42Cu
detoate
minute,
c` nu e[ti
altitudine
384,3
o distan]`
singur maxim`
\n aparatul
dekm,
zbor,
singur`tatea,
maxim`acolo
parcurs`
5.226.000
km,
sus, ede
destul
de puternic`.
Te
efectu#nd
125
de
rota]ii
\n
jurul
sim]i dintr-o dat` rupt de ambientul t`u
P`m#ntului. Decolare
la ora
GMTn`scut
natural,
\n 18.16
care te-ai
(ora Rom#niei era 20.16), aterizare[iladezvoltat”.
14.59
GMT,(cosmonaut
pe data de 22Dumitru-Dorin
mai.
Prunariu)
“Imponderabilitatea modific` multe
func]ii ale organismului: s#ngele este
pompat mai puternic \n partea de sus a
corpului, ai dureri de cap, sim]i
mucoasele inflamate, coloana vertebral`
se destinde \n absen]a greut`]ii [i apar
dureri \ntre vertebre, \n general \n
articula]ii. De asemenea, ochii sunt
uneori afecta]i, cristalinul [i nervul optic
fiind foarte sensibile la radia]iile cosmice
corpusculare, iar rinichii pot avea de
suferit datorit` altui regim de schimb
de lichide al organismului cu mediul.

Bra[ov, 1970


Dumitru-Dorin
Prunariu
(primul din
st#nga), \n perioada
\n care era doar un
licean pasionat de
rachetomodelism.
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Cele mai temute accidente \n Cosmos

Temperatura la exteriorul navei
cosmice variaz` de la +150oC \n
zona luminat`, la –120oC \n
zona \ntunecat`.

“Dezermetizarea [i incendiul la bord sunt cele
mai temute accidente \n Cosmos. Prima poate s`
survin` \n urma ciocnirii cu un alt obiect cosmic,
de exemplu un micro-meteorit. Ace[tia au viteze
de aproximativ 40 km/sec, deci o energie cinetic`
imens` [i, \n consecin]`, ar putea perfora peretele
navei instantaneu. Incendiul la bord este periculos,
\n primul r#nd, pentru c` el consum` oxigenul din
atmosfera interioar`. Dac` incendiul e mare
trebuie s` depresurizezi nava, s` pierzi aerul din
interior, iar \n absen]a lui incendiul este stins. |ns`
acest lucru presupune s` \mbraci rapid costumul
de scafandru cosmic [i, \n cel mult dou` ore, c#t
rezi[ti \n vid \n acel costum, s` ajungi pe P`m#nt”.
(cosmonaut Dumitru-Dorin Prunariu)


Un autograf pentru
istorie.
Dumitru-Dorin
Prunariu [i Leonid
Popov, la pu]in
timp dup`
aterizarea navei
cosmice Soiuz 40

Complexul orbital
Saliut 6 – Soiuz T4

De asemenea, apar probleme de orientare [i de deplasare \n spa]iu. Unele
dintre acestea dispar \n 2–3 zile, altele
r`m#n toat` via]a”.
(cosmonaut DumitruDorin Prunariu)


„La testele efectuate imediat dup` plasarea pe
orbit` am constatat c` un aparat din sistemul de
orientare al navei nu func]ioneaz`. Se pare c` o furtun`
ionic` exterioar` \l perturbase. F`r` orientarea pe direc]ie,
\n cazul necesit`]ii ateriz`rii de urgen]` \n regim
automat, ar fi \nsemnat s` prelu`m comanda manual`
a navei, iar asta nu era un lucru chiar a[a de u[or.
Tr`irile \n spa]iul cosmic sunt mult amplificate. Eram
la prima mea experien]` de avarie real` \ntr-un mediu
\n care nimeni, \n afar` de echipaj, nu putea interveni

Din cauza
impoderabilit`]ii,
\n cosmos
se doarme
\n saci de dormit
ancora]i
de pere]ii navei

pentru a \ncerca o rezolvare. Atunci am sim]it,
pentru prima dat`, un fior [i am avut o tr`ire stranie
de deta[are a corpului meu spiritual de cel fizic.
Corpul spiritual se „cuib`rise” \ntr-unul din pere]ii
modulului cosmic [i-l supraveghea calm [i r`bd`tor
pe cel fizic, care ac]iona conform preg`tirii repetate
de sute de ori la simulator”.
(cosmonaut DumitruDorin Prunariu)
sin Dumi
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Rubric` realizat` de c`pitan MIRCEA BARAC
(fotografiile au fost asigurate din colec]ia personal` a cosmonautului
rom#n DUMITRU-DORIN PRUNARIU
CER SENIN  Nr. 3 (88)  2006
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Fiecare activitate social` prezint`
un anumit risc. De aceea, acceptarea
ideii de risc, ca un complement inerent
unei activit`]i, chiar dac` uneori mai
pu]in vizibil, pare un fapt de o
imperioas` necesitate. |n aria de
interes individual, acceptarea ideii de
risc \nseamn` \ndemn la pruden]`,
\n]eleg#nd aici prin pruden]` nevoia
\ncadr`rii \n starea de rigoare [i
disciplin` care confer` eficien]`
activit`]ii respective, evit#nd diletantismul.
|n aceast` idee, de evitare a diletantismului,
descoperim c` o component` esen]ial` a instruirii în
zbor pentru pilotul militar o reprezint`, cu siguran]`,
preg`tirea de salvare în situa]ii critice de zbor. |n
cazul pilotului de vân`toare – despre el va fi vorba în
continuare –, aceast` preg`tire este determinat` de
cerin]ele speciale impuse de sistemele pe care le
exploateaz` [i de condi]iile stricte \n care ac]ioneaz`:
timpul de reac]ie redus, zborul la viteze mari, solicit`rile sistemelor de catapultare, amenin]`rile
c#mpului de lupt` etc.
Recent, la Baza 86 Aerian`, s-a desf`[urat un
antrenament complex privind preg`tirea de salvare:
salt cu para[uta, exerci]iu de c`utare-salvare [i
antrenament de supravie]uire. Activitatea s-a derulat
dup` un scenariu elaborat, prin simularea situa]iei

EXERCI}IU DE SIMULARE
A UNEI SITUA}II LIMIT~

identificat \n scurt timp. Salvatorul a cobor#t cu troliul
al pilotului de vân`toare, cu lumea de sub cupola
deasupra apei, intervenind pentru recuperarea pilotului
cabinei. Sub înc`rc`tura psihic` a saltului de
[i ridicarea lui la bordul aeronavei. O dat` ajuns la loc
antrenament cu para[uta, pilotul este chemat s`
sigur, pilotul a fost „preluat” de
ac]ioneze a[a cum trebuie s` o fac` sub presiunea
paramedici, care au intervenit prompt,
momentului dinaintea catapult`rii: calm [i hot`rât. De
acord#nd primul ajutor [i evalu#nd
asemenea, dup` catapultarea deasupra m`rii, sub
situa]ia medical` a celui salvat.
ap`sarea singur`t`]ii în propria barc` de salvare, trebuie
Recuperarea unui pilot catapultat
s` ac]ioneze la fel: prompt [i sigur. De aceea, succesul
deasupra apei (care, uneori, poate fi
acestor antrenamente înt`re[te încrederea pilotului
extrem de rece sau \nvolburat`) a
în for]ele proprii, dar [i în capacitatea de interven]ie al
reprezentat ultimul, dar nu [i cel din
celor care ac]ioneaz` tenace în lini[tea profesiei lor:
urm` dintre obiectivele exerci]iului
salvarea pilo]ilor catapulta]i.
desf`[urat. Trebuie remarcat c` to]i
pilo]ii participan]i au parcurs cu succes
etapele antrenamentului. ProfesionaC`pitan-comandor
ION IORD~NOAIA,
Recuperarea unui pilot lismul echipajului de c`utare-salvare a
instructor cu para[utajul [i
catapultat deasupra apei fost dovedit [i de aceast` dat`, prin
mijloacele de salvare
se realizeaz` \n condi]ii executarea unor misiuni reale de recuîn Statul Major al For]elor Aeriene
deosebit de dificile perare deasupra apei. De asemenea,
instructorii cu para[utajul [i mijloacele
de salvare din For]ele Aeriene,
critice de zbor la bordul avionului de lupt`. Nevoit s`
care au organizat [i condus
ac]ioneze \ntr-o situa]ie limit`, pilotul de vân`toare
antrenamentul, fiind preg`ti]i
execut` un salt cu para[uta, caz special echivalent
ca instructori para[uti[ti [i de
unei catapult`ri din aeronava de lupt`, iar la aterizare
supravie]uire, au asigurat
este recuperat de for]ele special destinate acestui
executarea para[ut`rilor [i
scop.
interven]ia ca salvatori. Un
Simularea a continuat \n raionul de zbor al Bazei
efort general ce a confirmat
86 Aeriene, pe luciul lacului Amara, unde s-a simulat
capacitatea de interven]ie, \n
catapultarea. Pilotul, folosind noile echipamente
situa]ii limit`, a structurii
flotante de salvare de la bordul avionului MiG-21
specializate a For]elor AeriLanceR, a a[teptat, în barca de salvare, interven]ia
ene.
echipajului de c`utare-salvare. Conform scenariului
Dincolo de simularea
exerci]iului, la baza aerian` s-a anun]at un ipotetic
programat` r`mâne ac]iunea
Profesionalismul echipajelor MEDEVAC
accident de avia]ie, [i s-au comunicat coordonatele
real` a acestor antrena- este comfirmat de fiecare misiune
aproximative ale locului. Un elicopter MEDEVAC a
mente. Cea care face jonc- \ndeplinit` cu succes
decolat de urgen]`, iar locul „accidentului” a fost
]iunea cu mediul greu de lucru

16

CER SENIN  Nr. 3 (88)  2006

INSTRUC}IE

Baza Aerian` Mihail Kog`lniceanu a
g`zduit, \n perioada 16 mai – 24 mai, un
exerci]iu de zbor \n comun, unde
componente apar]in#nd For]elor Aeriene
Rom#ne [i For]elor Aeriene ale SUA au
executat, timp de nou` zile, misiuni de
preg`tire [i zbor.
„Dou` aeronave de tip Hercules
dislocate \n Marea Britanie, din
componen]a Escadrilei 7 a Bazei Aeriene
Mildenhall, apar]in#nd For]elor Aeriene
ale SUA \n Europa (USAFE), patru
aeronave MiG-21 LanceR de la Baza 86
Aerian` Fete[ti, dou` echipaje de pilo]i de

Baza 71 Aerian`

Exerci]iu
de dislocare
|n cursul lunii mai a.c.,
deta[amentul ADI – Air
Defence Infrared, din cadrul
Bazei 71 Aerian` a executat,
conform planului de preg`tire, un exerci]iu de dislocare
pe aeroportul Giarmata–
Timi[oara. Scopul acestei
ac]iuni a constat \n evaluarea
capabilit`]ilor [i nivelului de
antrenament atins de personalul care \ncadreaz` respectiva structur`, \n vederea
desf`[ur`rii ac]iunilor militare de pe un aerodrom f`r`
facilit`]i specifice pentru
deservirea aeronavei MiG-21
LanceR.
Activit`]ile organizatorice au decurs conform
planului, av#nd \n vedere
faptul c` \n aceast` loca]ie
exist` [i o structur` a avia]iei
civile, respectiv Aeroportul
CER SENIN  Nr. 3 (88)  2006

la Baza 90 Transport Aerian Otopeni –
acestea au fost for]ele [i mijloacele
subordonate scopului din concep]ia
exerci]iului. Declan[ate gradual, misiunile
s-au concentrat asupra zborului la joas`
\n`l]ime pe timp de noapte, interceptarea
aeronavelor americane de c`tre
<<v#n`torii>> decola]i de pe aerodromul
Fete[ti, schimbul de experien]` \ntre pilo]ii
americani [i rom#ni de pe aeronavele
Hercules care, pe toat` perioada
exerci]iului, au executat preg`tirea \n
comun. Beneficiind de condi]iile foarte
bune de zbor la joas` altitudine oferite de

Interna]ional „Traian Vuia”.
Astfel, pentru desf`[urarea \n
siguran]` a misiunii, au fost
luate toate m`surile de coordonare [i de cooperare care s-au
impus.
|n cadrul exerci]iului, s-au
executat antrenamente pentru
ocuparea pozi]iilor de lupt` cu
personalul tehnic [i cu personalul de protec]ie a for]ei. De
asemenea, cu personalul navigant s-au executat antrenamente pentru cre[terea vitezei
de reac]ie a echipajelor p#n` la
nivelul „gata de decolare”.
Misiunile de zbor au fost
executate cu dirijarea Centrului Regional de Control, f`r` a
fi implicate sistemele de dirijare
la aterizare sau structurile de
conducere din Centrul Opera]ional Aerian.
Obiectivele exerci]iului au
fost \ndeplinite, \n sensul \mbun`t`]irii urm`toarelor criterii de
performan]`:  sc`derea timpului de reac]ie al echipajelor
sub baremul propus;  ocuparea
rapid` a pozi]iilor de lupt` la sol;

relieful variat al Rom#niei, ]in#nd cont de
valen]ele bune de avion de interceptare
ale MiG-ului 21 LanceR [i, deopotriv`, de
nivelul ridicat de antrenament al pilo]ilor,
exerci]iul a \nsemnat un succes”, a apreciat
comandorul Dan Buciuman, directorul
exerci]iului.
La final, colonelul Cristian Presad`,
ofi]erul de proiect, a precizat: „Obiective
atinse pe toate planurile. Remarc spiritul
de echip` [i camaraderia”.

 antrenarea personalului de
protec]ie a for]ei \n condi]ii
similare cu cele dintr-o misiune
de tipul ADI.
Trebuie remarcat c` asi-

Comandor
DUMITRU BERBUNSCHI
gurarea logistic` s-a realizat
\n condi]ii de campanie [i,
nu \n ultimul r#nd, a crescut
coeziunea colectivului.

Livex – Apollo 2006
|n perioada 13–14.06.2006, la Baza 71
Aerian` s-a desf`[urat exerci]iul tactic de zbor
„Livex – Apollo 2006". La exerci]iu au participat
toate escadrilele de MiG-21 LanceR din cadrul
bazei, precum [i o escadril` de elicoptere
destinat` asigur`rii logistice.
Pe fondul tactic creat \n cadrul acestui
exerci]iu s-au executat trageri aer-sol cu proiectile
reactive nedirijate [i cu tunul de bord, \n poligonul
Bogata.
|ntregul personal implicat \n activitate a
ac]ionat cu profesionalism, confirm#nd
acumul`rile realizate \n perioada de instruire.
|n aceste condi]ii, scopurile propuse \n
exerci]iul „Livex – Apollo 2006", de a men]ine
antrenamentul pilo]ilor cu experien]` [i formarea
deprinderilor \n cazul tinerilor pilo]i, au fost
\ndeplinite \n totalitate.
Locotenent-comandor MARIAN DOBRE
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RAIDURI ÎN PUTEREA NOP}II

Nicolae Jianu, loc]iitorul comandantului Bazei 95 Aeriene:
– Bombardamentul [i tragerile
aeriene de noapte sunt misiuni dificile
[i complexe. Care este argumentul [i
suportul execut`rii lor \n timp de pace?
– Misiunea este o premier` a perioadei
de instruire pe aeronavele MiG-21
LanceR. Suportul execut`rii acestui gen
de misiune este nivelul de antrenament
al pilo]ilor, num`rul orelor de zbor cu
\ntrebuin]are \n lupt` planificate, dar mai
ales cele executate \n diferite condi]ii
meteorologice, iar argumentul valabil este aeronava cu sistemele sale. Ar
fi fost p`cat s` nu beneficiem de precizia complexului de gestionare a
focului implementate pe
acest avion. Bombardamentul [i tragerile \n ]int`
terestr`, asistate de calculatorul de bord [i executate
cu acurate]e de c`tre pilot,
indiferent de condi]iile de
timp [i anotimp, pot fi o
reu[it` garantat`.
– De unde vine aceast` convingere?
– Din munca de p#n`
acum. |ntr-o unitate opera]ional` sau aflat` \n curs de
Comandorul Nicolae Jianu, loc]iitorul
opera]ionalizare, nu po]i s`
comandantului Bazei 95 Aeriene

Am aterizat o dat` cu seara.
Nu cu avionul, a[a cum o f`ceam p#n` de cur#nd. Cu pasul. Nu
pentru a recep]iona [i \ncerca \n zbor o aeronav` de la uzina de avioane
“Aerostar” Bac`u sau din hangarele Bazei 95 Aeriene, ci pentru un
reportaj. Printre aviatori. Cu ei. |n noaptea cea mai lung` ce le-a fost
dat` pentru a statua asaltul mortal asupra ]intelor terestre din poligonul
Sm#rdan, lans#nd \n salv` cinci sute de kilograme de trotil amestecat
cu metal dur, \ntr-un exerci]iu de antrenament cu muni]ie real`, unde
bombardamentul [i tragerile aeriene de noapte aveau s` dea culoare
\ntunericului. Iar puterea nop]ii avea s` se topeasc` \n monade scumpe
[i rare, z`mislite de min]i omene[ti.

Preg`tirea misiunii
Dou` zile de preg`tire preliminar`
a zborului, alte multe zile [i nop]i pe
aerodrom adunate \n carnetul de zbor
ca fapte [i depozitate \n zestrea de pilot
de lupt` ca experien]`, curajul m`surat
ce vine din puterea de “a [ti” [i din
capacitatea de “a face”, un fel special
de a trata lucrurile cu seriozitate [i cu
migal`, dorin]a natural` de a c`uta
p#n` aproape de limita puterilor umane
pentru a-]i cunoa[te foarte bine
posibilit`]ile [i a determina c#t mai
precis obiectivele, nevoia de a te
m`sura cu tine \nsu]i – [i cine mai [tie
c#te alte motive ori performan]e – au
determinat [i anticipat nop]ile de zbor
de lupt`.
Despre misiune, cu comandorul
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nu planifici viitorul. Este imperios necesar
s` [tii ast`zi pe ce te po]i baza m#ine.
Pentru mai mult` siguran]`. |n mod
natural, exerci]iul de lupt` confer`
libertate pilotului prin antrenament
corespunz`tor dar, presupune [i un
consum de fonduri consistente pentru
instruc]ie [i preg`tire, disponibilitate
tehnic` [i efort profesionist semnificativ.
– Spre ce se \ndreapt` dorin]a de
reu[it` [i travaliul acestei perioade de
preg`tire opera]ional`?
– Obiectivul imediat pentru noi se

\nseamn` o misiune
de lupt`. Poate
doar semnele vremii de afar` care
nu p`reau prielnice unei nop]i de
zbor [i a[a dificile,
sugerau singurele
necunoscute \n
datele ini]iale de
executare a misiunii.
Locotenent-

Urmeaz` decolarea...

|ntre dou` raiduri, pe aerodrom

materializeaz` la vremea toamnei, c#nd
personalul bazei aeriene va fi angrenat \n
exerci]iul comun rom#no-italian “Spring
Flag – 2006”. Dup` conferin]a ini]ial` de
planificare, am convenit \n acord cu
partenerii italieni care vor ac]iona cu
aeronave TORNADO, executarea misiunilor de v#n`toare-bombardament, cu
trageri reale ziua [i noaptea asupra
]intelor terestre \n acela[i poligon. Pentru
o asemenea misiune, nu vrem s` fim
surprin[i de lipsa unui antrenament \n
zbor corespunz`tor centrului de greutate
al misiunii, \n condi]ii similare ori mai
grele, chiar dac` efortul general este
foarte mare.
Preg`tirea nemijlocit` pentru zbor nu
a avut nimic spectaculos. Pilo]i odihni]i [i
echipa]i corespunz`tor, misiuni anun]ate,
preg`tite [i planificate, detalii tehnice [i
ac]iuni \n cabin`, proceduri de ochire,
manevre de atac \n poligon, cazuri
speciale, situa]ii de urgen]`, adic` tot ce
CER SENIN  Nr. 3 (88)  2006

comandorul Daniel
Mo[neagu, fixa cadrul tactic al scenariului fictiv de ac]iune: “Escadrila de
v#n`toare-bombardament \ncep#nd cu
ora 17.00, \n limita
unei ie[iri escadril`
MiG-21 LanceR, ac-

Comandorul Virgil
Ristea, comandantul
Bazei Aeriene Bac`u

]ion#nd \n sprijinul unei brig`zi mecanizate, execut` misiunea prin procedeul
<<lovirea obiectivelor la chemare>>
asupra tancurilor unui batalion de
blindate pe timpul deplas`rii \n vederea
constituirii dispozitivului de lupt`. De
asemenea, escadrila de elicoptere IAR 330
Puma, \ncep#nd cu aceea[i or`, \n limita
unei ie[iri elicopter execut` o misiune de
transport personal [i materiale, men]in#nd la sol, \n grad
ridicat de alarmare,
un alt elicopter dotat pentru executarea misiunilor de
c`utare-salvare [i
interven]ie
umanitar`.”
Asigurarea
logistic` raporta
disponibilitatea
maxim` pentru misiune a aeronavelor
[i a sistemelor tehnice de aerodrom,
iar medicul unit`]ii,
dup` controlul medical, \ncuviin]a dec l a n [ a r e a
“ostilit`]ilor”.
Punctul de comand`, prin vocea c`pitan-comandorului
Gelu Bulhac, adu-
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cea aproape reperele orare ale misiunilor
proprii precum [i toate celelalte survoluri
ale raionului de zbor. Nu a uitat nici de
planific`rile pentru zbor de a doua zi, ca
\ntr-un tablou aerian cu cinci tipuri de
aeronave pe parcursul unei zile [i nop]i
de activitate.
|nainte de plecarea la aeronave,
comandantul bazei, comandorul Virgil
Ristea, aprecia: “Misiunea este dificil`,
dar nu riscant`. Dac` sistemele de
bord func]ioneaz` corect, restul este
tehnic` de pilotaj. Nu trebuie s` repet
nimic din ce am f`cut \n celelalte zile
de zbor. Doar v` reamintesc faptul c`
nimeni nu va bombarda sau
deschide focul pentru tragerile \n
]int` terestr` dac` nu este convins
c` datele din sistem sunt cele exacte.

Instructorul de zbor,
locotenent-comandorul
Eugen T\]u
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Aceasta este r`spunderea pe care trebuie s` ne-o asum`m
cu to]ii”.
Am mers la pist`.
Aliniate \n linia de
pornire, \narmate cu c#te
doua bombe clasice de
250 kilograme, avioanele
a[teptau. Ma[inile de
pornire, utilajele de
transportat [i ridicat
bombele, “aerul” [i “oxiDefinitivarea genul”, pompierii [i salvaplanului de rea – toate aflate la locul
zbor lor. Apusul \ns#ngera
orizontul spre vest, iar
estul cobora primele
umbre ale nop]ii. Spre
locul unde Siretul \[i
afl` v`rsarea, este
capul magnetic de
\ndep`rtare pe drumul
dus al poligonului.
Cu vuiet de motor
turboreactor ]inut la
regim constant, f#lf#it
dens de pale lungi sub
comenzile platoului
portant, elicopterul
care a dus echipa tehnic` [i de conducere
\n poligonul Sm\rdan,
ateriza la baz`. Prin
parbrizul curbat, l-am
z`rit pe c`pitan-comandorul Dan P`una.
L-am a[teptat s` coboare.
– Cum este vremea
\n poligon?
– Spre surprinderea
noastr`, comparativ cu
situa]ia meteo din raionul aerodromului, acolo
este foarte bun`. Parfum,
cum spun aviatorii. Va fi
o noapte de zbor frumoas`.
|mpreun`, pe jos, am
pornit um`r l#ng` um`r
spre locul de adunare a
personalului navigant [i
tehnic, \nainte de \nceperea zborului. Scurt, \n
fraze directe [i f`r` \nflorituri, c`pitan-comandorul Dan P`una mi-a
prezentat datele esen]iale privind condi]ia
escadrilei de elicoptere.
Echipajul condus de
c`pitan-comandorul
Ovidiu Coroban` –
comandantul escadrilei
– av#nd \n compunere

pe c`pitanul Silviu Andronic [i locotenentul Rare[ {tef`nescu este dislocat cu
elicopterul echipat pentru misiuni
„Medevac” \n garnizoana Dej, pentru a
sprijini preg`tirea unui batalion de
infanterie care urmeaz` s` participe la
misiuni \n teatrele de opera]ii externe.
Acest gen de misiune se afl` printre
continuit`]ile escadrilei dislocate la
Bac`u, fiecare deta[ament rom#nesc
preg`tit pentru interven]ie \n teatrul de
opera]ii european sau asiatic, beneficiind
[i de sprijinul echipajelor moldovene.
|mpreun` cu ceilal]i trei instructori de
zbor – locotenent-comandorii Adrian
Fendu, Eugen }\]u [i c`pitanul C`t`lin

Echipajul la bord

C`[eru – oamenii din escadrila de
elicoptere reu[esc instruirea pilo]ilor tineri
[i, deopotriv`, acoperirea \ntregii game de
misiuni a subunit`]ii. |ntre toate, cele de
interven]ie umanitar` sau c`utaresalvare, \ntotdeauna r`m#n prioritare. Iar
elicopteri[tii de la Bac`u, \n greu\ncercatul an 2005, au dovedit un eroism
care niciodat` nu poate fi dictat ori impus
– el este pur [i simplu – [i, niciodat` nu
poate fi recompensat pe m`sur`.
|n dreapta avioanelor, oamenii.
Mecanici [i tehnici, ingineri [i speciali[ti
de avia]ie, armurieri, echipe de
interven]ie, civili. Trec \ncet printre ei,
privindu-i discret. Au combinezoanele
\ncheiate p#n` sus, frigul nop]ii mai d`
semne, m\inile adunate pe l#ng` trup [i
ochii ageri. Sunt aten]i la ultimele
preciz`ri ale directorului de zbor,
locotenent-comandorul Vasile Bibire:
“Este o misiune care iese din obi[nuitul
fiec`rei zile de zbor. Rupe]i rutina [i
g#ndi]i de dou` ori fiecare ac]iune. Nu
ne gr`be[te nimeni. Iar eu v` cer s`
face]i fix ceea ce [ti]i cel mai bine [i ave]i,
fiecare \n parte, de f`cut. Nimic \n plus.
A[a ac]ion#nd, fiecare \n dreptul lui, vom
duce p#n` la cap`t aceast` misiune
delicat`. Spor la munc`!”
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ales, cum le punem
\n valoare. Nimic nu
se na[te peste noapte. Nu din zbor
Poligonul Sm#rdan, locul acela din
orizontal [i proce]inutul Gala]iului unde zeci de unit`]i
duri simple de zbor
operative \[i des`v#r[esc preg`tirea
\n diferite condi]ii
opera]ional`, a fost preg`tit pentru nop]ile
meteorologice se
de lupt` ale aviatorilor. }intele pentru
cl`de[te un pilot de
trageri aeriene [i cercul pentru bombarlupt`. Totul, este
dament au primit un cadru nou de
mult mai complex.
iluminare pe timp de noapte. F`r` a angaja
Iar atunci c#nd
costuri ridicate, solu]ia g`sit` pentru
e v a l u a t o r i i
vizualizarea ]intelor de c`tre pilo]i, a fost
specializa]i vor veni
una expeditiv`: “Calculatorul de bord al
s` ne vad`, a[ vrea Locotenent-comandorul
aeronavei localizeaz` ]inta geografic,
s` nu ne fie team`. Vasile Bibire, director
combin#nd datele de latitudine [i
S` nu avem mari de zbor
longitudine recep]ionate prin satelit, cu
emo]ii. De asta
precizie metric`. Totodat`, calculeaz` \n
c`ut`m acum s` ne deprindem cu
parametri de zbor reali punctul proxim de
O alt` zi
rigorile “jocului de r`zboi”.
impact. Dar, pentru siguran]a misiunii, am
Vremea apusului a chemat pilo]ii la
marcat ]intele cu f`clii mari, fabricate adMiezul nop]ii a r`mas \n urm`. Alt` zi
avioane. Dou` e[aloane de atac,
hoc de noi din jum`t`]i de butoaie
\[i
croia
r`s`ritul c#nd mergeam agale spre
ateriz`rile
acas`
[i
analiza
misiunii.
L#ng`
metalice semi\ngropate \n p`m#nt, iar un
poarta Bazei Aeriene Bac`u cu g#ndul la
lichid inflamabil
odihna furat` dimine]ii. |n semi\ntunericul
aprins asigur` ilu- Locotenent-comandorul
molatec, de undeva din dreapta mea, o
minarea”, mi-a re- Stelian Maftei [i “ochiul
lumin` l`ptoas` mi-a atras aten]ia.
s`u
magic”
latat comandantul
– Ce arde acolo? Pare o candel`, \l
Bazei Aeriene –
\ntreb, nu f`r` mirare, pe c`l`uza mea
comandorul Virgil
din cele c#teva zile sub cerul Bac`ului,
Ristea – dup` atelocotenent-comandorul Gelu Miron,
rizarea elicopterului
ofi]erul cu rela]iile publice al unit`]ii.
cu care a executat
– Este capela noastr`. Am amenajat-o
ultima cercetare
\n
una
din \nc`perile clubului. Deasupra
aerian` a poligonubibliotecii.
Iar noaptea, lumina candelei
lui.
r`m#ne aprins`.
Am profitat de
|l ascult. Vorbe[te egal, ca despre fapte
ocazia discu]iei [i
[tiute.
A[a aflu c` iconostasul este f`cut
am “atacat” tema
de
un
om
din unitate cu lemn s`rac rostuit
obiectivelor de opedin nevoi, c` preotul este un slujitor
ra]ionalizare pe terdestoinic, c` oamenii vin [i se \nchin`,
men lung.
spun rug`ciuni \n minte [i \[i boteaz` copii.
– Exerci]iul
Nici unuia nu-i mai [tiu numele. Dar, ca
echipamentul
de
sol
pentru
preg`tirea
[i
tactic complex, conceput c#t mai
s` nu-i uit cu anonimatul lor lini[tit, mai
evaluarea misiunii de zbor, \i v`d pe r#nd
aproape de realit`]ile c#mpului de
\ntorc o dat` privirea. Lumina faptelor lor
pe c`pitanii Florin Butcovan, Leonard
lupt`, prinde form` concret` de
este tot acolo...
Baraboi [i Sorin Stan. Secund` cu
realizare. Care este determinarea
secund`,
zborul
pentru
bombardament
viitoare?
este “despletit” [i analizat p#n` \n cele
– |ncep#nd cu anul 2008, Baza 95
Comandor DUMITRU
mai mici detalii: intrarea \n poligon,
Aerian` Bac`u trebuie s` aib`
BERBUNSCHI
e[alonarea, \nclinarea
preg`tit` [i s` poat` pune la dispozi]ia
\n viraje, timpul de
Alian]ei Nord-Atlantice, o grupare de
zbor pe parcursul de
for]e de nivelul unei escadrile de
lupt`, timpul minim de
v#natoare-bombardament, capabil` s`
ap`sare al butonului
execute, \n cooperare cu alte for]e
de tragere...
aliate misiuni reale aer-sol, dislocabil`
Apoi, eliberarea.
\n orice teatru de opera]iuni militare.
Nu se v`d exploziile.
Ori, atingerea unui asemenea standard
„Pilotul nu urm`re[te
de opera]ionalizare, nu se poate realiza
r e z u l t a t e l e
peste noapte.
bombardamentului”,
– Exerci]iul cu trageri [i bombar\mi [opte[te Baraboi.
damente reale pe timpul nop]ii, face
M` uit la el, z#mbesc
parte dintr-un program de evaluare?
a \n]elegere [i tac.
– Este propriul nostru program de
Treab` de pilot. Foarevaluare. Trebuie s` cunoa[tem c#t mai
Tain` [i
te bine f`cut`.
exact de la ce nivel \ncepem preg`tirea
smerenie
specific`, ce acumul`ri avem, dar mai

Asaltul
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NATO – |N SCHIMBARE

REGÂNDIREA TRANSFORM~RII FOR}ELOR NATO
Anthony H. Cordesman, de]in`tor al titlului „Arleigh A. Burke Chair”
\n strategie la Centrul pentru Studii Strategice [i Interna]ionale din
Washington [i fost membru al Secretariatului Interna]ional al NATO,
precum [i autorul lucr`rii „R`zboiul din Irak: strategiile, tacticile [i
\nv`]`mintele militare desprinse” (Praeger Publishers, Westport, CT.
2003), analizeaz` cauzele care stau la baza transform`rii for]elor pe
ambele maluri ale Atlanticului [i rezultatele ob]inute p#n` \n prezent.

Competi]ia
capabilit`]ilor
Dup` primul r`zboi din Golf, Statele
Unite au c`utat \n mod constant s` transforme
for]ele militare ale NATO \n for]e
conven]ionale dotate cu \nalte tehnologii [i
c#t mai multe elemente interoperabile. |n
acela[i timp, Alian]a Nord-Atlantic` a urm`rit
s` dezvolte capabilit`]i suplimentare pentru
desf`[urarea misiunilor \n afara ariei
tradi]ionale [i proiec]ia for]ei, dintre care
multe dup` modelul capabilit`]ilor americane.
For]a de R`spuns a NATO reprezint`
simbolul unei astfel de inten]ii. |n general,
ambele eforturi au oglindit sentimentul c`
NATO trebuie s` g`seasc` un nou motiv de
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existen]` post-r`zboi rece, bazat pe noi
misiuni [i noi capabilit`]i.
|n acest sens, NATO a realizat unele
progrese, dar o mare parte a acestora sunt mai
mult de natur` cosmetic`. Construirea
institu]iilor nu este acela[i lucru cu
transformarea for]elor. Mini[trii pot conveni
asupra priorit`]ilor \n modernizarea for]elor [i
cre`rii capabilit`]ilor pentru proiectarea for]ei,
dar cele mai multe planuri [i bugete de ap`rare
prezint` un progres lent, o continu` lips` a
interoperabilit`]ii [i o incapacitate de a deplasa
[i sus]ine mai mult dec#t o mic` parte a for]elor
na]ionale la o distan]` mare de grani]ele
na]ionale. Statele europene membre NATO
cheltuiesc mai mult de 220 de miliarde de
dolari americani pentru for]ele lor militare,
av#nd efective de aproximativ 2,2 milioane de
militari \n serviciul activ [i 2,6 milioane de

rezervi[ti. Totu[i, practic to]i anali[tii \n
domeniul ap`r`rii sunt de acord c` eforturile
de \nzestrare sunt prea pu]in coordonate [i
interoperabile [i c` nu reu[esc s` asigure
nivelul atins de tehnologiile [i capabilitatea
SUA de ducere a r`zboaielor. |n general, numai
un mic procent din efectivele totale ale NATO
poate fi dislocat \n afara teritoriului Alian]ei, [i
o mare parte a for]elor alia]ilor poate fi folosit`

Un bombardier Sea Harrier venind
la aterizare, dup` executarea unei
misiuni, pe portavionul HMS
Invincible al Marinei
Regale Britanice
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cu adev`rat numai \n cazul \n care Europa
\ncepe un r`zboi cu ea \ns`[i.
|n acela[i timp, o competi]ie de facto a
ap`rut \ntre Uniunea European` [i NATO
privind organiza]ia care s` planifice [i s`
controleze capabilit`]ile de ap`rare ale Europei
[i, \n special, capabilit`]ile sale de reac]ie rapid`
[i proiec]ie a for]ei. Pe h#rtie au fost puse
diferite aranjamente privind aceste divergen]e,
dar tensiunile create \n interiorul NATO de
r`zboiul din Irak au \nr`ut`]it situa]ia. Tensiunile
franco-americane sunt profunde, \n pofida
vizitei de reconciliere a pre[edintelui George
W. Bush \n Europa, efectuat` \n cursul anului
trecut, iar unele figuri importante, cum ar fi
fostul cancelar german Gerhard Schröder, sunt
de p`rere c` Alian]a „nu mai este principalul
loc unde partenerii trans-atlantici discut` [i \[i
coordoneaz` strategiile”. Realitatea pare s` fie
aceea c` NATO este, \n prezent, o alian]` \n
care statele membre vor forma din ce \n ce mai
multe coali]ii ad-hoc, ca reac]ie la crizele [i
evenimentele neprev`zute, \n loc s` ac]ioneze
\mpreun`.

Europa [i SUA –
priorit`]i diferite

Deciziile importante ale Alian]ei Nord-Atlantice sunt luate, \ntotdeauna,
\ntr-un cadru consultativ
aranjamente formale \n cadrul NATO. Alian]a
[i-a demonstrat relevan]a \n Afganistan [i Balcani,
dar practic, toate opera]iile din afara ariei
tradi]ionale, care au implicat at#t for]e americane,
c#t [i europene, \n ultima jum`tate de secol,
s-au desf`[urat cu grupuri de for]e ad-hoc din
Statele Unite [i c#teva state europene. |n plus,
un studiu elaborat dup` r`zboiul din Golf de
c`tre Centrul de Analiz` Naval` ar`ta c` Statele
Unite f`cuser` deja apel la proiec]ia for]ei \n
afara ariei NATO de mai mult de 240 de ori \n

Totu[i, \nainte de a \ncepe s` purt`m doliu
pentru NATO sau s` vedem un e[ec \n
transformarea for]elor sale, ar trebui s` avem
\n vedere c#]iva factori. |n primul r#nd, nu
este un lucru r`u – sau o abandonare a nevoilor
de securitate ale Europei –
dac` integrarea [i stabilitatea
european` se plaseaz` \n
centrul preocup`rilor Europei. Secole \ntregi de
conflicte anterioare reprezint` o lec]ie \n ceea ce
prive[te c#t de important este
ca Europa s` duc` la bun
sf#r[it procesul s`u de
transformare. Dou` r`zboaie
mondiale au demonstrat c`
acesta este at#t \n interesul
vital al Statelor Unite [i al
Canadei, c#t [i al Europei.
NATO nu are nevoie de o alt`
misiune unificatoare \n afara
Europei pentru a \nlocui
r`zboiul rece, dar trebuie
s`-[i reaminteasc` faptul c`
scopul alian]ei trans-atlantice
este asigurarea securit`]ii
trans-atlantice, [i c` aceasta
Elicopterele APACHE, component` reprezentativ`
reprezint` un domeniu unde
a for]ei de atac a NATO
Occidentul a \nregistrat p#n`
acum un succes deosebit.
Totodat`, nu reprezint` o noutate faptul c`
perioada dintre \nfiin]area NATO [i sf#r[itul
Statele Unite se concentreaz` asupra misiunilor
r`zboiului din Golf [i c`, \n mai mult de trei
de securitate \n afara Europei, sau faptul c`
sferturi din evenimentele cuprinse de aceast`
alc`tuirea for]elor [i a coali]iilor de voin]e
list`, ac]iunile americane nu implicaser` nici un
multina]ionale conjuncturale st` la baza
rol din partea Europei.
cooper`rii trans-atlantice \n locul recurgerii la
Un NATO \n care Europa se concentreaz`
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asupra Europei, iar Statele Unite se concentreaz` asupra restului lumii, cu sprijinul
diferitelor state europene, \n cazul producerii
unor evenimente neprev`zute, ar putea fi, de
fapt, singura cale prin care Occidentul poate
ac]iona \n cele mai multe situa]ii neprev`zute
ap`rute \n afara ariei tradi]ionale a Alian]ei. NATO
nu creeaz` interese [i percep]ii comune. |n
multe cazuri, ob]inerea consensului la nivelul
Alian]ei reprezint` o re]et` pentru „paralizie”, [i
nici un fel de transformare a for]elor Alian]ei nu
va dep`[i vreodat` nivelul declarativ, deoarece
multe dintre acestea, dac` nu chiar toate statele
europene, nu au motive evidente pentru a se
implica [i a pl`ti costurile transform`rii.
Faptul c` NATO este cel mai des folosit
drept forum comun de securitate, care asigur`
dialogul [i cooperarea corespunz`toare acolo
unde cooperarea este considerat` at#t necesar`,
c#t [i posibil de realizat, reprezint` \n continuare un succes din toate punctele de vedere
ra]ionale. „Specializarea” Europei [i a Statelor
Unite reflect`, de asemenea, realitatea c` dou`
dintre cele mai importante priorit`]i ale Statelor
Unite vizeaz` spa]iul din afara Europei:
securitatea Coreei [i stabilitatea \n str#mtoarea
Taiwanului. |n ambele cazuri, care apar]in
domeniului militar, Europa poate juca cel mult
un rol la nivel declarativ. Iar \n Golf [i Asia
Central`, Marea Britanie este \n prezent
singura putere european` care de]ine o
perspectiv` a lumii actuale, concretizat` \n
dislocarea [i sus]inerea unor contingente
semnificative \n afara ariei tradi]ionale a NATO.

Realitatea bugetar`
Sarcinile prioritare \n cadrul transform`rii
for]elor se schimb` oricum. |n aceste condi]ii,
[i „cei boga]i” au probleme de buget, iar costul
asigur`rii controlului reprezint` o problem`
serioas` at#t pentru Statele Unite, c#t [i pentru
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Reevaluarea tehnicii
existente

Avionul A-10
WARTHOG, de[i
vechi, ar putea fi
supus unui proces de
modernizare, datorit`
fiabilit`]ii demonstrate
\n misiunile NATO
Europa, \n pofida superiorit`]ii americane \n
privin]a cheltuielilor totale pentru ap`rare.
Statele Unite au realizat c` nu-[i pot permite
multe dintre programele pe care au crezut
mai demult c` le pot include \n propria
„revolu]ie \n domeniul militar”. De exemplu,
Avia]ia Militar` a SUA prezint` o combina]ie
de programe de \nzestrare cu aeronave de
lupt` pe care nu [i-o poate permite. Corpul
Infanteriei Marine americane este „ipotecat”
datorit` programului „Osprey” de dezvoltare
a unor aeronave mai u[or de dislocat [i se
confrunt` cu limit`ri serioase \n privin]a
costurilor \n multe alte domenii ale
moderniz`rii for]elor. Trupele terestre ale
SUA au pus, de cel pu]in un deceniu, \ntr-o
pozi]ie de a[teptare \nzestrarea cu o nou`
familie de vehicule echipate cu sisteme de
lupt`. Iar Marina Militar` american` prezint`
ceea ce practic to]i exper]ii din interiorul [i
din afara Marinei Militare consider` c` este
un decalaj major \ntre cerin]ele pentru
construirea navelor [i posibilitatea real` de a
r`spunde a acestora.
Statele Unite se confrunt` cu aceea[i
realitate ca [i ceilal]i membri NATO: bugetele
nu pot fi alc`tuite astfel \nc#t s` r`spund`
priorit`]ilor transform`rii for]elor, ci
transformarea for]elor trebuie f`cut` astfel \nc#t
s` corespund` bugetelor. |n lipsa unei
amenin]`ri conven]ionale pereche, principalele
criterii pentru transformarea for]elor sunt acum
cele care ]in de m`sura \n care ne permitem s`
o realiz`m.
Totodat`, este foarte clar c` cerin]ele
misiunilor se schimb` \n mod continuu. Exist`
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Confruntarea cu amenin]`ri atipice,
dezorganizate [i de natur` catastrofic`
reprezint` categorii de misiuni \n care
tehnologiile pot juca un rol fundamental, dar
\n care noi platforme de armamente foarte
costisitoare, programe spa]iale extrem de
scumpe [i muni]ii cu performan]e foarte
ridicate au, de departe, o prioritate mai sc`zut`.
De exemplu, r`zboiul din Irak a subliniat c`
importan]a calit`]ii Informa]iilor, Supravegherii
[i Recunoa[terii (IS&R) este mai mare dec#t
cea a de]inerii celor mai moderne aeronave [i
a demonstrat c` ac]iunile de lupt` de \nalt`
precizie pot fi desf`[urate \n mare m`sur` cu
dispozitive laser [i bombe ghidate prin GPS,
care au un pre] rezonabil.
De asemenea, acest r`zboi a demonstrat
at#t c` principalele platforme de armament
existente \[i p`streaz` importan]a, c#t [i c`
acestea pot fi adaptate pentru noi misiuni.
Sisteme precum tancul greu M-1A1 [i
vehiculul blindat de lupt` Bradley nu numai
c` au contribuit la nimicirea for]elor
conven]ionale irakiene, ci au jucat, ulterior,
un rol de o importan]` deosebit` \n ac]iunile
de lupt` urbane [i confruntarea cu insurgen]ii.
De asemenea, elicopterele de atac [i
aeronavele f`r` pilot s-au dovedit u[or de
adaptat la o gam` larg` de misiuni contrateroriste [i \mpotriva insurgen]ilor. Aeronavele de lupt` existente pot combate amenin]area aerian` generat` de ]`rile \n curs de
dezvoltare, iar armele relativ simple de lovire
cu precizie le permit s` ac]ioneze de pe baze
terestre ale ap`r`rii aeriene [i s` loveasc`
]intele constituite din terori[tii [i insurgen]ii
din mediul urban. Astfel, sisteme mai vechi,

\nc` amenin]`ri conven]ionale semnificative \n
Asia [i Orientul Mijlociu, dar Statele Unite au
admis \n termenii de referin]` pentru noua sa
Quadrennial Defense Review c` astfel de
„amenin]`ri tradi]ionale” reprezint` doar o parte
a problemei. SUA trece de la axarea pe for]ele
conven]ionale \nzestrate cu \nalte tehnologii, la
o „matrice cu patru c`i”, \n care amenin]`rile
atipice, dezorganizante [i de natur` catastrofic`
au aceea[i prioritate. |nv`]`mintele desprinse
din atacurile de la 11 septembrie, Afganistan [i Irak [i
perspectiva prolifer`rii generate de Iran [i grup`rile
teroriste au for]at Statele
Unite s` acorde aceea[i
prioritate ac]iunilor de lupt`
asimetrice, ac]iunilor \mpotriva insurgen]ilor, contraterorismului [i ap`r`rii
propriului teritoriu. De
asemenea, acestea au for]at
Statele Unite s` reg#ndeasc`
nevoia pentru cooperarea
inter-agen]ii, crearea componentelor civile care pot
\ndeplini sarcini adi]ionale \n
domeniul securit`]ii na]ionale
[i repartizarea institu]iei
militare a unui rol \n opera]iile
de construire a na]iunilor,
men]inere a p`cii [i asigurare Un chio[c din satul Suva Reka, Kosovo, dezv`luie
a stabilit`]ii.
sentimentele localnicilor fa]` de NATO
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cum ar fi avionul A-10 Warthog, s-au dovedit
at#t de utile, \nc#t s-ar putea s` fie supuse
unui program de modernizare major.

Abilit`]ile
[i importan]a
factorului uman
Conflictele din Afganistan [i Irak au
demonstrat importan]a abilit`]ilor personalului,
ariei de expertiz`, unit`]ilor civili-militari [i a
unei multitudini de capabilit`]i „uman-centrice”,
care depind nu de obiecte, ci de b`rba]ii [i
femeile \n uniform`. Contra-terorismul,
combaterea insurgen]ilor, men]inerea p`cii [i
construirea na]iunilor necesit` folosirea intens`
a deprinderilor personalului [i constituie
domenii \n care for]ele europene actuale pot

exemplu, pompierii, sunt elemente la fel de
importante pentru securitatea na]ional` ca [i
for]ele militare regulate. Acestea sunt domenii
unde Europa are aceea[i capacitate ca Statele
Unite, sau una chiar mai ridicat`, [i unde ar
putea foarte bine s` existe un set de priorit`]i
[i nevoi trans-atlantice cu mult mai multe
elemente comune dec#t \n cazul opera]iilor \n
afara ariei tradi]ionale [i al proiec]iei for]ei. Dac`
terorismul conduce la apari]ia unei combina]ii
de amenin]`ri atipice [i de natur` catastrofic`,
dup` cum se tem mul]i exper]i, necesitatea
cooper`rii trans-atlantice devine [i mai evident`.
Aceasta ar putea \nsemna transformarea [i
sporirea multora dintre eforturile NATO, care
prind contur \n domenii precum contraterorismul [i \n acordarea unui rol mult mai
larg cooper`rii \n unele aspecte ale ap`r`rii
teritoriilor na]ionale.

Este un fapt demonstrat –
componenta uman`
joac` rolul decisiv
\n ac]iunile NATO

juca un rol crucial privind evenimentele
neprev`zute \n care statele consider` c`
\mp`rt`[esc nevoia de a face acest lucru.
For]ele speciale, poli]ia militar`, lingvi[tii,
echipele de ac]iune civili-militari, exper]ii \n
informa]iile furnizate de surse umane, geni[tii,
unit`]ile de servicii de sprijin [i elicopterele
de transport sunt doar c#teva exemple ale
abilit`]ilor „transforma]ionale” de care este
nevoie, mai cur#nd dec#t de sistemele de \nalt`
tehnologie.
Ap`rarea [i r`spunsul \mpotriva atacurilor
teroriste asupra teritoriului na]ional implic`, de
asemenea, realizarea de noi combina]ii de for]e
militare regulate, para-militare, de \nt`rire a
ordinii [i de r`spuns \n cazul urgen]elor. Aici,
capabilit`]ile civile pot fi cel pu]in la fel de
importante precum cele militare, iar prioritatea
unor resurse sporite solicit` o „transformare”
\ntr-un sens mult mai larg al cuv#ntului. Exper]ii
\n contra-terorism, exper]ii \n tehnologia de
securizare a informa]iilor, protec]ia elementelor
de infrastructur` de importan]` critic`, bazele
medicale specializate [i cei care trebuie s` dea
un r`spuns \n cazul urgen]elor, cum ar fi, de
CER SENIN  Nr. 3 (88)  2006

Divergen]ele
trans-atlantice [i
coeziunea Alian]ei
Pe scurt, o mare parte a criticilor la adresa
eforturilor NATO de transformare a for]elor
sale se bazeaz`, probabil, pe ipoteze strategice false [i priorit`]i eronate. Divergen]ele
trans-atlantice vor continua s` existe. Europa
[i Statele Unite nu vor c`dea de acord asupra
unui set comun de misiuni pe care NATO ar
urma s` le desf`[oare \n afara ariei sale
tradi]ionale \n multe, dac` nu chiar \n cele
mai multe cazuri. For]ele europene nu vor fi
transformate pentru a atinge nivelul Statelor
Unite sau nivelul convenit oficial de mini[trii
europeni ai ap`r`rii, \n ceea ce prive[te
tehnologiile conven]ionale sau proiec]ia for]ei.
Totu[i, astfel de divergen]e nu reprezint`
un lucru nou, iar impactul unificator [i
generator de coeziune al r`zboiului rece ]ine,
\n mare m`sur`, de istorie [i o fals` nostalgie.
NATO a trecut prin mai multe „crize trans-

Racheta
balistic`
american`
Pershing-II,
una din armele
ce au generat o
dezbatere
politic` \n
Europa, \n
timpul
r`zboiului rece

atlantice” datorit` unor probleme cum ar fi:
reducerea ajutorului militar american conform
Punctului 4, refuzul american de a sprijini
opera]ii de tip colonial \n afara ariei sale
tradi]ionale, eforturile Alian]ei de a se adapta
la op]iunile nucleare din teatru [i apoi la
restaurarea op]iunilor conven]ionale,
retragerea par]ial` din NATO a lui De Gaulle,
rolul SUA \n Vietnam, dezvoltarea programului
Pershing II [i a rachetelor de croazier` lansate
de la sol, precum [i aspectele legate de
Reducerea Reciproc` [i Echilibrat` a For]elor
[i Tratatul For]elor Armate Conven]ionale din
Europa. NATO nu a ajuns niciodat` s`
elaboreze, \ntr-o manier` coerent`, vreun plan
major privind for]ele, nici m`car unul at#t de
vital de-a lungul existen]ei sale pe c#t era cel
pentru dislocarea sistematic` a ap`r`rilor
aeriene cu baza la sol pentru Regiunea
Central`.
Dac` cineva judec` Alian]a dup`
standardele lumii reale se poate spune c`, de[i
departe de a fi un succes perfect, aceasta este
orice \n afar` de un e[ec. |n plus, ea are la
\ndem#n` mai multe oportunit`]i pentru
realizarea transform`rii for]elor de care statele
membre au nevoie cu adev`rat, dec#t se pare
c` sunt con[tien]i exper]ii care se concentreaz`
exclusiv asupra amenin]`rilor tradi]ionale.
NATO trebuie s` reg#ndeasc` fundamental
multe dintre priorit`]ile actuale ale transform`rii
for]elor, dar r`m#ne un succes considerabil. |n
ceea ce prive[te viitorul, lucrul de care NATO
are \ntr-adev`r nevoie este ceva mai pu]in`
vanitate din partea Statelor Unite, ceva mai
pu]in` rivalitate intern` din partea Europei [i
mult mai mult realism strategic privind ceea ce
NATO poate [i trebuie s` fac`.

http://www.nato.int/docu/review/
2005/issue 1/romanian/art 4.html
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Este un sistem complex, destinat ap`r`rii
aeriene \mpotriva unei mari variet`]i de ]inte,
cum ar fi: aeronave, rachete balistice tactice sau
rachete de croazier`. Sistemul, care [i-a
demonstrat performan]ele \n timpul opera]iunii
“Desert Storm”, poate angaja simultan ]inte
multiple, \n condi]iile celor mai severe
contram`suri electronice.
Elementele principale ale sistemului \l
reprezint` o forma]iune de radare multifunc]ionale sincronizate, combinate cu rachete
cu ghidare activ` sau semiactiv`. Totodat`, o
unitate de foc “Patriot” are \n compunere un
sistem de comand`- control al focului, grupuri
electrogene [i un grup de antene pentru
comunica]ii.
Sistemele “Patriot” au fost acizi]ionate, p#n`
in prezent de urm`torele state: Olanda, Germania,
Japonia, Israel, Arabia Saudit`, Taiwan [i Grecia.

Sistemul
de ap`rare
aerian`
cu baza la sol
“Patriot”

Radarul mobil AN/MPQ53
asigur` c`utarea, detec]ia,
urm`rirea [i identificarea
]intelor, ur m`rirea [i
ghidarea rachetelor precum
[i m`surile de protec]ie
electronic`. Are posibilitatea de descoperire de
p#n` la 100 km. Poate
urm`ri p#na la 100 de ]inte
[i dispune de capabilitatea
de a dirija p#na la 9 rachete
simultan.

3.
Lansatoarele
de
rachete
(comandate de c`tre centrul de
comand` prin fibr` optic` sau semnal
radio) furnizeaz` datele de pre-lansare
[i de comand` a focului. Au \n
compunere c#te 4 rachete fiecare [i pot
lansa o rachet` \n mai pu]in de 9
secunde.

Lansatorul de
rachete M901

2. Din centrul de comand` [i
control operatorii identific`
]intele ca amice sau inamice [i
le sorteaz` dup` priorit`]i. Exist`
posibilitatea de comunicare cu
alte baterii “Patriot”, precum [i
cu e[aloanele superioare.

1. Grupul de radare
supravegheaz` spa]iul
aerian [i este capabil s`
determine tipul ]intei
descoperite(rachet`
balistic`, avion pilotat,
UAV – avion f`r` pilot, sau
rachet` de croazier`).

Pagini realizate de
ADRIAN SULT~NOIU
sursa: www.raytheon.com

6. Racheta modernizat`
GEM+ dispune de sisteme
modernizate de propulsie [i
ghidaj [i distruge ]intele prin
explozie produs` la lovirea lor
sau \n apropierea lor. Lungime:
5.3m; Greutate: 907,1 kg;
Viteza: peste 5 mach.

5. Racheta P
AC-3 (rachet`
PAC-3
avansat` Patriot) distruge
]intele prin intermediul
energiei cinetice dezvoltate la
lovirea ]intei. Lungimea:
5,21m; Diametrul: 25cm;
Anvergura aripilor: 50cm.
Greutate: 312kg; Viteza:
peste 5 mach

4. Racheta Patriot este
ghidat` radar la ]int` cu
ajutorul computerelor din
centrul de comand` [i
control prin intermediul
propriilor senzori.

ALBUM “CER SENIN”

27

AGEND~ NATO
|n cursul lunii mai s-a desf`[urat la Kiev,
Ucraina, reuniunea NATMC la care au participat,
\n premier`, ]`ri care nu sunt partenere NATO
(Azerbaijan, Belarus, Macedonia).
Prin invitarea la reuniunea NATMC [i a ]`rilor
care nu sunt partenere NATO, Alian]a Nord-Atlantic`
dore[te armonizarea reglement`rilor privind
managementul traficului aerian civil [i militar, la nivel
interna]ional.
De asemenea, Alian]a Nord-Atlantic` \[i
dovede[te interesul privind implicarea
organiza]iei \n activit`]ile de management al
traficului aerian, \n mod deosebit \n problemele
legate de securitate, dar [i de elaborare a unor
reglement`ri [i standarde care s` fie aprobate
la nivelul Organiza]iei Interna]ionale a Avia]iei
Civile – ICAO pentru a fi distribuite, spre
implementare, tuturor statelor.
Totodat`, NATO dore[te s` participe la
luarea deciziilor privind implementarea
conceptului SES (Single European Sky) \n
Europa, \n special \n spa]iul Europei de Est/
Sud-Est.
|n cadrul reuniunii au mai fost prezentate o
serie de rapoarte ale organiza]iilor interna]ionale
referitoare la managementul traficului aerian, cum

REUNIUNEA COMITETULUI NATO
PENTRU MANAGEMENTUL
TRAFICULUI AERIAN – NATMC

ar fi: Next Generation Air Transportation System
(NGATS), care reprezint` un plan de transformare
a sistemului de transport aerian din SUA, pentru a
atinge cerin]ele anului 2025; exerci]ii
„RENEGADE” cu ]`ri care nu sunt membre NATO;

securitatea ATM – Air Trafic Management;
gestionarea UAV-urilor etc.

C`pitan-comandor
GEORGEL ZAHARIA

5HXQLXQHD$))6&(

Reuniunea grupului de lucru \n domeniul
transportului aerian
La Baza 15 Transport Aerian
Brusseles – Belgia s-a desf`[urat, \n
cursul lunii mai, reuniunea grupului de
lucru \n domeniul Transport Aerian „Air
Transport Panel – ATP”.
La reuniunea organizat` de c`tre
Comitetul Militar de Standardizare
Aerian` (MCASB), au participat
reprezentan]ii Agen]iei NATO de
Standardizare (NSA), reprezentan]ii
comandamentelor strategice [i
regionale ale NATO, delega]ii din 10
]`ri membre [i un delegat din ]`rile PfP.
|n urma dezbaterilor, s-a stabilit
c` este necesar` ini]ierea [i
dezvoltarea de noi standarde [i
preg`tirea unor noi publica]ii ale
For]elor Aliate, necesare pentru a ]ine
pasul cu noile evolu]ii tehnice [i
opera]ionale.
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Totodat`, trebuie asigurat`
sprijinirea noilor membri NATO \n
efortul lor pentru \n]elegerea
procedurilor ATP.
De asemenea, \n cadrul reuniunii,
au mai fost abordate aspecte privind:
promovarea schimbului de informa]ii
specifice [i echipament \n scopul
realiz`rii transportului aerian;
asigurarea utiliz`rii termenilor comuni
de c`tre toate for]ele participante
NATO; reducerea riscului asociat cu
opera]iunile de transport; luarea \n
considerare a adapt`rii sau
recunoa[terii standardelor civile
interna]ionale etc.

Turcia a g`zduit, la sf#r[itul lunii mai,
reuniunea anual` a Comitetului de Securitate
a Zborului pentru For]ele Aeriene din Europa
– AFFSCE, la care a participat 26 de ]`ri membre ale
acordului.
Activitatea a constituit un bun prilej pentru realizarea
schimbului de informa]ii referitoare la cauzalitatea
producerii evenimentelor de avia]ie, a metodelor [i
procedeelor folosite de for]ele aeriene ale altor ]`ri
pentru reducerea riscului producerii acestor tipuri de
evenimente, a sistemelor de securitate a zborului, a
modului de constituire [i eviden]` a bazelor de date [i a
realiz`rii schimbului de informa]ii.
|n acela[i timp, prin participarea la aceast` activitate
s-au stabilit puncte de contact utile \n cazul producerii
unui eveniment de zbor, cu o aeronav` proprie, pe
teritoriul unui stat membru AFFSCE.
C`pitan-comandor MARIAN G~R~IACU

C`pitan-comandor
VASILIC~ APOSTOL
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BERLIN AIR SHOW
Organizat, \n colaborare, de mai
multe asocia]ii reprezent#nd industria
aeronautic` german`, mitingul aerian
de la Berlin a fost definitoriu \n
principal prin num`rul record de
participan]i, la toate categoriile.
Astfel, la manifestarea desf`[urat` \n perioada 16-21 mai a.c., au
fost prezen]i peste 250.000 de
participan]i, dintre care 115.000 de
vizitatori afla]i \n interes de serviciu
– produc`tori, firme contractante,
intermediari de echipamente etc. Au
fost vizionate peste 340 de aparate,
\ntr-un total de peste 1000 de
prezent`ri.
De asemenea, remarcabil este
[i num`rul ]`rilor participante – 42 [i
cel al jurnali[tilor acredita]i la
eveniment – peste 4100 din 70 de
]`ri, fapt care face din mitingul aerian
german unul dintre cele mai impozante din acest an.

Principalul obiectiv al evenimentului l-a constituit promovarea, de c`tre
companiile participante, a diferitelor

„Wings of Freedom”
[urat sub titulatura „Tora! Tora! Tora!”,
Air Show
a f`cut parte din programul preg`tit
Mai multe avioane de bombardament japoneze, model Zero, au
survolat spa]iul aerian al aeroportului

regional de la Tullahoma, \n zilele
de 27-28 mai a.c., pentru a recrea
fantasticul spectacol aerian de
fum, foc [i zgomot produs de
atacul asupra portului Pearl
Harbor, momentul implic`rii SUA
\n cel de-al doilea r`zboi mondial.
Acest eveniment, desf`-

pentru s`rb`torirea celei de-a 55-a edi]ii
a mitingului aerian „Wings of Freedom”
organizat anual la baza for]elor aeriene
Arnold.
Cele 6 avioane de bombardament japoneze au fost „acompaniate” de la sol de peste 60 de
\nc`rc`turi explozive precum [i de
redarea, prin sta]iile de amplificare,
a atmosferei prezente \n acele
momente.
www.defence aerospace.com

|n perioada 15-22 mai a.c., \n
localitatea Vouziers-Sechault, s-a
desf`[urat, sub egida GAE (Grupul
Aerian European), exerci]iul multina]ional „Volcanex 06". |n vederea
atingerii scopului exerci]iului s-au
\nscris mai multe echipaje din ]`ri
membre NATO: Fran]a, (care a
participat cu un deta[ament aerian
dislocat de la baza aerian` „Commandant Marine-la-Meslee”)
Marea Britanie (un pluton de
para[uti[ti [i o companie de geniu, 4 avioane Tornado), Germania, Spania,
Italia, Belgia [i Norvegia .
Obiectivul principal al exerci]iului l-a constituit testarea abilit`]ilor pilo]ilor
[i echipajelor \n rezolvarea unor proceduri standard precum [i crearea rela]iilor
de interoperabilitate.
Pe durata exerci]iului au fost executate misiuni de recunoa[tere \n teritoriu
„inamic” [i “cur`]are” de for]ele ostile, de securizare [i amplasare a propriilor
facilit`]i etc.
www.defence.gouv.fr

Exerci]iul
„Volcanex 06"
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produse expuse, \nt`rirea rela]iilor \ntre
firmele axate pe acela[i gen de
produc]ie, schimbul de experien]` \ntre

speciali[tii firmelor prezente [i, nu \n
ultimul r#nd, atragerea de noi clien]i.
www.ila-berlin.com

Transportul
aerian polonez

Aeriene din Polonia inten]ioneaz` s`
achizi]ioneze 6 avioane [i peste 70
de elicoptere de greutate medie \n
scopul execut`rii misiunilor de
transport. Aceste aparate, ce vor fi
livrate e[alonat pe o perioad` de 6
ani, vor \nlocui mai vechile modele
Yak-40 [i Mi-8/14/17 aflate \n prezent
\n dotarea avia]iei militare poloneze.

Oficiali din cadrul ministerului
ap`r`rii din Polonia au confirmat
alocarea unei sume de peste 120 de
milioane de dolari pentru dezvoltarea
programului referitor la transportul
aerian militar.
|n cadrul acestui program, For]ele

www.airforcesmonthly.com

GRIPEN – SOLU}IA NORDIC~
|n cadrul unor conferin]e de pres` organizate la Oslo \n data de 15 mai [i,
respectiv, la Copenhaga \n 16 mai, compania Gripen International a prezentat
detaliile ofertei sale pentru - Norvegia [i Danemarca - privind \nlocuirea
flotilelor de avioane F-16 cu noile modele Gripen.
Aceast` ofert` s-a conturat \n urma cererilor \naintate de c`tre cele dou`
]`ri pentru proiectarea unor modele Gripen specifice pentru fiecare ]ar` \n
parte, cerere care a inclus peste 48 de aparate. Astfel, modelele Gripen N [i
Gripen DK vor fi livrate p#n` la sf#r[itul anului 2016 [i se vor remarca, \n
special, prin autonomia dezvoltat` de zbor.
Solu]ia oferit` de compania suedez` vine [i \n sprijinul afirma]iilor
referitoare la existen]a unei strategii comune privind necesit`]ile interna]ionale,
na]ionale [i regionale de ap`rare aerian`.
www.gripeninternational.com
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|n cadrul programului de preg`tire a for]elor comune NATO, s-a
desf`[urat, \n perioada 03-18 mai a.c.
la Baza de Antrenament de la
Heuberg, \n regiunea BadenWurtemberg, Germania, exerci]iul

Cehia, Fran]a, Germania, Grecia,
Lituania, Olanda, Norvegia, Polonia,
Slovacia, Slovenia, Spania, Turcia [i
Marea Britanie - [i 3 aflate \n postur`
de participan]i prin programul NATO
Partnership: Finlanda, Suedia [i

la sta]iile terestre \n contextul
misiunilor comune) au fost puse la
dispozi]ie 6 baza aeriene militare din
regiune [i una din Elve]ia, loca]ii care
au asigurat zborurile efectuate de cele
28 de avioane [i 6 elicoptere participante.
Dintre acestea s-au f`cut
remarcate, prin precizia execut`rii

multina]ional de preg`tire [i antrenare
electronic` aerian` „Elite 2006".
La exerci]iu au participat contingente din 13 ]`ri membre NATO –

Elve]ia.
Pentru \ndeplinirea obiectivului
exerci]iului (\mbun`t`]irea abilit`]ilor de
conlucrare a pilo]ilor [i operatorilor de

misiunilor \ncredin]ate, avioanele
elve]iene F-18C, F-18D [i elicopterele germane Cougar.
www.nato.int

([HUFL@LXOd(OLWH

Centrul de
transport aerian
european
Noul sediu al Centrului Pentru
Transport Aerian European,
amplasat la Baza For]elor Aeriene
Regale olandeze din Eindhoven,
Olanda, a fost prezentat, de c`tre
colonelul Ians de Rancourt , reprezentan]ilor presei, \n cadrul unei
ceremonii oficiale desf`[urat` \n
data de 9 mai a.c.
|nfiin]area Centrului Pentru
Transport Aerian European, \n data
de 5 iulie 2004, s-a datorat ini]iativei
oficialilor NATO, \n scopul ajust`rii
transportului aerian militar la cerin]ele
a [apte ]`ri membre ale alian]ei:
Fran]a, Germania, Belgia, Spania,
Italia, Olanda [i Marea Britanie.
www.luchtmacht.nl

Elicopterul SAR-H
Ministerul ap`r`rii [i cel al transporturilor din Marea Britanie au anun]at, \n
data de 20 mai a.c., trecerea elicopterului de c`utare-salvare SAR-H \ntr-o
nou` etap` de dezvoltare prin participarea la programul comun al celor dou`
intitu]ii.
}in#nd cont de faptul c` elicopterul serve[te drept principal element \n
executarea misiunilor de c`utare-salvare pentru 12 baze militare r`sp#ndite pe
\ntreg teritoriul Marii Britanii, s-a considerat esen]ial` \mbun`t`]irea
performan]elor \n scopul atingerii cerin]elor impuse de standardele NATO.
Principalul obiectiv al programului \l constitue \mbun`t`]irea performan]elor
referitoare la autonomia de zbor, care se dore[te a cre[te cu 30 de procente,
schimbarea motorului cu unul predispus la consum minim precum [i m`rirea
capacit`]ii de transport persoane [i echipament militar diversificat.
www.roaf.co.uk

Program comun
belgiano-olandez pentru F-16
Ministerele ap`r`rii din Belgia [i Olanda au lansat, \n data de 01 mai, un
program comun pentru dezvoltarea programului de modernizare a avioanelor
F-16, mai precis a softurilor folosite de acestea. Pachetul de \mbun`t`]ire
con]ine noi sisteme integrate pentru controlul naviga]iei [i echipamente
electronice de bord performante.
Varianta final` a pachetului, denumit` M5/M5+, va fi implementat` la
bordul aparatelor p#n` la sf#r[itul anului 2009-\nceputul anului 2010, urm#nd a
con]ine un sistem modernizat de stocare a datelor [i informa]iilor, precum [i un
nou model de radar ALR-69. Pentru folosirea noilor sisteme au fost destinate
peste 70 de avioane F-16 din cele dou` ]`ri,
Acest program se dore[te a fi continuat p#n` \n anul 2020, c#nd For]ele
Aeriene Regale Olandeze sper` s` \nlocuiasc` avioanele F-16 cu modelele
Lockhead F-35 Joint Strike.
www.f-16.net

UAV-ul Barracuda
Compania EADS Military Air System a anun]at
dezvoltarea unui program pentru proiectarea unui
model de avion f`r` pilot (UAV) Barracuda, avion
care se dore[te a fi opera]ional p#n` la sf#r[itul
anului.
Primele teste au fost efectuate \n luna aprilie prin
executarea unui zbor de 20 de minute, \ns` etapa cea
mai important` a constituit-o prezentarea [i efectuarea
unor demonstra]ii aeriene interna]ionale, fapt consemnat

30

de prezen]a modelului la recent \ncheiatul miting aerian
de la Berlin (ILA), desf`[urat \n luna mai.
Constructorii de la EADS s-au axat, \n principal, pe
m`rirea capacit`]ii UAV-ului Barracuda pentru depozitare
[i pe ob]inerea unei fiabilit`]i complete \n ceea ce prive[te
randamentul motorului. Testele efectuate au reflectat
aten]ia acordat` noilor sisteme introduse: sisteme de
senzori electrice, optice [i infraro[ii, sisteme dedicate
de urm`rire a ]intelor [i, nu \n ultimul r#nd, sisteme de
emisie pentru raze medii de ac]iune.

www.eads.com
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Efective apar]in#nd structurii de
comand` a For]elor Aeriene
Combinate din Afganistan, \mpreun`
cu militari din cadrul armatei afgane
au lansat, \ncep#nd cu luna mai a.c.
opera]iunea Mountain Lion.
Scopul acestei opera]iuni const`

Opera]iunea
“Mountain Lion”

Pe durata a cinci s`pt`m#ni, mai multe avioane (Mirage
2000 [i C160 Transall) [i peste 200 de aviatori din cadrul
For]elor Aeriene Franceze au participat la exerci]iul
multina]ional „Maple Flag 06", organizat \n Canada.
Dup` mai multe zile necesare disloc`rii exhipamentelor,
tehnicii [i personalului \n zona dedicat` desf`[ur`rii
exerci]iului, pilo]ii francezi au \nceput cu data de 15 mai
efectuarea zborurilor de aclimatizare la altitudini joase. Apoi,

Rusia renun]`
la programul
An-70
Dup` mai multe disensiuni
constatate \ntre speciali[tii militari,
Rusia a anun]at c` renun]` la
dezvoltarea programului privind
proiectarea [i producerea avionului
de transport aerian mediu curier
Antonov An-70.
Comandantul For]elor Aeriene
Ruse, generalul Vladimir Mikhailov,
a f`cut respectivul anunt \n data de
7 mai a.c., \n urma criticilor repetate

referitoare la calitatea acestor tipuri
de avioane. Oficiali ai avia]iei ruse
au declarat, \n decursul timpului, c`
acest model nu se \ncadreaz` \n
cerin]ele actuale, fiind preferat`
variant` modelului Il-76MF, variant`
mult mai pu]in costisitoare [i mai
viabil`.
Totu[i, ministrul ucrainian al
industriei, Volodymyr Shandra, a
declarat, la r#ndul s`u, c` nu a primit
nici o \n[tiin]are \n acest sens, drept
pentru care programul An-70 va
continua, probabil cu al]i parteneri,
deoarece dotarea For]elor Aeriene
din Ucraina, p#n` \n anul 2014, cu 8
avioane de acest tip este impetuoas`.

www.airforcesmonthly.com
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\ncep#nd cu cea de-a doua zi a exerci]iului, au executat
celelate tipuri de misiuni prev`zute \n scenariu: trageri
ghidate de sistemele laser, r`spuns la amenin]`ri aeriene,
zbor \n forma]ie mare (\n premier` s-a reu[it executarea
unui zbor cu o forma]ie de 60 de aparate) , misiuni de
transport [i de evacuare a personalului.
www.defence.gouv.fr

La sf#r[itul lunii aprilie, For]ele
Aeriene ale SUA au acordat companiei Boeing un contract \n valoare
de 180 de milioane de dolari pentru
modernizarea radarelor de control al
tragerilor model AN/APQ-164
amplasate la bordul avioanelor din
cadrul escadrilei de bombardiere
B-1B. |n cadrul acestui program de
implementare, mentenan]` [i eficientizare, compania va livra variantele
modernizate p#n` la sf#r[itul anului
2011.
Pachetul de upgrade va con]ine
un nou sistem de transmisie-recep]ie,
un procesor mai puternic [i un pachet
de programe software actualizat.
Conform declara]iilor speciali[tilor de
la compania Boeing, \mbun`t`]irea
performan]elor acestui radar va duce
la ob]inerea unor date mult mai precise
privind descoperirea [i urm`rirea
]intelor.

\n asigurarea unei depline securit`]i
\n zon` [i neutralizarea oric`ror
tentative de contraatac ale for]elor
apar]in#nd elementelor teroriste.
Echipajele de pe avioanele americane A-10, B-52, F-15E [i cele
engleze de pe aparatele de tip Harrier
GR7A vor asigura, astfel, un suport
aerian permanent pentru for]ele
terestre din zon`, \n lupta acestora
\mpotriva insurgen]ilor afgani.
www.airforcesmonthly.com

RADAR |MBUN~T~}IT PENTRU
BOMBARDIERELE B-1B
Primul avion de bombardament
model B-1B, av#nd la bord radarul ANAQ-164 \mbun`t`]it va efectuat teste
de zbor la baza Edwards, \n timp ce
aparatura de comunicare de la sol va fi

instalat`, \n prim` faz`, la bazele
Ellsworth, South Dakota [i Dyess,
Texas, precum [i la Centrul Logistic
Aerian de la Oklahoma.
www.airforcesmonthly.com

Exerci]iul „Trident Fury”
Peste 2000 de militari din cadrul For]elor Aeriene, Maritime [i
Terestre din Canada, Statele Unite ale Americii, Marea Britanie [i Australia
au participat, \n perioada 08-19 mai a.c., la exerci]iul comun „Trident
Fury”, desf`[urat pe insula canadian` Vancouver.
Printre misiunile executate \n cadrul exerci]iului de for]ele aeriene
participante s-au remarcat lansarea rachetelor aer-sol asupra unor ]inte
prestabilite, patrularea aerian` \n zonele de „conflict”, simularea constituirii
unor forma]ii de atac [i atacuri simulate \mpotriva navelor amplasate \n
largul m`rii.
La exerci]iu au participat 20 de aparate de zbor, dintre care s-au
eviden]iat avioanele CF-18 Hornet, CP-140 Aurora [i aeronava AWACS
apar]in#nd NATO.

www.forces.gc.ca
Pagini realizate de
plutonier-major SORIN S~FTOIU
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SIMPOZION

120 de ani
de la
na[terea
savantului
Henri Coand`
1886 – 2006
Academia For]elor Aeriene “Henri
Coand`” a s`rb`torit, la \nceputul lunii iunie,
\mplinirea a 120 de ani de la na[terea
savantului rom#n Henri Coand`, patronul
spiritual al institu]iei. Cu aceast` ocazie,
Academia, \n colaborare cu SC IAR SA
Ghimbav, AEROSTAR SA Bac`u [i BCR
Bra[ov a organizat un simpozion de evocare
a personalit`]ii [tiin]ifice a savantului rom#n
[i Ziua Por]ilor Deschise.
La activit`]ile desf`[urate au participat,
\n calitate de invita]i, generalul (r) Iosif Rus
– consilier al ministrului ap`r`rii na]ionale [i
pre[edintele A.R.P.I.A. (Asocia]ia Rom#n`
pentru Propaganda [i Istoria Aeronauticii),
personalit`]i ale administra]iei publice locale,
comandan]i ai unit`]ilor militare din
garnizoana Bra[ov, reprezentan]i ai
Muzeului Avia]iei, membri ai Asocia]iei
Aviatorilor Bra[oveni, ai Uniunii Na]ionale
a Cadrelor Militare \n Rezerv` [i \n Retragere
[i ai Asocia]iei „Cultul Eroilor”.
|n cadrul simpozionului au fost

prezentate aspecte inedite [i date de referin]`
din activitatea omului Henri Coand`, precum
[i o parte din cele mai importante inven]ii din
domeniul aeronauticii, datorate savantului
Henri Coand`. Astfel, comandorul Paul
Sandachi, directorul Muzeului Avia]iei, a
surprins \n mod pl`cut auditoriul cu o
expunere despre pasiunea cu care Henri
Coand` [i-a urmat visul din copil`rie pe tot
parcursul vie]ii, dedicat` zborului omenesc.
Studen]ii anului III avia]ie, Mihai Iulian [i
{erban Radu, au prezentat tema „Efectul
Coand`, de la teorie la practic`“.
Afl#ndu-se la baza a numeroase aplica]ii,
„efectul Coand`“ reprezint` certificatul de
na[tere al mecanicii fluidelor, o nou` ramur`

a tehnicii. Cercet`rile realizate \n numeroase
]`ri, printre care [i Rom#nia, au condus la
multe utiliz`ri practice ale „efectului
Coand`“, cum ar fi: propulsia [i sustenta]ia
vehiculelor aeriene, \mbun`t`]irea
turbinelor cu gaze, amplificatoare de fluide,
aparate pneumatice, amortizoare de
zgomote etc.
Inginerul Sorin Dinea a captat interesul
participan]ilor printr-o expunere \n care au
fost supuse aten]iei celor prezen]i descoperiri
mai pu]in cunoscute ale savantului rom#n,
cel mai inovator fiind proiectul AvroCar de
realizare a unor aparate \n form` de farfurii
zbur`toare, utiliz#nd efectul Coand`.
Comandantul Academiei, generalulmaior dr. Constantin Zaharia
a rememorat, \n contextul
manifest`rilor, \nt#lnirile avute
cu savantul rom#n, prilejuite
de vizitele pe care acesta
obi[nuia s` le fac` elevilor din
{coala Militar` de Ofi]eri de
Avia]ie „Aurel Vlaicu” de la
Boboc. Acest fapt dovede[te,
peste timp, c` Henri Coand`
folosea orice prilej pentru a fi
aproape de fenomenul numit
avia]ie.
|n \ncheiere, generalul (r)
Iosif Rus a subliniat rolul de
pionier pe care Henri Coand`
\l ocup` \n istoria avia]iei [i a
remarcat c` inven]iile [i
contribu]ia savantului rom#n
la dezvoltarea avia]iei este
recunoscut pe plan mondial,
f`r` nici o rezerv`.
C`pitan
MIRCEA BARAC
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ra o noapte neagr` de septembrie, \[i aminte[te comandorul (r) aviator VASILE SUSAI.
Urma s` execut cea de-a treia
ie[ire de zbor din planul grafic, av#nd
de f`cut interceptarea unei <<]inte>>
ce zbura \n stratosfer`, \n condi]ii
meteo grele, cu varia]ii de vitez` [i
multiple manevre, at#t \n plan orizontal, c#t [i vertical.
Eram deja echipat pentru zbor c#nd
sunetele stridente ale soneriei de la
<<Celula de alarm`>> m` avertizau c`
trebuie s` trec \n pozi]ia de alarm`
gradul unu.
De[i cumva incomodat de costumul
de zbor, am alergat p#n` la avion unde,
o dat` instalat \n carling`, am [i intrat
\n leg`tur` radio cu Punctul de
comand`.
– Deda! 220 \n gradul unu pe recep]ie!
– 220 Deda, gaz!
Dup` ce am pornit motorul, am
trecut pe canalul radio al startului,
totodat` rul#nd cu avionul spre linia
de start. Aici am fr#nat aparatul, am
cuplat pilotul automat pe pozi]ia
stabilizare, am m`rit turajul
motorului p#n` la regimul
maximal [i am blocat maneta de
combustibil pe prag. Dup` ce am
pornit [i cronometrul de bord,
am raportat:
– Deda-start 220! Fr#n`,
flaps 100 la sut`, pilot (automat)
cuplat. Permite]i decolarea f`r` for]aj.
– Aprob! – veni [i a[teptatul r`spuns.
Primind aprobarea, am dat drumul
la fr#n`, eliber#nd astfel cei peste
20.000 CP ai motorului. Cur#nd m-am
[i desprins de pe pist`, proced#nd
apoi la escamotarea trenului de
aterizare [i a flapsului.
Revenind cu m#na st#ng` pe maneta
de combustibil, din reflex am presat-o
u[or pentru a m` convinge c` [i-a
p`strat pozi]ia pe pragul de maximal.
Surprinz`tor, \n acel moment, a
intervenit imprevizibilul.
Cum \n`l]imea la care m` aflam nu
era mai mare de 50–60 metri, am
observat c` avionul, solul peste care
zburam, c#t [i baza inferioar` a norilor,
erau inundate de o puternic` lumin`.
Am \n]eles c`, undeva \n spatele
cabinei, am un incendiu la bord.
|n asemenea \mprejur`ri, dat` fiind
[i \n`l]imea foarte mic` la care m`
aflam, instruc]iunile erau categorice:
CATAPULTAREA.
Lupta cu secundele deja \ncepuse.
Dintr-o privire am observat c` avionul
se afla \ntr-o pant` de urcare de 5–7
grade, viteza de aproape 800 km/or`,
iar \n`l]imea la care ajunsesem nu
dep`[ea 200 de metri.

Am luat m#na de pe man[` – l`s#nd
avionul \n seama pilotului automat –
apuc#nd cu hot`r#re maneta sistemului
de catapultare. Era momentul s` iau
pozi]ia corect` [i s` trag maneta care ar
fi amorsat capsa de sub scaunul pe care
m` aflam.
|n clipa urm`toare mi-am dat seama
c`, pe direc]ia pe care zburam, era foarte
probabil ca avionul s` se pr`bu[easc`
peste comuna pe care o aveam \n fa]`,
comun` mare, cu peste 1.500 de case.
Ce s-ar fi ales din acea comun` dac`
bolidul de peste 9 tone, din care 4 tone
numai carburan]i, s-ar fi ab`tut asupra
ei?
Nu! Nu puteam s`-mi salvez via]a cu
sacrificiul a cine [tie c#tor alte vie]i. A[a
c`, pe moment, am renun]at a m` mai
catapulta. Am decuplat pilotul automat
cu m#na st#ng` dup` care, revenind la
maneta de gaze, de[i era blocat`, am
\nceput a trage hot`r#t de ea, reu[ind a
o aduce \ntr-o pozi]ie ce corespundea
unui regim de func]ionare a motorului
de aproximativ 95 de procente.
|n acel moment – miraculos – am
constatat dispari]ia luminii intermitente

Comandorul aviator Vasile Susai
– Startule, te cheam` 220!
– 220, de ce n-ai r`spuns p#n`
acum? Ce s-a \nt#mplat? Te-am chemat
tot timpul.
Dup` vocea conduc`torului de
zbor, mi-am dat seama c` <<jos>>
erau deja agita]i \nc#t m-am gr`bit a-i
lini[ti:
– Startule, sunt 220! Raportez c#nd
vin la aterizare. |n rest, totul normal.
Sunt la 11.000, dar renun] la
interceptare. Aproba]i intrarea \n
sistem, cu venirea la aterizare.
– 220, aprob! – dup` care
mi-a dat elementele pentru
sistem.
{i, \n timp ce zburam c`tre
aerodrom, \nc` o dat` mi-am
dat seama c#t de mult le d`
de <<furc`>> – conduc`torilor
de zbor, comisiilor care cerceteaz` cauzele evenimentelor de zbor,
c#t [i aviatorilor \n general – fireasca
\ntrebare: <<De ce, aflat \ntr-o situa]ie
critic`, pilotul nu r`spunde la apelurile
radio ale conduc`torului de zbor?>>
O leg`tur` radio, o convorbire startpilot, dureaz` cam 15 secunde, ori
pilotul – \n acele situa]ii critice – se
afl` \ntr-o cr#ncen` lupt` cu timpul,
nepermi]#ndu-[i ca \n acea \ncordare,
fizic` [i psihic`, s` iroseasc` chiar
numai c#teva secunde care pot
\nsemna VIA}A ori MOARTEA, a fi sau
a nu mai fi. Toat` aten]ia, experien]a,
speran]a, \l fac pe pilot a c`uta [i g`si
modalitatea de a se salva pe sine, dar
[i aparatul. Pentru explica]ii, suficient
timp va fi dup` revenirea la aerodrom.
Pentru cine n-a trecut prin
asemenea momente, desigur c` totul
poate p`rea de ne\n]eles. {i totu[i,
aviatorii nu pot s` nu \n]eleag`.
Ulterior ateriz`rii, prin verific`ri la
toate avioanele MiG-21 MF, s-au luat
m`suri care s` nu mai permit` cuplarea
necomandat` a for]ajului”.
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[i a zborului avionului \n trepte. Deci
impresia de incendiu a fost fals`. Totu[i
ce era? Explica]iile r`m#neau \ns`
pentru mai t#rziu. Acum, de[i
transpira]ia m` inundase [i prin minte
\mi treceau fel de fel de ipoteze, prioritar
era s` preiau controlul avionului.
Aparatura func]iona normal, motorul \n
parametri, \n`l]imea de zbor 250 de
metri, viteza de urcare 5 metri/secund`,
iar cronometrul marca 107 SECUNDE de
la decolare.
La \n`l]imea de 400 de metri \nc`
m` mai aflam sub baza norilor c#nd,
hot`r#ndu-m` a-mi verifica b`nuiala, am
dus maneta de gaze pe regim maximal,
deci de 100 la sut`, dup` care am
ap`sat u[or pe maneta de combustibil,
a[a cum procedasem imediat dup`
decolare. Surprinz`tor, <<incendiul>> a
reap`rut, ceea ce mi-a confirmat c`
motorul cupla necomandat for]ajul.
De venit la aterizare nici vorb`,
cantitatea de combustibil de la bord
nepermi]#nd o aterizare normal`.
Deci, am pus avionul \ntr-o pant` de
peste 50 de grade [i cu for]ajul cuplat,
ca o n`luc`, am p`truns \n plafon ie[ind
deasupra norilor la o \n`l]ime de peste
9.000 de metri. {i abia atunci, ceva mai
relaxat, am f`cut primul apel radio de la
decolare.

Comandor (r)
CONSTANTIN IORDACHE
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ntreaga parte mecanic` a ma[inii a fost
terminat` \n februarie 1905. Spesele
ocazionate prin punerea la punct a motorului
\n urma cerin]ei constructorului mi-au epuizat fondurile
[i m-am v`zut silit s` am#n montarea ma[inii.
|n vara aceluia[i an, gra]ie concursului domnilor
Dr`ghicescu [i Toma Dragu, domnul Ionel Arion a
avansat fondurile necesare pentru montaj [i primele
experien]e. Montajul a \nceput \n august 1905, \n
atelierul care construise elicea, [i s-a terminat \n
decembrie. Elicea avea un diametru de 2/20 metri,
iar pasul 2/40 metri. Se \nv#rtea la 450 ture/min., iar
la punctul fix trac]iunea era de 45 kilograme. Aripile
erau construite prin dou` planuri laterale, cu anvergura
de 7 metri [i l`rgimea de 2/20 metri. Fiecare arip` era
constituit` printr-un platou fixat de cadrul superior
mobil. Arm`tura aripilor era constituit` din tuburi de
o]el de 12 mm, fiecare dintre acestea fiind fixate
printr-o chappe-cardan pe platoul central, iar la periferie
(tuburile) erau \ntrunite printr-un cablu metalic. Totul
era rigid men]inut prin haubane [i tendoane, de sus [i
de jos. Aripile erau acoperite cu p#nz` cusut` pe
tuburile care formau arm`tura lor pe de o parte, [i pe
cablul de la periferie pe de alt` parte. P#nza era
vopsit` cu verni „flatting”. Aripile aveau forma aripilor
lui Lilienthal, rigide [i u[oare, 22 kilograme ambele.
Puteau lua, gra]ie dispozitivului descris mai sus,
\nclina]ii diferite prin raport cu cadrul inferior. Astfel,
inciden]a aripilor se putea modifica, f`r` ca pozi]ia
centrului de gravita]ie, care era cu mult mai jos de
centrul de sustenta]ie, s` varieze.
Planul experien]elor cuprindea 3 faze:
1 – Ma[ina, f`r` aripi, \nainteaz` pe o [osea
ordinar`, ca un automobil, prin singura ac]iune a elicei
aeriene. Se observ` viteza.
2 – Ma[ina montat` cu aripi avanseaz` pe
aceea[i [osea [i se observ` momentul [i viteza \n
care p`r`se[te p`m#ntul.
3 – Ma[ina, montat` cu aripi [i cu guverne,
\ncearc` s` produc` un zbor scurt.
Pentru executarea primei faze a experien]elor
am ales drumul comunal, care duce de la Montesson
la Sena, \n fa]a terasei din St. Germain-en-Laye,
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REALIZAREA
ZBORULUI MECANIC (3)
(Schi]` autobiografic`)
unde eram scutit de curio[i. Ma[ina era la ad`post \n
hangarul fermei Laborde. Prima experien]` a avut loc
\n decembrie, pe un frig violent, fiind prezent numai
mecanicul meu. Ma[ina \nainta cu o vitez` de 40
kilometri/or`, f`r` a utiliza puterea \ntreag` a
motorului. Din cauza unei r`celi contactate cu aceast`
ocazie, nu am putut s` reiau experien]ele dec#t \n
februarie 1906, spre a proceda la a doua faz`.
Pe timpul c#nd procedam la montajul ma[inii \n
atelierul Hockenjos & Schmitt, eram vizitat adeseori
de Santos-Dumont, Archdéacon [i Tatin, care
urm`reau curio[i montajul. Nu poate surprinde, deci,
c` vestea experien]elor s-a r`sp#ndit printre pu]inii
care \n acele vremuri credeau \n zborul mecanic,
deoarece, nu se experimentase \nc` un astfel de
vehicul cu trac]iune aerian`. Domnul Besançon \mi
ceru autorizarea de a putea asista la experien]a ce
va urma. |n acea epoc`, \nceputul anului 1906, nu se
construia nici o ma[in` de zburat analog` \n Europa.
Se [tia c` fra]ii Wright ar fi realizat, \n America,
zboruri cu un aeroplan construit de d#n[ii, despre
care se va vorbi mai jos.
Experien]a a doua trebuia s` se desf`[oare \n
data de 5 februarie. Domnul Besançon, disp`rut [i el
ast`zi, nu veni singur, ci \nso]it de Ducele [i Vicontele
Decazes, G. Hermitte de Masfrand, Armengaud, de
gazetari [i fotografi. Timpul era \ns` tot ce putea fi
mai nefavorabil: v#nt violent, care nu permitea o
prim` experien]` cu aripi montate. Spre a da, totu[i,
o mic` satisfac]ie acestor domni, am procedat la
repeti]ia experien]ei precedente, adic` am demontat
aripile [i am \naintat pe p`m#nt sub ac]iunea elicei
aeriene. A doua zi, gazetele din Fran]a [i Anglia au
vorbit de aceste experien]e. Am primit multe scrisori

\ncurajatoare, exprim#nd dorin]a de a face o chestiune
na]ional`, f`c#nd multe promisiuni [i \ndemn#ndu-m` a refuza orice concurs str`in, ceea ce am
[i f`cut.
„L’Aérophile”, din luna februarie 1906, publica o
fotografie [i o descriere a ma[inii, \nso]ind-o de
comentarii.
Experien]a cu aripile montate, faza a doua a
programului, a avut loc \n 18 martie 1906, tot la
Montesson, fiind prezen]i domnul Hockenjos,
mecanicul [i doi prieteni din Paris. Ma[ina a p`r`sit
p`m#ntul. Raportul acestei experien]e a fost publicat
\n „L’Aérophile” din aprilie 1906.
Mi-am dat seama c`, pentru a experimenta \n
condi]iile cele mai bune, trebuie ca experien]ele s`
aib` loc pe un teren unde ma[ina s`-[i poat` lua
zborul \n toate direc]iile [i anume, cu v#ntul \n fa]`.
Am aflat c` terenul de manevre din Issy-lesMoulineaux este cel mai potrivit. Dar aici nu am putut
ob]ine autoriza]ia de a proceda la experien]e dec#t
duminic` diminea]a. Experien]ele nu au fost reluate
dec#t \n iunie, dup` repararea ma[inii [i reconstruirea
elicei.
|ncerc`ri se f`ceau numai \n America, problema
avia]iei se discuta \ns` foarte mult \n Fran]a. Dup`
experien]a din 18 martie 1906, de la Montesson,
\ncerc`rile nu au fost reluate dec#t \n iunie, la Issyles-Moulineaux. Ma[ina a fost reparat` – terminat`
la 6 mai – [i o experien]` scurt` a fost f`cut` \n
Montmagny, pe [oseaua care duce de la Montmagny
la Epinay, unde ma[ina era garat` la proprietatea
doctorului Cousin. O avarie la un montant inferior al
aripii din dreapta a cedat prin flambaj \n momentul
c#nd ma[ina a p`r`sit p`m#ntul. Prima experien]` \n
CER SENIN  Nr. 3 (88)  2006
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Issy-les-Moulineaux a avut loc la 24 iunie 1906. Aici,
ma[ina a fost lansat`, pentru prima dat`, cu v#ntul
\n fa]`, dar nu a f`cut dec#t s`rituri, galop#nd. La 1
iulie ma[ina a f`cut salturi mai pronun]ate,
ridic#ndu-se franc de la p`m#nt.
Experien]ele au fost reluate abia la 12 august.
|ntreprinsesem modific`ri la partea motrice a ma[inii.
Am construit un cazan nou, cu o suprafa]` de \nc`lzire
superioar`. La experien]a din 12 august ma[ina s-a
ridicat \n dou` r#nduri, la o \n`l]ime de 1/60 metri,
parcurg#nd \n aer distan]a de 8–10 metri. |nc`lzitul
cazanului se f`cea \n mod defectuos. Amelior#nd
becurile Bunsen [i produc#nd un tiraj mai bun, am
procedat, \n data de 19 august, la o nou` experien]`.
Era duminic`, orele 5 diminea]a, atmosfera era calm`,
iar pe c#mpul de manevre se afla un singur ofi]er
c`lare. Ma[ina, dup` c#teva s`rituri, a p`r`sit solul
ridic#ndu-se la \n`l]imea de 2,50 m [i, conserv#nd
aceast` \n`l]ime, a parcurs distan]a de 24 metri.
For]a motrice fiind epuizat`, ma[ina a cabrat [i a
c`zut. Elicea a fost distrus`, restul nu a suferit prea
mult.
|n raportul meu adresat d-lui Besançon
(„L’Aérophile”, septembrie 1906, p. 195–196) terminam
cum urmeaz`:
Scopul experien]elor mele era de a vedea, mai
\nt#i, dac` ma[ina este capabil` s` p`r`seasc`
p`m#ntul prin propriile sale mijloace. De aceea, am
suprimat organele direc]iei verticale. Acum, c#nd
ma[ina rezolv` aceast` prim` parte a problemei,
preocup`rile mele viitoare se vor \ndrepta asupra
direc]iei, at#t orizontale, c#t [i verticale.
Revista pusese \n fruntea raporturilor urm`toarea
observa]ie: „Am dat mai \nainte o descriere
am`nun]it` a interesantului aeroplan imaginat de dl.
Vuia; noi am publicat, de asemenea, o relatare a
\ncerc`rilor preliminare”. („L’Aérophile” din lunile
februarie [i aprilie 1906).
Experien]a din 19 august 1906 nu a fost ignorat`
\n cercurile competente, de a c`ror simpatie nu m`
bucuram, din cauzele indicate mai sus, \n urma
refuzului de a avea recurs la sprijinul lor. Este posibil
c` nici ofi]erul c`lare nu s-a aflat din \nt#mplare pe
c#mpul de manevre. C` nu a fost ignorat`, probeaz`
ceea ce urmeaz`. |n acela[i num`r al revistei
„L’Aérophile”, p. 191, cit`m:
„|n momentul \n care experien]e de acela[i gen
sunt \n curs de executare sau pe drum de preparare,
este absolut just de a aminti c` dl. Vuia este primul la
noi care a \ncercat, \ntr-adev`r, cu un aparat suficient
de mare pentru a ridica greutatea unui om, lansarea
direct` a unui aeroplan montat pe un c`rucior purt`tor
[i propulsat de o elice aerian`. Se cunosc rezultatele

Planurile originale ale avionului
“Vuia nr. 1”
\ncerc`rilor preliminare din martie, relatate chiar aici.
Experien]ele ulterioare au marcat mari progrese,
indicate de dl. Vuia \nsu[i, \n cele dou` scrisori de
mai demult, reproduse mai jos, [i ale c`ror date le
garant`m”.
O experien]` a avut loc la 7 septembrie 1906, \n
prezen]a unei lumi numeroase [i a membrilor Comisiei
de Avia]ie, nou create, a Aero-Clubului, convoca]i de
Santos-Dumont, care se \nscrisese pentru cupa
Archdéacon. Experien]a nu a reu[it, nici cea din 13
septembrie. Comisia a fost din nou convocat` la 13
septembrie. Ma[ina face salturi de 7–8 metri, dar
imediat se surp` [i ruleaz` c#]iva metri. O mas`
str`lucind de metal parcurge atmosfera. Un bra] al
elicei se rupsese, \l afl` la o distan]` de 50 metri;
cel`lalt bra] este avariat. (La 3 septembrie, noul motor
livrat [i instalat la bordul aeroplanului, iar la 4
septembrie, la ora 5 diminea]a, aparatul era adus, \n
scopul unor experien]e, pe peluza de la Bagatelle. La
prima \ncercare se v`zu c` cre[terea puterii motrice
se traducea printr-un foarte apreciabil c#[tig de vitez`.
Posibilitatea zborului p`rea iminent`. Din nenorocire,
\n urma unei manevre gre[ite a echipei, aparatul,
re]inut o clip` prea mult, c`zu \n bot [i c#rma se izbi
de p`m#nt).
Aparatul lui Santos-Dumont era o copie a
aparatului Wright, guvernul de profunzime [i direc]ie
se aflau la fruntea aparatului, iar elicea era propulsiv`.
La aparatul pe care \l studia acum, destinat a fi
ac]ionat cu un motor de 100 cai putere, elicea este

Prima faz` a experien]elor presupunea rulajul
avionului pe sol, cu aripile pliate,
pentru a determina viteza
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tractiv`, iar guvernele de profunzime [i de direc]ie
sunt dispuse \nd`r`t.
S` ascult`m aprecierea c`pitanului Ferber
(„L’Aérophile”, ianuarie 1907, p. 31): „Din punctul de
vedere al stabilit`]ii, dl. Santos-Dumont face o
transformare complet`. El pune \n spate ceea ce era
\n fa]`, [i invers. Este logic. S-a conformat naturii [i,
de aceast` dat`, c#[tig` stabilitatea \n v#nt; dar ce
vor zice numero[ii imitatori care au comandat \n mod
servil, ca ni[te adev`rate oi ale lui Panurge, aeroplane
asem`n`toare cu <<Santos-Dumont XIV bis>>, de
celebr` amintire!” Ei par s` nu fi \n]eles c` dac`
inventatorul brazilian s-a \n`l]at, este pentru c` a
putut s` utilizeze la bord o putere suficient`, [i nu din
cauza formei aparatului s`u. Trebuie \n]eles bine c`
solu]ia problemei este ast`zi \n m#inile oricui, c`
toate suprafe]ele vor zbura; nu trebuie dec#t s` fie
\mpinse. Numai c` aceasta se va face mai devreme
sau mai t#rziu, mai bine sau mai prost, din cauza
formelor mai mult sau mai pu]in simple [i a suprafe]ei
mai mari sau mai mici de manevr` a c#rmelor”.
Am reprodus opinia c`pitanului Ferber care, pe
l#ng` toate erorile lui, a fost omul cel mai avizat \n
Fran]a, pentru a ar`ta c` epoca cre`rii aeroplanului
s-a terminat \n 1906, [i c` aviatorii care au urmat
n-au f`cut altceva dec#t au industrializat, respectiv
comercializat avia]ia, rol important, cu siguran]`, dar
acest rol nu trebuie confundat cu crearea aeroplanului.
Dl Victor Tatin, care construise elicea ma[inii lui
Vuia, [i a urmat pas cu pas montajul ma[inii \n 1905,
public` („L’Aérophile”, octombrie 1906, p. 220–237)
un lung studiu, sub titlul: „Êtude et construction d’un
aéroplane” [i consacr` un capitol \ntreg modului de
lansare [i ateriz`rii: „A construi un aeroplan, fie el
chiar reu[it, nu este totul; mai trebuie, pentru a-l
experimenta, s`-l lansezi \n atmosfer`; aici se prezint`
serioase dificult`]i. Asupra acestui subiect s-au emis
p#n` acum un anumit num`r de proiecte, dar
majoritatea autorilor lor aveau \n vedere, mai ales,
lansarea de aeroplane cu pilot, dar f`r` motor. Exist`
ast`zi c#teva aeroplane cu motor, dar noi credem c`
experimentatorii lor nu s-au hot`r#t \nc` asupra
modului de lansare la care se vor opri; este o chestiune
grav`, \nc` \n studiu”.

TRAIAN VUIA
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Caracteristicile avionului “Vuia
nr. 1” (conform brevetului de inven]ie
intitulat “Aeroplan-automobil”, nr.
332106/15.05.1903, înregistrat de
Traian Vuia în Fran]a):
 monoplan;
 arip` oscilant`, f`r` ampenaj orizontal;
 echilibru pendular [i longitudinal;
 cârma numai de direc]ie, f`r` deriv`;
 anvergura aripilor: 8,7 m;
 profunzimea aripilor: 2,4 m;
 suprafa]a de sustenta]ie: 20 mp;
 greutatea aparatului f`r` pilot: 195
kg;
 greutatea aparatului cu pilot: 251 kg;
 tren de aterizare (premier`): 4 ro]i
cu pneuri (ro]ile din fa]` erau prev`zute
cu amortizoare elastice – inova]ie – [i
erau, de asemenea, orientabile);
 elicea: tip Tatin, tractiv` cu 2 pale,
pasul constant de 2,4 m [i diametrul de
2,2 m;
 tura]ia elicei: 450 rot/min;
 trac]iunea elicei la punct fix: 45 kg.
 motor cu anhidrid` carbonic` (un
Serpollet, transformat radical de Vuia),
de 20 CP.
Cu avionul “Vuia nr. 1”, Traian Vuia
a efectuat urm`toarele zboruri:
18 martie 1906, la Montesson,
12 m;
 12 august 1906, la Issy-lesMoulineaux, 10 m;
 19 august 1906, la Issy-lesMoulineaux, 24 m.
Dup` zborul din 19 august 1906,
Vuia a transformat aparatul, care a
devenit, astfel, “Vuia nr. 1 bis”.
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Par]ial, Vuia a conceput ma[ina sa de zburat în
iarna anului 1901–1902, la Lugoj, iar în iarna anului
1902–1903, la Paris, a terminat în cele mai mici detalii
proiectul aeroplanului-automobil. Materializarea acestui
proiect întârzia, îns`, din cauza greut`]ilor materiale
aproape insurmontabile.
Gra]ie încrederii [i patriotismului lugojenilor, precum
[i ajutorului lui Coriolan Brediceanu, s-a adunat fondul
necesar pentru construirea ma[inii: 1.800 de coroane
austriece, ceea ce, în 1903, echivala cu 2.000 de
franci francezi.
Construirea aparatului a început în toamna anului
1903, iar \ntreaga parte mecanic` a ma[inii, cu excep]ia
motorului, a fost terminat` în februarie 1905.
În toamna anului 1904, Vuia a \nceput s`
construiasc` motorul, iar în august 1905, în atelierele
Hockenjos [i Schmitt, unde se fabrica [i elicea,
a început montarea ma[inii. Avionul complet, gata de
zbor, a fost terminat, dup` multe peripe]ii, în decembrie
1905.
Avionul „Vuia nr. 1” este compus dintr-un cadru
triunghiular pe care este fixat un motor vertical de 20
CP, func]ionând cu anhidrid` carbonic`. Acest motor
ac]ioneaz` o elice cu diametru corespunz`tor, fixat` la
extremitatea anterioar` a arborelui orizontal al motorului.
La partea dinapoi a cadrului este montat` o cârm`
vertical` de direc]ie mobil`, care se mi[c` în jurul a
dou` [arniere. Cârma este ac]ionat` de pilot prin
intermediul a dou` corzi de pian (sârm` de o]el).
Aparatul dispune la baz` de un c`rucior cvadriciclu,
fixat de cadrul triunghiular prin patru montan]i paraleli
din tuburi de o]el, în form` de cadru, care pleac` de la
[asiul cvadriciclului, din dreptul axelor ro]ilor. Ace[ti
montan]i – doi de fiecare parte – se întâlnesc la cap`tul
superior al lungimii lor sub un unghi ascu]it, unindu-se
la vârf în centrul traverselor paralele care înt`resc
cadrul triunghiular, [i sunt fixa]i în dou` articula]ii.
Vârfurile montan]ilor – din dreapta [i stânga – sunt
legate între ele prin axul articula]iilor care suport` cadrul
superior.
Traian Vuia a modificat sistemul de fixare al
arm`turii aripilor, aplicând un dispozitiv de prindere
diferit. Prin aceast` modificare, Vuia a dat aripilor mai
mult` solidaritate, dar [i coeficientul de elasticitate
necesar suprafe]ei portante, supus` – pe p`mânt
sau în aer – curen]ilor aerieni.

Organele componente ale avionului sunt astfel
constituite încât s`-i permit` deplasarea pe p`mânt
ca un automobil, iar ridicarea în atmosfer`
corespunz`tor dorin]ei pilotului.
Dirijarea în plan orizontal a avionului pe p`mânt
[i în zbor este asigurat` cu o cârm` de direc]ie montat`
la partea dinapoi. Mecanismul de manevrare este
constituit dintr-un volan, asem`n`tor cu cel al
automobilelor.
Pentru a ob]ine dirijarea aparatului în plan
vertical, inventatorul ac]iona un dispozitiv de rotire,
asupra unui pinion întreg. Astfel, aripile, motorul,
elicea [i cârma de direc]ie luau aceea[i pozi]ie în
raport cu orizontala, urmând mi[carea imprimat`
cadrului mobil.
În afar` de conceperea [i construc]ia suprafe]elor
de sustenta]ie (celula propriu-zis`), de inven]ia [i
construc]ia motorului, una din problemele cele mai
greu de rezolvat era lansarea aparatului în atmosfer`
– problem` a c`rei rezolvare a fost, de asemenea,
hot`râtoare pentru realizarea zborului mecanic.
Zborul, posibil numai prin vitez`, cerea un
dispozitiv, un mijloc oarecare pentru a imprima
aparatului viteza necesar` sustenta]iei, pentru ca
avionul s` p`r`seasc` contactul cu p`mântul prin
mijloace proprii de bord, f`r` interven]ia vreunui
dispozitiv exterior. Trebuia, deci, g`sit` o modalitate

Planurile originale
ale avionului
“Vuia nr. 1” (schi]`)
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CENTENAR “TRAIAN VUIA”
care s` creeze viteza ini]ial`. Energia produs` de
motor, transmis` organului de propulsie – elicea –,
trebuia imprimat` întregului avion, pentru ca el s` se
poat` deplasa [i rula pe sol într-o mi[care rectilinie
cu ajutorul unui sistem intermediar, astfel încât
rularea pe p`mânt s` fac` posibil` decolarea la o
vitez` bine determinat`.
Pentru a rezolva aceast` problem`, Traian Vuia
a cump`rat, cu câ]iva franci, de la un vânz`tor de
fiare vechi, un motor de automobil cu abur Serpollet,
care de]inea recordul de vitez`, foarte fiabil pentru
timpurile acelea. Motorul nu avea îns` puterea maxim`
necesar` ca s` poat` fi folosit [i în avia]ie. Cânt`rea
prea mult pe cal putere. Dar Vuia îl transform` radical,
îi schimb` caracteristicile principale, aduce modific`ri
regimului de func]ionare, amelioreaz` raportul dintre
greutatea motorului [i energia furnizat` pe cal putere
[i diferitele organe de func]ionare. Într-un cuvânt,
adapteaz` motorul necesit`]ilor sale.
Caracteristicile erau urm`toarele: orizontal, în
linie, cu patru cilindri [i cu efect simplu. Înc`lzirea se
f`cea cu petrol lampant prin 12 becuri Bunsen de
construc]ie proprie. Rezervorul cu anhidrid` carbonic`
(CO2) lichid` avea o capacitate de 13 litri. Greutatea
total` împreun` cu accesoriile – rezervoare,
combustibil etc. – era de 105 kg. Motorul furniza 20

Planurile originale
ale avionului
“Vuia nr. 1” (elicea)
CP timp de 5 minute, ceea ce era suficient pentru ca
s` se poat` face experien]ele prev`zute.
Motorul astfel transformat de Vuia avea o
particularitate deosebit`, pe care trebuie s` o subliniem,
dat` fiind importan]a ei: motoarele Serpollet erau cu
abur, pe când la motorul lui Vuia aburul a fost înlocuit
cu anhidrid` carbonic`. Printr-un dispozitiv special,
anhidrida carbonic` ajungea în cazan în stare lichid`.
C`ldura latent` de vaporizare a anhidridei carbonice
era produs` de arderea petrolului lampant în cazan [i
nu împrumutat` direct lichidului însu[i. „Aceast` nou`
utilizare a motorului cu vapori este extrem de
interesant` [i constituie una din principalele originalit`]i
ale inven]iei lui Vuia”, scria Fournier în revista La
Nature, nr. 1733, din 11 august 1906, p. 166.
Totodat`, Traian Vuia a înzestrat aparatul s`u cu
un sistem mecanic pentru decolare [i aterizare, care
se deosebea radical de cele contemporane lui. El a
montat aparatul de zburat – celul` [i motor – pe un
c`rucior purt`tor (tren de aterizare) cu patru ro]i
cu pneuri, precum cele de biciclet`, dar cu diametru
mai mic [i mai groase. Ro]ile dinainte erau prev`zute
cu amortizoare elastice – o inova]ie –, pentru a
putea mic[ora efectele [ocului în momentul când,
dup` zbor, aparatul relua contactul cu p`mântul. Ro]ile
din fa]` erau orientabile [i ac]ionau concomitent cu
cârma de direc]ie.
Vuia a inventat aceste amortizoare pentru aparatul
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Planurile originale ale avionului
“Vuia nr. 1” (motorul cu anhidrid` carbonic`)
s`u „Vuia nr. 2”, în anul 1907. Sim]ind interesul pe
care-l prezint` amortizoarele sale pentru automobil, el
a oferit inven]ia sa unui constructor de amortizoare.
De re]inut este faptul c` trenul de aterizare
preconizat [i adoptat de Vuia, cu toate modific`rile
cerute de progresul tehnicii aeronauticii moderne,
principiul lui de baz` este aplicat [i în zilele noastre,
devenind clasic în construc]ia de avioane.
La vremea respectiv`, to]i cercet`torii
care se ocupau cu problema zborului
mecanic, v`zând c` încerc`rile lor de
lansare în atmosfer` a aparatelor sunt
zadarnice, au renun]at la metodele originale
imaginate [i experimentate de ei [i [i-au
îndreptat privirile spre calea cea mai
ra]ional`, înzestrând aparatele cu tren de
aterizare, sistem care fusese adoptat de
Vuia.
De asemenea, datorit` cuno[tin]elor
sale de aerodinamic` aplicat`, Vuia [i-a
dat seama de existen]a unor factori
invizibili în atmosfer`, \n momentul
\n care avionul se deplaseaz` cu o vitez`
oarecare. Aceasta o dovede[te faptul c`, pentru a
mic[ora pe cât posibil rezisten]ele la avansare în aer
a aparatului, a acoperit cu o învelitoare (din pânz`
cusut` pe o carcas` metalic`, în form` de piramid`
triunghiular`) partea dinainte a motorului, ]inând seama
de sensul de înaintare, dinspre elice.
Un alt aspect ce trebuie remarcat este faptul
c` pentru avionul s`u, Vuia a recurs la o singur` elice
de tip Tatin.
Elicea, cu butucul turnat din bronz [i prelucrat,
avea dou` pale, formate fiecare din dou` lonjeroane de
o]el plin, care îi formau scheletul. O serie de nervuri de
o]el, asem`n`toare cu nervurile ce intr` în construc]ia
aripilor de mai târziu, erau fixate pe lonjeroane. Aceste
piese constituiau arm`tura elicei. Întregul sistem era
învelit cu m`tase natural` fin` [i acoperit cu lac, ca s`
opun` mai pu]in` rezisten]` scurgerii fileurilor de aer.
Adoptarea de c`tre Vuia a unei singure elice la
avion nu e lipsit` de intui]ii geniale. Pe vremea aceea,
aproape toate proiectele [i modelele de
aparate de zbor
zbor,, în m`rime natural` sau la
scar` redus`, erau echipate cu dou` elice,
care se învârteau în sens contrar. Deoarece s-a
crezut, timp îndelungat, c` avionul trebuie neap`rat
s` fie echipat [i propulsat cu ajutorul a dou` elice.
Constructorii se temeau c` o singur` elice ar putea
da na[tere la un cuplu de ranversare periculos.
Aceast` inova]ie [i contribu]ie valoroas` a lui

Vuia nu a fost luat` în considerare [i nici relevat`
cum se cuvine în istoria avia]iei. Deasupra ei s-a
a[ternut pe nedrept colbul uit`rii. A o reafirma ni se
pare o obliga]ie [tiin]ific`, un gest obiectiv de
recunoa[tere. {i aceasta cu atât mai mult cu cât
Vuia adoptase solu]ia înfruntând toate opiniile, chiar
ale unor savan]i de cert` reputa]ie.
Încheiem aceast` enumerare cu o opinie a lui
Vuia în leg`tur` cu aceast` problem`, mult discutat`
pe vremea aceea.
„Trebuie s` observ`m c`, la început, toate
proiectele de aeroplane (Ader, Maxim, Langley,
Tatin, Wright) aveau dou` elice care se învârteau
în sens invers una fa]` de cealalt`. Se credea
c` o singur` elice ar putea da loc la un cuplu de
r`sturnare. În adev`r, aeroplanul fra]ilor Wright
avea dou` elice, proiectul lui Tatin tot dou`,
aeroplanul Blériot–Voisin avea, de asemenea,
dou` elice. Aeroplanul Voisin nu mai avea decât
una singur`. Când în mai 1903, am stat de vorb`
cu V. Tatin despre aeroplanul meu, una din
criticile pe care mi le aduse a fost a[ezarea unei
singure elice. În cursul probelor, aceast` a[ezare
a unei singure elice s-a dovedit a fi bun` [i a
fost urmat` de to]i experimentatorii. {i anume
de Santos-Dumont, Blériot, Voisin [i chiar de V.
Tatin însu[i”.
Iat`, subliniat` obiectiv ([i cu modestie!)
contribu]ia tehnicianului român într-o problem`
esen]ial` pentru progresul avia]iei.

Documentar realizat de
c`pitan MIRCEA BARAC
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Mi-4 a fost primul tip de
elicopter din dotarea For]elor
Aeriene Rom#ne

6(0,&(17(1$58/
(/,&237(5,^7,/25
|n luna iunie a acestui an, s-au \mplinit 50 de ani
de c#nd armata noastr` a primit \n dotare elicoptere.
Mai precis, pe 10 iunie 1956, a sosit \n Rom#nia
primul elicopter Mi-4, cu num`rul 127 pe fuzelaj. Azi,
la o jum`tate de secol de la acel moment, b`tr#nul
aparat „se odihne[te”, dup` mii de ore de zbor, la
muzeu. Era destinat pentru misiuni de transport,
cercetare, salvare \n terenuri greu accesibile sau din
zbor la punct fix, atacul trupelor terestre, blindate,
puncte \nt`rite. Ca armament, avea o mitralier`
calibru 12,7 mm [i, ulterior, dou` blocuri de rachete
S-5 fixate \n exteriorul fuzelajului. Putea transporta
un autoturism de teren GAZ sau IMS, cu [ofer sau 8
r`ni]i pe t`rgi, sau un tun de 75 mm cu servan]i ori 14
militari echipa]i de lupt`. Dezvolta o vitez` maxim`
de 210 km pe or`, avea un plafon maxim de 6.000 de
metri, iar autonomia de zbor era de 400 km. Putea
executa zbor ziua [i noaptea \n toate formele de
teren [i condi]iile meteorologice.
La acea dat`, aveau elicoptere \n \nzestrare
doar For]ele Aeriene ale SUA, URSS, Fran]ei [i
Angliei. |n centrul [i sud-estul Europei – ne-a
\ncredin]at comandorul (r) Vasile Iura[cu, unul din
pionierii acestor tipuri de aparate [i primul comandant
de regiment al singurei unit`]i de acest gen \n 1965 –
eram prima ]ar` care dispunea de elicoptere.
|n vederea trecerii la exploatarea noii aeronave,
\n cadrul Regimentului 108 Avia]ie Transport s-a
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\nfiin]at, \nc` din luna februarie, o escadril`, cu trei
patrule, comandat` de c`pitanul Ion Repede. Iura[cu
era comandantul patrulei 1. Avea gradul de locotenentmajor, zburase avionul cu reac]ie MiG-15, precum [i
avioane clasice, cu piston.
La 15 iunie au \nceput cursurile cu pilo]ii [i
tehnicienii \n vederea \nceperii zborului, cursuri
finalizate la 20 august, cu un examen riguros, la care

s-au ob]inut rezultate foarte bune. Se \nv`]a \ntr-un
ritm extraordinar. Instructorii [i lectorii sovietici erau
uimi]i de capacitatea de memorare a tinerilor ofi]eri,
mai[tri [i subofi]eri rom#ni. Examinarea s-a f`cut
sub conducerea unei comisii de la Comandamentul
Avia]iei, \n frunte cu generalul comandat Constantin
{andru, care le-a spus c` vor intra \n istorie. {i au
intrat.

1956. Primii 4 pilo]i de elicoptere din Rom#nia. De la st#nga la dreapta:
lt.major Gheorghe Dinu, lt. major Gheorghe Leahu, cpt. Ion Repede,
cpt. Cerkaski (pilot instructor – URSS), lt. major Vasile Iura[cu
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Ziua de 25 august a marcat \nceputul zborului
pe aerodromurile Pipera [i Clinceni, cu patru pilo]i:
c`pitanul Ion Repede, locotenen]ii-majori Gheorghe
Dinu, Vasile Iura[cu [i Gheorghe Leahu. Etapa de
trecere s-a terminat pe 24 octombrie, cu examen de
brevetare [i apoi de atestare ca instructor. Fiecare
dintre cei patru zburase, \n numai dou` luni, 45 de
ore, o performan]` extraordinar`, de[i au fost [i multe
greut`]i: instruire pe un singur elicopter, care impunea
verific`ri [i lucr`ri tehnice \nainte [i dup` zbor, lucr`ri
regulamentare dup` 25, 50, 100 de ore de zbor,
defec]iuni inerente, lipsa pieselor de schimb. Dar
startul fusese luat \n for]`.
Pentru avia]ie \ns`, \n anul urm`tor se
prevesteau vremuri grele, reduceri masive de efective.
Care s-au [i produs par]ial, prin unele restructur`ri.
Escadrila de elicoptere a fost desfiin]at`, r`m#n#nd
numai o patrul`. Regimentul din care f`cea parte,
restructurat [i el, s-a unit cu un altul, lu#nd fiin]`
Regimentul 99 Avia]ie Transport.
Dup` [ase ani, \n 1962, escadrila avea s` fie
re\nfiin]at`. |ntre timp, au fost aduse alte elicoptere,
num`rul lor ajung#nd la [apte. |ncepe a doua etap` a
instruirii elicopteri[tilor, c#nd sunt forma]i 20 de pilo]i.
S-a trecut, totodat`, la \ntrebuin]area \n lupt`: misiuni
de transport, de cercetare, \n exerci]ii [i aplica]ii. Au
fost efectuate, \n acela[i timp, misiuni de salvare,
elicopterele au readus, ca de altfel \n \ntreaga lor
existen]`, speran]a de via]` \n r#ndul a zeci [i zeci
de oameni afla]i \ntre via]` [i moarte \n mun]i, \n
localit`]i izolate de n`me]i de z`pad` sau \ncercuite
de ape. De asemenea, un alt tip de elicopter, Mi-1, [i
varianta acestuia, SM-2, a fost adus \n ]ar` al`turi de
Mi-4. Instructorii militari au preg`tit pilo]i din Ministerul
de Interne [i din Avia]ia Civil`
pentru trecerea pe elicoptere.
Ciudata, la \nceput, „libelul`“,
a devenit foarte \ndr`git`,
c`utat`, se apela la „ea”
pentru diverse misiuni,
conduc`torii armatei [i ai ]`rii
foloseau elicopterele \n multe
din deplas`rile lor urgente pe
c#mpuri de aplica]ii, \n
poligoane, \n zone greu accesibile.
Tot mai mul]i pilo]i [i
tehnicieni cereau ei \n[i[i s`
treac` la elicoptere, se
preg`teau asiduu, deveneau
speciali[ti pe noile aparate.
A[a a luat fiin]`, \n
septembrie 1965, Regimentul
94 Elicoptere cu garnizoana Pilo]ii [i tehnicii
la Alexeni, nu departe de
Urziceni, din care a avut onoarea s` fac` parte, \nc`
din primii ani ca locotenent pilot, [i autorul acestor
r#nduri. Avea dou` escadrile, una de Mi-4 [i alta de
SM-2. Cu \ncadr`ri complete. Cu pilo]i, tehnicieni,
mecanici de bord [i personal de deservire devotat,
d`ruit, foarte bine preg`tit. Era singura unitate din
]ar` unde se formau pilo]ii [i tehnicienii de elicoptere,
veni]i de la avia]ia clasic` dar, destul de mul]i [i de la
cea reactiv`, supersonic`. Pilo]i clasa 1 pe avionul
MiG-21, aflat pe atunci \n prima decad` a \ntrebuin]`rii
sale, veneau la Alexeni s` completeze efectivele de
personal ce deservea noul tip de aparat de zbor.
Apoi, pilo]ii au \nceput s` fie forma]i la {coala de
Ofi]eri de la Boboc–Buz`u.
Era etapa a treia, cum o caracterizeaz`
comandorul (r) Vasile Iura[cu. Plin` de evenimente
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ce fac cinste singurei unit`]i
din ]ar` de elicoptere. Care
particip` la aplica]ii cu
trageri de lupt` \n poligonul
de la M`lina, la zboruri \n
mun]i, deasupra m`rii, \n
Delt`, practic \n toate zonele
]`rii, datorit` diversit`]ii
misiunilor primite. Numele
ofi]erilor Ion Ghinea,
Constantin Nae, Vasile
Iulic`, Mihai Fitcal, Teodor
Condruz, Vasile Cuciureanu,
Savu Turea, Mihai B`lilescu,
Carol Covaci, Victor Loter,
Miron R#nditean, Nicolae
Licu, Nicolae Grigorescu –
pentru a aminti numai Elicopterul SM-2 a intrat \n dotarea For]elor Rom#ne
\n anul 1962
c#]iva, devin foarte cunoscute prin intermediul massmedia civil` [i militar`. Care nu preget` s` reflecte la
Altele, aveau s`-[i arate calit`]ile \n ]`ri cu tradi]ii
superlativ activitatea neobosit` a acestor pilo]i [i a
mai modeste.
mecanicilor de bord, cum ar fi \nl`turarea efectelor
Pilo]ii rom#ni s-au f`cut remarca]i \n ]`ri din
devastatoare ale inunda]iilor din anii 1970 [i 1975 sau
Europa dar [i \n \ndep`rtatul Mexic, cum a fost cazul
executarea de misiuni dintre cele mai riscante \n
comandorului Mihai Fitcal. Sau al comandorilor Vasile
folosul economiei na]ionale. Astfel, elicopteri[tii acelor
Iura[cu [i C#rstea \n Austria, unde au cucerit inimile
vremuri au contribuit la construirea Transf`g`r`multor admiratori ai slujitorilor cerului. Au zburat cot
[anului, a platformelor de foraj maritim, Hidrocentralei
la cot [i la un \nalt nivel de performan]` cu pilo]ii
Voineasa sau a sistemului energetic na]ional prin
Regimentului de elicoptere de la Lintz.
transportarea, \n zonele de munte [i greu accesibile,
|n Angola, comandorul Nicolae Licu [i camarazii
a st#lpilor de \nalt` tensiune, a Canalului Dun`re –
s`i i-au \nv`]at pe tinerii din \ndep`rtata ]ar` african`
Marea Neagr` [i a multor alte obiective.
tainele zborului cu elicopterul rom#nesc, \n {coala
|n tot acest timp, la locul cuvenit s-au situat,
militar` de ofi]eri fondat` de Rom#nia \n acest stat.
fire[te, [i misiunile militare.
|n marile [i riscantele lor misiuni, cu caracter
militar sau civil, pilo]i de
elicoptere au pl`tit cu
via]a. Ei au dus la escadrilele din ceruri cuv#ntul
[i spiritul de d`ruire total`
al elicopteri[tilor. Cu ce
au avut mai de pre] au
semnat aportul lor la
victoria Revolu]iei din
decembrie 1989 [i c#]iva
elicopteri[ti. Ei sunt eroii
martiri ai acestui gen de
avia]ie, la afirmarea c`ruia
au trudit, deopotriv`, to]i
tehnicienii, speciali[tii,
lucr`torii de stat major,
\ntregul personal ce [i-a
f`cut datoria sub drapel
\n to]i ace[ti ani de
primei escadrile de elicoptere din Rom#nia – Pipera, 1956 semicentenar. To]i ar
merita eviden]ia]i aici, ca
|n scurt timp, \n dotarea elicopteri[tilor au intrat
\ntr-o coloan` f`r` sf#r[it a performerilor. Care dup`
elicopterele cu reac]ie Mi-8, IAR-330 Puma,
2002 au scris o alt` etap`. Mai complex`. Mai dinamic`.
IAR-316. Au luat fiin]` alte unit`]i de elicoptere: la
Cu misiuni NATO sau de parteneriat \n ]ar` sau peste
Boteni – Titu, Tuzla, Sibiu, Caransebe[, Tecuci, dar
hotare. Cu elicoptere IAR-330 Puma sau mai noile
[i \n alte locuri. Au fost aduse elicoptere speciale din
IAR-330 SOCAT, ale c`ror calit`]i le-au admirat englezii,
Fran]a pentru transport VIP. {efi de state din \ntreaga
francezii, germanii, americanii [i multe alte na]ii.
lume, regi [i \mp`ra]i, prim-mini[tri aveau s` fie
Sunt alte vremuri. De mai temeinic` implicare [i
\nc#nta]i de modul cum s-au sim]it la bordul
de infinit mai mare r`spundere, cu iz de misiune de
elicopterelor din dotarea For]elor Aeriene Rom#ne.
importan]` na]ional` [i interna]ional`, la care s-a ajuns
Era etapa a patra. Dens` \n transform`ri, \n realiz`ri.
[i datorit` celor ce \n urm` cu 50 de ani au trudit la
Rom#nia [i For]ele sale Aeriene aveau o puternic`
f`urirea acestui gen de avia]ie.
flot` de elicoptere, cum pu]ine ]`ri de talia ei aveau \n
lume. {i care a jucat un rol important \n acea vreme,
Comandor (r) PETRE B@N~
deoarece s-a \nfiin]at [i s-a dezvoltat o adev`rat`
fost
pilot [ef pe elicopterul Mi-4
industrie na]ional` de elicoptere. Unele au luat calea
Sudanului, duse pe calea aerului tot de pilo]i militari.
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in totdeauna, instructorul de
zbor a fost cel care a urcat în
aer tân`rul pilot, care a
preg`tit temeinic [i delicat întâlnirea cu
cerul a p`mânteanului de pân` ieri, care
a f`cut posibil` aceast` faimoas` profesie
[i a perpetuat-o prin decenii, multe cât
num`rul degetelor de la ambele mâini,
regenerând r`d`cinile ascunse ale
acestei profesii cere[ti, pentru zidirea
unui chip de om vecin cu nem`rginirea.
„Omul din cabina a doua” sau de pe
scaunul principal al postului de pilotaj
al oric`rei aeronave din lumea aceasta,
este acreditat cu acte \n regul` ca
cioplitorul în piatra de cea mai pur`
calitate a freaticului uman, piatr`
scump` [i rar` brodat` cu ghergheful
unui ales neologism sufletesc, modelatorul lutului ancestral trecut cu suflare
\n rostuiri de fiin]e umane ridicate în
cerul p`s`rilor, ziditorul celui mai
complex tip de soldat modern – pilotul
militar.
Ast`zi, când evolu]ia aeronavelor
moderne impune propor]ional [i cu
accent pronun]at adaptarea continu` a
sistemului de preg`tire, când simulatoarele de zbor performante, cu
silogisme confec]ionate ad-hoc, tind s`
„umbreasc`“ rolul instructorului de
zbor, când solu]iile savante convertite
\n variante constructive de excep]ie ale
aeronavelor militare de ultim` genera]ie
„împart” sarcinile de la bord între pilot
[i tr`g`tor aerian, aparent, instructorul
de zbor nu mai are treab`...
În realitate, totul, dar absolut totul,
este altfel. Delicat [i extrem de fragil,
zborul se înva]` în avion. Arip` lâng`
arip` [i via]` lâng` via]`. Minte lâng`
minte. Pentru c` fierului, nu-i curge
sânge prin vene. Simularea este un joc.

Pilotul Adrian Coltuc [i
instructorul de zbor
Emilian Vi[oiu
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INSTRUCTOR DE ZBOR
LA {COALA REGELUI AER

Iar zborul [i lupta r`mân o realitate.

{OIMII |N~L}IMILOR
Bac`ul incumb` ideea de zbor. Adun`
laolalt` imaginea frumoas` a cerului de zi
ori de noapte [i, deopotriv`, r`sf`]ul
r`s`ritului din dimine]ile somptuoase ale
ora[ului moldav, \ns` cel mai des este
br`zdat prin ]arina cerului de traiectoriile
s`getate ale avioanelor de lupt`. Doar o
clip` oprit l#ng` s`la[ul celor care fac “bun
de zbor” oamenii, am desc#ntat
\n]elesurile. F`r` fasoane [i f`r` ifose,
direct, egal [i condescendent, colegii mei
de arip` [i-au spus p`sul, \nv`]ul [i
dezv`]ul, greul [i u[orul din via]a de
instructor de zbor. Iam ascultat t`cut, ca
s` [tie sigur c`-i
\n]eleg. Am reaflat
cumin]enia puiului
de pilot din cartea
nescris` a pa[ilor
prin cer, recompun#nd secven]e clare
de deveniri umane
alese, r`s`rite din
vorbele simple ale
unor oameni vecini
cu cerul.
Gruparea
de
zbor din “Grupul
Avia]ie {coal`” –
Boboc, dislocat` pe
aerodromul Bac`u,
este format` din trei
escadrile \nzestrate
cu trei tipuri de
aeronave. Dac` escadrila condus` de
c`pitan-comandorul

Laurian Anastasov, \nzestrat` cu avioane
MiG-21 LanceR, la momentul document`rii era angrenat` \n preg`tirea [i
executarea tragerilor reale de noapte,
restul grup`rii apar]in#nd {colii de
Aplica]ie pentru For]ele Aeriene executa
zbor de instruc]ie de zi cu studen]ii anului
III [i IV, av#nd \n compunere [i ofi]erii
afla]i la parcurgerea cursului de baz`.
|n scurta pauz` dintre dou` zboruri,
jos l#ng` avionul IAR-99 {OIM cu care
tocmai a aterizat, comandorul Remus
FLORINCA – comandantul grup`rii de
zbor aflate pe aerodromul Bac`u – mi-a
detaliat obiectivele imediate: “ Cu
aproximativ 30 de pilo]i afla]i la instruirea
\n zbor, at#t studen]i ai Academiei For]elor
Aeriene c#t [i sublocotenen]i care
parcurg cursul de baz`, gruparea de zbor
subsonic \nzestrat` cu aeronave de [coal`
[i antrenament L-39 Albatros, IAR-99
Standard [i {OIM, are de realizat un plan
de zbor generos. Fiecare pilot aflat \n
instruire are planificate peste 35 de ore
de zbor, iar realiz`rile de p#n` acum ne
situeaz` la aproximativ 50 la sut` din
volumul antrenamentului planificat.
Ritmul de trei starturi de zbor pe
s`ptam#n`, ]in#nd cont [i de disponibilitatea avut`, asigur` un ritm acceptabil
at#t pentru pilotul aflat \n instruire \n zbor,
c#t [i pentru tot personalul tehnic [i de
asigurare de aerodrom.”
Nu to]i pilo]ii devin instructori de zbor.
Nu to]i instructorii de zbor sunt la fel. Iar
înainte de a fi instructor, trebuie s` te
dovede[ti un pilot foarte bun [i un om ales.
Trebuie s`-]i afli ]ie însu]i limitele, s` ]i le
respec]i, ca apoi s` fii capabil a le afla pe
ale celorlal]i, mici [i tineri, impunându-le
discret [i tenace s` [i le respecte. Nu-i loc,
aproape de soare, de jum`t`]i de m`sur`.
|ntre instructorii de zbor care urc` \n
avioane tinerii pilo]i, este greu de f`cut o
ierarhie. To]i sunt foarte buni. |ncerc s`-l
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provoc pe locotenent-comandorul Daniel
LUNGU, unul dintre “veteranii” aeronavelor de [coal`, cu nu mai pu]in de 16
promo]ii de studen]i trecu]i prin cabina
avioanelor reactive, la o discu]ie despre
colegii s`i: “Este o profesie care se pune \n
valoare, care <<se vede>> doar prin pilotul
care se na[te. Doar prin omul care va merge
\n unitatea de lupt` [i va des`v#r[i munca
noastr`. Poate de asta este greu s` m`
g#ndesc la o ierarhie. Nu pot ierarhiza, \ns`
cunosc oameni foarte buni printre colegii
mei, instructorii de zbor. |mi trec prin minte
numele locotenent-comandorului Emilian
Vi[oiu [i a c`pitanului D`nu] Sava de la
aeronavele IAR-99 {OIM, a locotenentcomandorilor Iulian Iamandi [i Mihai
Grosu - instructori pe avioanele IAR-99
Standard, sau a locotenent-comandorului
C`t`lin Sl`tineanu [i c`pitanului Teodor
Timofte de la L-39 Albatros. Despre cei mai
v#rstnici, <<galona]i>> cu nev`zute trese
ale cercurilor de via]` l#ng` r`d`cina
stejarului care a \nsemnat zborul rom#nesc
descifrat de-a lungul anilor la Boboc, nici
nu mai spun. Ei se afl` <<sadi]i>> \n tot
at#]ia pilo]i buni care ast`zi zboar` \n bazele
aeriene rom#ne[ti.”
Zborul cu un pilot tân`r poate fi o
bucurie. Chiar dac` sunt multe de spus [i
ar`tat, un zbor devine împlinire atunci când
împreun`, inim` lâng` inim`, pui ro]ile pe
pista de acas`, iar o dat` cu oprirea
motorului la gurile de alimentare cu petrol,
se a[terne t`cerea [i lini[tea de dup` zbor
când încep gândurile s` vorbeasc`...
B`tea soarele în poarta amurgului,
urma “b`t`lia” de noapte cu bombardamente reale a supersoni[tilor de la
MiG-21 LanceR, iar eu \ncheiam scurtul
raid printre instructorii de zbor.
|n fa]a mea, merg#nd agale ca dup` o
zi de trud` pe cerul \nchipuirilor r`zboinice,
doi oameni: instructorul [i elevul. Mergeau

Comandorul Remus Florinca este \nainte de toate instructor de zbor
amândoi pe jos c`tre
popot`, vorbindu-[i. Mai
mult elevul decât instructorul. A[a este dup` zbor:
cu ochii pe cer, picioarele
pe p`mânt, mintea limpede
[i inima cald`, începe
povestea. Când avioanele
tac, dormindu-[i somnul
lor de avioane, când
oamenii pleac` [i aerodromul redevine câmp de
zbor în loc de poart` a
cerului, pilotul t\n`r, fiin]a
aceea c`reia într-un zbor
cât un fulger încerci s`-i
spui [i ar`]i ce este de spus
[i ar`tat \n avioane, vorbe[te. Spune tot. Nu tot ce
ai spus tu acolo sus, ci tot
ce el a în]eles. {i, a
în]eles bine. {i oameni [i

...urmeaz` alte decol`ri

A fost un zbor
\n dubl`
comand`...

avioane, trud` [i frumuse]e, elegan]` [i
destin, demnitate [i onoare, v`zut [i
nev`zut, munc` anonim` [i izbânzi
neacordate, victorii smulse cerului [i
coborâte în lume, toate, dar absolut
toate iscate în via]` sub zodia zborului.
Iar dac` nu mai [tiu exact cuvintele pe
care puiul de pilot le spunea
instructorului s`u, [tiu sigur \ns` c` [i
eu am avut parte de instructori de zbor
excep]ionali.

Comandor
DUMITRU BERBUNSCHI
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|N SPATELE
UNUI VIS
Moto:
„M` nasc, tr`iesc, m`-nal] [i apoi
dispar.
{i apusul meu s` fie totu[i
r`s`rit!”
(Eugen Jebeleanu)
Via]a e un joc dur [i halucinant.
Via]a te oblig` s` alegi, s` ri[ti, s`
„urci” [i s` „cazi”... Via]a te provoac`
[i trebuie s-o \nfrun]i! |ndr`zne[te!
C#nd vezi o aeronav`, prima
dorin]` care-]i hr`ne[te visele e
aceea c` „vreau [i eu s` pilotez”.
For]ele Aeriene, \ns`, nu \nseamn`
numai pilo]i. Pentru ca un avion sau
un elicopter s` decoleze, trebuie s`
colaboreze: pilo]i, ofi]eri, mai[tri,
subofi]eri, militari angaja]i pe baz`
de contract, personal civil
contractual – to]i \[i dau concursul
pentru realizarea acestui eveniment.
Un corp aparte \n acest amalgam
profesional este cel al mai[trilor
militari. Fie c` este vorba de avia]ie,
artilerie [i rachete sol-aer sau
radioloca]ie, ace[tia \[i fac meseria
zi de zi.
La {coala Militar` de Mai[tri [i
Subofi]eri a For]elor Aeriene „Traian
Vuia” se preg`tesc cadrele care \[i
vor \mbr`]i[a meseria la finalizarea
cursurilor.
PASIUNEA, DEVOTAMENTUL [i
|NDEM@NAREA \[i pun pecetea \n
preg`tirea zilnic`; sunt tr`s`turi
definitorii pentru noi, elevii acestei
[coli.
Pentru unii arta este, deseori,
asociat` cu lucruri realizate prin
migal`, lucruri frumoase, firave,
abstracte...
|ns` arta se ascunde \n orice
obiect, \n orice pies`, \n orice
comand`, \n faptul c` zilnic reu[e[ti
s` fii mai bun. Arta se reg`se[te \n
FIECARE meserie!
Implicarea noastr` \n activit`]ile
culturale, educative sau sportive
impresioneaz` prin rezultatele
dob#ndite la \nv`]`tur` [i \n
competi]ii.
|ndr`znim s` fim nelini[ti]i [i
nemul]umi]i c#nd nu ajungem la
punctul cel mai \nalt al reu[itelor [i
s` cerem c#t mai mult de la noi. S`
ne \mplinim visele!

Elev frunta[
IONELA BALANI{CU
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VIA}A {I ACTIVITATEA MAI{TRILOR
MILITARI, A SUBOFI}ERILOR, A
SOLDA}ILOR {I A GRADA}ILOR
VOLUNTARI DIN FOR}ELE AERIENE
|n For]ele Aeriene, corpul
mai[trilor militari [i al subofi]erilor reprezint` categoria de
personal militar profesionalizat
care define[te \n primul r#nd
specialistul [i apoi lupt`torul,
capabili s` asigure mentenan]a
tehnicii militare specifice [i s`
desf`[oare activit`]i [i ac]iuni
manageriale de baz`. Ace[tia sunt
completa]i de corpul solda]ilor
[i grada]ilor voluntari, care \[i
\ndeplinesc activit`]ile specifice
\n bazele aeriene, \n batalioanele
de radioloca]ie [i divizioanele de
rachete sol-aer, \n toate subunit`]ile [i forma]iunile subordonate.

Nivelul
de instruire
Procesul de formare [i dezvoltare profesional`
a mai[trilor militari [i subofi]erilor din For]ele Aeriene
se desf`[oar` \n conformitate cu actele normative
\n vigoare1 [i asigur` \nsu[irea ansamblului de
cuno[tin]e [i formarea competen]elor, deprinderilor
[i abilit`]ilor necesare pentru ca ace[tia s` se poat`
manifesta \n cele trei ipostaze esen]iale ale existen]ei
[i ac]iunii militare: „s` fie – s` [tie – s` fac`“.
Activitatea de formare a viitorilor mai[tri militari
de avia]ie, radioloca]ie, artilerie [i rachete sol-aer

se desf`[oar` conform exigen]elor unui \nv`]`m#nt
modern, de calitate. Elevii sunt motiva]i, ca urmare
a m`surilor \ntreprinse de comanda [colii pentru
asigurarea condi]iilor optime de cre[tere a
performan]elor [colare prin \mbun`t`]irea condi]iilor
de cazare [i de studiu (amenajarea unei s`li de
studiu moderne, a unui club av#nd \n dotare TV [i
anten` parabolic` etc.), cointeresarea elevilor prin
recompsense (acordarea de recompense \n bani
elevilor cu rezultate excep]ionale, desf`[urarea de
excursii la diferite obiective turistice [i istorice,
eviden]ierea \n fa]a forma]iei etc.) [i \nvoiri.
Mai[trii militari [i subofi]erii se formeaz` \n cadrul
{colii Militare de Mai[tri [i Subofi]eri [i se dezvolt`
profesional prin cursuri de nivel sau de carier`
organizate la {coala de Aplica]ie pentru For]ele
Aeriene de pe platforma Boboc.
De la \nceputul anului [i p#n` \n prezent,
aproximativ 80 de mai[tri militari [i subofi]eri au
participat la diferite cursuri de nivel, \n timp ce
cursurile de carier` au fost absolvite de peste 180
de mai[tri militari [i subofi]eri.
|n privin]a dezvolt`rii competen]elor lingvistice
la limbile str`ine, peste 70 de mai[tri militari [i
subofi]eri au urmat cursuri de nivel \n centrele de
\nv`]are a limbilor str`ine subordonate Statului Major
al For]elor Aeriene sau la Universitatea Na]ional`
de Ap`rare.
Preg`tirea responsabil`, conform standardelor,
a avut drept consecin]` selec]ionarea mai[trilor
militari [i subofi]erilor din Statul Major al For]elor
Aeriene pentru a participa la cursuri \n str`in`tate.
Astfel, avem mai[tri militari [i subofi]eri care au
urmat cursuri de leadership (Germania) [i cursuri
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de specializare pe noua tehnic` (Fran]a, SUA). |n
prezent, mai mul]i mai[tri militari clasa I urmeaz`
cursuri pentru a deveni evaluatori NATO, \n cadrul
programului TACEVAL.
|n prezent, \n For]ele Aeriene, 180 de mai[tri
militari [i subofi]eri sunt absolven]i cu diplom` de
licen]` a unei institu]ii de \nv`]`m#nt superior, 5
dintre ace[tia fiind \ncadra]i pe func]ii cu studii
superioare, respectiv func]ii de consilier al
comandantului pe probleme ale mai[trilor militari [i
subofi]erilor. Av#nd \n vedere importan]a acestei
func]ii \n structura categoriei noastre de for]e, s-au
f`cut propuneri, astfel \nc#t alte patru func]ii de
consilier s` fie prev`zute ca func]ii cu studii
superioare. De remarcat c` to]i consilierii
comandan]ilor din For]ele Aeriene au urmat cursul
de profil desf`[urat la {coala Militar` de Mai[tri a
For]elor Terestre de la Pite[ti.
|n concluzie, putem afirma c` la nivelul For]elor
Aeriene, procesul de transformare ofer` mai[trilor
militari [i subofi]erilor posibilit`]i de afirmare
deosebite, ca urmare a schimb`rii filozofiei privind
instruc]ia, \nzestrarea [i managementul personalului.
Iar accesul la programele de preg`tire are un caracter
motivant, deoarece se respect` principiul cel mai
bun merge mai departe [i se face pe baza criteriilor
de selec]ie stabilite \n acest scop, ale propunerilor
comisiilor de selec]ie [i ale rezultatelor concursului
de admitere.
Speciali[tii de avia]ie
au ca reper de baz`
\n desf`[urarea activit`]ii,
o singur` no]iune –
profesionalismul

|n ceea ce prive[te instruirea solda]ilor [i
grada]ilor voluntari, anul acesta s-au desf`[urat
cursuri avansate de instruire pentru gradul de
caporal, pe platforma Boboc, pentru un num`r de
peste 30 de solda]i [i grada]i voluntari (frunta[) \n
specialit`]ile avia]ie, artilerie [i rachete sol-aer [i
radioloca]ie.
Totodat`, aproximativ 120 de solda]i [i grada]i
voluntari au urmat cursuri avansate \n specialit`]i
precum infanterie, auto, N.B.C., comunica]ii [i
informatic`, \n institu]ii de \nv`]`m#nt din subordinea
Statului Major al For]elor Terestre. Aceste cursuri
sunt necesare pentru ob]inerea gradului de caporal,
grad ce constituie o condi]ie obligatorie pentru a
urma cursurile unei [coli de subofi]eri pe filier`
indirect`. De asemenea, un num`r de peste 20 de
militari din aceast` categorie au urmat cursuri \n
specialit`]i precum sanitar, geniu [i transmisiuni.
Un accent deosebit, la aceast` categorie de
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militari, trebuie pus pe instruc]ia
individual` de baz` (instruc]ie
de front, educa]ie fizic` militar`,
instruc]ia tragerii cu armamentul
individual, educa]ie militar` etc.)
[i mai ales pe preg`tirea de
specialitate (cunoa[terea
tehnicii militare pe care este
\ncadrat, \ntrebuin]area \n lupt`
a tehnicii militare etc.).

Ordinea [i
disciplina
militar`

Instruc]ie la material, \ntr-un divizion
de rachete sol-aer

De la \nceputul anului [i p#n` \n prezent, nu sau semnalat \nc`lc`ri grave ale ordinii [i disciplinei
militare cu impact negativ asupra imaginii corpului
mai[trilor militari [i subofi]erilor, militarilor [i grada]ilor
profesioni[ti. Au existat unele \nc`lc`ri ale normelor
privind portul ]inutei militare, care au fost remediate
pe loc, precum [i \ndeplinirea sub standarde a
atribu]iilor \n serviciul de zi, cei vinova]i fiind
aten]iona]i [i avertiza]i. Reiterez celor \n cauz` [i
pe aceast` cale, faptul c` normele privind disciplina
militar` trebuie asumate con[tient, deoarece
executarea serviciului militar \nseamn` \n primul
r#nd disciplin` [i suportarea
rigorilor vie]ii ost`[e[ti. Av#nd
\n vedere c` mai[trii militari
[i subofi]erii sunt educatori ai
propriilor subordona]i, exemplul personal trebuie s`
reprezinte litera de lege a
tuturor activit`]ilor desf`[urate.
|n alt` ordine de idei,
consider c` este necesar s`
se asigure o informare corect`
a mai[trilor militari [i subofi]erilor, elimin#ndu-se astfel
tendin]a de exagerare a
anumitor acte, fapte sau
atitudini negative, deoarece
zvonurile aduc prejudicii bunei
desf`[ur`ri a activit`]ilor din
cadrul unit`]ilor [i procesului de instruc]ie. Totodat`,
trebuie descurajat` tendin]a de „a te uita \n gr`dina
celuilalt” [i \ncurajat`, a[a cum am ar`tat mai sus,
aceea de a conduce prin exemplu personal.
Pentru \ndeplinirea acestor deziderate [i
realizarea deplinei transparen]e \n rela]iile cu
personalul din aria de responsabilitate, prin intermediul
celorlal]i consilieri din For]ele Aeriene s-a constituit
canalul de sprijin, cu ajutorul c`ruia orice militar
(maistru militar, subofi]er, soldat sau gradat voluntar)
poate s` aib` acces direct la informa]ie.

Nivelul calit`]ii
vie]ii [i moralul
Mai[trii militari, subofi]erii, solda]ii [i grada]ii
voluntari din For]ele Aeriene lucreaz` \n echipe de
lupt` sudate, \[i cunosc [i \[i \ndeplinesc cu exigen]`

atribu]iile de serviciu. Exist`, totu[i, anumite
probleme care induc o anumit` stare de \ngrijorare
[i iritare, precum:  instabilitate [i nesiguran]a
viitorului, \n special la personalul care \ncadreaz`
tehnica de radioloca]ie [i rachete sol-aer, mut`rile
succesive [i via]a departe de familie;  suprasolicitare datorit` insuficien]ei personalului; 
diminuarea veniturilor familiale ale cadrelor, datorit`
unor factori diver[i, precum: lipsa locurilor de munc`
pentru so]ii, scumpirea utilit`]ilor, naveta etc.; 
chiriile foarte mari \n raport cu veniturile (salariu
plus indemniza]ie de chirie), \n special \n cazul
mai[trilor militari [i subofi]erilor tineri (\n garnizoana
Bucure[ti chiriile ajung [i p#n` la 200 euro) [i
imposibilitatea achizi]ion`rii unei locuin]e.
La nivelul solda]ilor [i grada]ilor profesioni[ti exist`
unele probleme \n ceea ce prive[te contractul care
se \ncheie anual [i care face imposibil accesul la
creditele pentru bunurile de consum. Totodat`, la
re\nnoirea contractului (anual) ace[tia sunt obliga]i
s` fac` vizita medical`, pe care \n unele garnizoane
o pl`tesc (Boboc, Bac`u), iar la expirarea contractului
pentru limit` de v#rst`, solda]ii [i grada]ii profesioni[ti
primesc doar ajutorul de [omaj, neexist#nd \nc` o
alt` posibilitate de protec]ie social`. Aceste probleme
ar putea fi \nl`turate \n momentul aprob`rii Statutului
gradatului [i soldatului voluntar
voluntar,, document
at#t de a[teptat, \ntruc#t prin reglement`rile sale va
da identitate acestei categorii de militari deosebit de
importante prin num`r [i atribu]iuni.
|n prezent, av#nd \n vedere complexitatea
deosebit` a activit`]ilor [i misiunilor specifice
Statului Major al For]elor Aeriene, se lucreaz` la
elaborarea unor standarde care s` reglementeze \n
mod unitar activitatea, documentele de lucru [i modul
de ac]iune al consilierilor pentru probleme ale
mai[trilor militari [i subofi]erilor din marile unit`]i [i
unit`]ile subordonate. Totodat`, este studiat`
posibilitatea \nfiin]`rii unei asocia]ii socio-profesionale
[i de sprijin a mai[trilor militari [i subofi]erilor din
For]ele Aeriene.

Maistru militar clasa I
CLEMENTIN ISPR~VNICELU
1
) I.M. 3/6, Concep]ia de formare, dezvoltare profesional` [i
utilizare a subofi]erilor [i mai[trilor militari \n Armata Rom#niei
I.M. 3/11, Norme de organizare [i desf`[urare a form`rii
subofi]erilor \n activitate pe filiera indirect`
Ordinul [efului Statului Major al For]elor Aeriene privind
instruc]ia [i exerci]iile \n For]ele Aeriene \n anul 2006.
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SCHIMB DE EXPERIEN}~

2DVSH@LRODQGH]LOD
$FDGHPLD)RU@HORU$HULHQH
o+HQUL&RDQGCp
|n cursul lunii mai, Academia
For]elor Aeriene a primit vizita unei
delega]ii olandeze de cadre militare [i
cade]i ai Academiei Regale din Breda,
Olanda, format` din: maior Pieter
van Heeswijck, maistru militar
clasa I Jan Paulussen, student
sergent Bart Ruber [i student
caporal Steven Boudewÿn.
Vizita s-a desf`[urat \n baza unui
program de colaborare ce vizeaz`
realizarea schimbului de experien]`
\ntre studen]ii celor dou` academii
militare. |n perioada petrecut` \n
Rom#nia, delega]ia olandez` a avut
prilejul efectu`rii unei vizite la {coala
de Aplica]ie de la Boboc. De
asemenea, au fost vizitate punctele de
atrac]ie turistic` din zona Bra[ovului
[i Aeroclubul „Iosif Siliman”.
O parte a concluziilor rezultate \n
urma vizitei au fost \mp`rt`[ite, cu
amabilitate, de c`tre membrii
delega]iei olandeze, cititorilor revistei
For]elor Aeriene Rom#ne, „CER SENIN”:
– V` rog s` ne spune]i, \n linii
mari, cum este organizat sistemul de \nv`]`m#nt militar \n
Olanda?
Mr
Mr.. P
P.. van Heeswijck: |n aceast`
privin]` exist` dou` diferen]e majore.
|n primul r#nd, \n Olanda exist` o
singur` Academie Militar` \n cadrul
c`reia sunt preg`ti]i studen]i din toate
categoriile de arme. |n al doilea r#nd,
perioada contractual` a unui cadru
militar, cu sistemul militar, este de
dou` feluri: pe termen lung [i pe
termen scurt. Acest aspect se reflect`
[i \n perioada de preg`tire.
Astfel, \n primul caz, studiile
universitare ale unui student militar
dureaz` 3 ani preg`tirea teoretic` [i
6 luni preg`tirea de specialitate. |n cel
de-al doilea caz, preg`tirea teoretic`
dureaz` 1 an, preg`tirea de specialitate 6 luni, iar cadrul militar respectiv
nu poate avansa dec#t p#n` la gradul
de c`pitan (exclusiv).
– A]i sesizat similarit`]i [i
diferen]e privind programul de
preg`tire al studen]ilor la nivelul
celor dou` academii?
Std. cap. S. Boudewÿn: |n ceea
ce prive[te preg`tirea general` [i
programele de \nv`]`m#nt, exist`

44

numeroase similarit`]i \n privin]a
materiilor [i informa]iilor transmise
studen]ilor. Unele diferen]e pot fi
percepute, dar cred c` acestea se
datoreaz` mentalit`]ii. Am observat c`
intervine o anume ac]iune tutelar`
asupra activit`]ii studen]ilor militari din
Rom#nia, \n sensul c` li se spune
aproape de fiecare dat` ceea ce trebuie
s` fac` [i ce nu. |n Olanda, studentul
militar dispune de o mai mare libertate
de decizie \n privin]a propriilor ac]iuni.
Exist`, desigur, anumite limite \n care
acesta poate ac]iona, iar la finalul unei
perioade de preg`tire, activitatea
studentului este analizat` [i sunt luate
m`surile care se impun \n urma
concluziilor rezultate.
|n Rom#nia am fost impresiona]i de
{coala de Aplica]ie pentru For]ele
Aeriene de la Boboc. O institu]ie de
\nv`]`m#nt deosebit`, la standarde
NATO.

– Care sunt perspectivele
unui militar olandez la \ncheierea contractului cu armata?
M. m. clasa I J. Paulussen:
La \ncheierea contractului, cadrelor
militare li se ofer` o recompens`
financiar`. |n condi]iile \n care nu
\ndeplinesc condi]iile de pensionare,
urmeaz` integrarea acestora \n
societatea civil`, din punct de vedere
profesional. O misiune facil`,
\ntruc#t studiile militare sunt foarte
apreciate \n Olanda. Cine de]ine o
diplom` eliberat` de Academia
Militar` nu \nt#mpin` dificult`]i la
angajare. Sunt recruta]i f`r` re]inere
de companii private sau li se ofer`
posturi \n administra]ia public`.
–
Cum
aprecia]i
acest
program privind schimbul de
experien]` \ntre cele dou` academii?
Mr P
P.. v a n H e e s w i j c k : O s `
apelez la zicala cu care ne-a
\nt#mpinat comandantul Academiei
For]elor Aeriene „Henri Coand`“,
g e n e r a l u l - m a i o r d r. C o n s t a n t i n
Zaharia: „Dac` doi oameni au c#te
un m`r fiecare [i le schimb` \ntre
ei, la final fiecare va avea tot c#te
un m`r. Dac` doi oameni de]in c#te
o informa]ie diferit` [i \[i \mp`rt`-

Delega]ia olandez`, de la st#nga la dreapta: student sergent Bart
Ruber,maistru militar clasa I Jan Paulussen, maior Pieter van Heeswijck
[i student caporal Steven Boudewÿn
– Ce \l determin` pe un t#n`r
olandez s` aleag` o carier` militar`?
Std serg. B. Ruber: |n Olanda,
Academia Militar` ofer` posibilit`]i de
dezvoltare profesional` ce cu greu pot
fi \nt#lnite \ntr-o institu]ie similar`
civil`. Spiritul de echip` caracterizeaz`
activitatea unui student militar
olandez. De altfel, moto-ul Academiei
este: „One team, one mission”.

[esc reciproc informa]iile, la final
fiecare va de]ine c#te dou`
informa]ii”.
|n concluzie, o experien]` util`
din toate punctele de vedere
(profesional, cultural, social), care
sper`m c` va continua [i pe viitor.

C`pitan MIRCEA BARAC
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ACTUALITATE
momentul vizit`rii standului dedicat avia]iei
rom#ne \n timpul celui de-al Doilea R`zboi
Mondial. Aici, M.S. Regele Mihai I a avut
pl`cuta surpriz` s` descopere fotografii carel \nf`]i[au pe front, al`turi de aviatori rom#ni.
Fost pilot profesionist, brevetat din
septembrie 1944, Regele Mihai – care a
m`rturisit c` a pilotat peste 25 de tipuri de
aparate de zbor – a fost primit ca un coleg de
aviatorii militari, care i-au oferit un album cu
fotografii de epoc`, precum [i mai multe
publica]ii cu specific aviatic.
Cu acela[i prilej, M.S. Regele Mijai I a
primit [i o diplom` de excelen]` din partea
conducerii Muzeului Avia]iei.

3ULPXOUHJHDYLDWRU

M.S. REGELE MIHAI I, |N VIZIT~
LA MUZEUL AVIA}IEI
|n data de 27 mai a.c., Muzeul Avia]iei a
fost gazda unei expozi]ii de automobile de
colec]ie ARO M461, eveniment organizat \n
colaborare cu Retromobil Club Rom#nia
(R.C.R.).
Expozi]ia a celebrat \mplinirea a 45 de ani
de la proiectarea automobilului M461 [i 35 de
ani de la traversarea de c`tre acest automobil a
Africii, \ntr-un raid de peste 18.000 km.
M.S. Regele Mihai I, pre[edinte de onoare
al Retromobil Club Rom#nia, a participat la
eveniment, primind din partea organizatorilor
o machet` a avionului IAR-80 produs [i utilizat
de armata rom#n` \n timpul celui de-al Doilea
R`zboi Mondial, avion care \ngloba piese
produse \n uzina de la C#mpulung, ulterior
devenit` ARO.
Totodat`, cu aceast` ocazie Regele Mihai
I a vizitat [i Sala Traian Vuia din cadrul
Muzeului Avia]iei, fiind pl`cut impresionat
de modul \n care au fost expuse piesele

D

in Asocia]ia Na]ional` a
Veteranilor de R`zboi
(A.N.V.R.) fac parte peste 460.000 de
veterani, invalizi [i v`duve de r`zboi. O
bun` parte o reprezint` [i fo[ti lupt`tori
din For]ele Aeriene, v`duve ale
veteranilor care au apar]inut acestei
categorii de for]e armate. Din Asocia]ie
face parte, de asemenea, ca afiliat`, [i
Asocia]ia Cavalerilor Ordinului „Virtutea
Aeronautic`“.
Potrivit unor legi, ordonan]e,
hot`r#ri de guvern [i altor acte
normative, veteranii, invalizii [i v`duvele
nerec`s`torite ale veteranilor
beneficiaz` de c#teva drepturi [i
facilit`]i. Cele financiare sunt \n func]ie
de durata particip`rii pe front [i de rangul
decora]iilor cu care au fost distin[i.
Toate acestea au fost posibile dup`
revolu]ia din decembrie 1989, c#nd sau [i adoptat actele normative
respective.
Recent, Asocia]ia s-a adresat
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muzeistice \n noua loca]ie a institu]iei, din
strada Fabrica de Glucoz` nr. 2–4.
Deosebit de emo]ionant s-a dovedit

Parlamentului, Pre[edin]iei [i Guvernului,
prin pre[edintele ei, generalul (r) Marin
Badea Dragnea, pentru ca Legea 44/
1994 – principala lege care reglementeaz` drepturile veteranilor – s` fie
respectat` [i \ndeplinit` \ntocmai, \ntruc#t
unele articole nu au fost \ndeplinite nici

Regele Mihai a fost primul rege aviator
din lume.
|ndr`gostit [i ast`zi de aeronautic`, regele
p`streaz` clar` amintirea zilelor c#nd a \nv`]at
s` zboare la bordul unui avion. A \nceput
instructajul la v#rsta de 20 de ani cu
antrenamente la sol, la Ghimbav, pe un
simulator de zbor. |n anul 1942 a devenit pilot
cu brevet interna]ional civil gradul II, dup`
lec]iile luate pe avionul s`u tip Klemm 35.
Avionul regelui era p`strat \n hangarele
uzinelor IAR Bra[ov, acolo unde se afla [i
aerodromul uzinei.
|n anul 1944, Regele
Mihai I a ob]inut brevetul de
pilot militar. |n 1956, c#nd
tr`ia deja de ani buni \n exil
\n Elve]ia, regele a ob]inut
brevetul de pilot profesionist.
A fost angajat pilot la
sucursala din Geneva a
societ`]ii americane de avia]ie
LEAR, unde a acumulat
aproximativ 1.000 de ore de
zbor ca pilot profesionist pe
linii aeriene.

C`pitan
MIRCEA BARAC
|ntruc#t sunt mul]i veterani s`raci,
care nu au fost distin[i cu alte decora]ii,
\n afar` de „Crucea Comemorativ` a
celui de-al doilea r`zboi mondial, 1941–
1945", decora]ie instituit` dup` revolu]ie,
renta de 25 la sut` din solda de grad a
unui sublocotenent, pe care ace[tia o

MAI BINE PENTRU VETERANII
DE R~ZBOI
p#n` azi, dup` 12 ani de la promulgare.
Este vorba, \n principal, de
\mpropriet`rirea sau desp`gubirea, cu
echivalentul \n bani, a veteranilor decora]i. Din cei 60.000 care f`ceau obiectul
articolului de lege respectiv \n urm` cu
12 ani, mai sunt \n via]` circa 25.000, \n
care sunt inclu[i [i urma[i ai celor
deceda]i.

primesc lunar, s` fie majorat`, dac`
bugetul ]`rii permite, la 50 la sut`.
O alt` problem` vizeaz` clarificarea
scutirii de taxe [i impozite locale de care
beneficiaz` [i v`duvele de veterani, dar
care se aplic` dup` cum hot`r`sc
direc]iile financiare jude]ene sau organele
fiscale locale.
Veteranii [i invalizii de r`zboi sper`

ca asigurarea gratuit` a medicamentelor [i a m`surilor de protec]ie social`
s` fie \ndeplinite a[a cum prevede Legea
nr. 44/1994. De asemenea, s-a solicitat
repartizarea gratuit` a locurilor de veci
\n toate cimitirele civile [i militare, a[a
cum beneficiaz` revolu]ionarii, nu locuri
de \nhumare, cum specific` reglement`rile actuale.
S-a cerut, totodat`, ca un procent
de 10 la sut` din totalul biletelor de
tratament repartizate veteranilor s` fie
destinat v`duvelor de veterani.
Din discu]iile purtate de
conducerea A.N.V.R., prin liderul ei, cu
\nal]i reprezentan]i ai Pre[edin]iei [i ai
Guvernului, se degaj` speran]a c`
aceste c#teva solicit`ri, precum [i alte
probleme ce au f`cut obiectul interven]iilor, vor fi \ndeplinite.

Comandor (r)
PETRE B@N~
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Cultura organiza]ional`
constituie o parte intrinsec`
a abord`rilor moderne
privitoare la imaginea social`
a organiza]iilor. Într-o
accep]iune mai larg`, cultura
organiza]ional` este definit`
ca ansamblul valorilor,
credin]elor, aspira]iilor,
a[tept`rilor [i
comportamentelor conturate
în decursul timpului în
fiecare organiza]ie, care
predomin` în cadrul s`u [i-i
condi]ioneaz` direct [i
indirect func]ionalitatea [i
performan]ele.
În rândurile ce urmeaz`,
sublocotenentul AlexandruDaniel Beres, proasp`t
absolvent al unei institu]ii
militare de prestigiu –
Academia Na]ional` de
Ap`rare a Japoniei,
dest`inuie colegilor din
For]ele Aeriene Române o
parte din experien]a
acumulat` pe t`râm nipon.
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– În primul rând, v` rog s` explica]i
citi
to
rilor revistei For]elor Aeriene, domnule
citito
torilor
sublocotenent, cum a]i devenit student la
Academia Na]ional` de Ap`rare a Japoniei?
– În anul 2000 am absolvit Liceul Teoretic „Nicolae
Titulescu” din Bra[ov ca [ef de promo]ie, dup` care
am fost admis la Academia For]elor Aeriene „Henri
Coand`“ din Bra[ov.
Dup` numai câteva luni de când luasem contact
cu mediul militar din România, în calitate de student
militar, în urma unei preselec]ii, am fost ales pentru
a-mi continua studiile la una dintre cele mai
prestigioase [coli de pe continentul asiatic, respectiv
Academia Na]ional` de Ap`rare a Japoniei, pentru o
perioad` de cinci ani. Acest lucru a fost posibil datorit`
unei burse de studiu oferit` de Agen]ia de Ap`rare a
Japoniei.
– Cum a]i perceput contactul cu o alt`
civiliza]ie, cu o alt` cultur`?
– Unul dintre cele mai mari handicapuri privind
adaptarea la cultura japonez`, le-am întâmpinat în
privin]a înv`]`rii limbii japoneze. De fapt, primul an a
fost consacrat în întregime înv`]`rii limbii japoneze [i
integr`rii în sistemul militar japonez. De[i un an poate
p`rea mult, trebuie s` recunosc c` mi-a fost destul de
greu s` înv`] limba japonez`. Pe lâng` citire [i scriere,
aspecte ce necesit` cunoa[terea a câtorva mii de
caractere, am avut dificult`]i de a în]elege felul în care
japonezii folosesc cuvintele pentru a comunica sau
felul lor de a gândi [i, mai ales, de a exprima ceea ce
gândesc.
– Ce înseamn`, din punct de vedere
organizatoric, Academia Na]ional` de
Ap`rare a Japoniei?
– În Japonia, Academia de Ap`rare este o institu]ie
de înv`]`mânt mixt`, în sensul c` aici sunt preg`ti]i

cursan]ii tuturor categoriilor de for]e: terestre, maritime
[i aeriene.
Filosofia educa]ional`, în cadrul Academiei, se
axeaz` pe trei mari domenii de preg`tire, astfel:
preg`tirea academic`; preg`tirea militar`/sportiv`;
educarea spiritului de conduc`tor (acest domeniu
de preg`tire mai este numit [i „Via]a de cazarm`“,
fiind domeniul central al preg`tirii viitorilor ofi]eri).
Corpul studen]ilor se compune din 4 batalioane,
organizate în companii [i plutoane. În fiecare structur`
exist` studen]i din to]i anii de înv`]`mânt. Chiar [i în
camere, studen]ii sunt din ani diferi]i. În acest fel,
studen]ii din anii superiori controleaz` întreaga
activitate care se desf`[oar` în academie. Deoarece
scara ierarhic`, în rândul studen]ilor, este extrem de
bine definit`, anii III [i IV de studiu având atribu]iuni
de comand` în ceea ce prive[te rela]ia cu anii inferiori.
Astfel, via]a poate fi destul de dur` pentru studen]ii
de anul I [i II. În urm` cu câ]iva ani, exista chiar o
clasificare, destul de interesant`, a celor patru ani
petrecu]i ca student militar: anul I = gunoi; anul II
= via]` de câine; anul III = sunt [i ei oameni, anul IV
= zei. Aceast` clasificare nu mai este de actualitate
în momentul de fa]`, îns` nu cu mul]i ani în urm`,
reflecta stilul de via]` al studen]ilor din fiecare an. În
prezent exist` rela]ii de subordonare a celor din anii
inferiori în raport cu anii superiori, îns` nu poate fi
vorba de abuzuri sau exager`ri, în aceast` privin]`.
La începutul fiec`rui an universitar, sunt admi[i
aproximativ 550 de studen]i, îns` în primele luni,
datorit` regimului foarte dur, în jur de 100 – 150 de
studen]i, renun]` la Academia Militar`. În concluzie,
r`mân doar cei care vor cu adev`rat s` urmeze o
carier` militar`, nu doar cei care ajung în Academie
în urma unei conjuncturi sau a unei „fantezii”
adolescentine.
În total, în Academia Na]ional` de Ap`rare exist`
în jur de 1.600 de studen]i (cu mici diferen]e, de la an
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la an, în func]ie de num`rul celor care decid s` renun]e
la studiile militare). Dintre ace[tia, aproximativ 65
sunt studen]i str`ini.
– V` rog s` descrie]i, în câteva cuvinte,
programul unei zile în Academie.
– Programul unei zile în Academie este aproape
n`ucitor, întrucât întreg intervalul cuprins între
de[teptare – 06.30 [i stingere – 22.30 (în caz de
studiu prelungit, stingerea este la orele 24.00) este
acoperit cu activit`]i (sectoare, cursuri, studiu, adun`ri
etc.). Pentru anul I, pe parcursul unei zile nu exist`
pauze. Anii III [i IV au un program pu]in mai lejer,
îns` responsabilit`]ile sunt mult mai mari.
Din p`cate, timpul pe care un student îl are la
dispozi]ie pentru preg`tirea academic` este foarte
scurt, fiind de aproximativ dou` ore pe zi, între orele
20.00 – 22.00. Este un sistem extrem de dur, mai
ales pentru studen]ii str`ini care întâmpin` dificult`]i
mari [i din cauza limbii japoneze (toate disciplinele
de studiu se predau în limba japonez`). Din cauza
timpului de studiu extrem de limitat, în primii ani, nu
de pu]ine ori am înv`]at, dup` stingere, în grupul
sanitar. Având în vedere c` foarte multe toalete erau
ocupate, cred c` nu eram singurul care apelam la
acest „truc”, îns` a doua zi, nimeni nu vorbea despre
acest lucru.

categoria de for]e din care vor face parte la absolvire.
Ponderea locurilor în cele trei categorii de for]e este
urm`toarea: 25 la sut` pentru avia]ie, 25 la sut`
pentru marin` [i 50 la sut` pentru for]ele terestre.
– Ce considera]i c` este specific
Academiei Na]ionale de Ap`rare a Japoniei?
– Întreaga activitate a Academiei Na]ionale de
Ap`rare se bazeaz` pe un cod al onoarei. Cuvintele
cheie ale codului onoarei, pentru un student militar
nipon, sunt: onoare, curaj [i curtoazie.
Cuvântul cheie este curtoazia, acesta constituind
[i principala diferen]` între codul onoarei japonez [i
codul onoarei din alte academii militare ale lumii. De
exemplu, în Academia Militar` din Filipine, cuvintele
de baz` ale codului onoarei sunt: curaj, integritate [i
loialitate. De fapt, curtoazia ocup` un loc special în
cultura nipon`. Aceast` curtoazie nu este specific`
numai sistemului militar în Japonia, ci întregii societ`]i
japoneze. Conceptul curtoaziei reprezint` un adev`rat
punct de reper al culturii nipone [i reprezint` ceea ce
în România s-ar traduce prin educa]ie, în sensul de
„bine crescut”.
– Cu ce „prad` de r`zboi” s-a întors
sublocotenentul Beres, din Japonia?

venit dintr-o ]ar` despre care nu [tiau prea multe, am
avut emo]ii foarte mari. Mama ei m-a pl`cut mult [i neam în]eles foarte bine înc` de la început, îns` tat`l,
[tiind c` dup` absolvire m` voi întoarce în România, a
fost pu]in mai reticent cu privire la aceast` rela]ie. Dar
cu toate diferen]ele culturale, dup` câteva luni, f`ceam
deja parte din familie, iar la un an dup` ce ne-am cunoscut,
am cerut-o în c`s`torie. Anul acesta, imediat dup`
ceremonia de absolvire ne-am c`s`torit, având parte de
o ceremonie religioas` tradi]ional` japonez`, la care au
participat [i p`rin]ii mei.
– Cu ce gânduri v-a]i întors în România
[i cum percepe]i realitatea din sistemul
militar românesc, dup` aceast` expe
expe-rien]`?
– În cei cinci ani petrecu]i în Japonia am avut
parte [i de clipe frumoase dar [i de momente foarte
grele. Îns` cel mai important este faptul c` am avut
de înv`]at extraordinar de mult, mai ales din
momentele grele prin care am trecut. Am ajuns s`
con[tientizez faptul c` po]i înv`]a la fel de mult din
e[ecuri ca [i din reu[ite, ba, uneori, chiar mai mult.
Am înv`]at c` adaptarea la condi]ii noi nu este
niciodat` u[oar`. A fost greu s` m` adaptez în Japonia
[i pare [i mai greu s` m` readaptez într-o ]ar` care

– Care este regimul învoirilor [i al
militar??
permisiilor pentru un student militar
– Foarte strict. Învoirile se acord` numai sâmb`ta
[i duminica. În timpul s`pt`mânii, acestea se acord`
numai pentru cazuri excep]ionale (înnoirea vizei,
deces etc.). Anul I nu beneficiaz` de învoiri peste
noapte nici m`car la sfâr[it de s`pt`mân`. De acest
“lux” po]i beneficia în anul II de 11 ori, în anul III de 16
ori [i în anul IV de 21 de ori.
Vacan]a de var` dureaz` doar 3 s`pt`mâni, iar
cea de iarn`, o singur` s`pt`mân`. În aceste condi]ii,
am ajuns acas` doar de 4 ori în cei cinci ani de
studiu, în vacan]ele de var`.
– Ce presupune preg`tirea în cadrul
Academiei?
– Preg`tirea universitar` în Academia Militar`
începe numai dup` ce studentul [i-a însu[it
cuno[tin]ele de baz` necesare vie]ii de cazarm` [i
este echivalent` cu preg`tirea oferit` de orice alt`
universitate de stat din Japonia. Academia Militar`
Japonez` este considerat` de c`tre Ministerul
Înv`]`mântului ca fiind o universitate de stat (programa
de înv`]`mânt este identic` cu programa universit`]ilor
civile) [i este extrem de bine cotat`, preg`tirea
studen]ilor realizându-se la un nivel foarte ridicat.
Domeniile studiate sunt diverse, existând atât clase
cu profil uman ([tiin]e politice, rela]ii interna]ionale
etc.), cât [i clase cu profil real (informatic`,
comunica]ii, oceanografie, aeronautic`, fizic` aplicat`
etc.).
În ceea ce prive[te preg`tirea militar`, aceasta
se rezum` doar o preg`tire militar` general`, urmând
ca preg`tirea de specialitate s` fie aprofundat` în
[coala de aplica]ie. Totodat`, preg`tirea militar` este
completat` cu preg`tirea sportiv`, considerat` cel
de-al treilea domeniu ca importan]`, al vie]ii [i activit`]ii
de student militar. Astfel, fiecare student este obligat
s` î[i aleag`, la începutul anului I, un club sportiv din
care va face parte pe parcursul întregii academii. Eu
am ales, în anul I, clubul de karate tradi]ional.
La sfâr[itul anului I, pe baza op]iunilor [i a mediilor,
iar în unele cazuri, la recomandarea comandantului
de pluton, se realizeaz` selec]ia studen]ilor pentru
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La sosirea \n ]ar`, locotenentul Beres [i so]ia sa, Mizue, au fost primi]i de
liderul For]elor Aeriene Rom#ne, generalul-locotenent Gheorghe Catrina
– În plan profesional, diploma de absolvire a
Academiei Na]ionale de Ap`rare a Japoniei, reprezint`
cea mai mare realizare. De asemenea, am ob]inut un
certificat de inginer în sisteme de comunica]ii [i un
atestat nivel 1 (cel mai înalt) pentru înv`]area limbii
japoneze.
Din punct de vedere sportiv, am ob]inut centura
neagr` la stilul karate tradi]ional, precum [i unele
clas`ri în primele locuri, în cadrul unor competi]ii
zonale de karate.
Îns`, dac` din punct de vedere profesional am
avut extraordinar de multe lucruri de înv`]at, de[i
timpul a fost foarte scurt, experien]a pe t`râm nipon
mi-a oferit multe satisfac]ii [i în plan personal.
Cea mai mare împlinire, în acest sens, este
so]ia mea, Mizue.
Ne-am cunoscut în timp ce eu eram în al doilea an
de studiu. Am ie[it împreun`, pentru prima dat`, la o
s`pt`mân` dup` ce ne-am cunoscut. Dup` aproximativ
dou` luni i-am întâlnit p`rin]ii. }inând cont de cultura
japonez` [i având în vedere faptul c` eu eram un str`in

mai are extrem de multe lucruri de înv`]at, din toate
punctele de vedere.
}inând cont de faptul c` îmi desf`[or activitatea
în sistemul militar românesc de foarte pu]in timp, nu
pot sublinia, înc`, diferen]ele care deosebesc cultura
militar` român` de cea nipon`.
În ceea ce m` prive[te, sunt dispus s`
împ`rt`[esc cât mai multe din înv`]`turile acestei
experien]e [i sper ca acumul`rile mele s` fie utile
For]elor Aeriene Române. Altfel, eforturile pe care
le-am f`cut ar fi în zadar. Finalitatea acestor studii se
va traduce prin succesele pe care le voi înregistra în
plan profesional. Sunt con[tient c` exist` anumite
a[tept`ri în ceea ce prive[te evolu]ia mea, fapt pentru
care m` voi str`dui s` nu în[el sub nici o form`
încrederea celor care au investit în devenirea mea de
pân` acum.

Locotenent-comandor
DAN HAGEANU
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DEZVOLTAREA ARTILERIEI {I RACHETELOR
SOL-AER |N PERIOADA 1970–1989 (2)

P

roblemele de complexitatea celor
men]ionate, \n special cele referitoare la
rolul, locul [i modul de \ntrebuin]are \n
lupt` a categoriilor de arme participante, nu au putut fi
solu]ionate [i, mai ales, finalizate \n cursul anului 1977.
Marele c#[tig al acestor schimb`ri pare s` fi fost
\n]elegerea de c`tre ambele p`r]i a lec]iilor celor dou`
r`zboaie mondiale [i ale conflictelor armate ce au avut
loc \n perioadele postbelice, [i anume c`, \n ap`rarea
spa]iului aerian nu conteaz` \n dotarea cui
se afl` mijloacele specializate pentru astfel
de ac]iuni, ci din „curtea” cui pot aceste
mijloace s`-[i valorifice la maxim calit`]ile
[i s`-[i suplineasc` servitu]ile.
Cum era [i firesc, automatizarea conducerii
trupelor, nevoia de a reg#ndi influen]a vitezei, timpului
[i spa]iului asupra preg`tirii [i ducerii ac]iunilor de lupt`
au reunit cur#nd sub acela[i acoperi[, \n incinta
aceluia[i punct de comand`, avia]ia, artileria [i
rachetele sol-aer, radioloca]ia [i lupta radioelectronic`.
Astfel, procesul reevalu`rii modului de a \nf`ptui
ap`rarea spa]iului aerian \n perspectiva anului 2000
fusese demarat.
|n cadrul reorganiz`rilor ce au avut loc \n C.A.A.T.,
\n perioada 1976–1978, s-au produs schimb`ri de esen]`
\n structura comandamentului trupelor de artilerie [i
rachete sol-aer. |n acest sens au fost \nfiin]ate Biroul
opera]ii-cercetare [i Sec]ia trageri sol-aer. De
asemenea, au fost reorganizate Biroul preg`tire de
lupt`, Sec]ia exploatare tehnic` de artilerie [i rachete
sol-aer, precum [i Biroul documente secrete.
Pentru a da greutate func]ional` [i autoritate
regulamentar` Sec]iei trageri sol-aer, func]ia de [ef al
acestei sec]ii a fost ridicat` la nivelul de loc]iitor al
comandantului. |n consecin]`, printre atribu]iile
respectivei sec]ii au fost trecute rezolvarea tuturor
aspectelor legate de dezvoltarea poligonului Capu Midia,
planificarea [i asigurarea tragerilor sol-aer [i navale cu
rachetele, artileria [i mitralierele antiaeriene, cu avia]ia
de bombardament, tragerile experimentale [i de
omologare a tehnicii noi, muni]iei [i rachetelor, precum
[i planificarea [i conducerea tragerilor executate de
trupele rom#ne \n poligoanele din str`in`tate.
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Aceast` coordonare a activit`]ilor din poligon a
fost exercitat` asupra unit`]ilor de profil din \ntreaga
armat` rom#n`, inclusiv a celor din Ministerul de
Interne, din Securitate [i Garda patriotic` pentru arm`.
A[a cum avea s` se dovedeasc` \n anii urm`tori, s-au
putut elabora concep]ii de \nzestrare, instruc]ie,
\nv`]`m#nt [i, \n general, de dezvoltare a artileriei [i
rachetelor sol-aer \n mod unitar, rezolv#ndu-se ra]ional
[i echilibrat problemele complexe ce se ridicau pentru
arm` \n aceast` perioad`. Spre exemplu, [eful ap`r`rii
aeriene a for]elor terestre, generalul-locotenent
Lauren]iu Cup[a, iar \n perioada 1978–1983
colonelul Florea Dr`ghici [i, apoi, generalulmaior V
alentin Ni]escu, \n perioada 1983–1992,
Valentin
au fost [i loc]iitori ai comandantului ap`r`rii aeriene au
teritoriului, func]ie care-i implica \n problemele de decizie
majore pentru evolu]ia viitoare a artileriei [i rachetelor
sol-aer din compunerea for]elor terestre.
O importan]` aparte pentru preg`tirea efectivelor
marilor unit`]i, unit`]ilor [i subunit`]ilor de mitraliere,
artilerie [i rachete sol-aer \n aceast` perioad` au
avut-o organizarea [i desf`[urarea aplica]iilor tactice
\n diferite zone din teritoriu – [i finalizate \n poligonul
Capu Midia prin trageri de lupt`. |n pofida unor condi]ii
grele de cazare [i hr`nire a efectivelor, poligonul a
constituit, prin atmosfera de
campanie oferit`, o veritabil`
piatr` de \ncercare at#t
pentru cadre, c#t [i pentru
militarii adu[i aici \n vederea
sus]inerii probei de foc a
confrunt`rii cu ]intele aeriene. At#t activit`]ile de
\mbarcare-debarcare a
tehnicii de lupt`, \n cea mai
mare parte pe calea ferat`,
transportul pe ro]i, c#t, mai
ales, executarea tragerilor
sol-aer, \n condi]ii din ce \n
ce mai complexe, au
reprezentat tot at#tea
prilejuri de c`lire fizic` [i
psihic` a personalului. Din

acest punct de vedere, \n perioada 1970–1979, prin
poligonul de trageri sol-aer au trecut toate marile unit`]i,
unit`]ile [i subunit`]ile de artilerie [i rachete sol-aer,
toate promo]iile de absolven]i ale [colilor militare de
ofi]eri, mai[tri militari [i subofi]eri, dar [i fiecare
contingent de militari \n termen. Au fost convoca]i, de
asemenea, pentru a repeta unele probleme de tragere
[i rezervi[ti, cadre militare sau grada]i [i solda]i,
experien]a poligonului asigur#nd men]inerea
deprinderilor practice de lucru la tehnica de lupt` din
\nzestrare.
|ncep#nd cu anul 1972 s-a trecut la antrenarea
succesiv`, \n poligonul Capu Midia, [i a unit`]ilor [i
subunit`]ilor de rachete sol-aer \n scopul verific`rii
nivelului de preg`tire.
Ini]iatorul acestei reorganiz`ri din cadrul armei a
fost generalul-maior Mircea Mocanu, comandantul trupelor de artilerie [i rachete sol-aer din acea
perioad` care, ulterior, a fost numit comandantul ap`r`rii
antiaeriene a teritoriului.
De asemenea, \n perioada 1975–1976 au fost
ini]iate [i aplicate m`suri pentru modernizarea condi]iilor
de preg`tire a cadrelor active [i de rezerv` \n Centrul
de Instruc]ie. Acesta func]iona, \n condi]iile respective,
\n limita maxim` a capacit`]ii de cazare [i [colarizare,

Exerci]iu tactic
complex, executat cu
artileria antiaerian`
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fapt la care s-au ad`ugat [i greut`]ile provocate prin
dislocarea unit`]ii la o distan]` de 50 km fa]` de
garnizoana de domiciliu a personalului.
Ca urmare, \n anul 1975, comandantul armei,
generalul-maior Mircea Mocanu, [i comandantul
Centrului de Instruc]ie, locotenent-colonelul
Eugen Teodorescu, au \ntocmit documenta]ia
necesar` rezolv`rii situa]iei, care, \n sintez`, a cuprins:
 introducerea \n statele de organizare a unor subunit`]i
\nzestrate cu tehnica existent` \n serviciu la trupe,
care s` asigure desf`[urarea instruc]iei la material [i a
aplica]iilor tactice;  reorganizarea ciclurilor (catedrelor)
[i \nfiin]area unei catedre special constituie pentru
disciplinele privind teoria [i practica tragerilor sol-aer;
 repartizarea de fonduri pentru amenajarea [i
echiparea s`lilor [i laboratoarelor specifice fiec`rei
catedre;  construirea unei caz`rmi care s` r`spund`
nevoilor de \nv`]`m#nt, \ntr-o localitate \n m`sur` a
asigura [i locuin]e pentru cadre.
Punctul de vedere expus a fost \nsu[it \n totalitate,
fiind executate recunoa[teri \n garnizoanele Bucure[ti,
Bra[ov, T#rgovi[te [i Ploie[ti, opt#ndu-se, \n final,
pentru Bucure[ti – {os. Olteni]ei, unde s-au demarat
lucr`rile prev`zute \n planul de modernizare.
Dup` 5 ani de efort depus de \ntregul personal din
unitate, arma \[i avea un centru de instruc]ie stabil ca
dislocare [i corespunz`tor ca organizare.
Schimb`ri asem`n`toare au avut loc [i \n {colile
militare din Bra[ov, precum [i \n Tab`ra de Instruc]ie
[i Poligonul de Trageri Sol-Aer Capu Midia – Constan]a.
Dup` anul 1980 [i p#n` \n decembrie 1989, \n
structura armei au mai ap`rut:  3 regimente de
rachete sol-aer \n garnizoanele Re[i]a (1984); Gala]i

Exerci]iu tactic privind dispunerea unei baterii de
artilerie antiaerian` pentru ap`rarea unei localit`]i

Rom#n` sub o conducere unic`, reunire ce avea s`
fie de bun augur.
|n domeniul \nzestr`rii [i moderniz`rii
bazei materiale a instruc]iei, perioada 1970–
1989 a cunoscut schimb`ri importante, \n special pe
linia rachetelor sol-aer.
Astfel, \n anul 1973, Brigada 1 Rachete Sol-Aer a
primit \n \nzestrare complexul automatizat pentru
conducerea tragerilor sol-aer tip ASURK-1M de mare
unitate, cu o capacitate de cuprindere pentru 8 divizioane
de rachete sol-aer cu b`taie medie. Complexul a atras
dup` sine instalarea la punctul de comand` al brig`zii
a unui batalion de radioloca]ie automatizat, \nzestrat
cu cele mai moderne sta]ii aflate \n serviciul trupelor
radiotehnice, realizarea unei re]ele de transmisiuni
bazat` pe radiorelee de mare fidelitate [i produc]ie \n

Complexul de rachete
sol-aer S-125 NEVA a
intrat \n \nzestrare
pentru constituirea
celui de-al doilea
aliniament de ap`rare
aerian` a Capitalei

(1986); Bucure[ti–Cernica (1986);  1 regiment de
artilerie antiaerian` mixt` \n garnizoana Fete[ti (1989);
 1 divizion de artilerie antiaerian` independent \n
garnizoana N`vodari (1986).
Totodat`, \n perioada 1980–1983, au fost
dezvoltate construc]iile de cazare, hr`nire [i instruire
pentru 3 divizioane [i 33 de baterii dislocate pe
aerodromuri [i aeroporturi, acestora fiindu-le completate
[i efectivele de militari (la \nfiin]are au avut asigurate
numai 50 la sut` din necesar). Respectiva m`sur` a
dus la cre[terea capacit`]ii de reac]ie a artileriei
antiaeriene cu echivalentul a 16 baterii de artilerie
antiaerian` [i a unui pluton de mitraliere.
O m`sur` de mare \nsemn`tate pentru
dezvoltarea artileriei [i rachetelor sol-aer \ntr-o concep]ie
unitar` a constituit-o trecerea, \n anul 1978, a ap`r`rii
aeriene a for]elor terestre, din compunerea
Comandamentului Artileriei For]elor Armate \n cea a
Comandamentului Ap`r`rii Antiaeriene a Teritoriului.
De men]ionat c` prin aceast` m`sur` se reunea,
pentru prima dat` \n perioada postbelic`, marea
majoritate a artileriei [i rachetelor sol-aer din Armata
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lucru. Acest fapt a conferit conducerii ac]iunilor \n
lupt`, desf`[urate de marea unitate, siguran]` \n
preg`tirea [i executarea tragerilor. Parametrul de baz`,
care eviden]iaz` c#[tigul ob]inut \n conducere prin
\ntrebuin]area acestei aparaturi, \l reprezint` sc`derea
duratei necesare efectu`rii opera]iunilor de descoperire,
selectare, prelucrare [i transmitere a datelor la punctul
de comand`, simultan asupra evolu]iei a 10 ]inte aeriene
[i a comenzilor de execu]ie a tragerilor la divizioane de
la 180 secunde \n cazul conducerii manuale sau de la
90 de secunde \n regim de lucru semiautomatizat, la
numai 10 secunde. Rezultatele ob]inute la tragerile de
lupt` din poligoane au probat aceast` sc`dere a ciclului
de comand`.
|n perioada 1970–1989 au mai intrat \n \nzestrarea
trupelor din ap`rarea aerian` complexele de rachete
VOLHOV-3M, precum [i complete de modernizare
pentru tehnica aflat` \n exploatare. O parte din aceste
complexe au \nlocuit pe cele de tip Dvina, care
epuizaser` resursa de func]ionare, iar o parte, \ncadrate
cu efective, au fost introduse [i \ntrebuin]ate pentru
organizarea ap`r`rii aeriene a noi obiective.

De asemenea, \n vederea constituirii celui de al
doilea aliniament de ap`rare aerian` a Capitalei, \n
anul 1986 au intrat \n \nzestrare complexele de rachete
cu b`taie mic` de tip „Neva”.
Este de men]ionat faptul c` \n aceast` perioad`
un loc important \n asigurarea trupelor cu armament
l-a constituit dezvoltarea industriei de ap`rare. Reluarea
procesului de fabrica]ie a tunurilor, muni]iei [i aparaturii
artileristice, \nceput \n ]ara noastr` cu opt decenii \n
urm`, a permis constructorilor rom#ni s`-[i manifeste
priceperea [i s` realizeze \n aceast` perioad` tunuri
antiaeriene de calibru mic 30 mm cu dou` ]evi, mitraliere
antiaeriene de 14,5 mm cu patru ]evi [i muni]ia aferent`.
Istoria acestor decenii, 1969–1989, ca de altfel [i
a celor precedente, nu a fost lipsit` de greut`]i, de
obstacole care mai de care mai dificile.
Serviciul de lupt` permanent \n garnizoane [i
dispozitive izolate solicita o asisten]` tehnic` prompt`,
marcat` \ns` deseori de lipsa pieselor de schimb, a
utilajelor specifice [i a resurselor de energie
(combustibili [i re]ele electrice).
Totodat`, impunerea unor restric]ii \n consumul
de materiale destinate \ntre]inerilor tehnice zilnice, lunare
[i sezoniere mult sub normele regulamentare, conjugat`
cu limitarea orelor de preg`tire cu tehnica \n func]iune
au m`rit considerabil doza de risc \n procesul de
exploatare, \n rela]ia om-tehnic`.
Compensarea acestor situa]ii, mult accentuate
dup` anul 1975, a fost realizat` prin efortul oamenilor.
Poate c` indicele cel mai potrivit pentru a reda acest
efort \l constituie raportul dintre timpul petrecut de
personal \n dispozitive [i poligoane [i cel \n care s-a
aflat la domiciliu. Acesta constituie, de fapt, [i miracolul
men]inerii capacit`]ii de lupt` permanente \n \ntregul
dispozitiv de ap`rare [i ob]inerii de rezultate bune [i
foarte bune \n confruntarea cu ]intele reale la tragerile
de lupt`.
Comportarea demn`, ost`[easc` a acestor
oameni-osta[i pe timpul evenimentelor din decembrie
1989, func]ionarea \n parametri nominali a \ntregii tehnici
de lupt` aflate \n serviciu, desf`[urarea \n siguran]` a
fluxurilor tehnologice [i, mai ales, felul \n care au rezolvat
situa]iile inedite ap`rute, confirm` spusele lui Vasile
P#rvan: „[tim c` \n urm` avem razimul adev`rului
istoric”.

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, Generalcolonel (r) dr. Vasile Cutoiu

49

INFO
Puterea aerian` – element definitoriu
pentru transformarea
For]elor Aeriene Rom#ne
“Puterea aerian`”, tema central` a Simpozionului “Transformarea For]elor
Aeriene p#n` \n anul 2015”, desf`[urat la sediul Statului Major al For]elor Aeriene
\n data de 29 noiembrie 2005, este atent reliefat` [i detaliat` \n lucrarea cu
acela[i titlu, recent tip`rit` la Editura Academiei For]elor Aeriene din Bra[ov.
Lucrarea, ap`rut` sub coordonarea [efului Statului Major al For]elor Aeriene
– general-locotenent Gheorghe
Catrina – [i girat` de un comitet
[tiin]ific condus de c`tre loc]iitorul [efului
Statului Major al For]elor Aeriene,
general-maior dr. Mihail Orzea]`,
urm#nd firul dezbaterilor, abordeaz`
aspectele conceptuale ale transform`rii,
transformarea \n plan structural [i
infrastructural, precum [i transformarea
\n planul instruirii.
Esen]a demersului academic [i
finalitatea lui au fost descrise limpede,
\nc` de la \nceputul manifest`rii, de c`tre
[eful Statului Major al For]elor Aeriene:
„|ntr-o etap` \n care totul se
schimb` – concepte, structuri
orga
ni
za]ionale,
echipamente
–
organi
niza]ionale,
este nevoie mai mult ca \n trecut
de o viziune, care s` descrie, \n termeni abstrac]i, finalitatea dorit`.
O viziune pe termen lung, ca imagine a unui viitor posibil, este
crucial` pentru categoria noastr` de for]e armate [i singura cale de
a focaliza alocarea eficient` a resurselor comune pentru dezvoltarea
unor capabilit`]i aeriene reale [i utile efortului militar \ntrunit”.
C#teva repere re]inute:  elementele deja “acoperite” (rotirea for]elor \n
teatre de opera]iuni \ndep`rtate, executarea misiunilor solicitate de NATO [i UE
\n }`rile Baltice, respectiv Bosnia-Her]egovina, managementul unui aeroport
interna]ional – Kabul);  securitatea aerian` \n noul context geo-politic; 
provoc`rile privind integrarea sistemului de resurse umane;  instruirea for]elor
aeriene \n perspectiva anului 2015.
Lucrarea reu[e[te, astfel, s` eviden]ieze toate aspectele ce converg c`tre
\ndeplinirea scopului propus – determinarea puterii aeriene \n contextul transform`rii
categoriei noastre de for]e – [i, mai mult, s` deschid` calea c`tre un posibil dialog
constructiv \n scopul \mbun`t`]irii rela]iilor socio-umane, absolut necesare derul`rii
procesului de tranzi]ie c`tre cerin]ele [i standardele cerute.

Comandor DUMITRU BERBUNSCHI

Povestea continu`

Traian Vuia
[i epoca sa

“La o ultim` \ncercare, cu
un v#nt lateral, am m`rit
admisia vaporilor [i ma[ina s-a
ridicat dintr-o dat` la o \n`l]ime
\ntre 0,6 m [i 1 m” (Traian Vuia,
L’ A e r o p h i l e , a p r i l i e 1 9 0 6 ) .
Aceast` fraz` sintetizeaz` \ntrun mod simplu dar concis,
munca de crea]ie, via]a [i
idealurile unuia dintre cei mai
importan]i pionieri ai avia]iei
mondiale.
Drumul p#n` la atingerea
idealurilor \n care Traian Vuia a
crezut \n permanen]`, dar [i
sentimentele cople[itoare care
au definit reu[ita sa ne sunt
aduse \n actualitate, \ntr-un
context grafic [i literar de
excep]ie, de c`tre un colectiv
de pasiona]i ai avia]iei.
A[adar, prin munca deosebit` depus` de cei 6 coautori ai
lucr`rii “Pioneri ai avia]iei
mondiale – Traian Vuia [i epoca
sa”, imaginea complet` a ceea
ce a \nsemnat calea c`tre primul
zbor cu un aparat mai greu dec#t
aerul prin propriile sale mijloace,

este exprimat` cu fidelitate [i profesionalism.
Structura lucr`rii,
remarcabil` prin definirea
concret` a etapelor parcurse, prin repartizarea
exact` a studiilor f`cute
de inventator – capitolele
sunt axate, astfel, pe
lucrul la motoare, avionul
propriu-zis, elicoptere etc. –
reu[este s` ating` toate evenimentele constitutive ce au
condus la zborul istoric al
rom#nului Traian Vuia din data
de 18 martie 1906.
Cronologia din finalul c`r]ii
vine, de asemenea, \n completarea demonstra]iei dorite de
autorii lucr`rii privind rolul de
model pentru cizelarea unui
geniu creator [i promotor \n
exprimarea viitoare a avia]iei
mondiale.
|n concluzie, nu putem
dec#t s` remarc`m \nc` o dat`
profesionalismul imprimat unei
munci de excep]ie, unei document`ri asidue [i, nu \n ultimul
r#nd, unei coeziuni a ideilor
transpuse \n text [i imagine,
fapt care imprim` o dorin]`
peren` de a ob]ine un feed-back
consistent.
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|n data de 26 mai a.c., la comandamentul Statului Major al For]elor Aeriene s-a desf`[urat o
activitate de cinstire [i de onorare a \mplinirii unei frumoase v#rste de c`tre unul dintre cei mai
vechi pilo]i militari, veterani de r`zboi [i, totodat`, unul dintre cei mai pasiona]i aviatori – comandorul
(r) EMIL MUNTEANU
MUNTEANU.
Astfel, cu ocazia s`rb`toririi celei de-a 92-a anivers`ri, pilotul nem]ean, rud` a marelui scriitor
Ion Creang`, a fost invitat de c`tre [eful Statului Major al For]elor Aeriene, generalul-locotenent
Gheorghe Catrina \n scopul \nm#n`rii, din partea institu]iei, a unei diplome de excelen]` pentru
\ntreaga activitate. Aceast` ocazie a permis invitatului s` rememoreze c#teva dintre multiplele
fapte de arme tr`ite \n timpul celui de-al Doilea R`zboi Mondial, s` realizeze o scurt` trecere \n
revist` a evenimentelor importante din via]a sa (absolvirea Liceului Militar de la Chi[in`u \n anul
1933, a {colii de Ofi]eri de Cavalerie de la T#rgovi[te \n 1936 [i a celei de Comandant de Bord \n
1941, arestarea [i timpul petrecut \n \nchisoarea de]inu]ilor politici etc.) [i s`-[i exprime, cu
aceast` ocazie, mul]umirea pentru aten]ia care i s-a acordat.
Comandorul (r) EMIL MUNTEANU a mai primit, din partea comenzii unit`]ii, simbolul
For]elor Aeriene Rom#ne [i, de asemenea, a fost invitat la Baza de Transport Aerian Otopeni,
pentru a “]ine pasul” cu dezvoltarea [i amploarea pe care a cunoscut-o avia]ia militar` din
Rom#nia.
Mesajul desprins din c`ldura dialogului dintre veteranul de r`zboi – “o pild` demn` de urmat
pentru noi to]i”, a[a cum a fost descris aviatorul \n cuv#ntul de mul]umire adresat de liderul
For]elor Aeriene Rom#ne, generalul-locotenent Gheorghe Catrina — [i cei prezen]i la
aniversare, s-a remarcat prin emo]ia redescoperirii unor fapte [i evenimente deosebite [i de
transmiterea, c`tre genera]ia urm`toare, a elementelor sale constitutive: curajul [i camaraderia
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