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Comandor

DUMITRU BERBUNSCHI

Aripi rom#ne[tiAripi rom#ne[ti
Toamna scutur` podoaba pomilor cu fruntea-n cer, iar frunzele cap`t` ca

r`splat`, \nainte de trecerea \n p`m#ntul din care s-au z`mislit, o fr#ntur` de
zbor c#t perla de cle[tar a apusului. Vreme de-o clip` natura se \nclin`, c#nd
omul bun culege roadele, iar g#ndul se cuib`re[te sub strea[ina vie]ii.
Toamnele au un semn al \mplinirilor din care roua str`daniei umane face
perpetu` devenirea. Cu rost, f`r` prihan`, \n bun` regul`.

La margine de iulie 2006, pe cerul Dobrogei \ncepea clocotul primei sute
de ani de zbor, rom#nesc. Se z`mislea din zbatere anonim` visul de s`rb`toare
– frumos, galant [i cerebral – al ceremonialului oamenilor aerului. Colbul
Rom#niei [i ve[nicia ei au fost duse \n cer, ca pulbere celest` sub sigiliu
domnesc, odat` cu zborul de gal` al avia]iilor militare ale lumii. Vis#nd c#ndva
\n`l]imile, ast`zi rom#nii le st`p#nesc, \n cea mai faimoas` hor` \n care intr`
numai cei ce [tiu pasul. Care pot s`-l ]in`. Unde diferen]ele dintre oameni nu
mai sunt, sub bucuria zborului se estompeaz` asperit`]ile, visul devine realitate
cotidian`, sensul minunii cap`t` culoarea performan]ei, iar tainic, scap`r`
focul admira]iei. Al respectului. A ceva. Ca o aspira]ie. Ca o reg`sire, acolo
unde via]a face fapt` din vis.

Pilo]ii americani au deschis cerul lunii august cu prima trecere pentru zbor
de instruc]ie, la bordul suplelor aeronave F-16, s`get#nd aerul de deasupra
Carpa]ilor. Egali, deschi[i, cu fizionomie de oameni tineri [i cu minte de pilo]i
maturi, cel mai frecvent comunicativi, niciodat` crispa]i, au inaugurat misiunile
comune de parteneriat direct, \n care lupta aerian` [i zborul sub acelea[i
semne, au pus borna de \nceput la hotarul camaraderiei.

Mirajul a st`p#nit cremenea albastr` a lui septembrie. Cu fulger de zbor
impetuos, revenind \n geografia cerului deja cunoscut` de vremea unui
deceniu trecut \n misiuni comune, pilo]ii francezi [i-au s`v#r[it zborul de lupt`
dup` canoanele unei gimnastici robuste, r`m#n#nd constant într-o vecin`tate
mul]umitoare [i echidistant`, ca pentru zborul de lupt` al confrunt`rilor

comune de dincolo de pace.
Pentru a re\nv`]a salvarea oamenilor, lumea aerodromurilor

rom#ne[ti s-a adunat \n Apuseni. Aerodromul din Ardeal, a reunit
ca pentru o rug` ridicat` arhanghelilor din cer, salvatorii de profesie
de la gurile Dun`rii. Pentru a des`v#r[i munca \n echip`, dar mai
mult dec#t at#t, pentru a redob#ndi o certitudine: omul este
m`sura tuturor lucrurilor.

Toamnele t#rzii str#ng aripile l#ng` trup, iar zborul sfin]e[te
icoana cerului. În tumultul preazilnic de pe aerodromuri, \ntre
osteneala lumeasc` [i comandamentele majore, oamenii dau
via]` avioanelor [i \nc`lzesc cu mintea urc`rile \n aer,
precum olarul lutul \ntre palme. Iar isprava aceasta, r`m#ne
a pilo]ilor rom#ni. A tuturor.

Aceasta este toamna roadelor noastre.
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La invita]ia [efului Statului Major al
For]elor Aeriene, generalul locotenent dr.
Gheorghe Catrina, \n perioada 28–30
august a.c., s-a desf`[urat vizita unei
delega]ii militare din Belgia. Aceasta,
condus` de generalul maior Gerard VAN
CAELENBERGE,  a avut drept obiectiv
primordial realizarea unor contacte ini]iale,
\n scopul propunerii unui viitor parteneriat
cu For]ele Aeriene din Belgia [i Olanda.

La discu]ii au participat at#t persoane
din conducerea For]elor Aeriene Rom#ne
c#t [i speciali[ti din cadrul Departa-
mentului pentru Armamente [i de la
Societatea C.N. Romtehnica S.A. Elemen-
tele prezentate de c`tre delega]ia belgian`
au vizat, \n principal, aspecte referitoare la
procesele de transformare [i modernizare
a avionului F-16 din armata belgian`,
f`c#ndu-se aprecieri la urm`toarele
capitole:  sistemele de armament; 
capabilit`]ile opera]ionale [i performan]ele
aeronavei;  formarea [i antrenamentul
opera]ional precum [i suportul logistic; 
parteneriatul multina]ional pentru
opera]ionalizare [i sprijin, \mpreun` cu
For]ele Aeriene Olandeze;  posibilit`]ile
de colaborare \n domeniul militar [i
economic pentru asigurarea suportului
logistic al avioanelor multirol.

La finalizarea discu]iilor a fost \naintat`
o ofert` de creare a unui parteneriat pe
termen lung, \ntre Rom#nia, Belgia [i
Olanda, care cuprinde [colarizarea
personalului, asigurarea suportului logistic

PARTENERIAT |NTRE FOR}ELE AERIENE
ROMÂNE, BELGIENE {I OLANDEZE

[i livrarea gradual` a 36 de avioane F-16
MLU, \ncep#nd cu a doua jum`tate a
anului 2009 p#n` \n prima parte a anului
2013, \n valoare estimat` de 200 de
milioane de euro.

Informa]iile ob]inute din expuneri,

precum [i din discu]iile purtate privind
aspectele prezentate, vor fi valorificate \n
scopul realiz`rii capabilit`]ii [i interopera-
bilit`]ii cu celelalte ]`ri membre NATO,
cu costuri foarte sc`zute.

VIZITA {EFULUI STATULUI MAJOR
AL FOR}ELOR AERENE

|N CROA}IA
|n perioada 05–07 septembrie a.c., o delega]ie a

For]elor Aeriene Rom#ne, condus` de generalul
locotenent dr. Gheorghe Catrina, a efectuat o vizit` \n
Croa]ia, la invita]ia comandantului For]elor Aeriene
Croate.

Aflate \n plin proces de transformare structural` [i
elaborare a programelor de \nzestrare pentru
asigurarea \ndeplinirii misiunilor de baz`, precum [i a
celor nou definite – Poli]ie Aerian`, interven]ie umanitar`
[i evacuare medical`, For]e Aeriene din Croa]ia doresc
crearea unui cadru optim pentru real izarea
interoperabilit`]ii \n contextul misiunilor NATO comune.

|n acest sens, au fost prezentate structura [i dot`rile
avia]iei militare, precum [i programele de modernizare
aflate \n curs de derulare. Dintre elementele prezen-
tate, am re]inut faptul c`, similar cu partea rom#n`,
exist` un num`r de 4 baze militare aeriene [i unit`]i
de sprijin logistic [i asigurare la nivel de brigad` [i
batalion, iar dotarea se situeaz` pe acelea[i coordonate:
avioane MiG-21 Bis, An-32 B, elicoptere Mi-24V [i Mi-8
MTV.

Referitor la programele \n derulare, s-au eviden]iat
cele referitoare la avioanele [i elicopterele din dotare,

dar [i cele privind definirea noii structuri de organizare
a For]elor Aeriene din Croa]ia, concomitent cu
reducerea personalului cu o treime, achizi]ionarea a
10 elicoptere Mi-171S, a unui simulator de zbor [i a
4 avioane de antrenament faza I, tip ZLIN-242L [i,
nu \n ultimul r#nd, transformarea sistemului de
comand`-control \n vederea integr`rii func]iilor
acoperite \n NATO.

VIZITA {EFULUI STATULUI MAJOR
AL FOR}ELOR AERENE

|N CROA}IA

PARTENERIAT |NTRE FOR}ELE AERIENE
ROMÂNE, BELGIENE {I OLANDEZE
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În perioada 11–15 septembrie 2006,
s-a desf`[urat vizita [efului Serviciului
Logistic al For]elor Aeriene Rom#ne,
comandorul Marius Danielescu, la
Comandamentul Logistic al For]elor
Aeriene Italiene (ItAF). Pe parcursul
vizitei au fost discutate aspecte referi-
toare la organizarea logisticii ItAF,
derularea diverselor programe privind
avioanele C-130 Hercules, Alenia C-27
Spartan [i F-16, sporirea capacit`]ilor de
func]ionare pentru radarele FPS 117 [i,
nu \n ultimul r#nd, sus]inerea \n teatru
a for]elor dislocate.

Comandantul Comandamentului
Logistic Italian, generalul locotenent
Altorio, a prezentat, \n cadrul discu]iilor,
componen]a ItAF – aproximativ 44.000 de
persoane, dintre care 1.025 personal
navigant, 420 de avioane dislocate \n 21

COMPONENTA
LOGISTICA –
ELEMENT
PRIMORDIAL
|N CONTEXTUL
REALIZ~RII
INTEROPERABILIT~}II

de baze aeriene [i patru radare tridimen-
sionale FPS 117, aflate în proprietatea
NATO. De asemenea, au fost incluse \n
prezentare [i proiectul de achizi]ionare a
avionului de tip C-27 Spartan, precum [i
sporirea num`rului de ore de zbor pentru
cele 34 de avioane model F-16, \nchiriate
de la For]ele Aeriene ale SUA.

Vizita a inclus [i o deplasare la o Unitate
Tehnic` Operativ` destinat` radarelor FPS
117 (similiar` unei baze de repara]ii), unde
au fost prezentate elementele programului
de \mbun`t`]ire: înlocuirea procesorului
de date radar, implementarea sistemului
de mentenan]ã la distan]ã, a unui sistem

de management logistic [i a unei s`li
electronice de preg`tire tehnic`.

Prin volumul de informa]ii existent
\n cadrul discu]iilor, activitatea [i-a atins
scopul de cunoa[tere a sistemului
logistic al For]elor Aeriene Italiene [i s-a
axat pe aprofundarea echipamentelor
comune din dotare [i pe studierea
eventualelor posibilit`]i de cooperare,
referitoare, pentru moment, la radarele
FPS 117 [i, în viitor, la avionul de
transport mediu curier, în eventualitatea
c` România va alege, la r#ndul s`u,
achizi]ionarea modelului Alenia C-27
Spartan.

Prezen]a speciali[tilor apar]i-
n#nd For]elor Aeriene Olandeze
\n Rom#nia, pentru perioada de
instruire a personalului militar
rom#n, ce va deservi sistemul de
rachete sol-aer HAWK, a constituit
un bun prilej pentru militarii rom#ni
de \nv`]are, în cadrul procesului de
instruire [i preg`tire profesional`.
Grupul rom#n, condus de c`tre
[eful Biroului Instruc]ie Artilerie
[i Rachete Sol-Aer din cadrul
Statului Major al For]elor Aeriene,
colonelul inginer Teodor Blaga,
a inclus peste 25 de membri, \n
timp ce delega]ia olandez ,̀ condus`
de locotenent colonelul PEMP
Henrickx, directorul de programe
GBAD din RNLAF [i responsabil
de sistemul HAWK în Olanda, pân`
la vânzarea acestuia c`tre România,
a inclus 5 speciali[ti, tehnicieni [i
mecanici ai sistemului.

În cadrul briefing-urilor
organizate [i discu]iilor ce au avut
loc speciali[tii olandezi au pre-
zentat concep]ia, planificarea,
organizarea [i modul  în care au
realizat suportul logistic al siste-
melor HAWK cu detalierea urm`-
toarelor elemente:  nivelurile de
mentenan]` pentru sistemul
HAWK;  structurile de mentenan]`
[i corelarea acestora cu nivelurile
de mentenan]`;  \ncadrarea cu

SISTEMUL HAWK –
LEC}II |NV~}ATE

personal a subunit`]ilor de foc [i
de mentenan]` [i modul de
rezolvare a instruirii acestuia; 
documentele de planificare a
suportului logistic;  documenta]ia
tehnic` pentru executarea mente-
nan]ei;  exemple de fi[e ale
posturilor pentru personalul de
mentenan]`.

În plus, speciali[tii For]elor
Aeriene Regale Olandeze au
sprijinit personalul subunit`]ii
HAWK din cadrul Brig`zii  1
Rachete Sol-Aer pentru punerea în
func]iune a componentelor princi-
pale din pachetul de echipamente
HAWK PIP III, care au fost ampla-
sate în poligonul Capu Midia pe

durata seriei de tragere.
Informa]iile [i cuno[tin]ele

transmise de speciali[tii olandezi
au fost apreciate ca fiind de un real
folos pentru speciali[tii români
pentru definitivarea concep]iei
privind managementul subunit`-
]ilor logistice  a sistemului HAWK
[i începerea procesului de instru-
ire a personalului ce încadreaz`
batalionului HAWK. Ca urmare, în
luna octombrie (16–19), se va
desf`[ura o alt` întâlnire \n
România, între o echip` olandez`
[i personalul Batalionului 7
Rachete Sol-Aer HAWK, de aceast`
dat` pe probleme opera]ionale.

Succesul activit`]ii avea s` fie
reliefat [i de con]inutul scrisorii de
mul]umire trimis` de c`tre [eful
Statului Major al For]elor Aeriene,
generalul locotenent dr.
Gheorghe Catrina, din care am
re]inut urm`torul paragraf:
„Experien]a deosebit` a specia-
li[tilor din cadrul For]elor Aeriene
Olandeze în planificarea, organi-
zarea [i executarea serviciilor de
mentenan]̀  pentru sistemul HAWK
a reprezentat o surs` extrem de
util` pentru militarii rom#ni în
scopul de a eviden]ia conceptele
necesare dezvolt`rii unei strategii
de management logistic perfor-
mante”.

COMPONENTA
LOGISTICA –
ELEMENT
PRIMORDIAL
|N CONTEXTUL
REALIZ~RII
INTEROPERABILIT~}II
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RO-1491, SEMINAR DE
SALVARE-EVACUARE |N LUPT~

|n perioada 21–25 august, la Baza 90
Transport Aerian, un grup de militari
apar]in#nd U.S. Marines a sus]inut mai
multe [edin]e de informare (brieffing-uri),
\n special pentru cei 12 pilo]i de elicoptere
din gruparea C.S.A.R.-2009 afla]i \n curs
de opera]ionalizare, dar [i pentru al]i
doritori de acumul`ri de noi cuno[tin]e
privind tacticile [i doctrina aplicat` de
pilo]ii U.S. Marines \n opera]iunile aeriene.

Din partea avia]iei militare americane
au fost prezen]i maiorul Stone (CH-53,
pilot), c`pitanul Sandberg (CH-46, pilot)
[i caporalul W.O. Brown (tehnic de bord
[i salvator aerian). Ace[tia, cu to]ii
participan]i \n R`zboiului
din Golf, \n calitate de
pilo]i de evacuare medi-
cal` [i transport trupe, dar
[i ca ofi]eri de control
\naintat (F.A.C. – forward
air controller).

|n cadrul semina-
riilor, au fost prezentate
termeni [i tactici confor-
me cu manualele de
c`utare-salvare NATO,
tehnici de evitare a ap`-
r`rii antiaeriene inamice folosite de c`tre
pilo]ii de elicoptere americani \n Irak,
precum [i noile tendin]e ap`rute \n
doctrina U.S.Marines privind recuperarea
personalului  propriu aflat \n situa]ii

deosebite, \n teritoriul inamic. |n baza
experien]ei dob#ndite \n diversele
opera]iuni militare, speciali[tii americani
au \ncercat s` transmit` o parte din aceast`
experien]` pilo]ilor rom#ni, eviden]iind, \n
acela[i timp,  necesit`]ile privind \nlocuirea
C.S.A.R.-ului (Combat, Search and
Resque) cu un nou termen care s`
defineasc` mai bine activitatea [i anume
T.R.A.P. (Tactical Recovery Aircrew and
Personal).

De asemenea, s-au subliniat diferen]ele
\ntre evacuarea medical` (Medevac) [i
evacuarea r`ni]ilor (Casevac), diferen]iere
necesar` \n contextul situa]ilor de criz`

ap`rute pe timpul execut`rii misiunilor de
transport a persoanelor r`nite c`tre
facilit`]ile medicale existente \n apropierea
liniei frontului. Alte elemente discutate [i
prezentate de militarii americani:  apari-

]ia unor noi termeni conformi doctrinei
NATO, dar [i a U.S. Marines;  modul de
operare \n zonele de conflict;  evitarea
contactului cu dispozitivele improvizate
explozive, prezente \n zonele de conflict;

 modul de acordare a primului ajutor
r`ni]ilor (A.B.C-ul american = A - Airway,
B - breath, C - circulation).

Prezen]a aviatorilor militari la seminarul
RO-1491 a constituit, a[adar, prin volumul
deosebit de informa]ii \mp`rt`[ite, una dintre
oportunit`]ile de completare a preg`tirii
profesionale de specialitate [i a produs, \nc`
o dat`, rela]ii inter-umane speciale.

RO-1491, SEMINAR DE
SALVARE-EVACUARE |N LUPT~

Revederea absolven]ilor Patrulei a 4-a din cadrul
Promo]iei 1986 a {colii Militare de Avia]ie, categoria
nenavigan]i, petrecut` \n data de 30.09.2006, la sediul
actual al {colii de Aplica]ie a For]elor Aeriene de la
Boboc, a reprezentat, prin volumul emo]iilor resim]ite,
unul dintre momentele care r`m#n perene \n memorie.

Cei 20 de ani scur[i de la absolvire nu au reu[it s`
estompeze bucuria [i m#ndria apartenen]ei la una dintre
cele mai frumoase categorii de for]e armate – avia]ia.
Poate, doar, [i-au pus o u[oar` amprent` fizic`. |ns`
spiritul de camaraderie [i caracterul de grup au r`mas
[i vor r`m#ne dovada unei \n]elegeri profunde a
devotamentului c`tre uniforma militar`. La reuniune
au r`spuns invita]iei, absolven]i, lectori [i comandan]i.
Dintre ace[tia amintim, cu c`ldur` \n suflete, pe
comandorul (r) Eminescu Co[erea, c`pitanul
comandor (r) Pascale, comandorul Eugen Casapu,
comandorul Florentin Br`tulescu, plutonierul
adjutant Costic` Olaru, o mic` parte dintre cei care [i-
au adus contribu]ia la cizelarea unor caractere deosebite
[i a unor militari profesioni[ti.

Momentele de rememorare a evenimentelor
deosebite petrecute at#t pe durata studiilor c#t [i,
separat, de-a lungul carierelor militare individuale au
fost completate de prezentarea, de c`tre comanda {colii
de Aplica]ie a For]elor Aeriene, a realiz`riilor institu]iei,
domeniilor de reform` [i, nu \n ultimul r#nd, a planurilor
de perspectiv`.
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Comandor Dan BUCIUMAN

Comandorul Dan Buciuman este comandantul Bazei 86 Aeriene
Fete[t i .

N`scut \n Cugir, judetul Alba, [i-a \nceput cariera militar` \n 1978
[i a absolvit Liceul Mil i tar “Mihai Viteazul” \n 1982. Dup` absolvirea
{colii de Ofi]eri de Avia]ie \n 1986, a fost repartizat la Regimentul 86
Avia]ie V#n`toare Fete[ti ca pilot pe aeronava MiG-21 RFMM.

A absolvit Academia de |nalte Studii Mil i tare \n 1995. |n 2000 a
absolvit Colegiul de R`zboi din Paris.

Ult imul comandant al  Escadri lei  de MiG-29 Ful lcrum este numit
loc]iitor al comandantului Bazei 86 Aeriene Fete[ti, dup` desfiin]area
Bazei 57 Aeriene Mihail Kogalniceanu. |n septembrie 2006 este numit
comandant al  Bazei 86 Aeriene Fete[ti.

Comandorul Dan Buciuman este unul din pilo]ii rom#ni care au pus
bazele programului de preg`tire al For]elor Aeriene Rom#ne \n comun
cu fo r ]e  a le  s ta te lo r  NATO,  f i i nd  d i rec to r  a  numeroase  exerc i ] i i
interna]ionale.

Este c`s`torit cu Elena [i are un fiu, Octavian – Cosmin.

E D U C A } I E :E D U C A } I E :E D U C A } I E :E D U C A } I E :E D U C A } I E :
1982: Liceul Militar “Mihai Viteazul”, Alba Iulia;
1986: {coala de Ofi]eri de Avia]ie, Boboc;
1990: Curs de Comandan]i de Patrul`, Boboc;
1995: Academia de |nalte Studii Militare, Bucure[ti;
2000: Colegiul de R`zboi, Paris.

F U N C } I I :F U N C } I I :F U N C } I I :F U N C } I I :F U N C } I I :
1982 – 1986: Student, {coala de Ofi]eri de Avia]ie, Boboc;
1986 – 1993: Pilot de v#n`toare, Regimentul 86 Avia]ie V#n`toare,

Fete[t i ;
1993 – 1995: Student, Academia de |nalte Studii Militare, Bucure[ti;
1995 – 2000: Loc]iitor al comandantului, Baza 57 Aerian`, Mihail

Kogalniceanu;
2000 – 2001: Student, Colegiul de R`zboi, Paris;
2001 – 2004: Comandantul Escadri lei MiG-29, Baza 57 Aerian`,

Mihail Kogalniceanu;
2004 – 2006: Loc]iitor al comandantului, Baza 86 Aerian`, Fete[ti;
2006: Comandant, Baza 86 Aerian`, Fete[ti.

ACT IV ITACTIV ITACTIV ITACTIV ITACTIV ITAAAAATE DE ZBOR:TE  DE ZBOR:TE  DE ZBOR:TE  DE ZBOR:TE  DE ZBOR:
A executat peste 750 de ore de zbor, pilot#nd diferite aeronave:

IAR 823, L-29, L-39 ZA, MiG-21 RFMM, MiG-29, ALPHA JET, MIRAGE
F1B, MIRAGE 2000B, HARRIER, TORNADO GR4, PARIS 760M, MiG-
21 LanceR.

DECORA}I I  { I  MEDALI I :DECORA}I I  { I  MEDALI I :DECORA}I I  { I  MEDALI I :DECORA}I I  { I  MEDALI I :DECORA}I I  { I  MEDALI I :
Medalia “|n Serviciul Armatei” [i Ordinul “Virtutea Aeronautic`” \n

grad de cavaler.

AAAAA VVVVV A N S ~ R I :A N S ~ R I :A N S ~ R I :A N S ~ R I :A N S ~ R I :
Locotenent – 1986;
Locotenent-major – 1989;
Capitan – 1991 – Avansare la Exceptional;
Maior – 1995;
Capitan-comandor – 1999;
Comandor – 2003.

Colonel prof. univ. dr. MARIN VASILE
COMANDANTUL ACADEMIEI

FOR}ELOR AERIENE „HENRI COAND~”

ELEMENTE BIOGRAFICE:ELEMENTE BIOGRAFICE:ELEMENTE BIOGRAFICE:ELEMENTE BIOGRAFICE:ELEMENTE BIOGRAFICE:
– Data [i locul na[terii: 1 august 1952, localitatea Crizbav, jude]ul Bra[ov
–  Starea civil`: c`s`torit, 2 copii.

S T U D I I :S T U D I I :S T U D I I :S T U D I I :S T U D I I :
Liceul Militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza, 1971;
{coala Militar` de Ofi]eri Activi de Artilerie [i Radioloca]ie, din Bra[ov, 1974;
Academia de Înalte Studii Militare, 1982;
Facultatea de Matematic` - Informatic`, din cadrul Universit`]ii „A.I. Cuza” Ia[i;
Cursul post-academic, profil unic pentru armele ap`r`rii antiaeriene, 1989;
Cursul de organizare, planificare, conducere [i evaluare a procesului de

înv`]`mânt, 1990;
Cursul de limba englez`, 1995;
Colegiul Superior de Stat Major, în cadrul Academiei de Înalte Studii Militare,

1997;
Cursul de Orientare a Ofi]erilor de Stat Major, în cadrul Colegiului Na]ional de

Ap`rare al Olandei, noiembrie 1997 – februarie 1998;
Studii de doctorat în {tiin]e Militare, la Academia de Înalte Studii Militare,

2000;
Master în „Comunicare [i rela]ii publice”, Facultatea de Comunicare [i Rela]ii

Publice „David Ogilvy”, 2004;
Conferen]iar universitar din 2002 [i profesor universitar din 2004.

F U N C } I I :F U N C } I I :F U N C } I I :F U N C } I I :F U N C } I I :
1974-1987 – [ef  [i comandant al unor structuri militare destinate instruc]iei trupelor;
1987-1990 – cercet`tor [tiin]ific în domeniul întrebuin]`rii trupelor, în cadrul

{colii de Aplica]ie pentru Artilerie [i Rachete Antiaeriene, Bucure[ti;
1990-1995 – [ef de stat major al {colii Militare, Institutului Militar de Artilerie

[i Rachete Antiaeriene „General Bungescu”, din Bra[ov;
1995-2006 – loc]iitor al comandantului Academiei For]elor Aeriene „Henri

Coand`”;
septembrie 2006 – comandantul Academiei For]elor Aeriene „Henri Coand ”̀ – Bra[ov.

ACTIVITACTIVITACTIVITACTIVITACTIVITAAAAATEATEATEATEATEA PROFESIONAL~, DIDACTIC~ {I DE CERCE PROFESIONAL~, DIDACTIC~ {I DE CERCE PROFESIONAL~, DIDACTIC~ {I DE CERCE PROFESIONAL~, DIDACTIC~ {I DE CERCE PROFESIONAL~, DIDACTIC~ {I DE CERCE-----
TTTTTARE {TIIN}IFIC~:ARE {TIIN}IFIC~:ARE {TIIN}IFIC~:ARE {TIIN}IFIC~:ARE {TIIN}IFIC~:

1987-1989 – Cercet`tor în domeniul [tiin]ei [i artei militare;
1987-1990 – Cadru didactic titular al disciplinelor „{tiin]a conducerii” [i „Metodica

instruirii trupelor” în Centrul de Instruc]ie al Artileriei [i Rachetelor Antiaeriene,
Bucure[ti;

1991-1995 – Redactor [ef al revistei „Orizonturi Ost`[e[ti” a Institutului
Militar de Artilerie [i Rachete Antiaeriene „General Bungescu”;

1990-1997 – Cadru didactic titular pentru disciplina „Management militar”, în
Institutul Militar de Artilerie [i Rachete Antiaeriene, Bra[ov;

1998 [i în prezent – Cadru didactic asociat pentru disciplinele „Comunicarea
în conducere”, „Politologie [i Doctrine Militare” pe post de conferen]iar universitar,
în Academia For]elor Aeriene „Henri Coand`”, Bra[ov;

2000 [i în prezent – Cadru didactic titular pentru disciplinele „Geopolitic`”,
„Bazele [tiin]elor politice” [i „Comunicare managerial`”, pe post de profesor
universitar la Universitatea „Sextil Pu[cariu” din Bra[ov.

A elaborat [i publicat 11 cursuri [i manuale în edituri universitare, 3 cursuri
universitare în edituri locale, 29 de articole în reviste [i volume nespecializate, 27
articole în reviste centrale de specialitate, 12 c`r]i, tratate, monografii, 26 comunic`ri
în sesiuni [tiin]ifice [i 53 comunic`ri în sesiuni [tiin]ifice locale [i na]ionale.
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Diminea]a de 15 septembrie a r`spuns
la Boboc cu ecou de clopot al toamnei
schimbat` \n haine ruginii. Platoul central
al [colii, \mpresurat de forma]iile de eleve,
elevi [i cadre militare, primea ca \ntr-un
c#ntec de r`spuns, Drapelul de Lupt` al
unit`]ii [i apoi acordurile imnului na]ional.

Festivitatea de deschidere oficial` a
anului de \nv`]`m#nt a fost prezidat` de
generalul de flotil` aerian` Ion {tefan
– [ef al Instruc]iei [i Doctrinei \n Statul
Major al For]elor Aeriene Rom#ne –
cadrele de comand` [i de conducere ale
[colii, iar de la eveniment nu au lipsit
reprezentan]ii mass-media.

“Ceremonialul de ast`zi reprezint` un
eveniment deosebit pentru noi to]i, dar
mai ales pentru voi, elevii anului I ai {colii
Militare de Mai[tri [i Subofi]eri a For]elor
Aeriene „Traian Vuia”, care a]i ales
cariera militar`, o carier` deosebit`, dar
plin` de responsabilit`]i. Emo]iile [i în
acela[i timp speran]ele într-un an bun, le
tr`iesc deopotriv` cu voi [i comandan]ii,
cadrele didactice, to]i cei care v`
c`l`uzesc pa[ii cu grij` [i afec]iune, zi de
zi, pentru însu[irea nobilei profesiuni
militare” – avea s` precizeze domnul

DESCHIDEREA ANULUI
DE |NV~}~MÂNT LA BOBOC

general de flotil` aerian` Ion {tefan.
Începerea cursurilor din noul an de

studiu reprezint` începutul de drum în
viitoarea profesie – profesie ce adun` la
un loc m`iestria armelor [i [tiin]a lucrului
bine f`cut – care \nainte de toate \nseamn`

preg`tire cu des`v#r[it` seriozitate [i
aleas` d`ruire, pentru a ob]ine cele mai
bune rezultate. For]ele Aeriene au nevoie
de oameni care dovedesc perseveren]` [i
ambi]ie, dragoste [i pasiune, toate dublate
de dorin]a curat` de autodep`[ire, cu ]el
uman de împlinire în toate domeniile.

Corpul mai[trilor militari [i al subofi-
]erilor – categoria de personal distinct`
din care vor face parte viitorii speciali[ti –
constituie coloana vertebral` a armatei, a
For]elor Aeriene. Aceast` condi]ie
determin` aten]ia sporit` privind preg`-
tirea, determinat` fiind de importan]a [i
rolul profesioni[tilor în sistemul militar,
pentru a putea duce la îndeplinire respon-
sabilit`]ile func]iilor în care vor fi încadra]i
la absolvire.

„Dovedi]i, în toate împrejur`rile,
onestitate, spirit de ordine [i de disciplin`,
d`ruire [i pasiune în acumularea
cuno[tin]elor [i comportare demn`, pentru
a spori prestigiul For]elor Aeriene ale
Armatei României” – continua domnia sa.

|nv`]`mântul [i instruc]ia în For]ele
Aeriene, reprezint` un vector prioritar al
perioadei de opera]ionalizare a marilor
unit`]i [i unit`]ilor din structur`, f`r` de
care nu poate fi conceput` interoperabi-
litatea [i compatibilitatea cu armatele
statelor membre NATO. De modul cum
acestea sunt organizate [i structurate, dar
mai ales de calitatea [i con]inutul
procesului instruirii, depind viitoarele
performan]e ale absolven]ilor, lupt`torilor
[i, implicit, realizarea obiectivelor For]elor
Aeriene, în ansamblul lor. Statul Major al
For]elor Aeriene [i-a amplificat preocu-
p`rile în direc]ia unui management
eficient al resursei umane, printr-o
rigurozitate accentuat` în selec]ia,
instruirea [i promovarea în func]ii a
personalului militar [i civil, în care
performan]a, competen]a [i profesio-
nalismul reprezint` criterii obligatorii.

DESCHIDEREA ANULUI
DE |NV~}~MÂNT LA BOBOC
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Toamna a intrat la Boboc pe poarta larg deschis`.
Sâmb`t`, 30 septembrie 2006, într-o atmosfer` plin` de c`ldur`, la {coala

Militar` de Mai[tri Militari [i Subofi]eri a For]elor Aeriene “TRAIAN VUIA” de la
BOBOC,  a avut loc festivitatea de depunere a  Jur`mântului Militar a celor 87
de elevi, boboci ai anului \nt#i. La acest impresionant eveniment au fost invita]i
[i au participat reprezentan]i ai Statului Major al For]elor Aeriene, ai comenzii
{colii de Aplica]ie pentru For]ele Aeriene “AUREL VLAICU”, oficialit`]i locale [i
reprezentan]i mass-media.

Înc` de la primele ore ale dimine]ii la punctul de control al [colii, p`rin]i [i
rude veni]i din toate col]urile ]`rii, au tr`it emo]iile revederii cu fii [i fiicele, cu
fra]ii [i prietenii lor, principalii protagoni[ti, care urmau curând s` fac` prima lor
declara]ie de maturitate.

Festivitatea a debutat prin introducerea Drapelului de Lupt` în forma]ie,
blazon de foc al onoarei, în fa]a c`ruia  s-a desfasurat  ceremonialul. Comandantul
[colii, colonelul Ilie  colonelul Ilie  colonelul Ilie  colonelul Ilie  colonelul Ilie ANDREIANDREIANDREIANDREIANDREI a rostit alocu]iunea legat` de importan]a
momentului, preciz#nd c` Jur`mântul Militar – leg`mânt solemn – reprezint`
adeziunea sacr`, con[tient` [i responsabil` a tinerilor afla]i sub drapel, de a
participa, cu toat` fiin]a [i con[tiin]a lor la îndeplinirea misiunii fundamentale, de

{TIIN}~, ONOARE,
CURAJ

ap`rare a patriei [i a independen]ei sale teritoriale, av#nd profunde semnifica]ii
istorice, juridice, morale, civice [i patriotice.

Apoi s-a dat citire Jur`mântului Militar Jur`mântului Militar Jur`mântului Militar Jur`mântului Militar Jur`mântului Militar...
Din piepturile acestor tineri s-a ridicat spre cer unul din cânturile cele mai

frumoase [i mai impresionante ale existen]ei lor, moment binecuvântat de
soborul de preo]i invita]i la festivitate. Nu a lipsit \ndemnul comandantului:
“Elevi, de azi \nainte, prin voia voastr` [i cu ocrotirea lui Dumnezeu, v-a]i legat
pe via]` de ]ar`. Fi]i demni de acest leg`m#nt. Dumnezeu s` v` ajute!”

Dup` defilarea forma]iilor constituite având în fa]` Drapelul de Lupt` al
unit`]ii,  festivitatea a continuat cu Ziua Por]ilor Deschise, activitate prin care
cei prezen]i au putut vizita baza material` bogat` [i modern` de care dispune
[coala. Laboratoare de specialitate, biblioteci cu un fond de carte de peste
30.000 de volume, sal` de sport multifunc]ional`, baz` de sport în aer liber cu
teren de fotbal, baschet, handbal, tenis [i deopotriv` pavilioane [i s`li de clas`
frumos amenajate în care sunt asigurate condi]ii optime pentru ca activitatea de
înv`]`mânt  s` se desf`[oare la un nivel ridicat.

Ziua Por]ilor Deschise a luat sfâr[it  la ora 13.00. Dup` masa festiv`, elevii
au plecat  în prima lor învoire, l`sând s` se a[tearn` lini[tea peste [coala de la
curbura Carpa]ilor.

Locotenent-comandor FLORENTIN MANEA

“Ceea ce ne trebuie acum, cred eu –
remarca [eful Instruc]iei [i Doctrinei – este
o nou` abordare, mai pragmatic`, mai
eficient`, în planificarea, organizarea [i
desf`[urarea instruirii, în preg`tirea
liderilor de la toate nivelurile. Este
necesar` o schimbare esen]ial` în
atitudinea noastr`, în mentalitatea celor
pe care îi conducem sau îi instruim.
Trebuie s` în]elegem c` suntem parte
integrant` a NATO, c` apar]inem unui
organism bine închegat, care func]ioneaz`
dup` principii, reguli [i rigori obligatorii
pentru to]i. Adic` s` fim exact precum cei
din NATO, s` gândim ca ei, s` ac]ion`m
ca ei, [i desigur, s` fim dota]i, echipa]i,
instrui]i [i motiva]i precum cei din NATO”.

Cu c`ldura [i taria pe care ]i le dau cei
peste treizeci de ani de carier` militar`,
generalul Ion {tefan c`tre “boboci”: “Ziua
de ast`zi va r`mâne în via]a voastr` ca o
punte, zi de leg`tur` în cadrul primei etape
– etapa de formare – ziua în care via]a
voastr` în For]ele Aeriene începe s`
prind` contur, ziua în care nostalgiile las`
loc crezului militar [i dorin]ei de
înving`tor”.

{TIIN}~, ONOARE,
CURAJ
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Nu se fac minuni. Oamenii sunt minunile.
Constant, cu tenacitatea caracteristic` celor care
[tiu bine menirea lor, care adun` \n monade scumpe
cr#mpeie de inteligen]` t#n`r`, oamenii [colii de la
Boboc, au aerul unor profesori de [coal` bun`. De
[coal` c`utat` de tineri, necesar` For]elor Aeriene [i
demn` sub steaua ei norocoas`.

Obiectivul fundamental al {colii de Aplica]ie
pentru For]ele Aeriene \l reprezint` dezvoltarea
profesional̀  a ofi]erilor, mai[trilor militari [i subofi]erilor
conform nevoilor reale de preg`tire din For]ele Aeriene,
alinierea, \n integralitatea sa, la standardele,
procedurile [i tehnologiile de instruire [i evaluare ale
armatelor statelor partenere de Alian]`, devansarea,
prin structur`, organizare [i con]inut a transform`rilor
[i schimb`rilor care se produc \n For]ele Aeriene
Rom#ne. Astfel, [coala caut` atingerea obiectivelor
opera]ionale propuse:  specializarea ini]ial` [i
instruirea pentru prima func]ie a absolven]ilor
Academiei For]elor Aeriene;  formarea [i instruirea
ofi]erilor, mai[trilor militari [i subofi]erilor \n rezerv`
pentru For]ele Aeriene;  formarea solda]ilor
profesioni[ti \n armele [i specialit`]ile militare
specifice For]elor Aeriene;  organizarea [i
desf`[urarea procesului de \nv`]`m#nt pentru
formarea subofi]erilor \n activitate pe filiera indirect`;

 formarea [i dezvoltarea competen]elor lingvistice
ale personalului;  asigurarea \nsu[irii terminologiei

militare specifice NATO, a procedurilor de comand`
[i de stat major utilizate \n ac]iunile militare.

|ns`, [coala de la Boboc are [i obiective specifice:
 proiectarea [i desf`[urarea cursurilor de carier` [i

a celor de nivel dup` dictonul “Instruie[te-te a[a cum
vei lupta”;  gestionarea procesului educa]ional [i de
instruire \n zbor ale cursurilor de trecere pe avionul
MiG-21 LanceR;  preg`tirea din timp a noilor tipuri
de cursuri, inclusiv preg`tirea instructorilor [i bazei
materiale necesare, \n special \n ceea ce priveste
cursurile de nivel pentru S.C.C.A.N., controlul de trafic
aerian [i “Gap Filler”;  utilizarea la parametri maximi
a Centrului secundar de \nv ]̀are a limbii engleze, pentru
ob]inerea nivelului de competen]` stabilit;  ridicarea
nivelului de instruire \n zbor a personalului navigant;

 men]inerea permanent` \n stare de operativitate a
tehnicii din dotare.

Comandorul Dragomir Stel`Comandorul Dragomir Stel`Comandorul Dragomir Stel`Comandorul Dragomir Stel`Comandorul Dragomir Stel`, [eful avia]iei
din {coala de Aplica]ie pentru For]ele Aeriene, despre
anul de \nv`]`m#nt [i instruc]ie: “Am reu[it un pas spre
calitate. Activitatea de zbor, desf`surat` sub semnul
securit`]ii aeronautice, ne-a sus]inut, men]in#ndu-ne \n
sfera calificativelor [i aprecierilor foarte bune. Chiar dac`
raportul dintre perioadele destinate preg t̀irii la sol [i cele
de executare a instruirii \n zbor este inegal, zborul r̀ m#ne
principala activitate a [colii”.

Pe de alt` parte, actul de conducere la nivelul
[colii a fost direc]ionat [i pentru continuarea \ndeplinirii
misiunii de formare a mai[trilor militari [i subofi]erilor
pe filierele direct` [i indirect` prin asigurarea unui
management educa]ional specific, concretizat \n
dezvoltarea capacit`]ilor, deprinderilor [i abilit`]ilor
necesare \ndeplinirii misiunilor ce revin For]elor Aeriene.

Obiectivele planurilor de \nv`]`m#nt au vizat
formarea speciali[tilor \n arm` [i competen]elor de
lupt`tor [i conduc`tor de organiza]ii militare mici,
capacitatea de adaptare la schimb`rile tehnologice [i
cerin]ele presupuse de calitatea de membru al NATO
a Armatei Rom#niei.

Acolo unde s-a sim]it nevoia dezvolt`rii bazei
didactice acest lucru s-a realizat prin lucr`rile de
absolvire sau activit`]i care au presupus folosirea de
fonduri reduse, compensate cu eforturi proprii,
ini]iativ` [i creativitate. Astfel au fost realizate poligonul
redus de sal`, sala de for]`, sala de preg`tire
leadership, s`lile necesare desf`[ur`rii orelor pentru
[coala de [oferi [i, nu \n ultimul r#nd, sala de preg`tire
asistat` de calculator.

“Apreciem c` nivelul cuno[tin]elor [i deprinderilor
intelectuale [i practice solicitate de func]iile pe care
le \ncadreaz` absolven]ii este \ntr-o dinamic`
ascendent`, \n {coala Militar` de Mai[tri [i Subofi]eri
a For]elor Aeriene „Traian Vuia” exist#nd o permanent`
preocupare de adaptare concretizat` \n realizarea
unui raport corespunz`tor \ntre con]inutul de
\nv`]`m#nt pentru tehnica existent` \nc` 2–3 ani \n

Analiza st`rii structurii \n {coala deAnaliza st`rii structurii \n {coala deAnaliza st`rii structurii \n {coala deAnaliza st`rii structurii \n {coala deAnaliza st`rii structurii \n {coala de
Aplica]ie pentru For]ele Aeriene “Aurel Vlaicu”Aplica]ie pentru For]ele Aeriene “Aurel Vlaicu”Aplica]ie pentru For]ele Aeriene “Aurel Vlaicu”Aplica]ie pentru For]ele Aeriene “Aurel Vlaicu”Aplica]ie pentru For]ele Aeriene “Aurel Vlaicu”
[i la {coala Militar` de Mai[tri [i Subofi]eri a[i la {coala Militar` de Mai[tri [i Subofi]eri a[i la {coala Militar` de Mai[tri [i Subofi]eri a[i la {coala Militar` de Mai[tri [i Subofi]eri a[i la {coala Militar` de Mai[tri [i Subofi]eri a
For]elor Aeriene “TFor]elor Aeriene “TFor]elor Aeriene “TFor]elor Aeriene “TFor]elor Aeriene “Traian Vraian Vraian Vraian Vraian Vuia” de la BOBOCuia” de la BOBOCuia” de la BOBOCuia” de la BOBOCuia” de la BOBOC

Analiza st`rii structurii \n {coala deAnaliza st`rii structurii \n {coala deAnaliza st`rii structurii \n {coala deAnaliza st`rii structurii \n {coala deAnaliza st`rii structurii \n {coala de
Aplica]ie pentru For]ele Aeriene “Aurel Vlaicu”Aplica]ie pentru For]ele Aeriene “Aurel Vlaicu”Aplica]ie pentru For]ele Aeriene “Aurel Vlaicu”Aplica]ie pentru For]ele Aeriene “Aurel Vlaicu”Aplica]ie pentru For]ele Aeriene “Aurel Vlaicu”
[i la {coala Militar` de Mai[tri [i Subofi]eri a[i la {coala Militar` de Mai[tri [i Subofi]eri a[i la {coala Militar` de Mai[tri [i Subofi]eri a[i la {coala Militar` de Mai[tri [i Subofi]eri a[i la {coala Militar` de Mai[tri [i Subofi]eri a
For]elor Aeriene “TFor]elor Aeriene “TFor]elor Aeriene “TFor]elor Aeriene “TFor]elor Aeriene “Traian Vraian Vraian Vraian Vraian Vuia” de la BOBOCuia” de la BOBOCuia” de la BOBOCuia” de la BOBOCuia” de la BOBOC
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unit`]ile operative [i cea care urmeaz` s` fie introdus`
\n dotare”, aprecia comandantul {colii Militare de
Mai[tri [i Subofi]eri “Traian Vuia” – colonelul Iliecolonelul Iliecolonelul Iliecolonelul Iliecolonelul Ilie
AndreiAndreiAndreiAndreiAndrei. “|n procesul de \nv`]`m#nt din {coala
Militar` de Mai[tri [i Subofi]eri a For]elor Aeriene
„Traian Vuia” a existat o preocupare deosebit` pentru
compatibilizarea form`rii [i perfec]ion`rii elevilor [i
cursan]ilor c#t [i a personalului didactic cu formele [i
metodele specifice \nv`]`m#ntului din armatele
statelor membre NATO. |n vizitele reciproce
executate de reprezentan]i ai [colii [i delega]ii din
SUA, Anglia [i Italia s-a desprins concluzia c` solu]ia
cea mai eficient` de progres rapid \n acest sens este
aplicarea principiului „V~ZUT – ADOPTAT –
EXECUTAT”, cu acceptarea unei continue
perfec]ion`ri. A[a a fost adoptat` experien]a englez`
\n realizarea cursurilor <<Recrut>> [i <<Leader-
ship>>”.

Începutul lunii octombrie marcheaz`, în mod tradi]ional, începutul unui nou an
universitar. A[a cum se întâmpl̀  de fiecare dat̀  cu aceast̀  ocazie, platoul Academiei
For]elor Aeriene „Henri Coand`“ a reprezentat [i în acest an locul unui nou început de
drum. Cei peste 200 de studen]i ai institu]iei (60 de studen]i ai cursurilor de zi [i al]i 180
de studen]i la f̀ r  ̀frecven]̀ , pentru continuare de studii) au participat la ceremonia de
deschidere care a beneficiat, cum era [i firesc, de fastul specific unui ceremonial militar.

La festivitate a participat, în calitate de reprezentant al Statului Major al For]elor
Aeriene, generalul maior drgeneralul maior drgeneralul maior drgeneralul maior drgeneralul maior dr. Marinel Nicolae. Marinel Nicolae. Marinel Nicolae. Marinel Nicolae. Marinel Nicolae care a citit, totodat`, ordinul
ministrului cu ocazia deschiderii  anului universitar. La tribuna oficial̀  s-au mai aflat
primarul [i prefectul Bra[ovului, foste cadre didactice [i militare aflate în rezerv`,
precum [i actualul corp didactic al institu]iei.

Noul  comandant  al Academiei, colonelul prof. univcolonelul prof. univcolonelul prof. univcolonelul prof. univcolonelul prof. univ. dr. dr. dr. dr. dr. V. V. V. V. Vasileasileasileasileasile MarinMarinMarinMarinMarin,
s-a adresat studen]ilor, profesorilor [i invita]ilor, subliniind importan]a calit̀ ]ii procesului
de înv`]`mânt ce trebuie urm`rit [i men]inut pe timpul [colariz`rii: „În anii trecu]i am
r̀ spuns prompt [i eficient provoc r̀ilor procesului de la Bolognia [i calendarului Lisabona,
am pus în aplicare legile promovate în acest sens, ne-am adaptat planurile [i programele
de înv ]̀̀ mânt la parametrii impu[i pe plan na]ional [i european [i am încercat s  ̀fim la
în l̀]imea institu]iilor militare de înv ]̀̀ mânt din celelalte state membre NATO.

Noile condi]ii în care vom desf̀ [ura procesul de înv ]̀̀ mânt ne oblig  ̀s  ̀regândim
condi]iile de preg t̀ire, sprijin, consiliere [i evaluare a studen]ilor no[tri, promovând [i
men]inând, în acelasi timp, caracteristicile culturii noastre organiza]ionale, tradi]iile
militare [i specificul na]ional”.

De[i ceremonialul a marcat debutul oficial al anului universitar, studen]ii Academiei
„Henri Coand “̀ erau prezen]i la [coal̀  înc  ̀din data de 20 septembrie, fiind convoca]i
în taberele de instruc]ie.

Promo]ia de boboci din acest an este, în totalitate, o promo]ie de artileri[ti [i
racheti[ti sol-aer, ei urmând s  ̀activeze, dup  ̀absolvire, în unit̀ ]ile trupelor terestre. O
alt` caracteristic` specific` promo]iei const` în faptul c` reprezint` prima serie de
studen]i ai acestei arme care vor absolvi studiile superioare în conformitate cu „Declara]ia

A |NCEPUT {COALA!

Calculatoarele existente asigur` \nsu[irea
cuno[tin]elor legate direct de informatic` dar sunt
folosite [i pentru \nsu[irea materiilor de specialitate.
Soft-ul educa]ional care poate fi utilizat de elevi
abordeaz` at#t probleme de cultur` general` [i limbi
str`ine c#t [i de specialitate prin efortul personalului
didactic [i al elevilor. Existen]a accesului la Internet,
permite ca informa]ia tehnic` [i social` necesar`
elevilor s` fie valorificat` eficient \n preg`tirea
personal`.

“Activitatea de \nv`]`m#nt r`m#ne <<temelia>>
\n formarea unui corp profesionist de cadre militare.
Nu po]i lucra la nivel performant cu oameni care
<<nu [tiu carte>>. Cu oameni care nu au parcurs un
sistem de \nv`]`m#nt adecvat. Dincolo de talent, de
pasiunea inimii [i puterea min]ii, omul r`m#ne
<<rezultatul>> unui exerci]iu continuu, unei munci
responsabile [i constante. Noi, [coala ce formeaz`

speciali[tii For]elor Aeriene, c`ut`m optimizarea
tr`s`turilor elevilor, native cele mai multe, \ntr-o
viitoare configura]ie a personalit`]ii \n care deprinderile
c#[tigate vor da valoare [i consonan]` <<bagajului>>
uman str#ns pe drumul model`rii de sine, pus sub
semnul devenirii umane” – conchidea generalul degeneralul degeneralul degeneralul degeneralul de
flotil` aerian` Liviu Burhal`flotil` aerian` Liviu Burhal`flotil` aerian` Liviu Burhal`flotil` aerian` Liviu Burhal`flotil` aerian` Liviu Burhal`, comandantul [colii.

{coala de la Boboc, restructurat`, redotat`,
evaluat`, cu g#nd de acreditare, are motive de
m#ndrie: d` lumii aerodromurilor, aviatori,
radiolocatori[ti [i artileri[ti – cu cea mai bun` [i mai
„cald`“ minte. {i, cine nu [tie, poate afla la Boboc
c`, vecin`tatea oamenilor buni, te poate face [i pe
tine un pic mai bun.

Comandor
DUMITRU BERBUNSCHI

de la Bolognia”, adic` vor absolvi Academia dup` numai 3 ani de studii, urmând ca
ulterior s  ̀urmeze un masterat pentru continuarea studiilor.

{eful grupei de boboci, studentul Felician Mironstudentul Felician Mironstudentul Felician Mironstudentul Felician Mironstudentul Felician Miron este absolvent al liceului
militar de la Breaza. De[i visul s`u de a deveni pilot a fost spulberat datorit̀  faptului c`
anul acesta nu a existat promo]ie pentru respectiva specialitate, s-a reorientat [i este
sigur c` a f`cut o alegere corect` alegând aceast` arm`, mai ales c` absolvind
Academia For]elor Aeriene nu se va îndep`rta foarte mult de aeronave. Colega sa,
studentastudentastudentastudentastudenta AntoanetaAntoanetaAntoanetaAntoanetaAntoaneta ArseneArseneArseneArseneArsene, absolvent` a aceluia[i liceu militar, a ales aceast`
specialitate pe considerente de efort fizic: „Am declan[at un adev r̀at r̀ zboi în familie
când am decis s  ̀îmbr̀ ]i[ez cariera militar̀ . Dar, îmi place [i nu regret alegerea f̀ cut̀ .
În compara]ie cu celelalte Academii Militare, consider c  ̀aici voi putea face fa]̀  cel mai
bine efortului fizic pe care ar trebui s`-l depun. Cred c  ̀se va pune mai mult accent pe
înv`]`tur` decât pe efort fizic si asta este ceea ce pot oferi eu”, s-a caracterizat, cu
maxim  ̀autocritic  ̀dar [i cu un realism aproape ireal vârstei, Antoaneta.

La început de drum, nou  ̀nu ne r̀ mâne decât s  ̀le dorim tuturor s -̀[i îndeplineasc`
visul.

{i le promitem c` vom fi cu ochii pe ei!

C`pitan MIRCEA BARAC
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Programul activit`]ilor din Tab`ra de Instruc]ie
[i Poligonul de Trageri Sol-Aer ce a marcat a treia zi
de manifest`ri consacrate împlinirii a 90 de ani a
armei Artilerie [i Rachete Sol-Aer, a început la ora
10,00. Cu soarele ridicat pe cer, invita]ii au putut
vizita expozi]ia cu tehnnic` de artilerie [i rachete sol-
aer amenajat` de organizatori, unde au putut fi v`zute
rachetele sol-aer SA-2 (VOLHOV), instala]iile
GEPARD, complexele KUB, OSA [i OERLIKON.

A treia dimensiune a r`zboiului –
dimensiunea aerian` – a c`p`tat o
importan]` covâr[itoare. Timpul de
reac]ie, indicator de baz` al
capacit`]ii de ripost`, s-a redus la
ordinul minutelor [i chiar al
secundelor datorit` vitezelor tot mai
mari cu care se desf`[oar` ac]iunile
de lupt`. Performan]ele avia]iei
moderne, armamentul care
încorporeaz` tehnologii de vârf,
interven]ia for]elor de reac]ie rapid`
fac posibile adev`rate „interven]ii
chirurgicale” în zonele de conflict. În
aceast` dimensiune cu valen]e Hi-
Tech, ap`rarea aerian` are un
cuvânt hot`râtor de spus. Artileria [i
rachetele sol-aer trebuie încadrate
cu profesioni[ti de cea mai înalt`
clas`, dotate la nivelul cerin]elor [i
misiunilor pe care le au de îndeplinit.
Da, le trebuie tehnic` [i le trebuie
speran]` bravilor artileri[ti [i
racheti[ti, a[a cum le trebuie
tehnic` aduc`toare de speran]`
tuturor componentelor lupt`toare
ale For]elor Aeriene Române.
Pentru c`, mode[ti pân` la
anonimat, valoro[i prin meserie [i
menire, artileri[tii [i racheti[tii sol-
aer înc` mai tr`iesc, spre cinstea
lor, într-un romantism inefabil.
Pentru ei, „jocul cu focul” reprezint`
un fel de a fi.

Al`turi de acestea a fost expus [i complexul HAWK
– prezentat exclusiv în cadrul expozi]iei statice – de
produc]ie american`, cea mai recent` achizi]ie
destinat` înzestr`rii trupelor de rachete sol-aer din
For]ele Aeriene.

La eveniment au participat secretarul de stat [i
[ef al Departamentului pentru Armamente din
Ministerul Ap`r`rii, invita]i din armatele altor state
(SUA, Olanda), ofi]eri români din arma artilerie [i
rachete sol-aer, cadre în rezerv` [i în retragere ce au
activat în diferite structuri ale armei. Din partea For]elor
Aeriene a asistat loc]iitorul [efului Statului Major al

For]elor Aeriene, generalulgeneralulgeneralulgeneralulgeneralul
maior drmaior drmaior drmaior drmaior dr. Mihail Orzea]`.. Mihail Orzea]`.. Mihail Orzea]`.. Mihail Orzea]`.. Mihail Orzea]`.

Dup` ce invita]ilor le-a fost
prezentat` tehnica, profesioni[tii
[i-au ocupat, ca într-un ritual
exersat [i însu[it la perfec]ie, locul
în dispozitivul de lupt` [i au
a[teptat, calmi, ordinul de ac]iune.
Comandantul, colonelul Opreacolonelul Opreacolonelul Opreacolonelul Opreacolonelul Oprea
Haralambie,Haralambie,Haralambie,Haralambie,Haralambie, aflat în punctul de
comand`, avea s` dea, în scurt
timp, ordinul de lupt`.

Enigmaticul, pentru o parte
din asisten]`, „S.P.L.-1" (un
semnal codificat de alarmare)
declan[eaz` reflexe dobândite
de-a lungul a zeci [i sute de
antrenamente.

Începe fream`tul. Se cuplea-
z` motoarele. În zumzetul care
cuprinde poligonul, r`sun`
comenzile scurte [i ferme ale
comandan]ilor. }evile tunurilor se

DE VEGHE...  ÎN  A  TREIA  DIMENSIUNE
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pun în mi[care. Antenele sta]iilor de radioloca]ie de
cercetare încep s` se roteasc`. În difuzoare, se
aude zgomotul specific emisiei, semn c` a început
„vân`toarea electromagnetic`“. Tensiunea care plutea
în aer este risipit`, din când în când, de vocea ofi]erului
cu rela]iile publice, maiorul Ion Popa: maiorul Ion Popa: maiorul Ion Popa: maiorul Ion Popa: maiorul Ion Popa: „Inamicul
aerian se apropie din direc]ia... Se afl` la distan]a
de... Vor ac]iona complexele de rachete...”. Ca ni[te
vân`tori experimenta]i, rachetele „adulmec`“ prada
care se apropie din direc]ia anun]at`, a[teptând cu
ner`bdare s` p`r`seasc` rampele.

Dou` fulger`ri scurte, urmate la pu]in timp de
zgomotul infernal specific câmpului de lupt`,
marcheaz` începutul canonadei de foc si fum.
Inamicul – rachete ]int` lansate de pe platforma
terestr` – este în aer. Conform scenariului exerci]iului,
primii intr` în lupt`  militarii din cadrul Brig`zii 1
Rachete Sol-Aer „Nicolae D`sc`lescu”. Greul se duce
în cabina indicare-dirijare, unde lupta cu secundele
genereaz` valuri de adrenalin` [i o tensiune pe care
a-i putea s-o tai cu cu]itul. Afar`, asisten]a vede,
undeva în infinitul celei de-a treia dimensiuni,
„îmbr`]i[area” a doi mon[tri într-o explozie de lumin`.

Urmeaz` o serie de ]inte lansate de pe platforma
GABARA, aflat` în largul m`rii, iar spectacolul din
în`l]imi se repet`. În scurt timp intr` în
scen` [i racheti[tii din cadrul batalionului
dobrogean de la Medgidia. Complexul de
rachete „KUB” î[i face apari]ia printre nori
de fum [i praf. Cu pu]in timp în urm`,
primise ordinul de lupt`. O oprire scurt` [i
începe desf`[urarea în pozi]ie de lupt`.
Rachetele se ridic` amenin]`tor spre cer.
Dup` câteva momente de ezitare, încep
acela[i dans dr`cesc, a]intite spre inamicul
v`zut doar în spectrul electromagnetic.
L-au dibuit deja. Cât` precizie [i rapiditate!
Timpul este dimensiunea critic` a tuturor
ac]iunilor artileri[tilor [i racheti[tilor. La
vitezele de desf`[urare ale r`zboiului
actual, pentru ei secundele au devenit mult
mai scurte...

În continuare, artileri[tii de pe
GEPARD, clujenii de la OSA [i artileri[tii de la bateria
de OERLIKON au completat reprezenta]ia, lansând
o ploaie de rachete [i de proiectile pe para[ute
luminoase. Profesioni[tii de pe modernul GEPARD
au executat, în afara tragerilor sol-aer [i trageri asupra
unor obiective terestre. Seria tragerilor a fost încheiat`
prin lansarea experimental` a dou` rachete
antigrindin` RAG-6 (produse de Electromecanica
Ploie[ti) [i a dou` rachete ]int` RT-3, care au fost

comb`tute de complexul
OSA al Regimentului 50
Rachete Antiaeriene.

Exclama]iile [i aplauzele
asisten]ei la terminarea
„spectacolului” au r`spl`tit
eforturile „actorilor” care au
presupus trei s`pt`mâni de
antrenamente prelungite. Noi
nu putem decât s` le
mul]umim [i s` sper`m c`
au fost recompensa]i pe
m`sur`.

Pentru artileri[tii [i racheti[tii sol-aer, poligonul
[i tragerile reale constituie momentele adev`rului.
Dincolo de spectacolul extraordinar, magnific, dincolo
de febrilitatea preg`tirilor nemijlocite de dinaintea
tragerilor, dincolo de emo]iile mai mari sau mai mici
se afl` multe eforturi, munc` [i profesionalism.

I-am cunoscut pe artileri[tii [i pe racheti[tii

sol-aer din For]ele Aeriene ca oameni dârji [i neclinti]i
în îndeplinirea misiunilor, [i ca oameni cu o mare
dragoste de via]`. Oameni c`li]i în dispozitive grele,
în zeci [i sute de misiuni, la mii [i mii de zile [i nop]i
de veghe neîntrerupt`. Au fost denumi]i veteranii
„r`zboiului rece”, [i pe bun` dreptate. Ne[tiu]i [i
nev`zu]i, artileri[tii [i racheti[tii sol-aer au dus
„r`zboiul rece” din unit`]i dispuse departe de ceea ce
înseamn` confort [i civiliza]ie, în zilele [i nop]ile de

serviciu operativ. Familiile lor [tiu cel mai bine cât
i-au a[teptat s` se întoarc` din poligoanele de trageri
sau din turele de serviciu... În competi]ie permanent`
cu performan]ele avia]iei, au fost obliga]i s` ob]in`
de la tehnica pe care o au în dotare ceea ce al]ii ar fi
crezut imposibil. Rezultatele ob]inute în poligoane
le-au r`spl`tit eforturile, le-au confirmat tenacitatea,

valoarea, înaltul profesionalism.
Plasa]i, din concep]ie, pe aerodromuri

sau departe, în afara localit`]ilor, militarii
din aceast` arm`, cadrele mai ales, n-au
avut o via]` lini[tit` niciodat`. A fost o
perioad`, în care racheti[tii mergeau
pentru a executa trageri reale în poligonul
special din fosta Uniune Sovietic`. Mii de
kilometri parcur[i sub un stres infernal,
stres provocat de obligativitatea de a lua
„foarte bine”. „S` nu v` întoarce]i f`r`
foarte bine”, suna una dintre sarcinile
cople[itoare ale acelor oameni. Sarcin`
sau ordin care a dus mul]i oameni prin
spitale. Dar, cu toate c` era atât de
împov`r`tor pentru ei, racheti[tii s-au
întors mereu cu „foarte bine” de la teribila
confruntare cu ]intele reale.

Pentru artileri[ti, „blestemul meseriei” s-a numit
poligonul Capu Midia. Misiunea din poligon era [i
este important`, are o parte foarte frumoas`, real`,
vie, dar a fost [i, într-o anume m`sur`, înc` mai
este, de o uzur` resim]it` de genera]ii întregi. Mai
ales condi]iile de cazare las` de dorit. Iar acest aspect
negativ s-a amplificat în momentul în care hotelul
militar din incinta Taberei de Instruc]ie nu a mai putut
fi utilizat datorit` st`rii avansate de degradare în care
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se afl`. Un lucru generat, desigur, de lipsa fondurilor
necesare repara]iilor [i între]inerii. Iar problema, am
aflat de la colonelul Virgil Gherghe,colonelul Virgil Gherghe,colonelul Virgil Gherghe,colonelul Virgil Gherghe,colonelul Virgil Gherghe, comandantul
taberei, nu este solu]ionabil` în viitorul apropiat. „Abia
în anul 2008 hotelul ar putea intra în planul de investi]ii,
conform procedurilor legale în vigoare. Pân` atunci,
solu]ia pe care am g`sit-o a fost s` amenaj`m unul
din pavilioanele în care erau caza]i militarii în termen.
Condi]iile nu sunt acelea[i ca [i la hotel, datorit`
modului actual de compartimentare al
dormitoarelor, în care pot fi caza]i 20 sau
chiar 30 de militari. Ceea ce, pentru o
perioad` mai lung` de timp, de trei s`pt`mâni
(cât dureaz` o serie de trageri cu rachete
sol-aer), genereaz` o anume stare de
disconfort la nivel individual. {i mai dificil
este când se suprapun mai multe serii de
trageri [i nu dispunem de spa]ii suficiente
de cazare. Atunci, o parte din ei sunt nevoi]i
s`-[i petreac` „sejurul la Capu Midia”, dac`
pot spune a[a, f`r` s` ofensez pe cineva,
la corturi. Îns` chiar [i în aceste condi]ii,
l`udabil pentru ei, pentru to]i ofi]erii, mai[trii
militari [i subofi]erii este faptul c` [i-au v`zut
de treab` [i s-au instruit, [i-au probat
preg`tirea în condi]ii de lupt` reale, învingând
greut`]ile de pe p`mânt [i ]intele din aer”.

Cu doar câ]iva ani în urm`, divizioanele de
rachete sol-aer ce au în dotare complexele S-75M3
VOLHOV aveau în componen]a echipei de lupt`, în
general, personal cu o foarte mare experien]`,
profesioni[ti c`li]i în zeci de trageri reale, cu reflexe
formate în infinitele ture operative. Se aflau în acele
echipe ofi]eri [i mai[tri militari care intraser` pe poarta
divizionului din promo]ie [i urmau s` ias` la pensie,
în unele cazuri, chiar de pe prima func]ie pe care
fuseser` încadra]i. Ajunseser`, în timp, s` [tie
aproape pe dinafar` schemele sistemului, executau
lucr`rile de între]inere cu firescul cu care orice om se
îmbrac` sau serve[te prânzul. Aveau mai multe
revelioane s`rb`torite în punctul de comand` al
divizionului decât cu familia [i a[ putea s` jur c` de[i
g`seau pe o bezn` de-]i scoteai ochii orice buton din
miile existente într-o singur` cabin`, acas` se umpleau
de vân`t`i lovindu-se de propriile lucruri, ne[tiindu-le
foarte bine locul. „Dau doi sublocotenen]i pe un me[ter
b`trân”, i-am auzit când am ajuns pentru prima dat`
în divizion, pe comandan]ii de baterii. De[i m-a deranjat
remarca, ce nu era neap`rat ofensatoare, ci doar

pu]in r`ut`cioas`, am în]eles în
scurt timp ce vroiau s` spun`
„b`trânii satului”. În doar câteva
zile, a[ fi dat orice ca pe sistemul
meu s` fi avut norocul s` g`sesc
un maistru cu experien]` care
s`-mi arate unde pot s`
r`sucesc o am`rât` de [uru-
belni]` [i de ce anume dar, mai
ales, unde nu ar trebui s` o
r`sucesc.

Acum, cu fiecare serie de
trageri, po]i observa cum media
de vârst` a echipelor de lupt` se

apropie tot mai mult de anii absolvirii [colii, în contrast
evident cu echipele de „pensionari” din urm` cu pu]in`
vreme. Iar pentru argumentare, cred c` sunt relevante
urm`toarele exemple: spre sfâr[itul anilor 1990,
func]ia de [ef SFC (sistemul de formare al comenzilor)
era prev`zut` în statul de încadrare cu gradul de
maior. La începutul  noului mileniu era prev`zut` cu
gradul de sublocotenent-locotenent. În momentul de
fa]`, este prev`zut` cu gradul de maistru militar.

Pe una din aceste func]ii am întâlnit-o pe AlinaAlinaAlinaAlinaAlina

Magdalena GherghelMagdalena GherghelMagdalena GherghelMagdalena GherghelMagdalena Gherghel, maistru militar clasa a
IV-a. Promo]ie 2003, se afla deja la a doua tragere în
poligon. Cea mai mare problem` a ei p`rea a fi faptul
c` o cam „b`teau” bocancii. Adaptarea la via]a de
campanie, profesând o meserie destul de
preten]ioas`, totu[i, erau trecute la capitolul lucruri
fire[ti. Optimist` din fire, viseaz` la momentul în
care va putea fi operator pe o tehnic` de genera]ie
mai recent`. În acest sens, investe[te în propria
educa]ie, urmând cursurile unei facult`]i de inginerie
managerial̀ .

Aceea[i situa]ie [i în cazul
sublocotenentului Emanu-sublocotenentului Emanu-sublocotenentului Emanu-sublocotenentului Emanu-sublocotenentului Emanu-
el Surugiu. el Surugiu. el Surugiu. el Surugiu. el Surugiu. Promo]ie 2005,
aceast` serie de trageri a
reprezentat, pentru el, botezul
focului. {i nu din orice postur`,
ci din cea a ofi]erului cu dirijarea.
O postur` ce p`rea de
neconceput, în urm` cu doar
câ]iva ani, pentru un sublo-
cotenent. Un risc asumat, un
pariu câ[tigat. Deoarece povara
r`spunderii pentru efortul depus
de întregul divizion în sute [i
mii de ore de preg`tire a depins,
în foarte mare m`sur`, de

profesionalismul s`u, de st`pânirea de sine de care a
dat dovad`, de maturitatea sa [i, nu în ultimul rând,
de încrederea care i-a fost acordat`. O experien]`
din care înve]i infinit mai mult decât în interminabilele
ore de preg`tire „la rece”. {i exemplele pot continua.
Este efectul restructur`rii, al regândirii locului [i rolului
omului în cadrul sistemului. De aceea[i p`rere este
[i locotenent-colonelullocotenent-colonelullocotenent-colonelullocotenent-colonelullocotenent-colonelul TTTTToader Chiri l`oader Chiri l`oader Chiri l`oader Chiri l`oader Chiri l`,
comandantul divizionului: „O echip` tân`r` este mai
motivat`. Chiar dac` uneori experin]a nu poate fi
înlocuit` doar cu ambi]ie [i d`ruire, ci cu un efort
suplimentar, satisfac]iile sunt la fel, sau poate chiar
mai mari”.

Colonelul Oprea HaralambieColonelul Oprea HaralambieColonelul Oprea HaralambieColonelul Oprea HaralambieColonelul Oprea Haralambie, comandantul
Brig`zii 1 Rachete Sol-Aer „Nicolae Dasc`lescu”
avea, la sfâr[itul aplica]iei, mina unui om care, de[i
stors de aproape toate resursele, avea puterea s`
zâmbeasc`. „Sunt mul]umit c` am reu[it, în decurs
de doar câteva luni, nu doar s` execut`m trageri de
lupt` cu toate divizioanele Brig`zii, ci mai mult decât
atât, am reu[it s` realiz`m o serie de lucruri noi
pentru trupele de rachete sol-aer din For]ele Aeriene.
Astfel, dac` în luna februarie am executat trageri de
lupt` pe timp de iarn`, ceea ce a reprezentat o

premier` [i, de asemenea, am executat
trageri experimentale ce au permis validarea
condi]iilor de executare a tragerilor de lupt`
cu sistemele VOLHOV pe rachete ]int`
lansate de pe platforma terestr` situat` în
poligon, de aceast` dat` am executat
exerci]ii cu ]inte aeriene marcate în cadrul
zborurilor VIPER LANCE. Acest fapt ne-a
permis s` ne antren`m în condi]iile
recep]ion`rii unui semnal de la o aeronav`
ce nu se afl` în dotarea For]elor Aeriene
Române, respectiv avionul F-16. Un exerci]iu
deosebit de util, întrucât am putut compara
semnalele [i trage concluzii. În ceea ce
prive[te strict cadrul tactic al exerci]iului
ISTRIA 2006, obiectivul principal a constat

în perfec]ionarea capacit`]ii de conducere a
comandamentului Brig`zii Rachete Sol-Aer [i a
comandamentelor divizioanelor de rachete sol-aer [i
tehnic în aplicarea formelor, procedeelor [i principiilor
de preg`tire [i ducere a ac]iunilor de lupt`, antrenarea
trupelor participante pentru a ac]iona integrat în
vederea contracar`rii ac]iunii mijloacelor aeriene ale
adversarului. A fost un efort sus]inut, întrucât în
paralel cu aceste activit`]i, am fost implica]i [i în
organizarea ac]iunilor desf`[urate cu ocazia împlinirii
a 90 de ani de existen]` a armei. {i, nu în ultimul
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rând, anul acesta, în cadrul brig`zii a fost demarat
procesul de implementare [i de integrare a sistemului
de rachete sol-aer cu raz` medie de ac]iune, Raytheon
HAWK modernizat. Ceea ce implic` o serie de eforturi
logistice [i de personal nu tocmai u[or de gestionat.
Dar, este un efort în care ne-am implicat cu toate
for]ele, întrucât reprezint` un moment de cotitur`
foarte important în ceea ce prive[te istoria [i
dezvoltarea armei, în general, [i transformarea brig`zii
în special. Sper s` reu[im s` finaliz`m acest proiect
conform graficului ordonat, întrucât ]in foarte mult la
armonia armelor [i specialit`]ilor din Statul Major al
For]elor Aeriene, singurul ligament care d` puteri peste
cota pe care o poate oferi fiecare component` în
parte. Avia]ia, artileria [i rachetele sol-aer [i
radioloca]ia sunt rostuite a fi mereu împreun`, întrucât
scopul este acela[i, mijloacele difer`. Este vorba de
complementaritate”.

În structura integrat` a Statului Major al For]elor
Aeriene, artileria [i rachetele sol-aer î[i au locul lor
distinct. S-a f`cut [i se face reform` în toate

structurile, inclusiv \n cele de ap`rare aerian` cu
baza la sol.

Schimb`rile majore produse în prima parte a
anilor 90 în situa]ia politico-militar` interna]ional`, în
special cea european`, au marcat profund gândirea
militar`, la toate nivelurile tactic, tactic-operativ [i
strategic.

Analiza profund` a amenin]`rilor în noul context
interna]ional general [i în condi]iile op]iunii imediate a
României de a se integra în cele dou` structuri
occidentale, Uniunea European` [i NATO, a condus
[i la nivelul Statului Major al For]elor Aeriene la
necesitatea elabor`rii documentelor cu nevoile misiunii
[i a celor cu cerin]ele opera]ionale pentru toate
categoriile de sisteme de ap`rare aerian` cu baza la
sol: sisteme de ap`rare aerian` cu raz` scurt` [i
foarte scurt` de ac]iune – SHORAD/VSHORAD,
cu raz` medie – MSAM [i raz` mare – HSAM.

P#n` \n prezent s-a
achizi]ionat [i opera]ionalizat
doar aparatur` modern` de
apreciere [i evaluare a
tragerilor \n poligonul Capu
Midia. Dar, din p`cate, cu o
aparatur` de apreciere a
tragerilor considerat` „up-to-
date” se evalueaz`, înc`,
tragerile executate cu o
tehnic` de ap`rare aerian` cu
baza la sol care are \n
propor]ie ridicat` resursa de
func]ionare epuizat`, chiar [i
dup` prelungiri succesive!
Uzura moral` [i fizic` trebuie compensat` cu o
excelent` preg`tire a speciali[tilor, cu mult` pasiune
[i d`ruire.

Speciali[tii deosebi]i pe care îi avem au nevoie
de suport tehnic, de mijloace de lupt` moderne [i
eficiente! „Da]i-ne tehnic` [i ne da]i speran]`“ – pot fi
auzi]i, gândind,  profesioni[tii traiectoriilor precise.

Referitor la acest aspect, colonelulcolonelulcolonelulcolonelulcolonelul TTTTTeodoreodoreodoreodoreodor
BlagaBlagaBlagaBlagaBlaga, [eful Biroului instruc]ie artilerie [i rachete
sol-aer din Statul Major al For]elor Aeriene, ne-a

declarat:
“În procesul achizi]iei sistemelor de

ap`rare aerian` cu baza la sol, pe lâng`
dificult`]ile generate de pre]urile foarte
mari ale tehnicii, intervin o serie de
limit`ri, astfel: num`rul relativ redus de
tipuri de asemenea sisteme existente
pe pia]a occidental`, faze diferite de
dezvoltare a sistemelor ce r`spund
cerin]elor de performan]` actuale,
cerin]ele de integrare în sistemele de
comand`-control aerian specifice
NATO. Iat` câteva dintre cauzele
esen]iale prin care se poate explica de
ce pân` în 2006, în Statul Major al
For]elor Aeriene nu s-au instalat la trupe
sisteme noi, de ce procesul achizi]iei [i
instal`rii la trupe a unor asemenea
sisteme este atât de anevoios”.

– |ns`,  la nivelul cerin]elor stricte,
avem un plan coerent?

– Înc` din anii 1997–1998 au fost
elaborate Documentele cu Nevoile
Misiunii [i Documentele cu Cerin]ele

Opera]ionale pentru Sistemul de Rachete Sol-aer cu
B`taie Medie [i Mare [i pentru Sistemul Integrat de
Arme SHORAD/VSHORAD care au fost validate [i
aprobate la nivelul ministerului în anul 2000. Sistemele
de rachet` sol-aer pe tipuri vor fi achizi]ionate e[alonat,
potrivit strategiei de înzestrare, astfel încât în anul
2008 s` devin` opera]ionale 4 baterii de rachete
sol-aer cu b`taie medie constituite într-un batalion, la
nivelul anilor 2010–2012 acestea vor fi  completate
cu 2–4 entit`]i de rachete sol-aer cu b`taie mare [i
capabilit`]i TBMD [i un batalion  SHORAD/
VSHORAD care s` constituie o structur` opera]ional`
de nivel brigad`.

În paralel se vor achizi]iona sisteme integrate de
arm` SHORAD/VSHORAD ce vor înzestra
batalioane ce vor ap`ra bazele aeriene române [i vor
participa la ap`rarea  unor baze aeriene în teatru în
cadrul alian]ei.

– Care sunt pa[ii concre]i?
– Pa[i concre]i pe linia achizi]iilor s-au f`cut

doar privind Subsistemul de rachete sol-aerSubsistemul de rachete sol-aerSubsistemul de rachete sol-aerSubsistemul de rachete sol-aerSubsistemul de rachete sol-aer
cu b`taie mediecu b`taie mediecu b`taie mediecu b`taie mediecu b`taie medie din cadrul Sistemului de rachete
sol-aer cu b`taie medie [i mare, selectându-se în
acest sens Sistemul HAWK. S-a parcurs prima etap`
din acest program, achizi]ionându-se pachetul de
echipamente HAWK PIP III de la For]ele Aerine
Regale Olandeze, urmând ca în urm`torii ani s` fie
parcurs` etapa a doua ce va consta în completarea
cu  echipamente de Comand`-control [i comunica]ii
[i opera]ionalizarea Batalionului HAWK. Privind
Sistemele  integrate de arm` SHORAD/Sistemele  integrate de arm` SHORAD/Sistemele  integrate de arm` SHORAD/Sistemele  integrate de arm` SHORAD/Sistemele  integrate de arm` SHORAD/
VSHORADVSHORADVSHORADVSHORADVSHORAD, avem speran]a c` în 2006 se va
demara procedura de achizi]ie, Statul Major al For]elor
Aeriene finalizând, înc` din luna aprilie, documentele
ce-i intr` în competen]`. Statul Major al For]elor
Aeriene face tot ce-i st` în putin]` pentru a urgenta
\nceperea procedurii de achizi]ie a Sistemului deSistemului deSistemului deSistemului deSistemului de
rachete sol-aer cu b`taie marerachete sol-aer cu b`taie marerachete sol-aer cu b`taie marerachete sol-aer cu b`taie marerachete sol-aer cu b`taie mare pentru a avea
în final cu ce s` înlocuim actualele sisteme de rachete
sol-aer S-75M3 Volhov.

|n finalul discu]iei noastre, colonelul Teodor Blaga
a ]inut s` ne \ncredin]`ze: „Sper`m c` [i componenta
de Comand`-control a sistemelor GBAD din cadrul
SCCAN se va realiza conform planurilor existente
[i, mai mult decât atât, se va dezvolta astfel înc#t
toate structurile aferente s` fie interoperabile potrivit
standardelor NATO”.

C`pitan Mircea BARAC

Întreaga istorie a ap`r`rii aeriene a
teritoriului României este legat` de apari]ia

[i dezvoltarea mijloacelor de atac aerian.
La rândul lor, mijloacele de ap`rare aerian`
au condi]ionat perfec]ionarea celor de atac

aerian. Rela]iile cauz`-efect [i atac-ap`rare
sunt deosebit de actuale în domeniul

ap`r`rii aeriene a teritoriului. Schimb`rile
care au avut loc în con]inutul [i procedeele

ac]iunilor de lupt` ale acestei categorii de
arme sunt legate, înainte de toate, de
dezvoltarea vertiginoas` [i de l`rgirea
sferei de folosire a mijloacelor de atac

aerian [i, ca rezultat nemijlocit, de dotarea
trupelor de ap`rare aerian` cu tehnic`

nou` [i din ce în ce mai perfec]ionat` din
punct de vedere calitativ.
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cadru absolut informal, au fost rememorate,
de c`tre participan]i, evenimente, fapte [i
oameni care apar]in deja istoriei. Au fost
evoca]i, astfel, Burileanu, Negrei sau
Bungescu, eroii celor dou` r`zboaie
mondiale, [i s-au dep`nat amintiri despre
veghea împins` uneori la limita imposibilului,
din timpul atât de p`gubitorului „r`zboi rece”.

Un lucru surprinz`tor l-ar putea constitui,
pentru cei mai pu]in familiariza]i cu istoria
armei, faptul c` veteranii consider` drept zi
aniversar` data de 13 mai când, cu ceva mai
bine de 90 de ani în urm`, desigur, s-au
înfiin]at „primele posturi de paz` împotriva
aeronavelor”. Oricum, poate n-ar fi r`u dac`
s-ar lua în considerare [i
aceast` variant`, [i nu doar
pentru c` absen]a
personalit`]ilor politice [i
militare marcante este
pus`, întotdeauna, pe
seama particip`rii lor la Ziua
Marinei Militare, ce se
s`rb`tore[te la aceea[i
dat`. „Artileria s-a n`scut la
mijlocul lui florar, dar nu din
flori, ci din pasiune [i
devotament” – sublinia
generalul de divizie Eugen
Teodorescu, fostul co-
mandant al Ap`r`rii Anti-
aeriene a Teritoriului, nu
cu mult timp înainte de a
l`sa drept amintire a trecerii
sale pe P`mânt, doar „am-
prenta” unei personalit`]i

care [i-a dedicat existen]a istoriei [i evolu]iei
acestei arme.

Activit`]ile dedicate s`rb`toririi a 90 de
ani de la înfiin]area Artileriei [i Rachetelor
Sol-Aer au continuat, în cursul lunii august,
printr-o expozi]ie de tehnic` organizat` în
cadrul Muzeului Militar Na]ional, ocazie
propice pentru lansarea volumului „Artileria
[i Rachetele Antiaeriene Române – tradi]ii,
prezent, perspective”, edi]ie coordonat` de
generalul de brigad` dr. Visarion Neagoe.

{i, întrucât artileri[tilor [i racheti[tilor
sol-aer tot în poligon le st` cel mai bine,
manifest`rile consacrate trecerii armei în cel
de-al zecelea deceniu de existen]`, au

Data de 15 august are, pentru
o parte din personalul
For]elor Aeriene Române, o

semnifica]ie aparte, întrucât reprezint` un
punct de reper [i o certificare a existen]ei [i
importan]ei unei categorii de arme –
artileria [i rachetele sol-aer, cu un impact
major în evolu]ia fenomenului r`zboi.

A[a cum se întâmpl` an de an de Ziua
Adormirii Maicii Domnului, artileri[tii si
racheti[tii sol-aer s-au reunit [i de aceast`
dat` la monumentul ridicat întru cinstirea
înainta[ilor acestei arme, în fosta loca]ie a
{colii de Aplica]ie de la Cernica. |ns` anul
2006 nu a fost o aniversare obi[nuit`, ci
aniversarea a 90 de ani de existen]` a armei
sau, cu alte cuvinte, s`rb`torirea unei vârste
venerabile, cu darul de a impune respect.
Fapt pentru care, evenimentul a fost
a[teptat [i preg`tit ca o adev`rat`
s`rb`toare.

Astfel, sc`lda]i de razele mai mult decât
prietenoase ale unui soare aflat pe sfâr[it
de var`, cadre militare din Statul Major al
For]elor Aeriene [i din Brigada 1 Rachete
Sol-Aer, veterani [i personalit`]i pentru care
artileria [i rachetele sol-aer au reprezentat,
la un moment dat, un mod de via]`, au
participat la ceremonialul depunerii de
coroane la monumentul de la Cernica.
Evenimentul a fost onorat de prezen]a
loc]iitorului [efului Statului Major al
For]elor Aeriene, generalul maior dr.
Mihail Orzea]`. Momentul aniversar a
continuat în loca]ia comandamentului
Brig`zii 1 Rachete Sol-Aer unde, într-un

ARTILERIA {I RACHETELE SOL-AER,
O ARM~ NONAGENAR~

1906 – 2006

ARTILERIA {I RACHETELE SOL-AER,
O ARM~ NONAGENAR~

1906 – 2006
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explodat într-un „spectacol de foc [i fum” al
traiectoriilor precise la malul m`rii, în ziua
de 23 august 2006.

Scurt` cronic`Scurt` cronic`Scurt` cronic`Scurt` cronic`Scurt` cronic`

Ca arm`, artileria [i rachetele sol-aer
reprezint` produsul veacului al XX-lea [i, ca
urmare, istoria sa de peste nou` decenii, în
care cuvintele de ordine au fost „men]inerea
lini[tii aeriene a ]`rii”, prezint` sub diferite
forme evolu]ia de ansamblu a artei militare
[i a tehnicii, consemnate în aceast` perioad`
pe plan na]ional [i mondial. Apari]ia, în anul
1916, în structura armatei române a primelor
entit`]i specializate în „lupta contra
aeronavelor” a însemnat, în mod firesc,
întemeierea unui nou gen de arm` de sine
st`t`toare, cu rol, misiuni [i structuri specifice.
Acest moment a fost concretizat la 15 august
1916,  prin înfiin]area Corpului Ap`r`rii
Antiaeriene. Destina]ia unit`]ii înfiin]ate la
acea dat` era ap`rarea antiaerian` a
Bucure[tilor.

Dezvoltarea ulterioar` a genului de arm`
a fost incontestabil legat` de folosirea în lupt`
a mijloacelor de atac din aer [i, implicit, de
nevoia ap`r`rii împotriva acestora. Astfel se
explic` ascensiunea rapid` a artileriei
antiaeriene, materializat` în înt`rirea cu
mijloace noi a Corpului Ap`r`rii Antiaeriene,
stabilirea obiectivelor militare [i civile care
s` fie ap`rate, repartizarea mijloacelor în
func]ie de importan]a strategic` a „punctelor
sensibile”, cum erau denumite atunci
centrele populate, fabricile, podurile.

Cronica evolu]iei armei, de la înfiin]are
pân` în zilele noastre, este pres`rat` cu
numeroase pagini de eroism, cu nenum`-
ratele fapte de arme ale slujitorilor ei, care au
[tiut s` transforme misiunea de ap`rarea
antiaerian` a obiectivelor într-o sfânt` [i
nobil` datorie. Vor r`mâne adânc încrustate
în Cartea istoriei na]ionale, eroicele lupte
angajate de artileria antiaerian`, al`turi de
întreaga armat` român`, în anii Marelui
R`zboi de Reîntregire Na]ional`, în Capital`
[i în împrejurimile ei, pe Valea Prahovei [i în
Moldova. Nu vom uita niciodat` galeria
oamenilor ilu[tri care au îmbog`]it teoria [i
arta militar` româneasc`, între care un loc
de cinste îl ocup` generalii Ion Bungescu,
{tefan Burileanu [i Gabriel Negrei, de ale
c`ror nume se leag` apari]ia primelor tunuri
antiaeriene [i a primului aparat de conducere
a focului în România.

Marea conflagra]ie mondial` dintre anii
1939–1945 a determinat muta]ii profunde în
domeniul organiz`rii, înzestr`rii [i
întrebuin]`rii în lupt` a artileriei antiaeriene,
determinate de evolu]ia [i rolul din ce în ce
mai importante ale mijloacelor aeriene ale
adversarului în realizarea scopurilor
r`zboiului. Astfel, în acea perioad`, paleta de
mijloace tehnice de lupt` s-a îmbog`]it
considerabil, unit`]ile de artilerie antiaerian`
fiind înzestrate cu tunuri de calibru mijlociu

[i mic, precum [i cu mitraliere antiaeriene
performante, toate produse de firme de
prestigiu (Vickers, Skoda, Rheinmetal [i
altele) ori fabricate în România sub licen]`.
Faptele de arme ale artilere[tilor antiaerieni
în timpul celui de al Doilea R`zboi Mondial
au reprezentat o pagin` remarcabil` în
cartea marilor tradi]ii de lupt` ale neamului
românesc.

|n perioada postbelic` a continuat
procesul de modelare a concep]iei privind
ap`rarea antiaerian`, ]inându-se cont de
muta]iile survenite în teoria [i practica
confrunt`rii aerian-antiaerian. |n anul 1949
s-a trecut la o nou` organizare a ap`r`rii
antiaeriene, s-au format noi unit`]i de gen [i
a crescut num`rul obiectivelor ap`rate
antiaerian. Anul 1959 marcheaz` o cotitur`
fundamental` în teoria [i organizarea ap`r`rii
antiaeriene în România, o dat` cu înfiin]area
primei unit`]i de rachete sol-aer – complexele
DVINA. |n perioada ce a urmat, o dat` cu
sporirea num`rului unit`]ilor de rachete
sol-aer au avut loc profunde transform`ri

organizatorice, au fost regândite principiile
de întrebuin]are în lupt` a marilor unit`]i
[i a unit`]ilor, s-a reanalizat modalitatea de
conducere a ac]iunilor de lupt` în mod
centralizat [i independent, în strâns`
cooperare cu avia]ia [i radioloca]ia.

Dup` aprecierea speciali[tilor militari,
chiar în contextul geopolitic fundamental
modificat al noului mileniu este de a[teptat
ca principiile ap`r`rii antiaeriene s`
r`mân`, în parte, acelea[i, p`strându-[i
valabilitatea din ultimele decenii. Ap`rarea
aerian` va continua s` constituie o parte
component` a ripostei armate, a r`zboiului
de ap`rare a ]`rii [i a men]inerii
suveranit`]ii asupra spa]iului aerian
na]ional.

Orientarea general` a evolu]iei ripostei
antiaeriene în perspectiva anilor 2000 este
determinat`, în special, de prognoza
cursului ascendent al amenin]`rii aeriene,
pornindu-se de la imperativul de a
contracara fiecare plus de eficacitate pe
care le vor înregistra mijloacele [i proce-
deele de atac aerian. De aceea, viitorul
sistem al spa]iului aerian are la baz`
cerin]ele [i necesit`]ile tuturor subsis-
temelor componente, deci [i ale artileriei [i
rachetelor sol-aer.

Este cert c` rolul artileriei [i rachetelor
sol-aer va cre[te, iar prin reorganiz`rile
aflate în curs de desf`[urare se va asigura
modernizarea acestui gen de arm`, cu o
bogat` [i îndelungat` tradi]ie în armata
noastr`.

C`pitan Mircea BARAC
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PREMIER~ – F-16 FALCON

Galop la joas`
\n`l]ime

Printre jeturile de gaze
incandescente ale motoarelor
turboreactoare, \n timp ce
oamenii aerodromului –
tehnicii de avia]ie – executau
pornirile preg`titoare ale
avioanelor pentru ziua de zbor
ce urma, un pilot de lupt`
american, urca \n cabina a
doua a MiG-ului 21 LanceR.
Imagine foarte rar` pe un
aerodrom rom#nesc.

Pilo]ii din Escadrila 22
american` au avut ocazia de
a zbura cu MiG-21.

“Acoperind toate laturile
exerci]iului, \ntr-o perfect`
paritate, zi dup` zi, misiunile
de zbor au avansat”, spunea
locotenent-colonelul Matt
Chesnutt , comandantul
Escadrilei 22. “MiG-21 [i F-16
au zburat \n forma]ii integrate,
conduse de la sol \n manevrele
de baz` ale luptei aeriene,
simul#nd misiuni aer-aer c#t
[i misiuni de atac la sol sau de
escort`”, a mai spus el.

În perioada 9–25 august a.c., pe aerodromul militar Mihail Kog`lniceanu apar]in#nd Bazei 86 Aeriene
Fete[ti, s-a desf`[urat exerci]iul româno-american „VIPER LANCE 2006", cu participarea a 14 aeronave
F-16 FALCON, din care 12 de simpl` comand`, iar dou` de dubl` comand`, 285 militari [i 35 de pilo]i din
componen]a Escadrilei 22 din Baza Aerian` Spangdahlem, apar]inând For]elor Aeriene ale SUA în Europa –
USAFE – [i a opt aeronave MiG-21 LanceR, dintre care [apte de simpl` comand`, iar unul de dubl` comand`,
o aeronav` IAR-330 MEDEVAC, precum [i 293 militari dintre care 23 de pilo]i din Escadrilele 861 [i 862
ale Bazei 86 Aeriene Fete[ti.

Aflat la prima edi]ie, exerci]iul a urm`rit ca scop principal, instruirea în comun a pilo]ilor români [i
americani, în forma]ii mixte, pe timpul desf`[ur`rii opera]iunilor aeriene combinate [i a îndeplinirii unor
misiuni de zbor la în`l]imi mici. Militarii [i pilo]ii angrena]i \n caruselul “luptei” au desf`[urat zboruri de
antrenament la joas` în`l]ime, opera]iuni aeriene combinate [i antrenamente în lupta aerian`, escort` [i
interceptare, precum [i bombardamente cu muni]ie inert` în poligonul Babadag, executate de partea
american`.

– exerci]iul aerian militar comun româno-american –

“Exerci]iul s-a derulat f`r` nici o
piedic`”, aprecia locotenentul Coleman
McDonald. “Eu am fost impresionat de
programul de zbor al pilo]ilor rom#ni.
Zborul meu \n cabina LanceR-ului a fost
prilejul cel mai bun de a descoperi un alt
avion, diferit, fiind \n acela[i timp un
privilegiu real [i o onoare pentru mine. Eu
vreau s` v`d ce ei <<v`d>> din cabina
avioanelor lor, pentru a-mi ajusta unghiul
de \n]elegere asupra posibililor adversari.
Misiunea aceasta de zbor va r`m#ne
semnificativ` peste decenii. MiG-ul 21 are
o platform` aerodinamic` a anilor 60, dar
trebuie [tiut c` ast`zi de]ine un sistem de
avionic` nou, un radar modern, sistem de
comunica]ii performant [i un foarte bun
sistem de gestionare a focului. Chiar dac`
F-16 este mai avansat, sistemele sunt
asem`n`toare. M-au interesat foarte mult
diferen]ele constructive [i de concep]ie,
precum [i tehnica de exploatare a
sistemelor”, \ncheia locotenentul Mc-
Donald.

Locotenentul Late[ C`t`lin, dup` o
experien]` de zbor extraordinar` petrecut`
\n cabina a doua a avionului F-16, al`turi
de maiorul Mike Dunkel din Escadrila 22
american`, avea s` exclame: “F-16 este un
avion superior din toate punctele de
vedere. Sunt impresionat de \ndem#nare
pilo]ilor [i de nivelul lor de preg`tire”.

|nceputul misiunii
“VIPER LANCE  2006”
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Armurierii Richard Bates [i Mark Pastian, preg`tind rachetele pentru \narmarea
aeronavelor F-16 Falcon

“Exerci]iul a oferit ocazia
pilot`rii aeronavelor MiG-21 [i
astfel, putem \n]elege tactica de
lupt` a acestui avion” – a ]inut s`
precizeze c`pitanul Darren
Willis, pilot pe avioane F-16.
“Pentru noi a fost un prilej
excelent de a stabili rela]ii bune
cu pilo]ii rom#ni [i, deopotriv`,
de a exersa zborul la joas`
\n`l]ime. Noi, \n misiunile de
instruc]ie \n Germania, nu
zbur`m sub \n`l]imea de 1.000
de picioare. Probabil, lucrul cel
mai semnificativ pentru noi, va
r`m#ne [ansa de a ne instrui \n
condi]ii speciale, iar acest fapt
sper s` ne fie de folos”. C`pitanul
Darren Willis are o experien]` de
zbor de peste opt ani, dar nu a
fost niciodat` \n Rom#nia. “Este
un prilej unic”, \ncheia el.

Comandantul Escadrilei 862,
c`pitan-comandorul R`zvan
Moiceanu, afirma limpede, chiar
dac` avea un aer de resemnare
ca profesionist: “...aeronavele F-16
sunt aparate de zbor perfor-
mante. Este un avion de lupt`
dorit de orice pilot militar.
Exerci]iul <<VIPER LANCE 2006>> a fost
conceput pentru a ne permite s` amelior`m
modul nostru de lucru, s` exers`m pe viu
teoria [i principiile luptei aeriene
manevriere, chiar av#nd un adversar
superior, s` înv`]`m lucruri noi, s` s`rim

din tiparele zborului orizontal [i al virajelor
standard, c`ut#nd s` ne apropiem de un
<<adversar>> redutabil. MiG-ul 21 LanceR,
avion cu c#teva genera]ii mai <<b`tr#n>>,
poate sus]ine lupta, dar victoria este
departe. R`m#ne \n balan]` profesio-

nalismul, bazat pe talentul
pilotului de sub cupola
avionului”.

Avioanele
trebuie s`
zboare...

În timp ce majoritatea
participan]ilor implica]i în
exerci]iul “VIPER LANCE
2006” consider` ziua de
munc` \ncheiat` la asfin-
]itul soarelui, ziua de lucru
tocmai începe pentru ser-
viciul de mentenan]` din
schimbul de noapte. Din
cei peste 250 de militari
americani veni]i la Mihail
Kog`lniceanu pentru in-
struire \n acest exerci]iu,
peste 170 de speciali[ti
sunt tehnici de avia]ie,
implica]i \n misiunea de
\ntre]inere a aeronavelor
[i a sistemelor aferente.

“Misiunea noastrã este
la fel aici, a[a cum este
pretutindeni”, a spus c`pi-

tanul Bill Reynolds, [eful serviciului de
exploatare [i \ntre]inere al Escadrilei 22
americane. “Noi preg`tim pentru zbor
aeronavele, asigur`m func]ionarea siste-
melor, furniz#nd siguran]` [i încredere
\n avion. Pentru a garanta derularea
misiunii f`r` sincope, personalul de
asigurare lucreaz` \n trei schimburi, prin
rota]ie, pentru a orchestra decolarea cu
succes [i aterizarea \n siguran]` a
aeronavelor F-16. În timpul lunilor de
var`, \n cadrul serviciului de mente-
nan]`, prefer`m schimbul de noapte
pentru a evita c`ldura [i soarele”, a spus
c`pitanul. “În general, echipajele de
noapte lucreaz` la remedierea proble-
mele mai dure, astfel \nc#t echipa de zi
s` nu se confrunte cu situa]ii dificile”, a
completat el.

C`pitanul Reynolds, \n \ncheiere, a
conchis: “Eu v`d o integrare deplin`
\ntre personalul navigant [i cel de
asigurare. Compunem o echip` solid` [i
de durat`, tr`im [i muncim mult timp
\mpreun`, iar unicul fapt la care suntem
cu to]ii concentra]i este misiunea
primit`“.

O mil` de cablu de comunica]ii, [ase
containere de echipament [i trei zile de
lucru ne\ncetat, pentru a pune \n capa-
citate complet` de func]ionare leg`turile
unei baze aeriene alese din timp – aceasta
este munca standard pentru militarii
americani din compunerea comparti-
mentului comunica]ii. Treisprezece
militari americani, speciali[ti de comu-
nica]ii din Baza Aerian` de la Ramstein

Asigurarea zborului
aeronavelor F-16 Falcon
– munc` de echip`
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din Germania, au fost deta[a]i la Mihail
Kog`lniceanu pentru a sprijini desf`[u-
rarea exerci]iul bilateral rom#no-
american “VIPER LANCE 2006”.

“Escadronul nostru este r`spunz`tor
de desf`[urarea comunica]iilor [i
asiguararea leg`turilor de aerodrom,
av#nd ca responsabilitate sprijinul
For]elor Aeriene ale SUA \n Europa
(USAFE)”, a spus locotenentul James
Curbo, [eful deta[amentului de mijloace
de comunica]ie. “Noi servim drept surs`
principal` pentru desf`[urarea mijloa-
celor de comunica]ie în USAFE, fiind
trimi[i timpuriu \n noul amplasament,
p#n` s` ajung` misiunea de baz`.
Deta[amentul de comunica]ii dislocat la
Mihail Kog`lniceanu furnizeaz` sprijinul
pentru naviga]ia de aerodrom, un
radiofar tactic folosit de aeronave pentru
instruc]iuni la distan]`, leg`turile sol-
aer [i radio-urile de sol mobile, \ntr-o
re]ea care sprijin` to]i combatan]ii
desf`[ura]i. For]ele Aeriene [i comu-
nica]iile de lupt` au o reputa]ie bun`” –
a spus locotenentul. “Tot angrenajului
nostru este proiectat s` fie transportat
rapid, a[a c` noi suntem preg`ti]i, fiind
gata oric#nd, s` punem în pozi]ie de lupt`
orice tab`r` de baz`, oriunde”.

Lu#nd la cuno[tin]` de nevoile de
comunicare necesare \n amplasamentele
\ndep`rtate, speciali[tii \[i pun mintea la
contribu]ie c`ut#nd solu]iile optime de
configurare a sistemelor, pentru o
utilizare benefic`.

“În plus, informaticienii [i tehnicienii
de între]inere radio, au nevoie de al]i
speciali[ti \n construc]ii. Fiecare deta[are

desf`[urat` \n teatru de
opera]ii sau pentru antre-
nament, necesit` produ-
cerea energiei electrice [i
asigurarea condi]iilor
propice vie]ii. Avem spe-
ciali[ti care men]in per-
manent \n func]iune
generatoarele electrice,
sursele de \nc`lzire,
ventila]ie [i climatizare,
pentru a p`stra microcli-
matul necesar oamenilor
[i deopotriv` calcula-
toarelor [i a celorlalte
echipamente speciale.
Înainte de a derula misi-
unea \ntr-un nou ampla-
sament, noi garant`m
fiabilitatea echipamentul
nostru, utilitatea [i
func]ionalitatea lui. Poate
s` dureze, oriunde \n
lume, de la 72 ore la una
sau dou` s`pt`mâni
pentru a ne preg`ti o
desf`[urare \ndep`rtat`,
noi av#nd nevoie s`
aducem totul, de la gene-
ratorul nostru [i combus-
tibilul propriu, p#n` la
corturi. Avem un inventar
mare de echipament, un
<<check-list>> pe m`sur`,
fiind important s`-l ducem
acolo unde ac]ion`m.
Containerele, cablurile [i
bobinele, sutele de tone
de echipament expediat \n

România, formez` coloana vertebral` a
comunica]iilor necesare exerci]iului
<<VIPER LANCE 2006>>. Noi suntem
aici pentru a ne asigura misiunea, pentru
reu[ita ei, iar mijloacele de comunica]ie
s` fie disponibile cu promptitudine pentru
trupele de aici”, a mai spus locotenentul
Curbo.

|n loc de concluzii:
pilo]ii MiG-urilor 21

pe acela[i cer cu
pilo]ii americani

Avia]ia r`m#ne o arm` a celor boga]i,
iar diferen]ele tehnologice cap`t` valori
neb`nuite \n prima linie de lupt` de la
soare \n jos. Dar, este foarte adev`rat c`
oamenii r`m#n m`sura tuturor lucrurilor.
Pilo]ii rom#ni [i-au c#[tigat cinstit [i onest
admira]ia camarazilor americani. Acolo
unde tehnica \[i dovede[te limitele, unde
metalul “strig`“ a neputin]`, r`m#ne
omul s` completeze golul. Pentru
americani, pilo]i ca [i noi, a fost limpede

Locotenentul Coleman McDonald pilot de
v#n`toare pe avionul F-16 din Escadrila 22,

familiariz#ndu-se cu cabina MiG-ului 21 LanceR,
cu sprijinul locotenent-comandorului Eugen

Matache [i a tehnicului de avion Sorin Burdu[el

Locotenentul C`t`lin Late[, pilot pe  MiG-21 LanceR, al`turi de maiorul
Mike Dunkel, pilot de v#n`toare pe avionul F-16 din Escadrila 22, \nainte

de decolare pentru un zbor \n dubl` comand`
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\nc` de la \nceput munca titanic` a oame-
nilor din supersonicele rom#ne[ti pentru
a se situa acolo unde presta]ia lor \n
economia luptei aeriene
poate s` conteze. Se vede.
Trebuie considerat` ca
atare.

MiG-21 [i F-16 sunt
dou` avioane cam de
acela[i gabarit, \ns` cu
performan]e de zbor
diferite. Dac` partenerii
americani au afluit pe
cerul Dobrogei cu o
variant` recent moder-
nizat`, noi am ridicat \n
aer LanceR-ul rom#nesc
care, \n ciuda a peste 25
de ani diferen]` privind
concep]ia general` [i
realizarea tehnologic`, prin modernizare
a ajuns compatibil cu multe din
aeronavele care ast`zi zboar` sau lupt`
pe cerul lumii. Astfel, \n era aeronavelor
computerizate, MiG-21 \[i tr`ie[te a doua
tinere]e. La \n`l]imi mici [i razante, acolo
unde manevrabilitatea superioar` a F-ului
16 poate “p`li” \n fa]a puterii MiG-ului 21,
\n celule mixte ori individual pentru o
“v#n`toare liber`“ \n ascuns, au fost tot
at#tea ocazii de a \nv`]a [i de a cunoa[te
posibilit`]ile actuale ale aeronavelor
moderne. Iar toate acestea sunt posibile
at#ta vreme c#t pilo]ii lor sunt ni[te
oameni cu abilit`]i deosebite, lupt`tori
forma]i la [coala de zbor a Borcei. Timp
de dou` s`pt`m#ni [i mai bine, \n peste
300 de ie[iri avion [i aproximativ 100 de
ore de zbor, dup` zeci de lupte aeriene,
intercept`ri [i bombardamente, dup`
prima \nt#lnire fa]` \n fa]` a pilo]ilor
rom#ni [i americani, aviatorii Bazei 86
Aeriene Fete[ti, au \ndeplinit o misiune
dificil`: c#[tigarea respectului pilo]ilor
americani.

Coordonatorul exerci]iului din partea
rom#n`, c`pitanul Robert Zomoni]`:
“Pilo]ii americani beneficiaz` de dot`rile

tehnice apropiate de zilele noastre, \ns`,
chiar dac` handicapul pare greu de
remontat, pilo]ii români, colegii mei, nu

au dezarmat. Avionul este arma noastr`,
iar el ne arat` cel mai bine cum suntem.
Cum [tim s`-l folosim, a[a vom putea
\ncheia misiunile cu o aterizare. Iar faptul
acesta a fost foarte corect apreciat de
camarazii  de peste ocean, care nu
a u  pregetat s` recunoasc` deschis
profesionalismul partenerilor de

<<lupt`>>. De aici, respectul reciproc”.
Locotenent colonelul Matt Chesnutt,

comandantul Escadrilei 22 americane,
era de p`rere c`: “... avioanele se
completeaz` reciproc. Avionica, sistemele
de naviga]ie [i display-urile din cabinele
de pilotaj sunt aproape similare. Pentru
noi a fost o ocazie unic` s` exers`m
anumite situa]ii tactice în forma]ii mixte
al`turi de pilo]ii români, adev`ra]i
profesioni[ti. Am înv`]at multe unii de la
al]ii, iar aspectul cel mai important este
c` fiecare parte a avut [ansa de a zbura
cu avionul celuilalt”. La final, avea s` spun`
r`spicat: “Sunt bucuros c` am zburat cu
rom#nii. O dat` \n via]` ai ocazia s` pilotezi
un avion MiG-21. Le mul]umesc celor de
la Baza 86 Aerian` Fete[ti pentru modul
cum ne-au tratat. Este pentru prima dat`
c#nd vin \n Rom#nia. Sper s` m` \ntorc
c#t mai cur#nd”, a declarat comandantul.

Comandantul Bazei 86 Aeriene Fete[ti,
comandorul Dan Buciu-
man, printre r#nduri: “|n
dou` s`pt`m#ni [i mai bine
de antrenament \n comun,
ocazionat de exerci]iul
<<VIPER LANCE 2006>>,
ne-am dat seama c`
aeronava MiG-21 LanceR
poate face fa]` unei game
foarte largi de misiuni, dat
fiind faptul c` a participat
în forma]ie sau individual,
al`turi de F-16 Falcon, în
toate misiunile aeriene
derulate. Acest fapt \i
justific` longevitatea [i
impune respect”.

Comandor DUMITRU
BERBUNSCHI

(Cu sprijinul: Senior
Airman EYDIE SAKURA [i

locotenent ing. aviator
CEZAR CRE}U)

Gata de zbor

F-16 Falcon pe cerul Dobrogei

Zbor de lupt`
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Problema c`reia trebuie s`-i fac` fa]`
NATO nu este aceea de a-[i c`uta o
identitate, a[a cum au considerat unii
anali[ti, ci de a identifica misiunile pe care
[i le poate asuma dintr-o multitudine de
cerin]e opera]ionale. Acest climat
opera]ional dinamic a fost, [i continu` s`
fie, un motor al reformei la nivelul \ntregii
structuri a Alian]ei. |ntr-adev`r, necesi-
tatea de a preg`ti NATO pentru opera]ii
se afl` \n centrul transform`rii \n curs de
desf`[urare a Alian]ei, a[a cum spunea [i
secretarul general Jaap de Hoop Scheffer:
„Avem nevoie de for]e care pot reac]iona
rapid, pot fi dislocate la mari distan]e [i pot
fi men]inute \n teren pentru perioade mari
de timp”.

Din multe puncte de vedere, este
remarcabil c#t de opera]ional` a devenit
Alian]a \ntr-un timp relativ scurt. Astfel,
ini]iativele de a modifica NATO \n vederea
misiunilor pe care ar urma, cel mai
probabil, s` le \ndeplineasc` \n viitorii ani,
au inclus:   dezvoltarea For]ei de R`spuns
a NATO (NRF);  ac]iuni \ntreprinse
pentru ca Alian]a s`-[i asume un rol politic
sporit, \n special \n regiunile \n care sunt
dislocate for]ele NATO;  desf`[urarea
unor parteneriate mai str#nse cu ]`rile ne-
membre [i diferite organiza]ii interna-
]ionale.

Schimbarea a fost
ini]iat` de violen]a

din Balcani

Interven]ia NATO \n Bosnia-
Her]egovina, din vara lui 1995, a repre-
zentat un punct de cotitur` pentru Alian]`.
Ini]ial, NATO s-a implicat \n R`zboiul

|ntr-un interval de zece|ntr-un interval de zece|ntr-un interval de zece|ntr-un interval de zece|ntr-un interval de zece
ani, NATO a evoluatani, NATO a evoluatani, NATO a evoluatani, NATO a evoluatani, NATO a evoluat
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Bosniac (\n sprijinul ONU) pentru
aplicarea sanc]iunilor economice, respec-
tarea zonelor de interdic]ie aerian` [i
asigurarea planific`rii militare pentru
situa]iile deosebite. Aceste m`suri au
contribuit la reducerea intensit`]ii
conflictului [i la salvarea de vie]i, dar s-au
dovedit inadecvate pentru a pune cap`t
r`zboiului. |n contrast, campania aerian`
de 12 zile a NATO a pavat calea pentru
semnarea Acordului de la Dayton, acordul
de pace care a dus la \ncheierea R`zboiului
Bosniac dup` intrarea sa \n vigoare, la 20
decembrie 1995. Conform acordului,
NATO a dislocat, pentru prima dat`,  for]e
de men]inere a p`cii conduc#nd o For]`
de Implementare (IFOR) cu un efectiv
total  de 60.000 de militari.

Dislocarea IFOR, care cuprindea
militari din ]`rile membre [i ne-membre
NATO, a reprezentat primul angajament
opera]ional militar major, \n teren, al
Alian]ei [i a contribuit \ntr-o mare m`sur`
la reformularea identit`]ii sale post r`zboi
rece. Procesul de adaptare [i cunoa[tere a
fost eviden]iat de modul \n care a evoluat
men]inerea p`cii \n Bosnia-Her]egovina,
ini]ial sub autoritatea IFOR [i apoi sub cea
a For]ei de Stabilizare (SFOR). De
asemenea, a oferit posibilitatea desprin-
derii unor \nv`]`minte de importan]` vital`
atunci c#nd NATO a dislocat For]a Kosovo
(KFOR), \n iunie 1999.

Dup` o campanie de 78 de zile, NATO
a reu[it crearea unei for]e de 50.000 de
militari \n vederea asigur`rii unui mediu
sigur de securitate pentru administra]ia
ONU \n aceast` zon`. Decizia de a
interveni f`r` mandatul ONU – una dintre
cele mai controversate teme de dezbatere
din istoria Alian]ei – a fost luat` dup` mai
mult de un an de lupte \n Kosovo [i dup`
ce eforturile diplomatice nu au reu[it s`
rezolve conflictul. R`zboiul crease o criz`

umanitar` [i amenin]a s` se transforme
\ntr-o campanie de purificare etnic`,
similar` celor anterioare din Bosnia-
Her]egovina [i Croa]ia.

Victoria militar` nu a fost dec#t primul
pas pe drumul lung al construirii unei
societ`]i multi-etnice durabile, eliberat` de
amenin]area unui nou conflict. Astfel, \n
afar` de contribu]ia la men]inerea unui
mediu sigur, for]ele conduse de NATO \n
Bosnia-Her]egovina [i \n Kosovo s-au
implicat activ \n ajutorul acordat refugia-
]ilor [i celor str`muta]i pentru \ntoarcerea
acestora la c`minele lor, c`utarea [i
arestarea persoanelor acuzate de crime de
r`zboi [i sprijinirea reformei structurilor
militare interne pentru a preveni
re\ntoarcerea la violen]` – toate acestea
fiind sarcini care solicit` un angajament
pe termen lung.

Au fost necesari aproape trei ani [i

jum`tate de v`rs`ri de s#nge \n Bosnia-
Her]egovina [i un an de lupte \n Kosovo
p#n` c#nd NATO a intervenit pentru
\ncheierea acestor conflicte. Totu[i, \n
prim`vara lui 2001, la cererea autorit`]ilor
din Skopje, Alian]a s-a implicat \n efortul
de a dezamorsa un conflict \n curs de
escaladare \n fosta Republic` Iugoslav` a
Macedoniei. Astfel, NATO a desemnat
pentru prima dat`, \ntr-o zon` de conflict,
un \nalt diplomat pentru a reprezenta
Alian]a \n teren [i a ac]iona ca trimis
personal al secretarului general.

Acesta a condus o echip` de manage-
ment al crizelor destinat` negocierilor \n
vederea realiz`rii unui acord de \ncetare
a focului cu Armata Na]ional` de Eliberare
(NLA), un grup \narmat al rebelilor etnici
albanezi. |n str#ns` cooperare cu
reprezentan]ii Uniunii Europene [i
Organiza]iei pentru Securitate [i
Cooperare \n Europa [i Statele Unite,
echipa a reu[it s` conving` NLA s` fie de
acord cu \ncetarea focului [i s` sprijine
procesul de negocieri politice aflat \n curs
de desf`[urare. Aceste convorbiri ale
NATO au fost complementare Acordului
Cadru \n baza c`ruia NATO a dislocat
ini]ial for]e pentru supravegherea
dezarm`rii NLA [i apoi pentru a contribui
la realizarea \ncrederii reciproce.

Dup` aceast` prim` cerin]` privind un
reprezentant politic \ntr-un teatru
opera]ional, NATO a desemnat un \nalt
reprezentant civil pentru For]a Inter-
na]ional` de Asisten]` de Securitate
(ISAF) din Afganistan [i \n Pakistan, pe
timpul opera]iilor de ajutor umanitar din
2005.

Responsabilitatea NATO pentru
opera]ia din fosta Republic` Iugoslav` a
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Macedoniei a fost preluat` de Uniunea
European` \n aprilie 2003, dar Alian]a a
men]inut un comandament militar \n
aceast` ]ar`, pentru sprijinirea autorit`]ilor
de la Skopje \n privin]a reformei ap`r`rii [i
a preg`tirilor pentru aderare. Similar, \n
Bosnia-Her]egovina, responsabilitatea
NATO de asigurare a securit`]ii cotidiene
a fost preluat` de Uniunea European` \n
decembrie 2004, dar Alian]a a men]inut
un comandament militar axat pe reforma
ap`r`rii [i preg`tirea acestei ]`ri \n vederea
includerii \n Parteneriatul pentru Pace. |n
acela[i timp, NATO are \n continuare
aproape 17.000 de militari \n KFOR,
aceasta r`m#n#nd cea mai mare opera]ie
a Alian]ei.

Evolu]ii dup`
11 septembrie

Dup` atacurile teroriste \mpotriva
Statelor Unite din 11 septembrie 2001,
capabilit`]ile opera]ionale [i de
management al crizelor ale NATO au
devenit din ce \n ce mai solicitate. De[i
Alian]a nu a contribuit direct la Enduring
Freedom, opera]ia pentru alungarea
talibanilor [i a al Qaida din Afganistan,
ini]iat` imediat dup` 11 septembrie, NATO
a furnizat Statelor Unite aeronavele
AWACS (Sisteme Aeropurtate de
Avertizare [i Control) \n vederea
disponibiliz`rii mijloacelor americane
pentru acea campanie. Totodat`, a lansat
Active Endeavour, opera]ie \n curs de
desf`[urare, ce vizeaz` detectarea,
dezorganizarea [i descurajarea activit`]ii
teroriste \n Marea Mediteran`. |n plus,
NATO a fost deseori solicitat s` disloce
aeronave AWACS \n timpul unor

evenimente interna]ionale majore, cum ar
fi Olimpiadele de la Atena [i Torino sau
Cupa Mondial` de Fotbal.

Prima dintre cele trei opera]ii \n
sprijinul p`cii ale NATO s-a desf`[urat \n
Europa, dar nevoia de asigurare a p`cii
este global`. Mini[trii de externe ai ]`rilor
NATO au recunoscut acest lucru la
reuniunea de la Reykjavik, Islanda, din 20
mai 2002, c#nd au convenit c`: „Pentru a
\ndeplini \ntreaga gam` a misiunilor sale,
NATO trebuie s` fie capabil` s` trimit` \n
teren for]e care s` se poat` deplasa rapid
oriunde este nevoie de ele, s` sus]in` un
timp \ndelungat opera]ii la mari distan]e [i
s`-[i \ndeplineasc` obiectivele”. Aceast`
decizie a deschis \n mod cert, pentru
NATO, calea \n vederea disloc`rii sale,
pentru prima dat` \n afara spa]iului euro-
atlantic, \n Afganistan. |n continuare,
Alian]a s-a implicat \n Irak [i Darfur,
Sudan.

|ncep#nd din august
2003, NATO a condus
For]a Interna]ional` de
Securitate din Afganistan
(ISAF), o for]` mandatat`
de ONU s` contribuie la
asigurarea securit`]ii \n
capitala Afganistanului,
Kabul, [i \n jurul acesteia,
\n sprijinul Autorit`]ii
Interimare Afgane [i al
Misiunii ONU de Asisten]`
\n Afganistan. ISAF
sprijin`, de asemenea,
dezvoltarea structurilor de
securitate corespunz`-
toare, identificarea nevo-
ilor de reconstruc]ie [i instruirea [i
\nfiin]area viitoarelor for]e de securitate
afgane.

|n prezent, ISAF are un efectiv de
aproximativ 9.000 de militari \n Afganistan.
Ace[tia ofer` asisten]` de securitate \n
aproape jum`tate din teritoriul afgan, prin
intermediul a nou` PRT-uri, \n nordul [i
vestul ]`rii. |n lunile urm`toare, NATO \[i
va extinde prezen]a \n sudul ]`rii, disloc#nd

\nc` 6.000 de oameni, ceea ce va ridica
num`rul total al acestora la 15.000.

La scurt timp dup` Summit-ul Alian]ei
de la Istanbul, din iunie 2004, NATO a
\nceput instruirea personalului irakian \n
Irak [i a sprijinit dezvoltarea institu]iilor
de securitate pentru a ajuta Afganistanul
s`-[i construiasc` for]e armate eficiente [i
s` contribuie la propria sa securitate. De
asemenea, Alian]a a contribuit la \nfiin]area
unui Colegiu Irakian de Stat Major |ntrunit
l#ng` Bagdad, axat pe instruirea \n
vederea asigur`rii conducerii.

|mpreun` cu Uniunea European`,
NATO a sprijinit Uniunea African` (AU)
\n vederea extinderii misiunii sale de
men]inere a p`cii din Darfur, \ncep#nd din
iunie 2005. NATO a transportat pe calea
aerului participan]ii la misiunea AU de
men]inere a p`cii \n regiune [i a asigurat
preg`tirea Uniunii Africane privind
conducerea comandamentelor militare

multina]ionale [i managementul informa-
]iilor.

|n afara opera]iilor de pace, NATO a
jucat un rol din ce \n ce mai important \n
misiunile de ajutor umanitar, dup`
\nfiin]area Centrului Euro-Atlantic de
Coordonare a R`spunsului la Dezastre \n
1998. Centrul joac` rolul principal \n
asigurarea coordon`rii eforturilor de
\nl`turare a urm`rilor dezastrelor ale celor

46 de ]`ri aliate [i
partenere ale NATO \n
cazul producerii dezas-
trelor naturale sau
industriale pe teritoriul
unui stat membru al
Consiliului Parteneria-
tului Euro-Atlantic. De
exemplu, dup` produ-
cerea uraganului Ka-
trina la sf#r[itul lunii
august a anului trecut,
alia]ii au r`spuns soli-
cit`rii de ajutor adre-
sate de SUA, asigur#nd
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transportul aerian al ajutoarelor destinate
\nl`tur`rii urm`rilor dezastrului spre
Statele Unite. Acest fapt a implicat din
punct de vedere opera]ional NRF pentru
prima dat`.

|n r`spuns la cutremurul devastator
produs \n Pakistan anul trecut, \n care se
apreciaz` c` au murit 80.000 de oameni,
Alian]a a lansat o intens` opera]ie de
\nl`turare a urm`rilor cu o durat` de trei
luni. Aceasta a inclus transportul aerian a
circa 3.500 tone de bunuri c`tre Pakistan,
dislocarea \n teren a geni[tilor, a unit`]ilor
medicale [i a echipamentului necesar
speciali[tilor, precum [i implicarea din nou
a NRF.

Pentru a se putea disloca eficient \n
afara teritoriului Alian]ei, NATO a adoptat
o serie de m`suri care s` ofere certitudinea
c` Alian]a este echipat` corespunz`tor \n
vederea \ndeplinirii \ntregului spectru al
misiunilor militare moderne. Aceasta
cuprinde o ini]iativ` referitoare la capabi-
lit`]i – Angajamentul privind Capabilit`]ile
de la Praga, prin care alia]ii s-au obligat s`
fac` \mbun`t`]irile necesare \n domenii de
importan]` deosebit`, cum ar fi transportul
strategic aerian [i maritim. Acest fapt
implic` dezvoltarea NRF, v#rful de lance

care permite Alian]ei s` r`spund` rapid \n
cazul producerii crizelor.

Probleme emergente

Pe m`sur` ce NATO devine din ce \n
ce mai opera]ional`, pe agenda Alian]ei
apar noi aspecte. Astfel, NATO trebuie s`
devin` o organiza]ie mai politic` [i s`
realizeze rela]ii de lucru reale cu ]`rile
partenere [i organiza]iile interna]ionale
relevante care \mp`rt`[esc acela[i mod de
g#ndire. Iar \n teatru, NATO trebuie s`
abordeze at#t problema restric]iilor
impuse de alia]i \n privin]a folosirii for]elor
[i echipamentelor lor, c#t [i pe cea a
necesit`]ii asigur`rii unor informa]ii de

calitate. |n plus,
\ntruc#t solicitarea
pentru astfel de ope-
ra]ii \n care se specia-
lizeaz` NATO este \n
cre[tere, alia]ii tre-
buie s` decid` dac`,
\n ce mod [i c#nd s`
se implice, inclusiv
dac` NRF urmeaz`
s` fie dislocat`.

|ncep#nd din mo-
mentul \n care
NATO a lansat prima
opera]ie \n sprijinul
p`cii \n Bosnia-Her]e-
govina, armatele alia]ilor au ac]ionat
\mpreun` cu for]ele armate ale ]`rilor
partenere contributoare cu trupe [i
Alian]a a construit parteneriate de lucru
cu unele organiza]ii interna]ionale cum ar
fi Uniunea European`, Organiza]ia pentru
Securitate [i Cooperare \n Europa [i
Organiza]ia Na]iunilor Unite. P#n` \n
prezent, ]`rile partenere care contribuie
cu trupe la opera]iile aliate sunt din
Europa. Dar, \ntruc#t aria geografic` a
opera]iilor NATO se extinde, va fi din ce \n
ce mai important s` fie realizate parte-

neriate globale cu
]`ri care \mp`rt`-
[esc acelea[i aspi-
ra]ii, cum ar fi
Australia, Japonia,
Noua Zeeland` [i
Coreea de Sud, idee
reiterat` [i de secre-
tarul general Jaap
de Hoop Scheffer la
Conferin]a privind
Politica de Secu-
ritate de la Mün-
chen din februarie
2006.

|mbun`t`]irea
proceselor de plani-

ficare a ap`r`rii [i de generare a for]elor
este vital` pentru furnizarea resurselor
necesare asigur`rii succesului. |n acest
scop, mini[trii de externe ai ]`rilor aliate
au convenit \n decembrie 2005 un
document, intitulat Directiva Politic`
General`, viz#nd armonizarea diferitelor
„discipline” implicate \n proiectarea,
dezvoltarea [i implementarea capabilit`-
]ilor. Acest document va fi f`cut public, cel
mai probabil, la Summit-ul de la Riga din
noiembrie.

|n ceea ce prive[te finan]area
opera]iilor, NATO analizeaz` \n prezent
modalit`]ile de introducere a unei
asigur`ri \n comun mai semnificative a
fondurilor, probabil inclusiv prin
achizi]ionarea unor mijloace comune \n

conformitate cu cerin]ele flotei AWACS.
Acest fapt contrasteaz` cu abordarea
curent`, potrivit c`reia „costurile sunt
suportate de cei care \[i asum`
misiunea”. Acest aspect a ie[it \n
eviden]` dup` dislocarea NRF \n
Pakistan, \ntruc#t ]`rile particioante la
NRF \n acel moment erau obligate s`
acopere costurile disloc`rii acesteia.
Dup` cum spunea secretarul general de
Hoop Scheffer la Conferin]a de la
München: „Participarea la NRF este ceva
ca o loterie \n sens invers: dac` \]i ies
numerele, pierzi de fapt bani. Dac` NRF
se disloc` atunci c#nd se \nt#mpl` s`
contribui la ciclul respectiv de rota]ie,
pl`te[ti toate costurile disloc`rii for]elor
tale”.

|n viitor, datorit` acestor elemente,
va cre[te probabil presiunea asupra
NATO \n vederea asum`rii responsa-
bilit`]ii pentru [i mai multe opera]ii.
|ntr -adev`r, Alian]a este \n multe
privin]e victima propriului succes.
Totu[i, exist` limite privind capacit`]ile
NATO, ceea ce genereaz` pericolul ca
Alian]a s`-[i submineze propria pozi]ie
prin asumarea mai multor responsabilit`]i
dec#t poate \ndeplini cu succes. NATO
nu este nici un jandarm interna]ional,
nici o organiza]ie de ajutor umanitar [i
nici nu reprezint` o alternativ` la ONU.
Cu toate acestea, are capacitatea de a
converti ceea ce este de obicei limitat
din punct de vedere al voin]ei politice [i
al resurselor invariabil reduse \ntr-o
ac]iune interna]ional` real`, atunci c#nd
cei 26 de alia]i cad de acord asupra
necesit`]ii de a interveni.

JAMES PARDEW, secretar
general asistent adjunct

[i director pentru opera]ii
 \n Departamentul pentru Opera]ii

al NATO,
CHRISTOPHER BENNETT,
editorul „Revistei NATO”
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RoIAS 2006 a fost f`r` îndoial` o
manifestare aeronautic` de excep]ie,
desf`[urat` dup` toate regulile unei
astfel de activit`]i în secolul XXI, într-
o ]ar` european` membr` a NATO.

Desigur, centrul de greutate l-a
constituit organizarea irepro[abil` a
activit`]ilor la sol [i în zbor, dar nu în
ultimul rând au fost comunicarea [i
informarea, aflate pe perioada show-
ului aerian în grija Centrului de pres`,
coordonat de directorul adjunct pentru
mass-media, doamna c`pitan-coman-
dor Liliana T`nase.

Activit`]ile specifice au inclus
informarea, sprijinirea [i coordonarea
echipelor de ziari[ti români [i str`ini
acredita]i. Ca premier` la o manifes-
tare aeronautic` din România a fost

editarea unei publica]ii zilnice a RoIAS
2006, pe o perioad` de 4 zile, în
limbile român` [i englez`, atât pentru
delega]iile participante, cât [i pentru
jurnali[ti. Pe site-ul oficial al RoIAS
2006 [i pe cel al Ministerului Ap`r`rii
au fost [i sunt disponibile atât
publica]iile RoIAS cât [i o cuprin-
z`toare galerie de imagini.

Înc` din zilele desf`[ur`rii antre-
namentelor [i a show-ului propriu-zis,
diferite posturi de televiziune [i radio,
cotidiene centrale sau locale au alocat
spa]ii largi dedicate RoIAS, mai ales

prin prisma notei de senza]ional pe
care o are astfel de eveniment. Pentru
o manifestare cu caracter aeronautic
interna]ional dimensiunea [i
aprecierea impactului avut o are
prezentarea evenimentului în mass-
media interna]ional` [i în cea de
specialitate.

Jurnali[tii str`ini acredita]i au putut
participa atât la spectacolul aerian,
dar [i la turul bazelor aeriene din
România în zilele ce au precedat
evenimentul, printre centrele de
interes fiind Baza Aerian` de la Fete[ti
[i aerodromul Tuzla, aerodromuri de
unde au decolat toate forma]iile de
aeronave ale For]elor Aeriene Române
care au deschis spectacolul aerian în

fiecare din cele dou` zile.
Unul din cele mai importante

articole despre RoIAS a fost cel ap`rut
în num`rul pe octombrie 2006 al
prestigioasei publica]ii britanicepublica]ii britanicepublica]ii britanicepublica]ii britanicepublica]ii britanice
lunare de avia]ie militar`, realizat
chiar de editorul  publica]iei, domnul
Alan WAlan WAlan WAlan WAlan Warararararnesnesnesnesnes, care a fost prezent în
zilele show-ului atât pe Aeroportul
Interna]ional Mihail Kog`lniceanu, dar
[i  pe aerodromurile de la Fete[ti [i
Tuzla.

Revista Asas din BraziliaAsas din BraziliaAsas din BraziliaAsas din BraziliaAsas din Brazilia, una
din cele mai bune reviste de avia]ie
din America de Sud, a prezentat  un
reportaj de la ROIAS 2006 în num`rul
32 – august-septembrie 2006.

De asemenea, Aeromagazin dinAeromagazin dinAeromagazin dinAeromagazin dinAeromagazin din
SerbiaSerbiaSerbiaSerbiaSerbia a publicat în nr. 73 din
septembrie 2006 un articol despre
RoIAS 2006.

Dintre publica]iile române[ti de
specialitate, Top Gun SpecialTop Gun SpecialTop Gun SpecialTop Gun SpecialTop Gun Special a
publicat în nr. 4/2006 un articol

detaliat despre RoIAS 2006 pe nu mai
pu]in de [ase pagini, iar pe CD-ul ata[at
revistei, este inclus` o galerie foto [i
un prim set de secven]e video cu
evolu]iile de la ROIAS-2006.

O parte important` dintre jurnali[tii
acredita]i au fost fotoreporteri de talie
mondial` sau de]in`tori ai unor site-
uri de Internet de profil. Site-urile
TTTTTouchdown Aouchdown Aouchdown Aouchdown Aouchdown Aviationviationviationviationviation din Olanda [i
Flying WingsFlying WingsFlying WingsFlying WingsFlying Wings din Germania au
publicat articole [i zeci de fotografii
care au surprins cele mai specta-
culoase momente din evolu]ii le
aeronavelor participante la RoIAS
2006, at#t cele române[ti cât [i cele
str`ine invitate. Reprezentan]ii
Touchdown Aviation au luat parte [i la
turul bazelor aeriene [i au alocat
pagini fiec`reia din cele vizitate, cu o
scurt` descriere [i zeci de fotografii
de calitate.

RoIAS 2006
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Domnul Holger Müler Holger Müler Holger Müler Holger Müler Holger Müler din
Germania a publicat un fotoreportaj
ca urmare a vizitei sale din 2006 în
România cu ocazia RoIAS pe site-ul
s`u dedicat exclusiv avionului MiG-21.
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Alte imagini spectaculoase au fost
publicate pe binecunoscuta colec]ie de
imagini de aeronave online
Air l iners.net.Air l iners.net.Air l iners.net.Air l iners.net.Air l iners.net.
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Participan]ii din delega]iile str`ine
participante au prezentat pe site-urile
de Internet ale unit`]ilor proprii atât
date [i imagini despre activitatea
desf`[urat` de ace[tia la RoIAS 2006,
dar [i impresii despre spectacolul
aerian [i publicul din România. Site-ul
Centrului de încerc`ri în zbor alCentrului de încerc`ri în zbor alCentrului de încerc`ri în zbor alCentrului de încerc`ri în zbor alCentrului de încerc`ri în zbor al
avia]iei Serbieiavia]iei Serbieiavia]iei Serbieiavia]iei Serbieiavia]iei Serbiei (VOC) de la
Batajnica [i cel al MinisteruluiMinisteruluiMinisteruluiMinisteruluiMinisterului
Ap`r`ri i  din SerbiaAp`r`ri i  din SerbiaAp`r`ri i  din SerbiaAp`r`ri i  din SerbiaAp`r`ri i  din Serbia au publicat
imagini cu evolu]iile aeronavelor
sârbe[ti aflate pentru prima dat` în
România la RoIAS 2006.
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serviciul opera]ional.

h t t p : / / w w w . p c 7 - t e a m . c h /h t t p : / / w w w . p c 7 - t e a m . c h /h t t p : / / w w w . p c 7 - t e a m . c h /h t t p : / / w w w . p c 7 - t e a m . c h /h t t p : / / w w w . p c 7 - t e a m . c h /
index.php?id=152index.php?id=152index.php?id=152index.php?id=152index.php?id=152

ht tp : / /h t tp : / /h t tp : / /h t tp : / /h t tp : / / f lugtag2006.mfg3.de/f lugtag2006.mfg3.de/f lugtag2006.mfg3.de/f lugtag2006.mfg3.de/f lugtag2006.mfg3.de/
m o d u l e s / x c g a l /m o d u l e s / x c g a l /m o d u l e s / x c g a l /m o d u l e s / x c g a l /m o d u l e s / x c g a l /
thumbnails.php?album=21thumbnails.php?album=21thumbnails.php?album=21thumbnails.php?album=21thumbnails.php?album=21

Desigur, acestea sunt doar câteva
din ecourile RoIAS 2006, identificate
la doar dou` luni de la desf`[urarea
evenimentului. Multe alte imagini au
ap`rut pe diferite forumuri de pe
Internet sau în colec]ii online at#t în
Rom#nia, c#t [i în str`in`tate. Cu
siguran]`, în perioada ce va urma,
num`rul acestora va cre[te sim]itor.
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|n perioada 08–18 august a.c., la Baza Aerian` Nellis, Nevada,
s-a desf`[urat exerci]iul multina]ional “Red Flag 2006”.
Conceput, din punctul de vedere al scenariului, drept o simulare
a disloc`rii unor for]e multina]ionale \ntr-o zon` de conflict,

exerci]iul a constituit un bun prilej pentru testarea capacit`]ilor
de interoperabilitate dintre for]ele aeriene membre NATO.

Efectivele participante (Canada, SUA, Fran]a) au sus]inut
un program infernal, cu 2 zboruri zilnice – de la orele 14.00 [i
20.00, cu inform`rile necesare (ce au ]inut [i p#n` la orele 03.00)
[i misiuni executate \n condi]ii meteorologice deosebite – peste
40 de grade Celsius.

Exerci]iul, desf`[urat sub comanda deta[amentului francez,
a reunit peste 50 de avioane, dintre care au fost remarcate
evolu]iile modelelor franceze Mirage 2000-5 (participante \n
premier` la acest exerci]iu) [i cele americane F-15.

“Obiectivele exerci]iului au fost \ndeplinite, iar rata de
participare efectiv` a echipajelor a fost de peste 93%, ceea ce
demonstreaz` dorin]a pilo]ilor [i a membrilor echipajelor de a-[i
\mbun`t`]ii performan]ele \n cadrul misiunilor comune NATO”,
a declarat directorul exerci]iului, locotenentul colonel Paul
Belanger, la \ncheierea acestuia.

http://www.defense.gouv.fr/air

EXERCI}IUL “RED FLAG 2006”EXERCI}IUL “RED FLAG 2006”

La sf#r[itul anului, Polo-
nia va intra \n Programul
NATO de Prevenire [i Control
Aerian (NATO AWACS PRO-
GRAMME). Pentru preg`-
tirea acestui eveniment, \n
perioada 21–23 august, un
avion E-3A AWACS a fost
deta[at la Baza Aerian` de la
Podwidz, unde a efectuat mai
multe zboruri demonstrative.

Testele au fost super-
vizate, chiar de la bordul
aeronavei, de c`tre ministrul
ap`r`rii din Polonia,
Radoslaw Sikorski, [eful
Statului Major General,
generalul Franciszek

Gagor, precum [i de al]i ofi]eri
ai avia]iei poloneze.

Polonia va deveni cea de-a
16-a ]ar` participant` la
programul NATO, urm#nd s`
participe la finan]area ele-
mentelor componente ale
acestuia: Agen]ia de Manage-
ment, Structura de Comand`
a Programului [i Componenta
NATO E-3A.

Aeronavele AWACS se
remarc` prin dotarea cu
radare performante ce pot
detecta traficul aerian de la
distan]e mari, altitudini joase
[i din diferite forme de relief.
De asemenea, pot transmite

date c`tre utilizatori locali
situa]i pe loca]ii terestre.

For]ele Aeriene ale SUA au prezentat, \n cadrul unei ceremonii oficiale
desf`[urate la Centrul de Produc]ie Antelope Valley, Palmdale, primul aparat
de tip UAV (Unmanned Aerial Vehicle) model RQ-4 Global Hawk. La ceremonie
au participat reprezentan]i ai guvernului american, lideri ai comunit`]ii civile
precum [i speciali[ti militari [i civili.

Noul model Block 20 prezint` aspecte importante referitoare la
\mbun`t`]irea performan]elor fa]` de modelul Block 10. Astfel, noul model
poate asigura transportul a peste 1.360 de kilograme de \nc`rc`tur` intern` \n
condi]iile unei puteri exprimate mai mari de dou` ori [i jum`tate. Remarcabile
sunt arhitectura deschis`, numit` [i structura “plug and play” [i sistemele noi
de comunica]ii [i cele senzoriale. De asemenea, altitudinea de zbor de aproape
20.000 de metri, autonomia de peste 36 de ore de zbor, cu o distan]` parcurs`
de aproximativ 25.000 de kilometri, reprezint` alte atu-uri ale noii versiuni.

www.defenceindustrydailly.com

|n perioada 04–22 septembrie
a.c., \n sud-vestul Angliei [i \n }ara
Galilor, s-a desf`[urat un exerci]iu
destinat elicopterelor de atac [i de
transport, \n organizarea Ministerului
Ap`r`rii din Regatul Unit al Marii
Britanii [i Irlandei de Nord.

Desf`[urat sub titulatura de
“Cormoranul Gri”, exerci]iul a reunit
peste 18 tipuri de elicoptere, inclusiv
modelele Chinooks, Sea Kings,

Merlin [i Lynx, elicoptere ce au
executat misiuni \n diferite loca]ii din
cele dou` ]`ri: Devon, Cornwall,
Castle Martin [i Pembrokeshire.
Scopul exerci]iului l-a constituit
antrenarea pilo]ilor de elicoptere
pentru desf`[urarea de misiuni de

recunoa[tere, \n special, dar [i de
sus]inere a trupelor de uscat.

www.raf.mod.uk

www.nato.int
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Desf`[urat \n contextul
anivers`rii celei de-a 60-a edi]ii,
spectacolul aerian “Arctic
Thunder” a \nc#ntat privirile
zecilor de mii de pasiona]i ai
avia]iei, \n perioada 12–13
august a.c., \ntr-una dintre cele
mai exotice loca]ii: Baza
Aerian` Elmendorf  din penin-
sula Alaska.

Cei peste 150.000 de partici-
pan]i, au savurat fiecare
moment inclus \n programul
mitingului aerian, program
care a cuprins momente de
excep]ie, precum demonstra-
]ia aerian` executat` de
forma]ia Blue Angels, evolu]iile
forma]iilor de elicoptere apar-
]in#nd Marinei americane, cele

ARCTIC THUNDER
AIR SHOW

45 de minute pline de zgomot
[i lumin` – explozii [i artificii
prezentate de c`tre Deta[a-
mentul |ntrunit Alaska – [i,
nu \n ultimul r#nd, salturile
cu para[uta ale Deta[a-
mentului de Para[uti[ti
“Cu]itele Negre”.

Intrare liber`, m#ncare [i
distrac]ie asigurat` – acestea
au fost elementele consti-
tutive ale unui spectacol
deosebit. Av#nd suportul
permanent al Asocia]iei
Alaska Air Show, evenimen-
tul s-a prezentat drept cel mai
mare spectacol aerian deschis
publicului larg organizat \n
ultimi 60 de ani \n Alaska.

www.defense-aerospace.com

ARCTIC THUNDER
AIR SHOW

Pentru a contracara vulnerabili-
tatea ap`r`rii antiaeriene, oficiali din
cadrul Ministerului Ap`r`rii din Israel
au declarat c` For]ele Aeriene din

aceast` ]ar` vor beneficia, \ncep#nd
cu luna octombrie, de aportul unui
nou sistem de ap`rare antiaerian` cu
reac]ie rapid`, denumit “Spyder”.

|n urma contractelor \ncheiate,
avia]ia militar` israelian` va beneficia,
\n prima faz`, de 4 astfel de sisteme
dotate cu rachete sol-aer ghidate prin
radar, de tip Derby. dar [i cu rachete
cu infraro[u, model Phyton. Sistemul
va \nlocui pe cel aflat, \n prezent, \n
dotarea For]elor Aeriene din Israel, [i

SISTEMUL DE AP~RARE
AERIAN~ SPYDER

Pagini realizate de
plutonier-major SORIN S~FTOIU

Av#nd o participare important` – nu mai pu]in de 6 ]`ri, peste 100 de
avioane [i 1.500 de oameni mobiliza]i la Baza Aerian` de la Anapolis, Brazilia
– exerci]iul “Cruzex 06” a fost, de departe, cel mai mare exerci]iu multina]ional
al anului pentru regiunea Americii de Sud.

Al`turi de echipaje din Brazilia, Argentina, Chile, Uruguay [i Venezuela, a
participat [i un deta[ament important francez, compus din 9 avioane (Mirage
RDI, 2000N, FS1/4 [i 1 avion E-3F de la Escadrila Aeropurtat`).

Scenariul exerci]iului – o misiune de p`strare a p`cii sub mandat ONU,
\ntr-o zon` post-conflict – a avut ca obiectiv antrenarea For]elor Aeriene
Franceze pentru desf`[urarea de misiuni multina]ionale \n zone de conflict
externe NATO.

Deta[amentul francez a desf`[urat, \n cadrul aceluia[i scenariu [i misiuni
pentru cre[terea nivelului de interoperabilitate cu structuri similare, \mpreun`
cu echipaje ale For]elor Aeriene sud-americane, misiuni de simulare a zborurilor
de lupt` \n zone de conflict, \n formul` unul contra unul sau doi contra doi,
trageri cu armamentul din dotare precum [i misiuni de recunoa[tere [i avertizare
privind loca]iile inamice.

www.defensenews.com

anume sistemele de fabrica]ie rus`
OSA-AKM [i Strela-10M.

Caracteristicile noului sistem de
ap`rare antiaerian` fac posibile

contraatacarea atacurilor venite at#t
din partea elicopterelor, c#t [i a
avioanelor sau a UAV-urilor. Astfel,
putem remarca, din punct de vedere
tehnic, faptul c` sistemul poate
r`spunde unor amenin]`ri venite de
la distan]` \ntre 1 [i 35 de kilometri,
este dotat cu un sistem de comand`
mobil [i, de asemenea, poate repera
p#n` la 60 de ]inte simultan.

www.airforcesmonthly.com
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“CHASSEUR
ACCOMPLI 2006”
exerci]iul militar bilateral rom#no-francez

Militari ai For]elor Aeriene din Rom#nia [i din
Fran]a au participat \ntre 4 [i 14 septembrie 2006 la
exerci]iul de zbor \n comun “CHASSEUR ACCOMPLI
’06" (“V#n`torul \mplinit”), desf`[urat pe aerodromul
Mihail Kog`lniceanu.

For]ele Aeriene Rom#ne au dislocat pe
aerodromul de la malul M`rii Negre [ase aeronave
MiG-21 LanceR varianta aer-aeraer-aeraer-aeraer-aeraer-aer [i dou` elicoptere
IAR-330 Puma, apar]in#nd Bazei 86 Aeriene de la

Fete[tiFete[tiFete[tiFete[tiFete[ti, precum [i [ase aeronave MiG-21 LanceR
varianta aer-solaer-solaer-solaer-solaer-sol de la Baza 95 Aerian` Bac`u. Bac`u. Bac`u. Bac`u. Bac`u. Peste
230 de militari, dintre care 33 de pilo]i, au realizat \n
aproximativ 120 de misiuni 115 ore de zbor,
consemn#nd \n carnetele de zbor raidurile cu nume
de victorie.

For]ele Aeriene Franceze au aterizat la Mihail
Kog`lniceanu cu cinci aeronave Mirage 2000D, patru
Mirage 2000N [i trei Mirage F1 CT, decolate de pe
bazele aeriene de la Nancy, Luxeuil, Colmar [i Istres,
cu un deta[ament de aproximativ  300 de militari,
dintre care 64 de pilo]i, care s-au aflat pe cerul
Rom#niei \n 135 de misiuni de antrenament [i de
lupt` reale, \nsum#nd peste 200 de ore de zbor.

Dezvoltarea interoperabilit`]ii \ntre for]ele aeriene
ale celor dou` state a fost scopul exerci]iului, pus \n
practic` prin antrenarea personalului navigant [i de
asigurare \n executarea misiunilor aeriene bazate pe
aplicarea procedurilor de operare specifice NATO.
Pilo]ii rom#ni [i francezi au executat misiuni de zbor
\n forma]ii de lupt` mixte, pentru realizarea
sprijinului aerian nemijlocit ori pentru a escorta
forma]ii de aeronave, opera]ii aeriene combinate,
patrulare [i ap`rare aerian`, precum [i trageri
simulate [i reale, pe timp de zi [i de noapte, \n
poligonul M`lina. Statistic, 26 de aeronave de diferite
tipuri, avioane de lupt` [i elicoptere ale celor dou`
for]e aeriene, timp de zece zile au semnat \n cartea
reu[itei sub a doua edi]ie a exerci]iului bilateral
“CHASSEUR  ACCOMPLI  ’06".

“CHASSEUR
ACCOMPLI 2006”
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“Antreneaz`-te
cum lup]i”

Cei mai mul]i dintre pilo]ii francezi,
nu au fost pentru prima dat` la Mihail
Kog`lniceanu. Reveni]i dup` alte
misiuni desf`[urate aici, s-au ar`tat
încînta]i de dot`rile aerodromului, pe
care îl consider` similar cu cele din
Fran]a. Iar \n tradi]ia misiunilor comune
cu pilo]ii Bazei 86 Aeriene, nici raionul
de zbor nu le este str`in.

“Anul acesta pilo]ii români nu au
executat misiuni \n echipaje mixte cu
pilo]ii francezi, deoarece scopul
misiunilor a fost s` devenim cît mai buni
pilo]i \n propriilor aparate de zbor, nu
s` execut`m zboruri \n dubl` comand`.
Ne-am antrenat ca dou` for]e NATO [i
am înv`]at unii de la al]ii”, a declarat
comandantul Bazei 86 Aeriene,
comandorul Dan Buciuman. De[i nu
au pilotat acum avioanele franceze, dar
fiind familiariza]i cu “filozofia” liniei de
avioane Mirage din alte misiuni, pilo]ii
români consider` c` aceste aparate de
zbor sunt foarte bune [i c` difer` de
cele ale noastre din aproape toate
punctele de vedere. “Mirage-urile sunt

Exerci]iul “CHASSEUR ACCOMPLI 2006” se înscrie în rândul activit`]ilor de instruire în comun a pilo]ilor români [i
francezi, a c`ror tradi]ie a început în anul 1998. Scopul acestora este de cre[tere a interoperabilit`]ii între For]ele Aeriene
Rom#ne [i cele Franceze, prin cunoa[terea reciproc` a tehnicii din dotare, antrenamente complexe în comun, precum [i
aprofundarea procedurilor NATO specifice opera]iilor aeriene.

Colaborarea româno-francez` a debutat în anul 1998, cu exerci]iul desf`[urat sub numele „Volfac”, la Baza 57 Aerian`
Mihail Kog`lniceanu. Baza Aerian` de la Mihail Kog`lniceanu a g`zduit exerci]ii similare de zbor în comun cu partenerul
francez [i în 1999, 2000 [i 2001, participând cu aeronavele MiG-29 Fulcrum, aflate în acea perioad` în exploatarea sa. |n
Fran]a, exerci]ii de zbor în comun au avut loc la Saint-Dizier, în anii 1999 [i 2000, respectiv la Colmar, în 2001.

În anul 2003 a avut loc instruirea în comun a pilo]ilor români [i francezi, cu avioane MiG-21 LanceR [i ALPHAJET
(MIRAGE F-1), la Baza Aerian` de la
Timi[oara. În acela[i an, pentru prima dat`,
Poligonul Capu Midia a g`zduit o subunitate
de rachete sol-aer franceze, care a efectuat
trageri reale cu tehnica proprie. Activitatea a
fost precedat̀   de preg`tirea, în Fran]a, a unui
ofi]er român, pentru manevrarea ]intelor FOX

-TS 1, aflate în dotarea For]elor Aeriene Franceze. Acest fapt a permis cunoa[terea [i aprofundarea caracteristicilor tehnico-
tactice ale sistemelor de dirijare a ]intelor franceze, crearea [i dezvoltarea deprinderilor în exploatarea sistemelor de dirijare a
acestor ]inte. În Fran]a au avut loc schimburi de experien]` între pilo]ii de pe elicoptere în domeniul misiunilor de c`utare-
salvare [i evacuare aero-medical`.

În anul 2004, militari din For]ele Aeriene Române au participat, în Fran]a, la diverse activit`]i de cooperare [i colaborare
între For]ele Aeriene Române [i Franceze. Astfel, au avut loc vizite de documentare în domeniul Sistemului de Comand`-
Control al NATO, conferin]e privind r`zboiul electronic în opera]ii întrunite [i multina]ionale, precum [i un exerci]iu privind
activitatea de interdic]ie aerian`. De asemenea, s-a desf`[urat un antrenament de zbor în comun, cu participarea a 4 MiG-21
LanceR din Baza 71 Aerian`, la Baza Aerian` de la Colmar, din Fran]a.

În 2005 s-a desf`[urat primul exerci]iu de preg`tire în zbor a pilo]ilor români în comun cu cei francezi, sub numele
„CHASSEUR ACCOMPLI”. Exerci]iul a avut loc pe aerodromul Mihail Kog`lniceanu [i For]ele Aeriene Române au participat
cu 8 aeronave MiG-21 LanceR apar]inând Bazei 86 Aeriene, iar For]ele Aeriene Franceze cu 5 aeronave Mirage 2000D [i 3
Mirage F1CT.

Pentru „CHASSEUR ACCOMPLI 2006" au aterizat pe aerodromul Mihail Kog`lniceanu 5 aeronave Mirage 2000D, 4
Mirage 2000N [i 3 Mirage F1 CT. Acestea s-au antrenat în comun cu 12 MiG-21 LanceR, apar]inând For]elor Aeriene Române,
în perioada 4–14 septembrie.

Sergent-major LILIANA V~T~M~NESCU-HANGA

OPT ANI DE COLABORARE BILATERAL~

ROMÂNO-FRANCEZ~ ÎN DOMENIUL

FOR}ELOR AERIENE

altfel gîndite. Un pilot se poate conc-
entra mai bine la misiunea pe care o are
de îndeplinit, deoarece manevrele sunt
executate de avion”, a completat
comandorul Dan Buciuman.

{i pilo]ii francezi cunosc avioanele
rom#ne[ti. |n precedentele misiuni
comune, au zburat \mpreun`. “MiG-urile
sunt aparate de zbor bune, care au fost

modernizate, astfel încît pot îndeplini
toate misiunile pe care le facem [i noi.
În cadrul exerci]iului am executat
trageri cu bombe reale în poligonul de
la M`lina [i am zburat în mai multe
<<valuri>>, adic` fiecare grup de
aeronave a zburat c#te trei sau patru
ore”, a declarat [eful deta[amentului
Mirage, locotenent colonelul Marc

Le Bouil . “Fa]` de
< < C H A S S E U R
ACCOMPLI 2005>>,
edi]ia de anul acesta a avut
ca element de noutate
participarea for]elor
franceze cu aeronava
Mirage 2000N. Sunt
mul]umit de faptul c` \n
Rom#nia  am putut s` ne
antren`m în condi]ii foarte
bune, dup` cum este [i
m o t t o - u l  m i s i u n i i
<<antreneaz`-te cum
lup]i>> . Echipajele
noastre [i aeronavele,
chiar dac` nu s-au
executat zboruri \n echipe
mixte, au putut desf`[ura
cap-coad` unele exerci]ii
pe care în Fran]a le
executau numai etapizat”,
a conchis pilotul francez.

Dac` \n urm` cu destui
ani stam \n “umbra”
francezilor [i deslu[eam
primii termeni de aplicare
a noilor formule de lucru
specifice Alian]ei Nord
Atlantice, ast`zi  situa]ia s-
a schimbat. “Pilo]ii rom#ni
[i deopotriv` controlorii
de trafic din sistemul de
conducere [i coordonare,

1234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678



34 CER SENIN  Nr. 4 (89)  2006

MISIUNE |NDEPLINIT~

st`p#nesc foarte bine [i aplic`
des`v#r[it procedurile standard de
conducere \n lupt`. Asta o spun
francezii. {i tot ei, au r`mas sincer
impresiona]i de profesionalismul
pilo]ilor din bazele aeriene rom#ne[ti.
De compatibilit`]ile dob#ndite [i de
facilit`]ile logistice existente la noi. Iar
bombardamentul real pe timp de noapte
a uimit prin precizie [i acurate]e”,
conchidea c`pitan comandorul
Gabriel R`ducanu, co-director al
excerci]iului.

Comandorul Virgil Ristea ,
comandantul Bazei 95 Aerian` Bac`u,
s-a declarat mul]umit de presta]ia
pilo]ilor tineri din subordinea sa: “A fost
prima dat` când escadrila cu media de
v#rst` cea mai mic` s-a dislocat pe alt
aerodrom [i a executat o misiune real`
independent. Lucr#nd de mai mul]i ani
la opera]ionalizarea acestei
structuri de lupt`, m` declar
mul]umit acum c#nd constat
faptul c` pilo]ii mei, care au
sus]inut exerci]iul rom#no-
francez, au l`sat o impresie
foarte bun`“.

“Ciel Clair”

V#n`toarea [i bombar-
damentul din Dobrogea s-au
\ncheiat.

Dup` mai bine de 12 zile
de zbor, de la afluire p#n` la
plecarea spre aerodromurile
lor, oamenii aerului aduna]i sub
o comand` unic` de pe nu mai
pu]in de [apte baze aeriene din
Rom#nia [i din Fran]a, au tras
cortina peste decorul tomnatic

al vechiului podi[ rom#nesc, instaur#nd
lini[tea [i pe aerodromul Mihail
Kog`lniceanu.

Cuno[tin]e vechi, \ntre care sunt
zidite semne de camaraderie [i valori
profesionale comune, pilo]ii francezi [i
rom#ni au zburat, vreme \ndelungat`
\mpreun`. Aviatorii, se respect` \ntre
ei. Indiferent de unde provin. Peste opt
ani de misiuni comune au oferit ocazia
unor prietenii durabile, sub cupola marii
familii a zbur`torilor. Avia]ia este arma
unde colaborarea cu militarii francezi
are r`d`cini solide, sprijinul lor pentru
integrarea \n Alian]a Nord Atlantic` fiind
apreciabil.

|mpreun` cu ei, noi, pilo]ii rom#ni,
am executat primele proceduri aeriene
dup` manualele occidentale, am
descifrat principiile [i ac]iunile optime
\n lupta aerian`, iar disloc`rile noastre

pe aerodromurile bazelor
aeriene franceze ne-au oferit
ocazia familiariz`rii cu stilul de
conducere [i dirijare NATO.
Am executat toat` gama de
misiuni de antrenament [i
instruc]ie sau reale de lupt`.
Bombardamentele de noapte
cu muni]ie real` au \nsemnat
unul din succesele des`v#r[ite
ale misiunilor comune. MiG-21
LanceR, ajutat de sistemul
modern de gestionare a
armamentului [i reglare a
focului, a r`spuns cu precizie [i
siguran]`.

Joi, 14 septembrie a.c.,
imediat dup` ora 12.30, pe
aerodromul Mihail Kog`l-
niceanu, s-a def`[urat Ziua
Distin[ilor Vizitatori în cadrul

exerci]iului bilateral româno-francez
“CHASSEUR ACCOMPLI 2006”.
Festivitatea de încheiere a exerci]iului [i
ceremonialul militar, s-a bucurat de
prezen]a [efului Statului Major al For]elor
Aeriene, generalul locotenent
Gheorghe Catrina, ambasadorul
Republicii Franceze în România,
Excelen]a Sa dl. Herve Bolot, consulul
onorific  al Republicii Franceze la
Constan]a dl. Jean-Marie Decaux [i
ata[atul militar de pe lâng` Ambasada
Republicii Franceze în România,
locotenent colonelul Michel Lignée.
Pe cerul de deasupra, ca \ntr-un zbor de
r`mas bun, au “defilat” echipajele
rom#ne[ti [i franceze \n forma]ii mixte,
iar la sol vizitatorii au avut posibilitatea s`
cunoasc` aeronavele expuse \ntr-o
expozi]ie static` cu avioane de lupt` din
dotarea celor dou` armate.
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“Leg`tura dintre francezi [i români
este veche [i de tradi]ie. Am în]eles de
la pilo]i c` s-au sim]it bine aici [i au avut
un mare noroc, deoarece vremea a fost
favorabil` tuturor misiunilor”, a declarat
ambasadorul Fran]ei la Bucure[ti,
Herve Bolot. Cu câteva zile înaintea
Forumului  Francofoniei g`zduit de
capitala Rom#niei, ambasadorul francez
a subliniat leg`tura stabilit` în timp între
cele dou` for]e aeriene, punând
exerci]iul comun cu pilo]ii
români “sub semnul constan]ei,
pentru c` suntem [i aproape de
Constan]a, al fidelit`]ii [i al
fraternit`]ii de arme”.

{eful Statului Major al
For]elor Aeriene, general-
locotenent Gheorghe Catrina,
la finalul exerci]iului: „Exerci]iul
este unul tradi]ional. În plus, a
reprezentat un prilej extra-
ordinar pentru oamenii no[tri s`
înve]e, s` verifice diferen]ele [i,
mai ales, s` observe ce este de
f`cut pentru a progresa. Pilo]ii s-
au descurcat excelent. Diferen-
]ele dintre avionale noastre [i ale
lor sunt destul de mari, dar [i
Mirage-urile au probleme. De
exemplu, li s-au defectat patru
avioane. De[i nu [tim care va fi
noul avion de vîn`toare pe care

îl vom avea, [tim c` acesta este un
proces îndelungat, probabil c` peste
patru ani vom finaliza toate detaliile. Noi
avem MiG-urile, care au fost
modernizate [i pe care le vom folosi
pîn` în 2011, dup` care vom renun]a
definitiv la ele. Avem în buget banii
necesari pentru a men]ine aceste
avioane opera]ionale, sper`m s` [i
putem men]ine bugetul actual, aici e o

lupt` mai grea decât cea pe care o duc
pilo]ii în aer. Se sper` ca la nivel politic
s` se ia cât mai curând o decizie pentru
semnarea contractului de achizi]ie, îns`
oricum, din momentul semn`rii
contractului [i pân` la pilotarea
avioanelor respective va mai trece mult
timp. În primul rând, trebuie s` treac`
cel pu]in doi ani pân` când primul avion
de acel tip va ateriza în România, apoi
al]i doi ani pân` când structurile vor fi
opera]ionale. Este un proces complex
[i de durat`“.

Exerci]iul româno-francez de zbor
în comun „CHASSEUR ACCOMPLI
2006" a luat sfâr[it. Cele 12 aeronave
Mirage apar]inând For]elor Aeriene
Franceze au decolat spre casele lor \n
data de 15 septembrie, cu satisfac]ia
misiunii îndeplinite. Noi, rom#nii, am
t`iat v`zduhul spre aerodromurile de
baz` cu g#ndul bun, legat de lucrul bine
f`cut. În cadrul exerci]iului, o echip` de
aproximativ 500 de profesioni[ti: pilo]i,
navigatori, tehnici de avia]ie, operatori
de trafic aerian, speciali[ti în comunica]ii
[i logisticieni, români [i francezi, [i-au
unit eforturile, priceperea [i capacitatea
de munc`, pentru ca misiunile s` se
desf`[oare în condi]ii optime. Iar
numele exerci]iului, se dore[te a deveni
o marc` a colabor`rii viitoare româno-
franceze în domeniul avia]iei militare.

Comandor DUMITRU
BERBUNSCHI

(Cu sprijinul c`pitanului
ROBERT ZOMONI}~

 [i locotenentului ing. av.
CEZAR CRE}U)
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n perioada 04–
07.09.2006 s-a des-
f`[urat, cu parti-
cipare din partea
Bazei 90 Transport
Aerian, exerci]iul
N A T I N A D S

NEWFIP 07, exerci]iu simula-
tor de r`zboi electronic. Cele
dou` elicoptere IAR-330
SOCAT prezente la misiune
au avut la bord echipaje
formate numai din pilo]i tineri,
activitatea constituind, astfel,
un bun prilej pentru ace[tia
de a sus]ine un adev`rat test
al maturit`]ii.  Dintre ei
amintim pe c`pitanul Lucian
Lupescu, locotenen]ii
Cosmin Popescu, Adrian
Nicolaev [i Nica Noris
precum [i mai[trii militari
Lauren]iu Ene [i [erban
Ciochin`.

Pe durata celor trei zile,
s-a ac]ionat de pe aerodromul
Mihail Kog`lniceanu, \n timp
ce locul de desf`[urare exact
al exerci]iului a fost poligonul
Capu Midia. Scenariul exerci-
]iului a inclus, pentru prima
zi, desf`[urarea unor scurte
misiuni de recunoa[tere a
zonei. Apoi, \ncep#nd cu cea
de-a doua zi, elicopteri[tii au
executat mai multe tipuri de
misiuni, av#nd aparatele
dispuse \n forma]ie de celul`
tactic` :  SEAD (supression
of enemy air defense), misiuni
de eliminare a ap`r`rii aeri-
ene inamice;  SILTAR
(silent target), simul`ri de
]inte conform amenin]`rilor
aflate în baza INTEL NATO.

CRONICA  UNUI  R~ZBOI
ELECTRONIC

De asemenea, a fost inclus [i
un element surpriz`, prin
bruierea frecven]elor de
comunica]ie a elicopterelor,
dar existen]a la bord a dou`
sta]ii radio performante [i
preg`tirea misiunii în vederea
evit`rii acestei situa]ii, au
f`cut ca, rapid, s` fie \nl`tu-
rate efectele produse.

“Pentru mine, care am fost
[i cel mai tân`r pilot parti-
cipant, exerci]iul a avut un

profund caracter de noutate.
În primul rând a fost prima
dat` c#nd am ac]ionat în
comun cu o unitate de
ap`rare antiaerian`, dar mai
ales am resim]it « sarea [i
piperul » exerci]iului – carac-
terului s`u realist. A fost
pentru prima dat` când,
simulând atacul unei ap`r`ri
antiaeriene, am beneficiat de
ajutorul sistemului L&RWR
(Laser&Radar Warning Re-

ceiver) instalat la
bordul elicopterului
I A R - 3 3 0  S O C A T .
Cred c` pentru orice
pilot zborul decurge
altfel din momentul în
care este informat de
sistem c` a fost desco-
perit, încadrat sau c`
racheta a fost lansat`.
Am profitat de acest
cadru realist [i am
exersat diferite teh-
nici de surprindere a
ap`r`rii antiaeriene”,
avea s` declare la
sf#r[itul exerci]iului
locotenentul Noris.

Reu[ita exerci]iu-
lui i-a ambi]ionat [i

mai mult pe participan]i, cu
at#t mai mult cu c#t au reu[it
crearea unor rela]ii de natur`
socio-uman` deosebite. „P`re-
rea mea este c` astfel de
exerci]ii ar trebui s` se desf`-
[oare mai des. Este adev`rat
c` elicopterul nu a fost
proiectat pentru misiuni
SEAD, dar sunt sigur c` o
cooperare între pilo]i [i
racheti[ti, schimbul de <<mici
secrete>> împreun` cu
antrenamentul intens în
aceast` direc]ie ne poate
îmbun`t`]i performan]ele.
Consider c` acest exerci]iu a
fost o reu[it`. Vrem s` mul]u-
mim tuturor celor ce au
colaborat cu noi, celor de la
Mihail Kog`lniceanu care,
de[i aveau un exerci]iu de
amploare în desf`[urare
(Chasseur Accompli, n.r.),
ne-au acordat toat` aten]ia [i
sprijinul”, a concluzionat
c`pitanul Lucian Lupescu,
“veteranul” pilo]ilor partici-
pan]i la exerci]iu.

Plutonier-major
SORIN S~FTOIU

Sergent ALINA ISAC

CRONICA  UNUI  R~ZBOI
ELECTRONIC
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Deta[amentul num`rul 4 din
cadrul Escadrilei de preg`tire 373,
de la Baza Aerian` Little Rock,
Arkansas, a preg`tit, pe durata a 12
luni, un grup de 16 militari rom#ni
pentru executarea serviciului de
mentenan]` destinat aeronavelor de
tip C-130 Hercules.

Datorit` elementelor specifice
existente \n pachetul de preg`tire
destinat studen]ilor rom#ni, ca
rezultat al prezen]ei unor carac-
teristici speciale \n ceea ce prive[te
echipamentele electronice de bord
de]inute de varianta existent` \n

dotarea For]elor Aeriene Rom#ne,
cursul de preg`tire \n domeniul
mentenan]ei a constituit un bun prilej
de continuare a preg`tirii profe-
sionale a speciali[tilor rom#ni.
“Aceast` perioad` de preg`tire,
finalizat` prin absolvirea unui curs
dedicat de mentenan]`, ne va ajuta
foarte mult pe viitor, \n special pentru
\ndeplinirea misiunilor NATO, pentru
crearea unui climat propice realiz`rii
interoperabilit`]i i cu celelalte
structuri ale alian]ei, precum [i
executarea, la un nivel optim, a
diferitelor misiuni de transport
aerian” avea s` declare, la \nche-

MILITARI
ROMÂNI
LA CURS
DE MENTENAN}~
PENTRU C-130

ierea cursului ,  locotenent -locotenent -locotenent -locotenent -locotenent -
comandorul Marin Gheorghiucomandorul Marin Gheorghiucomandorul Marin Gheorghiucomandorul Marin Gheorghiucomandorul Marin Gheorghiu,
studentul cu cel mai mare grad din
cadrul grupului de cursan]i rom#ni.

Preg`tirea pentru
desf`[urarea acestui
curs a \nceput \n urm`
cu un an de zile, \n luna
septembrie 2005,
atunci c#nd o delega]ie
compus` din membrii ai
Escadrilei 373 [i ai
Departamentului de
Preg`tire Aerian` Asis-
tat` din cadrul For]elor
Aeriene ale SUA, au fost
\n Rom#nia, pentru a
eviden]ia cerin]ele de
structurare a cursului,
aplicabil pentru ope-
rarea pe cele 4 aeronave
C-130B din dotarea
flotei militare rom#ne
de transport [ i  a

modelului C-130H, ce urmeaz` a
intra \n serviciu \n luna septembrie
a.c.

Acest aspect, referitor la intro-
ducerea, \n cadrul cursului, a
elementelor de realizare a mente-
nan]ei pentru modelul C-130H, a fost
eviden]iat pozitiv de participan]i.
“Suntem foarte mul]umi]i fa]` de
bagajul de cuno[tin]e acumulat [i
credem c` nu vom \nt#mpina
probleme majore \n momentul
\nceperii execut`rii misiunilor cu noul
model de aeronav` de transport”,
declara locotenent-comandorullocotenent-comandorullocotenent-comandorullocotenent-comandorullocotenent-comandorul
Marian GheorghiuMarian GheorghiuMarian GheorghiuMarian GheorghiuMarian Gheorghiu. “De asemenea,

trebuie s` apreciem profesionalismul
partenerilor americani, care au trimis
[i \n Rom#nia reprezentan]i pentru
preg`tirea operatorilor, mecanicilor
[i inginerilor care vor sus]ine
activitatea de mentenan]`”, a
\ncheiat militarul rom#n.

“Profesori i”  americani au
recunoscut, la r#ndul lor, devota-
mentul [i \nclina]ia c`tre studiu
aprofundat a cursan]ilor rom#ni:
“Aceast` experien]` a fost una
pozitiv`. Militarii rom#ni au dat
dovad` de pasiune pentru meseria
lor [i dorin]` de colaborare \n scopul
elimin`rii riscurilor \n ceea ce
prive[te desf`[urarea activit`]ii de
mentenan]`”, avea s` declare
instructorul [ef  al deta[amentului de
preg`tire, sergentul  Richardsergentul  Richardsergentul  Richardsergentul  Richardsergentul  Richard
Mil lerMil lerMil lerMil lerMil ler.....

Desf`[urat \n paralel cu alte
4  c lase  de  cursan] i  in te rna -
]ionali, cursul de preg`tire pentru
mentenan]a aeronavelor C-130
destinat special i[t i lor mil i tari
rom#ni, a eviden]iat stabilizarea
rela]i i lor de cooperare \n do-
meniul preg`tirii [i dezvolt`rii
r e su r se l o r  umane  spec i f i c e
NATO, prin implementarea unor
schimburi de experien]` reciproc
avantajoase [i, mai ales, prin
orientarea c`tre crearea unor
rela]i i  socio-umane viabile, a
unor parteneriate competitive.

Plutonier-major
SORIN S~FTOIU

MILITARI
ROMÂNI
LA CURS
DE MENTENAN}~
PENTRU C-130
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O nou`

dimensiune

moral – civic`

Sentimentul responsabilit`]ii fa]`
de calitatea mediului înconjur`tor,
con[tiin]a datoriei civice de a se
comporta [i ac]iona cu grij` [i
în]elegere în raport cu elementele
naturii, exprim` o nou` dimensiune a
profilului moral-civic al militarului modern
[i anume, dimensiunea ecologic`.

În contextul actual, de cre[tere a
exigen]elor societ`]ii civile privind
calitatea mediului, dar [i calitatea
produselor [i serviciilor, exigen]e
concretizate în reglement`ri din ce în
ce mai severe, armata, f`r` a putea fi
exclus` din categoria factorilor cu

PROTEC}IA MEDIULUI –
IMPLEMENTARE PRIN STANDARDIZARE

Preocup`rile pentru protec]ia mediului
natural au fost resim]ite \nc` de la sf#r[itul
secolului al XIX-lea, c#nd s-a f`cut tranzi]ia
de la atitudinea de admirare pasiv` a
frumuse]ilor naturii, la cea activ`, de
ac]ionare pentru protec]ia ei [i de prevenire
a exploat`rii abuzive a bog`]iilor naturale.
Prima lege pentru protec]ia mediului (Legea
pentru Protec]ia Monumentelor Naturii) a
fost adoptat` \n anul 1930 [i, un an mai
t#rziu, a luat fiin]` Comisia pentru Protec]ia
Monumentelor Naturii, care func]ioneaz` [i
ast`zi, sub patronajul Academiei Rom#ne.
Aceast` lege a fost urmat` de multe alte
reglement`ri, dar Legea de protec]ie a
mediului a fost efectiv adoptat` \n anul
1973. |n prezent, \n Rom#nia sunt \n jur de
630 de zone protejate, acoperind o
suprafa]` total` de 1.200.000 de hectare. |n
afar` de acestea, exist` trei rezerva]ii ale
biosferei, 14 parcuri na]ionale [i 362 de
rezerva]ii naturale. Parcul Na]ional Retezat
(care a luat fiin]` \n anul 1935), Parcul
Na]ional Rodna (care a luat fiin]` \n anul
1990) [i Delta Dun`rii (rezerva]ie \nfiin]at`
\n anul 1938) au fost incluse de UNESCO \n
cadrul rezerva]iilor biosferei, pe lista
proprie de monumente ale naturii protejate.

impact asupra mediului înconjur`tor,
este tot mai mult obligat`, prin legisla]ie
[i reglement`ri, s` protejeze [i s`
conserve resursele naturale [i s`
ac]ioneze, totodat`, \ntr-o manier`
responsabil` în toate domeniile sale
de activitate [i cu cel mai redus impact
ecologic posibil.

M`surile drastice luate pe linia
protec]iei mediului \n ]`rile occidentale,
implicit \n armatele acestora, au implicat
elaborarea unei strategii proprii de
protec]ie a mediului, precum [i a unui
plan de mediu la nivelul Ministerului
Ap`r`rii Na]ionale \n toate unit`]ile
Armatei Rom#niei, la a c`ror realizare
trebuie s` participe toate structurile
implicate \n poluarea factorilor de mediu
din zonele lor de responsabilitate, prin
activit`]ile specifice.

De aceea, pe timpul îndeplinirii

Combustibilii speciali, necesari func]ion`rii rachetelor
sol-aer, reprezint` un poten]ial pericol pentru mediul
\nconjur`tor, \n condi]iile nerespect`rii standardelor

de protec]ie a mediului

PROTEC}IA MEDIULUI –
IMPLEMENTARE PRIN STANDARDIZARE
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misiunii lor, organiza]iile militare sunt
obligate s` ac]ioneze pentru realizarea
protec]iei eficiente a mediului, urm`rind:

 protec]ia s`n`t`]ii umane; 
prevenirea polu`rii prin reducerea, c#t
mai mult posibil, a emisiilor poluante,
a zgomotului [i a de[eurilor;  protec]ia
resurselor prin reducerea consumurilor;

 protec]ia speciilor de flor` [i faun`
din zonele de dislocare ale unit`]ilor
din subordine, pe timpul desf`[ur`rii
exerci]iilor militare;  refacerea [i
decontaminarea mediului afectat de
ac]iunile militare.

Reconsiderarea sistemului de
evaluare a interac]iunii activit`]ilor
militare cu mediul este impus` [i de
cerin]ele standardelor NATO, care au
drept scop reducerea riscurilor pentru
factorii de mediu asupra îndeplinirii
misiunilor. Devine astfel stringent`, în
viitorul apropiat, necesitatea imple-
ment`rii unui sistem de manage-sistem de manage-sistem de manage-sistem de manage-sistem de manage-
ment de mediu standardizat.ment de mediu standardizat.ment de mediu standardizat.ment de mediu standardizat.ment de mediu standardizat.

Implementarea

sistemelor de

management

de mediu

Strategia de mediu a Ministerului
Ap`r`rii Na]ionale cuprinde, printre
obiectivele sale, [i implementarea în
armat` a sistemelor de management
de mediu, conform SR EN ISO 14001,
ca o component` a procesului de
aderare a României la Uniunea Euro-
pean`.

Implementarea unui sistem de
management de mediu formal, într-o
structur` militar`, poate m`ri
angajamentul [i implicarea liderilor,
con[tiin]a de mediu, precum [i parti-
ciparea personalului la realizarea
obiectivelor de mediu ale armatei.

Astfel, sistemul de manage-sistemul de manage-sistemul de manage-sistemul de manage-sistemul de manage-
ment de mediument de mediument de mediument de mediument de mediu (SMM), ca parte a
sistemului global de management, este
destinat, în primul rând, s` dirijeze, s`
reduc` [i s` elimine riscurile pentru
mediu [i pentru structurile Ministerului
Ap`r`rii Na]ionale. |n aceste condi]ii,
fiecare unitate militar` stabile[te
riscurile importante asupra mediului [i
dezvolt` strategii pentru evaluarea,
sistematizarea [i minimalizarea sau
chiar eliminarea acestor riscuri.

Aceste strategii privind stabilirea
riscurilor asupra mediului trebuie s`
urmeze etapele standardului ISO
14001, dup` cum urmeaz`: identi-
fic` modul în care ac]iunile sale pot
d`una mediului; evalueaz` conse-
cin]ele acestor impacturi asupra
mediului, asupra organiza]iei [i stabi-
le[te obiect ive de performan]`
adecvate; implementeaz` progra-
me sistematice pentru a minimaliza
riscurile de mediu; evalueaz` efici-

en]a [i îndeplinirea obiectivelor progra-
melor [i întreprinde ac]iuni pentru
ajustarea sistemului [i pentru a pro-
mova o îmbun`t`]ire continu`.

În conformitate cu prevederile
“Declara]iei-Angajament de politic` de
mediu” a ministrului ap`r`rii na]ionale,
în Armata României a început
implementarea standardelor de mediu
din grupa ISO 14000 – “Sisteme de
Management de Mediu”, ca unul dintre
obiectivele importante ale “Strategiei
de Protec]ie a Mediului în Armata
României”.

În prezent, \n For]ele Aeriene se
desf`[oar` prima etap` de imple-
mentare a Sistemului de Management
de Mediu, prin dezvoltarea a dou`
proiecte-pilot, unul dintre acestea fiind
la Baza 86 Aerian`, aerodromul “Mihail
Kog`lniceanu”.

Scopul urm`rit const` \n preve-
nirea polu`rii mediului natural pe
amplasamentul aerodromului [i a
loca]iilor care \l deservesc, respectarea
legisla]iei [i a reglement`rilor militare
de mediu pe timpul desf`[ur`rii
activit`]ilor de instruire specifice,
îndeosebi a zborului.

|n acest sens, comanda unit`]ii
s-a angajat s`-[i îndeplineasc`
misiunile specifice în condi]iile respec-
t`rii legisla]iei de mediu [i cu cel mai
redus impact ecologic posibil.

Principiile [i

obiectivele

managementului

de mediu

Principiile care trebuie s` stea la
baza politicii unit`]ilor militare din
subordinea Statului Major al For]elor
Aeriene, în domeniul managementului de
mediu (conform politicii Ministerului
Ap`r`rii Na]ionale), sunt: conservarea [i
îmbun`t`]irea condi]iilor de s`n`tate a
personalului din subordine, dezvoltarea
durabil`, conservarea calit`]ii factorilor
de mediu [i a biodiversit`]ii [i, nu \n
ultimul r#nd, principiul “poluatorul
pl`te[te”.

Pentru aplicarea acestor principii, se
impune stabilirea mai multor obiective.

Astfel, în domeniul conserv`rii [i
îmbun`t`]irii condi]iilor de s`n`tate a
personalului din subordine, este
necesar s` se ac]ioneze pentru
folosirea echipamentelor adecvate de
protec]ie, precum [i pentru gestionarea
[i manipularea corect` a materialelor
[i a substan]elor periculoase, cu impact
asupra s`n`t`]ii popula]iei [i a factorilor
de mediu.

Totodat`, în domeniul respect`rii

principiului de dezvoltare durabil`, se va
urm`ri:  men]inerea consumurilor de
energie, combustibili, ap` [i materii prime
în limitele planificate, prin m`suri
organizatorice [i restrictive;  îmbun`-
t`]irea gestion`rii de[eurilor (colectarea,
depozitarea controlat`, valorificarea/
reciclarea);  gestionarea [i utilizarea
controlat` a halonilor.

Pentru conservarea calit`]ii factorilor
de mediu [i a biodiversit`]ii, obiectivele
vor viza:  asigurarea monitoriz`rii fac-
torilor de mediu din incinta unit`]ilor
militare (bazelor aeriene) [i a poligoanelor
aferente;  retehnologizarea instala]iilor
[i echipamentelor ce asigur` conservarea
sau îmbun`t`]irea calit`]ii factorilor de
mediu;  monitorizarea impactului activi-
t`]ilor, alarmarea [i avertizarea în situa]ii
de urgen]`, ac]iunea eficient` în caz de
accident ecologic.

|n ceea ce prive[te respectarea
principiului “poluatorul pl`te[te”, trebuie
s` se realizeze con[tientizarea
personalului privind aspectele de mediu

specifice fiec`rei unit`]i [i, de aseme-
nea, desf`[urarea de ac]iuni concrete
pentru schimbarea  [i îmbun`t`]irea
atitudinii personalului fa]` de mediul
înconjur`tor, prin informare [i educare.

Având în vedere c` activit`]ile din
poligoane, terenuri de instruc]ie [i
aerodromuri sunt cele care au un impact
major asupra mediului, procesul de
implementare a Sistemelor de Mana-
gement de Mediu trebuie s` se realizeze,
în primul rând, în aceste loca]ii.

|ns`, analiza pentru identificarea
aspectelor [i impactului este cea mai
dificil` etap` a implement`rii unui
Sistem de Management de Mediu,
dificult`]ile datorându-se, în principal,
faptului c` nu exist` o metodologie
standardizat`, iar experien]a în acest
domeniu este limitat`.

Devenit` o component` important`
a procesului de modernizare a armatei,
implementarea Sistemului de Manage-
ment de Mediu la nivelul For]elor
Aeriene reprezint` o cerin]` cert` a
viitoarelor strategii de mediu, focalizat`

ini]ial asupra poligoanelor de instruc]ie
[i aerodromurilor. |ns`, realizarea
acestui scop va necesita personal
specializat, metodologii [i ghiduri care
s` sprijine efortul celor implica]i în
identificarea impacturilor [i aspectelor
de mediu. O astfel de metodologie de
evaluare, precum [i un centru pilot de
instruire în acest domeniu [i-ar g`si
pe deplin utilitatea, \n scopul reducerii
costurilor foarte mari ale serviciilor de
consultan]` oferite de organiza]iile
civile specializate.

Totodat`, implementarea siste-
mului de management integrat calitate-
mediu va asigura  o mai bun` gestio-
nare a proceselor, control intern,
crearea unei imagini favorabile,
demonstrarea profesionalismului [i
seriozit`]ii, precum [i îmbun`t`]irea
continu` a performan]elor [i reducerea
costurilor.

Colonel MARIN FLOREA

|ntre]inerea corespunz`toare a aeronavelor de lupt`
contribuie la men]inerea calit`]ii mediului \nconjur`tor

Depozitarea de[eurilor toxice reprezint` o problem`
major` a omenirii
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VIA}A CARE ADUCE VIA}~
– exerci]iul multina]ional de zbor pentru c`utare-salvare –

Aerodromul C#mpia TurziiAerodromul C#mpia TurziiAerodromul C#mpia TurziiAerodromul C#mpia TurziiAerodromul C#mpia Turzii a
fost gazda celei de-a doua
edi]ii desf`[urate \n Rom#nia a
exerci]iului  multina]ional de
zbor \n comun, “COOPERATIVE
SAREX 2006”, care a avut loc
\n perioada 18–22 septembrie.
Exerci]iul a presupus
antrenarea echipajelor [i a
personalului de asigurare [i
deservire a elicopterelor [i
aeronavelor, a personalului
militar specializat, \n
executarea misiunilor de
c`utare-salvare prin lupt`,
c`utare-salvare [i evacuare
aero-medical`.
For]ele Aeriene Rom#ne au
participat la exerci]iu cu 180
de militari [i civili [i 15
elicoptere IAR-330 \n variantele
PUMA, SOCAT [i MEDEVAC.
Deta[amentul For]elor Aeriene
din Turcia a onorat
antrenamentul comun cu
aproximativ 40 de militari, un
elicopter AS 532 COUGAR [i un
avion CN 235 CASA, iar For]ele
Aeriene ale Ungariei au fost
reprezentate de 50 de militari
[i 2 elicoptere Mi-17.

„COOPERATIVE SAREX” este un exerci]iu multina]ional av#nd ca scop
executarea misiunilor de c`utare-salvare prin lupt`, c`utare-salvare \n caz de
urgen]` [i evacuare aero-medical`. A luat na[tere în anul 2003 din ini]iativa For]elor
Aeriene din Ungaria, urm`rind îmbun`t`]irea antrenamentului personalului
implicat în acest tip de ac]iuni prev`zute în publica]iile NATO, conven]ii ICAO [i
acorduri bilaterale. Prima edi]ie a avut loc în 2003, în Ungaria, la Baza Aerian` de
la Szentkiralyszabadja, cu participare româneasc`, sloven` [i maghiar`.

În 2004, exerci]iul s-a desf`[urat tot în Ungaria, la Baza Aerian` de la Szolnök,
cu participarea speciali[tilor din România, Serbia [i Muntenegru, Slovenia [i
Ungaria.

Ca rezultat al experien]ei acumulate, în septembrie 2004, [efii For]elor Aeriene
din România [i din Ungaria, au semnat la Szolnök „Protocolul Adi]ional în domeniul
C`ut`rii [i Salv`rii”. Esen]a acestui acord este de a desf`[ura în comun opera]iuni
de c`utare-salvare [i evacuare aero-medical` pentru victimele unor accidente
aviatice sau catastrofe în zonele de frontier` dintre cele dou` state, fiind declarat
ca prim scop, interesul nobil de salvare a vie]ii omene[ti în situa]ii de pericol. Acest
Protocol prevede desf`[urarea de antrenamente în comun, în fiecare an, alternativ
în cele dou` state semnatare.

În 2005, exerci]iul a fost g`zduit de România, la Baza Aerian` de la Mihail
Kog`lniceanu, cu participarea reprezentan]ilor For]elor Aeriene din România,
Statele Unite ale Americii [i Ungaria. La exerci]iu au luat parte observatori din
Marea Britanie, Serbia [i Muntenegru. Pentru prima dat`, la acest exerci]iu au
existat misiuni de c`utare-salvare prin lupt` [i de c`utare-salvare [i evacuare aero-
medical` deasupra m`rii, scenarii complexe incluzând c`utare-salvare în zone
muntoase, misiuni în Delta Dun`rii, opera]iuni deasupra m`rii cu apuntare pe
fregata Regele Ferdinand, misiuni de evacuare aero-medical` pe Canalul Dun`re
– Marea Neagr`.

“COOPERATIVE SAREX 2006”

– scurt istoric –
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Exerci]iu NATOExerci]iu NATOExerci]iu NATOExerci]iu NATOExerci]iu NATO
\n Mun]ii Apuseni\n Mun]ii Apuseni\n Mun]ii Apuseni\n Mun]ii Apuseni\n Mun]ii Apuseni

“COOPERATIVE SAREX 2006” a
debutat luni 18 septembrie 2006 cu
ceremonia oficial` de deschidere. Ofi]erul
conduc`tor al exerci]iului, comandorul
Gabriel Beleuzu, a oficiat evenimentul în
prezen]a reprezentan]ilor na]ionali:
colonelul Lajos Toth din partea For]elor
Aeriene din Ungaria [i maiorul Murat
I[bakan, din partea For]elor Aeriene din
Turcia. Imediat dup` ceremonie, echipele
fiec`rei ]`ri au stabilit \n comun
principalele momente ale misiunilor de
instruire, reprezentan]ii for]elor parti-
cipante reunindu-se într-o singur` echip`.

Mar]i, 19 septembrie, \n prima parte
a zilei a fost r#ndul zborurilor de

recunoa[tere aerian` a raionului de zbor
[i a zonei destinate exerci]iului, a zonelor
de restric]ie [i a zborurilor de aclimatizare
la condi]iile meteo predominante, de
familiarizare a pilo]ilor cu particularit`]ile
specifice de relief. Acesta a fost debutul
celor patru zile \n care elicoptere [i
avioane militare au br`zdat cerul de
deasupra Apusenilor \n c`utarea mai
multor r`ni]i pierdu]i pe pantele domoale
ale Cheilor Turzii, sau pentru c`utarea [i
salvarea altor vie]i aflate \n pericol. Dup`-
amiaz`, prima parte a “jocului de r`zboi”
s-a declan[at...

Scenariul ipotetic începea cu cererea
de ajutor umanitar f`cut` de c`tre
autorit`]ile locale for]elor aeriene multi-
na]ionale, în diverse situa]ii în care vie]ile
omene[ti sunt periclitate.

Undeva, \ntr-o zon` muntoas` a
raionului de zbor, av#nd ca localitate de
reper Iara, a fost semnalat un accident \n
urma c`ruia 6 persoane au fost r`nite.
Imediat, un elicopter rom#nesc a decolat
pentru a cerceta [i localiza zona

incidentului grav, iar avionul turcesc CN
235 CASA  a[tepta semnalul de decolare.
Confirmarea venit` din aer a pus \n pozi]ie
de zbor aeronava care purta la bord patru
medici turci [i patru maghiari, to]i
breveta]i [i ca para[uti[ti. Saltul cu
para[uta, regruparea echipei, identificarea
r`ni]ilor, acordarea primului ajutor [i
comunicarea radio pentru sprijin aerian
nemijlocit. Trei elicoptere în variant`
MEDEVAC (evacuare medical`), un
IAR-330 PUMA rom#nesc, un AS 532
COUGAR turcesc [i un Mi-17 maghiar au
intervenit la fa]a locului ateriz#nd \n teren
necunoscut, pentru a evacua r`ni]ii în cel
mai scurt timp la spitalul militar amenajat
pe aerodromul din C#mpia Turzii, iar apoi,
mai departe, la un spital mai mare. |n
acela[i timp dar la sute de kilometri
distan]`, dou` elicoptere, unul românesc
– IAR-330 PUMA [i unul maghiar – Mi-17,
r`spunz#nd solicit`rilor venite de la
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autorit`]ile locale, transportau 7 refugia]i
de pe aerodromul Câmpia Turzii la spitalul
din T#rgu-Mure[.

Miercuri, 20 septembrie, în cadrul
exerci]iului “COOPERATIVE SAREX
2006”, au continuat misiunile de c`utare-
salvare [i evacuare aero-medical`, cu for]e
[i mijloace apar]inând for]ei multi-
na]ionale, format` din deta[amentele
maghiar, român [i turcesc. |nc` de
diminea]`, a fost simulat` existen]a a 9
turi[ti izola]i într-o zon` montan` greu
accesibil` [i s-a trecut la salvarea lor...
Autorit`]ile locale au apelat la sprijinul
for]ei multina]ionale aflate în zon`. Dou`
elicoptere maghiare Mi-17 [i unul IAR-330
PUMA rom#nesc au intervenit cu misiunea
de c`utare [i salvare a celor 9 persoane
r`t`cite. Au fost g`si]i [i adu[i în siguran]`
pe aerodrom. Echipa medical` de la sol
care i-a preluat, a raportat existen]a a 4

persoane în stare medical` grav`, fapt care
a necesitat transportul lor la spitalul de
urgen]` local. Avionul turcesc CN 235
CASA  i-a \mbarcat [i, \n cel mai scurt timp,
au decolat pentru aeroportul din Cluj unde
i-a transferat personalului medical de
specialitate.

La Z`u de Câmpie, autorit`]ile cer
ajutor umanitar pentru salvarea a dou`
persoane, disp`rute din cauza inunda]iilor
din zon`. Exista b`nuiala c` cei doi oameni
au fost lua]i de ape [i purta]i spre lacul de
acumulare din estul satului. Elicopterul
turcesc AS 532 COUGAR intervine promt,
repereaz` oamenii [i îi salveaz`.

A doua parte a zilei, a debutat cu
simularea unei misiuni în care un elicopter,

având la bord 3 membri ai echipajului [i
trei pasageri, a fost nevoit s` aterizeze for]at
într-o zon` ostil`. Reprezentan]ii for]ei
multina]ionale au luat decizia de executare
a unei misiuni de c`utare-salvare prin lupt`
a celor [ase persoane, decol#nd cu o
aeronav` AS 532 COUGAR [i un elicopter
Mi-17, iar dou` elicoptere IAR-330 SOCAT
au executat escorta, asigurând siguran]a
extrac]iei celor 6 oameni. Un alt elicopter
IAR-330 SOCAT a f`cut coordonarea
misiunii de c`utare-salvare prin lupt` din
aer. În acela[i timp autorit`]ile locale,
cereau ajutor de urgen]` în cazul unei
explozii produse la o fabric` din apropierea
ora[ului Câmpia Turzii din care rezultase
r`nirea grav` a 7 persoane. For]a
multina]ional` decide transportul urgent
al r`ni]ilor la aeroportul din Târgu Mure[
pentru trasferul acestora la spitalul de
urgen]`. Misiunea este executat` de un



43CER SENIN  Nr. 4 (89)  2006

MISIUNE |NDEPLINIT~

elicopter Mi-17 [i un IAR-330, ambele în
variant` MEDEVAC.

Medicul [ef,  colonelul doctor
Alexandru Eliad, directorul medical al
exerci]iului „COOPERATIVE SAREX
2006", omul care a coordonat \ntreaga
activitate de c`utare-salvare, evacuare
aero-medical` [i tratare ambulatorie
prespitaliceasc`, superviz#nd selec]ia
urgen]elor [i ordon#nd evacuarea cu
ambulan]e sub supraveghere medical`
permanent` \n centrul de coordonare
medical` a exerci]iului de la C#mpia Turzii,
despre obiective: “Am urm`rit constant
coeziunea echipei mele, deprinderile
dob#ndite \n ac]iuni similare executate
p#n` acum \n clinici de urgen]` din ]ar`,
rota]ia oamenilor implica]i \n misiuni de
acest gen care s` m` fereasc` de
imposibilitatea selec]iei realiste atunci
c#nd nevoile de personal preg`tit sunt mari,
am urm`rit s` concentrez \n echipa
medical` rom#neasc` oameni care nu au
mai participat la exerci]ii similare”.

Misiunea din scenariu care avea s`
\ncheie ziua a reprezentat-o simularea în
care o grup` de lupt` a for]ei multi-

na]ionale este prins` într-o ambuscad`
organizat` de c`tre rebeli, într-o zon`
ostil`. Atacul a fost respins, îns` grupa a
r`mas f`r` mijloc de transport, acesta fiind
distrus în lupt`. Un avion CN 235 CASA a
fost trimis în zona semnalat`, a para[utat

8 militari care au sprijinit grupa aflat` în
dificultate, reu[ind evacuarea.

Toate aceste proceduri care fac
posibile misiunile for]elor de interven]ie
aeropurtate necesit` o cooperare strâns`
între conducerea structurilor implicate,
personalul navigant, logistic [i de sprijin
la sol, indiferent de ]ara din care fac parte
deta[amentele for]ei multina]ionale.

Ora bilan]ului

Vineri 22 septembrie, a fost Ziua
Distin[ilor Vizitatori. Au r`spuns invita]iei
generalul locotenent Gheorghe Catrina,
[eful Statului Major al For]elor Aeriene
Române, generalul de brigad` Kazim
Öndül, [eful Instruc]iei din cadrul Statului
Major al For]elor Aeriene Turce, generalul
de brigad` Zoltan Orosz, comandantul

Regimentului 86 Elicoptere Szolnök din
Ungaria, ata[a]ii militari ai ]`rilor
participante acredita]i în România,
reprezentan]i ai administra]iei publice
locale [i ai mass-media.

Medicul [ef, colonelul doctor
Alexandru Eliad: “Existen]a \n fiecare
dintre cele patru baze aeriene rom#ne[ti a
c#te unui elicopter MEDEVAC echipat ca
ambulan]` aerian` cu tehnic` pentru
resuscitare de ultim` genera]ie, reclam`
echipe de speciali[ti bine preg`ti]i. C#[tigul
vine [i din acest gen de ac]iuni medicale,
executate \ntrunit, \n echipe mixte – prilej
excelent pentru a \nv`]a”.

Dup` o s`pt`m#n` \n care militarii
rom#ni, turci [i maghiari s-au cordonat
pentru a salva vie]i omene[ti, au conceput
un scenariu [i au executat \n fa]a invita]ilor
un exerci]iu demonstrativ, const#nd \n
dou` misiuni ce au implicat toate for]ele [i
mijloacele deta[amentelor participante.
Prima ac]iune s-a declan[at cu o misiune
de c`utare-salvare prin lupt` a 2 pilo]i
catapulta]i \n teren ostil, iar \n continuare
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s-a simulat o evacuare medical` la sol [i
aero-medical` a circa 30 de r`ni]i \n urma
unui accident aviatic, dup` o aterizare de
urgen]` nereu[it` a unei aeronave.

C`pitan comandorul Camelia
Bugean, comandant de escadril` la Baza
90 Transport Aerian Otopeni, coordonator
de proiect: “Au fost 3 zile de zbor \n comun,
unde toate atribu]iunile de comand` [i
control au apar]inut For]elor Aeriene
Rom#ne, iar execu]ia a \nsemnat punerea
\n practic` a lucrului \n echipe mixte –
rom#ni, turci [i maghiari – at#t cele de
asigurare medical`, c#t [i cele de zbor. Ca
s` devenim parteneri NATO, noi am
îndeplinit obiective precise, pas cu pas, iar
acum am avut posibilitatea de a ne verifica
capacitatea de operare în comun. Exer-
ci]iul, tematica lui [i misiunile executate,
sunt semne de permanen]` pentru
echipajele rom#ne[ti. Toate cele trei ]`ri
participante sunt membre NATO [i, \n
aceast` calitate sunt solicitate s` participe
la diferite misiuni. Acest gen de exerci]ii
ne ajut` s` ne punem de acord asupra
unor proceduri de interven]ie [i s` ne
verific`m capacitatea de a ac]iona \n
comun. De[i am fost echipe mixte, am
ajuns s` ac]ion`m identic. Acesta este
rostul bun al misiunilor noastre”.

Pe l#ng` for]a multina]ional` prezent`
\n zon`, pentru interven]ia medical` la
locul accidentului au fost mobilizate [i
Serviciul medical de urgen]` SMURD –
T#rgu Mure[, precum [i deta[amentele de
descarcerare [i de stingere a incendiilor
ale Inspectoratului pentru Situa]ii de
Urgen]` din jude]ele Cluj [i Mure[.

Medicul [ef, colonelul doctor
Alexandru Eliad: “Exerci]iul [i-a atins
scopurile principale. Cooperarea partici-
pan]ilor a fost excelent`. R`spuns deosebit
al autorit`]ilor civile, dar cel mai mult m`
bucur` presta]ia echipei medicale rom#-

|n toamna anului 2006, Ardealul a fost
ocrotit. De ce? Pentru c` unele dintre cele
mai bune echipe de interven]ie preg`tite \n
medicina de urgen]` din For]ele Aeriene
Rom#ne, au poposit la C#mpia Turzii pentru
a exersa tehnicile [i tacticile de c`utare-
salvare a vie]ilor omene[ti aflate \n pericol.

M-am \ntrebat mereu de ce s-a stabilit
termenul de 15 minute pentru ca echipa
elicopterului MEDEVAC s` decoleze \n cazul
unei solicit`ri de ajutor umanitar. Mi s-a
r`spuns c` orice om aflat \n dificultate este
important. C` primordial \n salvarea unei
persoane este conceptul de golden hourgolden hourgolden hourgolden hourgolden hour
(ora de aur), standard al medicinei de
urgen]`, conform c`ruia pacientul trebuie
s` primeasc` un prim ajutor competent [i
apoi s` fie transportat c`tre centrul de
\ngrijire definitiv` \n maximum 60 de minute
de la momentul producerii accidentului. Aici
conteaz` rapiditatea sosirii la locul urgen]ei,
coroborat` cu \nalta preg`tire a personalului
medical, parte integrat` [i component`
esen]ial` a echipajului aeronavei care
execut` misiuni de c`utare-salvare aero-
medical`. Este uimitor cum cei angrena]i \n
nobilul scop de a pune via]a unui semen mai
presus de propria via]`, reu[esc s`-i
g`seasc` \n locuri foarte greu accesibile,
s`-i stabilizeze, s` plece cu ei \nspre via]`.

Pot spune c` \n septembrie, salvarea a
avenit din cer, nep`s#ndu-i de ape, de mun]i,
de brazi sau de ploi. Nu s-a \nt#mplat nimic
deosebit sau ie[it din cotidian. Au fost doar
oameni care s-au antrenat \n salvarea
oamenilor.

MONA ARDELEANUMONA ARDELEANUMONA ARDELEANUMONA ARDELEANUMONA ARDELEANU

SALVATORII
DIN CER

ne[ti. Ca medic, [tiu foarte bine c`
practica, antrenamentul este cheia reu-
[itei. Iar sedimentarea se realizeaz` prin
repeti]ie”.

“Acest exerci]iu este rodul preg`tirii
fiec`rui partener în parte, iar la C#mpia
Turzii am încercat s` lucr`m în echip`. În
spatele acestor oameni exist` foarte mult`
munc`. Încerc`m, pe cât posibil, s`
ac]ion`m în mod real pentru ceea ce
suntem preg`ti]i s` facem”, a afirmat
c`pitan comandorul Adrian Trandafir,
comandantul escadrilei de elicoptere
dislocate pe aerodromul C#mpia Turzii,
pilot implicat în executarea misiunilor de
zbor. “Astfel de misiuni efectu`m aproape
zilnic. Un elicopter dotat cu aparatura unei
ambulan]e aeriene, capabil s` transporte
trei r`ni]i pe targ`, este preg`tit pentru
interven]ii. Dincolo de antrenamente,
mereu am avut misiuni dificile. Am
transportat persoane r`nite în accidente
de circula]ie. Am salvat un grup de 22 de
copii izola]i de o inunda]ie puternic`,
\ntr-o zon` de munte. Misiunile de
recuperare [i cele de cercetare au devenit
o rutin` pentru militarii de la Baza Aerian`
de la C#mpia Turzii. Au fost multe [i grele.
Pilo]ii militari au r`spuns pentru salvarea
sinistra]ilor din timpul inunda]iilor din
Moldova. Atunci, am dus de la p\ine [i ulei,
p#n` la transformatoare de \nalt` tensiune.
A fost o groz`vie. |n urm` cu doi ani am
executat o misiune de cercetare \n Mun]ii
Carpa]i, c`ut#nd un alpinist dat disp`rut.
Dou` zile am cercetat zona. Din p`cate,
l-au g`sit mort salvamonti[tii. |ns`, trebuie
[tiut c` spiritul SAREX este omul [i via]a
lui”, a \ncheiat comandantul elicopte-
ri[tilor din Ardeal.

Comandor DUMITRU
BERBUNSCHI
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Un nou sistem de radionaviga]ie [i
conducere a zborului a fost inaugurat
de c`tre [eful Statului Major al For]elor
Aeriene, generalul locotenent
Gheorghe Catrina , miercuri 27
septembrie, la Baza 71 Aerian` de la
Câmpia Turzii. Cu acela[i prilej au fost

recep]ionate lucr`rile efectuate \n
aceast` baz` aerian`, între anii 2005–
2006 din cadrul programului “Ghidul”,
derulat de For]ele Aeriene Române în
scopul dot`rii aerodromurilor militare
cu echipamente moderne, compatibile
în totalitate cu cele existente în avia]ia
militar` a statelor membre NATO [i în
avia]ia civil`, conform standardelor
Alian]ei Nord-Atlantice [i normelor
Organiza]iei Interna]ionale a Avia]iei
Civile (ICAO).

“Ghidul” presupune efectuarea unor
lucr`ri de modernizare a aerodromurilor
militare [i de echipare a acestora cu
sisteme care asigur` executarea
radionaviga]iei [i a conducerii zborului
conform procedurilor [i standardelor
NATO. Programul a demarat în anul

1999 [i a avut în vedere, în afar` de
aerodromul din Câmpia Turzii, pe cel de
la Fete[ti la care lucr`rile au fost
recep]ionate în anul 2000, urm#nd
aerodromul Boboc pentru care este
prev`zut` finalizarea lucr`rilor în anul
2007.

La Baza 71 Aerian` de la Câmpia Turzii
a fost construit un punct de conducere a
zborului (turn de control) modern, trei
hangare care permit executarea \n bune
condi]ii a lucr`rilor la aeronavele din
dotare, s-au adus îmbun`t`]iri re]elei de
fibr` optic`, sistemului de alimentare cu
energie electric` [i ap`, celui de înc`lzire
central`, canaliz`rii, precum [i sta]iei de
epurare. În privin]a dot`rilor specifice
controlului traficului aerian, baza a fost
înzestrat` cu un radar de control al zonei

aerodromului [i de aducere a aerona-
velor la aterizare, un sistem instrumen-
tal de aterizare, o instala]ie de balizaj a
aerodromului, un sistem specific de
telefonie, precum [i sta]ii radio sol-aer
performante.

Valoarea global` a proiectului de
modernizare a aerodromului de la Baza
71 Aerian` Câmpia Turzii este de 15
milioane de euro, asigurând toate
condi]iile pentru operarea oric`rui tip
de avion de lupt`, ziua [i noaptea în orice
condi]ii meteorologice.

Comandor
DUMITRU BERBUNSCHI

Aerodromul
C#mpia Turzii
echipat
la
standard
NATO

Aerodromul
C#mpia Turzii
echipat
la
standard
NATO
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ARIPI ROMÂNE{TI LA BUDAPESTAARIPI ROMÂNE{TI LA BUDAPESTA

Promovând o cultur` organiza]ional` în care
tradi]iile [i istoria ocup` un loc prioritar, For]ele
Aeriene Române se remarc` drept genul de
institu]ie care a în]eles c` imaginea social` a unei
organiza]ii reprezint` un aspect ce are rolul de a
media raportul cu celelalte institu]ii ale societ`]ii,
în general, [i cu oamenii pe care îi reprezint`, în
mod special.

Întrucât anul 2006 a marcat împlinirea a 100 de
ani de la realizarea zborului mecanic cu un aparat
mai greu decât aerul folosind exclusiv mijloacele
de bord ale avionului, realizat de Traian Vuia,

Guvernul Rom#niei acord` o importan]` deosebit` sus]inerii [i promov`rii istoriei aeronauticii rom#ne[ti, valorilor sale perene [i contribu]iei rom#nilor la dezvoltarea
avia]iei europene [i mondiale.

Ac]iunile ini]iate pentru s`rb`torirea \n acest an a Centenarului Zborului Traian Vuia, Centenarului Zborului Traian Vuia, Centenarului Zborului Traian Vuia, Centenarului Zborului Traian Vuia, Centenarului Zborului Traian Vuia, ac]iuni care sunt incluse \n programul aniversat UNESCO pe anul
2006, sunt o dovad` elocvent` \n acest sens.

Traian Vuia a zburat pentru prima dat`, \n 1906, cu un aparat cu sistem propriu de propulsie, decolare [i aterizare, pe c#mpul de la Montesson, Fran]a.
Cu prilejul anivers`rii centenarului acestui zbor istoric s-au organizat expozi]ii, simpozioane, comunic`ri [i emisiuni filatelice, iar la sf#r[itul lunii iulie a.c., un

spectacol aerian interna]ional, RoIAS-2006, \n cadrul c`ruia au evoluat peste 100 de aeronave civile [i militare din 17 ]`ri.
Ministerul Ap`r`rii din Rom#nia a considerat necesar [i oportun s` se implice \n preg`tirea expozi]iei „Aripi Rom#ne[ti” pe care o inaugur`m ast`zi. Doresc s`

mul]umesc \n mod special gazdelor noastre pentru aten]ia, disponibilitatea [i sprijinul acordat \n organizarea expozi]iei aici la Muzeul Transporturilor din Budapesta.
Am proiectat acest eveniment \mpreun` cu Ambasada Rom#niei la Budapesta, \n contextul |ntrunirii Interna]ionale a Francofoniei, care se desf`[oar` \n aceste

zile la Bucure[ti [i \n anul premerg`tor ader`rii ]`rii noastre la Uniunea European`.
Urez succes deplin acestei manifest`ri menite s` promoveze istoria aeronauticii rom#ne[ti \n ]ara vecin` [i prieten` Ungaria care ne este partener \n NATO [i \n

cur#nd \n UE. Dorim s` dezvolt`m \n continuare rela]iile noastre, inclusiv prin astfel de ac]iuni comune.

M E S A J U L
 ministrului ap`r`rii din Rom#nia adresat organizatorilor [i participan]ilor la expozi]ia “Aripi Rom#ne[ti” – Pionierii Avia]iei

Rom#niei – 100 de ani de la primul zbor al lui Traian Vuia,
vernisat` la Muzeul Transporturilor din Budapesta \n perioada 27.09 – 05.11.2006

Statul Major al For]elor Aeriene a organizat o serie
de ac]iuni menite a s`rb`tori [i a promova,
totodat`, realizarea istoric` a inventatorului român.

Astfel, dup` inaugurarea s`lii Traian Vuia din
cadrul Muzeului Avia]iei [i dup` organizarea unui
spectacol aerian eveniment – RoIAS 2006, o alt`
ac]iune, de aceast` dat` ini]iat` de Ambasada
României la Budapesta, la propunerea Excelen]ei
Sale, doamna Ir ina Comaroschi,  privind
organizarea unei expozi]i i  cu tema „Aripi
Române[ti” la Budapesta, a fost onorat` de Statul
Major al For]elor Aeriene.
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„Aripi Rom#ne[ti” –
povestea pionierilor
avia]iei mondiale

de origine rom#n`

Ambasada Rom#niei de la
Budapesta [i-a asumat, \n acest
an, pentru prima dat`,
misiunea organiz`rii ceremo-
niei de deschidere a S`rb`torii
francofoniei – Budapesta 2006,
gest circumscris manifest`rilor
prilejuite de marcarea Anului
Rom#nesc al Francofoniei [i de
g`zduirea, la Bucure[ti, a celui
de al XI-lea Sommet al repre-
zentan]ilor OIF.

Totodat`, \n cadrul S`rb`-

torii francofoniei la Budapesta,
Rom#nia a participat la \nc`
dou` ac]iuni: „Seara na]iu-
nilor” [i „Noaptea cinemato-
grafului francofon”.

Ambasada Rom#niei la
Budapesta a marcat \ncheie-
rea Anului Rom#nesc al
Francofoniei prin organizarea
unei expozi]ii dedicate pionie-
rilor avia]iei mondiale, de
na]ionalitate rom#n`: Traian
Vuia, Aurel Vlaicu, Henri
Coand`, care [i-au legat des-
tinul creator de Fran]a. |n
acest context a fost omagiat`,
de asemenea, \mplinirea a 100
de ani de la primul zbor
mecanic al unui aparat mai
greu dec#t aerul, proiectat [i

realizat de savantul rom#n
Traian Vuia.

Vernisarea expozi]iei a fost
programat`, deloc \nt#mpl`tor,
\n data de 27 septembrie, zi \n
care la Bucure[ti avea loc cea
de a XI-a Reuniune a [efilor de
stat [i de guvern din ]`rile
francofone.

La eveniment au fost
prezen]i ambasadorii Fran]ei,
Belgiei, Croa]iei, Libanului,
Slovaciei [i Poloniei, precum [i
al]i reprezentan]i ai corpului
diplomatic din capitala Unga-
riei. De asemenea, oameni de
afaceri [i membri ai comunit`]ii
rom#ne[ti din ]ara vecin`,
reprezentan]i ai Ministerului
Ap`r`rii [i ai Ministerului de
Interne, ai Ministerului Agri-
culturii sau ai Ministerului de
Externe din Ungaria au parti-
cipat la aceast` activitate
organizat` pentru a promova
imaginea Rom#niei \n ]`rile
Francofone.

Activitatea a fost organizat`
\n colaborare cu Ministerul
Ap`r`rii din Rom#nia care a
asigurat, prin intermediul unei
delega]ii apar]in#nd Muzeului
Avia]iei, materialele expozi-
]ionale, \nso]ite de explica]iile
aferente. Standul expozi]ional,
realizat [i organizat \ntr-un
mod profesionist prezint`,
imagistic, povestea pionierilor
avia]iei mondiale de na]ionali-
tate rom#n`, colaborarea
franco-rom#n` \n domeniul
avia]iei, precum [i machete
\nf`]i[#nd aeronavele conce-
pute [i realizate de inventatorii
rom#ni. De concep]ie moder-
nist`, se dore[te o retrospectiv`
a aeronauticii rom#ne din
perioada 1906–2006. Dup` cum
ne-a m`rturisit domnul co-

mandor Paul Sandachi,
directorul muzeului, o parte din
exponate au fost extrem de
apreciate [i de publicul prezent
la spectacolul de la Dayton
(SUA), în anul 2003 precum [i
cu prilejul RoIAS 2006. Expo-
zi]ia este organizat` sub forma
unei c`l`torii în timp, iar temele
principale sunt: „Vuia…o
legend` a avia]iei”, „…apoi a
fost Vlaicu”, „Primul avion cu
reac]ie este românesc”, „Antre-
namentul pentru zbor”, „Cam-
pionii”, „Produse în România
1920-1940", „Avia]ia comer-
cial`“, „OZN-urile [i provo-
c`rile spa]iului”. Este o poveste
care demonstreaz`, dac` mai
era ceva de demonstrat, c`
avia]ia mondial` are la baz`,
datorit` priorit`]ilor inventa-
torilor rom#ni \n domeniu –
Traian Vuia [i Henri Coand`,
„Aripi Rom#ne[ti”. Tot \n
cadrul expozi]iei a fost orga-
nizat, prin efortul domnului
Alexandru Dan Bartoc, un
stand cu emisiuni filatelice,
av#nd ca tem` avia]ia rom#n`.

Vernisarea expozi]iei a fost
precedat` de discursul de
deschidere al ambasadorului
Rom#niei la Budapesta, exce-
len]a sa, doamna Irina Coma-
roschi, care a punctat rolul
Organiza]iei Interna]ionale a
Francofoniei \n plan politic [i
cultural, pozi]ia Rom#niei \n
cadrul acestui for, precum [i
tradi]ia francofon` \n arta [i
cultura rom#neasc`. De ase-
menea, au fost amintite priori-
t`]ile rom#nului Traian Vuia \n
domeniul avia]iei.

Ambasadorul Fran]ei la
Budapesta, excelen]a sa,
domnul Philippe Zeller, a
remarcat eforturile depuse de

Aspect din timpul
preg`tirii expozi]iei
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Francofonia

Termenul de “Franco-
fonie” a fost utilizat, \ntr-o
prim` accep]iune, la
sf#r[itul secolului al XIX-
lea, pentru a desemna
spa]iile geografice unde
limba francez` era folosit`
\n mod curent. |n anii
1950–1970, s-a avansat
ideea unei comunit`]i
francofone, fapt care a

condus la crearea primelor organiza]ii [i institu]ii francofone. La 20
martie 1970, s-a \nfiin]at Agen]ia de Cooperare Cultural` [i Tehnic`
(ACCT), cu sediul la Paris, unica organiza]ie interguvernamental` [i
principalul operator al Mi[c`rii Francofone. |ncep#nd de la aceast`
dat`, ziua de 20 martie marcheaz` „Ziua Interna]ional` a Francofoniei”.

Organiza]ia Interna]ional` a Francofoniei (OIF) este o
institu]ie \nfiin]at` pe baza limbii [i a valorilor comune. OIF reune[te
53 de state [i de guverne membre, al`turi de 10 observatori. Aceasta
conduce ac]iunile \n domeniul politicii interna]ionale [i a cooper`rii
multilaterale. Situat` sub autoritatea instan]elor sale politice,
Organiza]ia Interna]ional` a Francofoniei este condus` de un Secretar
general [i cuprinde un Administrator, o Delega]ie a Drepturilor Omu-
lui, a p`cii [i a democra]iei, direc]ii de programe [i sprijinire, servicii
[i, de asemenea, filiale permanente [i birouri regionale.

Organiza]ia Interna]ional` a Francofoniei conduce o ac]iune \n
favoarea p`cii, democra]iei [i a drepturilor omului, [i anim` \n toate
domeniile o unitate \ntre membrii s`i. Aceasta aduce, \n caz de
necesitate, statelor [i guvernelor membre un sprijin \n elaborarea
sau consolidarea propriilor politici sectoriale. OIF ac]ioneaz` pentru
]`rile din Sud [i \n tranzi]ie, dob#ndind mijloacele de st`p#nire a
proceselor pentru propria dezvoltare [i care s` genereze o dinamic`
proprie pentru o dezvoltare uman` [i social` durabil` [i echitabil`.

|n noiembrie 2004, comunitatea francofon` [i-a stabilit, cu ocazia
celui de-al X-lea Sommet al Francofoniei, un plan de ac]iuni multila-
terale clar [i inedit, fixat pe o perioad` de zece ani:

Limba francez` [i diversitatea cultural` [i lingvistic`.
Francofonia a vegheat asupra rena[terii limbii franceze ca un
instrument de comunicare [i un vector cultural [i, prin extensie, ca o
limb` de comunicare interna]ional`, de \nv`]`m#nt [i de suport al
unui dinamism intelectual [tiin]ific [i cultural inovator.

Pace, democra]ie [i drepturile omului. Francofonia
\n]elege s` aduc` o contribu]ie semnificativ` la promovarea p`cii,
democra]iei [i la sus]inerea statului de drept [i drepturilor omului,
pun#nd accent pe prevenire. O via]` politic` calm` [i satisfac]ia
cet`]enilor de a se bucura de toate drepturile lor, obiective ale
Declara]iei de la Bamako, sunt \ntr-adev`r considerate ca elemente
indispensabile ale dezvolt`rii durabile.

Educa]ie, forma]ie, \nv`]`m#nt superior [i cercetare.
Educa]ia \n]eleas` \n sensul larg, ca acces la autonomie [i informare
pentru to]i, \ncepe prin accesul tuturor copiilor la studiile primare
f`r` distinc]ie \ntre sexe. Aceasta implic`, \ntr-o abordare integrat` de
la studii primare la studii superioare, o educa]ie [i o formare permi]#nd
accesul la munc`.

Dezvoltare durabil` [i solidaritate. Angajat` s` ac]ioneze
pentru o dezvoltare durabil`, Francofonia sus]ine \mbun`t`]irea
guvern`rii economice, dezvoltarea capacit`]ilor, concentrarea [i
identificarea de strategii comune \n cadrul marilor negocieri
interna]ionale. Aceast` misiune este str#ns legat` de capacitatea
statelor de a se integra \n economia mondial` [i de lupt` eficace
contra s`r`ciei, element al strategiei lor na]ionale de dezvoltare
durabil`.

Rom#nia \n vederea integr`rii
]`rii noastre \n Uniunea Euro-
pean`, salut#nd decizia Comi-
siei Europene ca acest lucru s`
se \nt#mple la \nceputul anului
2007 [i [i-a exprimat, totodat`,
admira]ia pentru contribu]ia
adus` de inventatorii rom#ni
\n domeniul avia]iei.

Tot \n deschidere au mai
luat cuv#ntul generalul (r) Iosif
Rus, care a transmis mesajul
Ministerului Ap`r`rii, gene-
ralul maior Dorin Dumitru
Prunariu, primul cosmonaut

Detaliile expozi]iei au st#rnit interesul vizitatorilor

Invita]ii admir` standurile rom#ne[ti

Oficialit`]ile rom#ne[ti
preg`tind discursurile

rom#n, comandorul Paul San-
dachi, directorul Muzeului
Avia]iei din Rom#nia [i direc-
torul Muzeului Transporturilor
din Budapesta, \n calitate de
gazd` a evenimentului.

|ntreaga asisten]` a fost
pl`cut impresionat` at#t de
calitatea [i de modul de expu-
nere ale materialelor expozi-
]ionale, c#t [i de valoarea
informa]ional` [i de realitatea
istoric` a documentelor pre-
zentate.
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Muzeul Transporturilor din
Budapesta \[i \nt#mpin` vizitatorii cu
dou` locomotive din epoci diferite
(motoare cu aburi [i respectiv
electrice), ce par a ie[i din cl`direa
cu etaj care ad`poste[te exponatele
muzeului. Situat \n imediata veci-
n`tate a unui imens parc, pe str.
Varoslieget nr. 11, muzeul budapestan
\[i a[teapt` vizitatorii zilnic, cu
excep]ia zilelor de luni. Muzeul
prezint`, \ntr-o organizare impe-
cabil`, toate ramurile transportului
terestru (rutier, naval, feroviar) [i,
respectiv, aerian. |n sectorul dedicat
transportului terestru sunt expuse

at#t vehicule cu trac]iune animal`
(tr`suri, tramvaie) c#t [i mecanic`
(locomotive, vagoane de tren,
tramvaie, automobile, motociclete,
motorete). Nu lipse[te nici bicicleta,
prezent` prin c#teva exemplare mai
vechi de 100 de ani. Transportul naval
trateaz` istoria construc]iei de
ambarca]iuni [i este ilustrat` prin
modele la scar`. Nici infrastructura nu
este neglijat`, fiind prezentate diverse
construc]ii specifice (str`zi, poduri). |n
sectorul dedicat avia]iei sunt expuse
avioane de produc]ie maghiar` [i
str`in`, modelul german Junkers F-13
fiind unul din punctele principale de

atrac]ie (primul din lume cu schelet
metalic), al`turi de o capsul` spa]ial`.
Istoria traficului prezint` transportul
public din Buda [i Pesta \ncep#nd cu
perioada premerg`toare introducerii
tramvaielor [i a autobuzelor. Sunt
expuse primele omnibuze [i tramvaie
care au circulat \n Ungaria, al`turi de
vagoane de tren [i locomotive. La etaj,
vizitatorilor le este prezentat` perioada
de pionierat \n domeniul construc]iei
de automobile precum [i o excelent`
istorie a anvelopelor. Modelele de
automobile produse \n Ungaria, din care

nu a supravie]uit nici un exemplar
(Szim Geza, MAG), au fost
reproduse la scar`. Primul automobil
rom#nesc, Marta, produs de uzina
Astra din Arad, este prezentat ca un
produs al industriei maghiare, dat`
fiind situa]ia geopolitic` din acea
vreme. Remarcabil este faptul c`
pentru sec]iunea de avia]ie, muzeul
are alocat` o cl̀ dire separat`, \n care
sunt expuse aproape toate modelele
de avioane care au zburat, de-a lungul
timpului, \n Ungaria.

Muzeul Transporturilor din Budapesta –
gazda expozi]iei „Aripi Rom#ne[ti”

Traian Vuia la Budapesta

Dup` ce [i-a luat bacalaureatul la Lugaj, Vuia a plecat la
Budapesta pentru a-[i continua studiile universitare. |n centrul
universitar din capitala Ungariei, \n ciuda vicisitudinilor vie]ii, el
a c`utat s` traduc` \n fapt, \n limita posibilit`]ilor sale materiale
extrem de reduse, preocuparea din fraged` tinere]e. Construie[te
modele de aeroplane, aparate de zburat, juc`rii zbur`toare pe
care le experimenteaz` \n pofida hazului unor colegi de
universitate. Aceste juc`rii, o dat` lansate \n atmosfer`, sfidau
legile gravita]iei.

La Budapesta, Vuia a urmat, prima oar`, un an la {coala
Politehnic`, sec]ia mecanic`. Apoi – curios la prima vedere – a
continuat la Facultatea de Drept, deoarece posibilit`]ile sale
materiale nu i-au permis s` urmeze, \n mod regulat, cursurile
universitare [i mai ales pe cele de la {coala Politehnic`, unde
frecven]a era obligatorie.

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

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

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

|n timpul c#t a stat la Budapesta, Vuia a desf`[urat o activitate
bogat` la societatea „Petru Maior” a studen]ilor rom#ni din capitala
Ungariei. }inea conferin]e cu subiecte din domeniul tehnicii [i
filozofiei [i – posesor al unei culturi vaste, acumulat` prin lectur`
asidu` – expunea u[or, de multe ori improviza, st#rnind interesul
auditoriului.

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

IOSIF RUS
 MIRCEA BARAC

Rom#nia – membru
al Organiza]iei
Interna]ionale

a Francofoniei

Rom#nia este membru cu
drepturi depline al Organiza]iei
Interna]ionale a Francofoniei
(OIF) din anul 1993 c#nd, \n
cadrul celei de-a V-a Conferin]e

a [efilor de stat [i de guvern ai
]`rilor av#nd \n comun utilizarea
limbii franceze (care s-a des-
f`[urat \n Mauri]ius) a ob]inut
acest statut onorant, acordat
exclusiv pentru ceea ce rom#nii
au dorit [i au f`cut aproape dou`
secole pentru dezvoltarea [i
r`sp#ndirea limbii franceze \n
Rom#nia.

Francofonia nu este o
structur` suprastatal` care
impune popoarelor francofone
hegemonia Fran]ei, nici o
„p#rghie” politic`. Acest concept
rezid` \n „solidaritatea real`, \n
fapte, a popoarelor care vorbesc
limba francez`“, limba consi-
derat` vehiculul unui anumit

Fragment din cartea “Traian Vuia – un pionier al avia]iei
moderne” – de George Lipovan, editura Facla –
Timi[oara 1972, pag. 14-31

Materialele de promovare a
For]elor Aeriene rom#ne –
la mare c`utare

sistem de valori. De altfel,
ini]iativa de-a organiza
comunitatea francofon` a revenit
lui Leopold Sedar Senghor, fost
pre[edinte al Republicii Senegal,
deci Africii [i nu Fran]ei!

Pentru Rom#nia, a fi stat
francofon \nseamn` promovarea
Francofoniei pe plan intern [i a
imaginii Rom#niei \n ]`rile
francofone.

|n cadrul OIF, Rom#nia a

avut, de la aderare [i p#n` \n
prezent, o prezen]` activ` [i un
interes constant, ceea ce a
culminat cu propunerea de
g`zduire, la Bucure[ti, a celui
de-al XI-lea Sommet al Fran-
cofoniei, care s-a desf`[urat \n
perioada 25–29 septembrie 2006.
Acest eveniment inedit pentru
Rom#nia a fost precedat de o
serie de evenimente culturale
\nscrise \n Anul Rom#nesc al
Francofoniei, deschis la 20
septembrie 2005 de pre[edintele
]`rii, domnul Traian B`sescu.
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Tradi]ii,
prezent,

perspective
Istoria genurilor de arm` care

concur` la ap`rarea antiaerian` a ]`rii
[i a trupelor de uscat este strâns
legat` de evolu]ia tehnicii militare, a
artei [i strategiei militare.

O dat` cu apari]ia amenin]`rii
aeriene, o parte a artileriei terestre a
început s` f ie adaptat` pentru
combaterea noilor mijloace de atac,
dar evolu]ia accentuat` a avia]iei a
impus apari] ia [i, ulterior,
consacrarea definitiv`, ca gen de
arm` distinct, a artileriei antiaeriene.

Primele forme de organizare a
preg`tir i i  efectivelor au ap`rut
concomitent cu activit`]i le de
realizare a tunurilor. La 15 aprilie15 aprilie15 aprilie15 aprilie15 aprilie
19161916191619161916, Marele Stat Major hot`ra
înfiin]area unei „[coli de tragere cu
tunul antiaerian calibru 75 mm”, mai
întâi în garnizoana Mihai Bravu, apoi
la Turtucaia, iar la 23 iunie 191623 iunie 191623 iunie 191623 iunie 191623 iunie 1916 –
una asem`n`toare în Bucure[ti
pentru tunurile de 57 mm sistem
Burileanu [i Negrei. Astfel, o dat`
cu primirea tunurilor [i realizarea
platformelor de tragere, se emiteau
ordine de concentrare pentru
rezervi[tii prev`zu]i în planul de
mobilizare [i se desf`[ura preg`tirea
acestora [i men]inerea în func]iune
a posturilor de tragere.

În prezent ne afl`m în plin
proces de transformare a Armatei.
Transformarea Armatei României nu
reprezint` un scop în sine, ci
r`spunsul adecvat la evolu]ia mediu-

lui de securitate, transformarea NATO
[i angajamentele pe care România [i
le-a asumat pe plan interna]ional.
Procesul de transformare a Armatei
României este o necesitate fireasc`
ce decurge din noile orient`ri strategice
[i de transformare ale Alian]ei Nord-
Atlantice, ce permit structurarea [i
preg`tirea for]elor pentru participarea
la ap`rarea colectiv` [i îmbun`t`]irea
capabilit`]ilor necesare pentru opera]ii
multina]ionale de management al
crizelor [i de combatere a terorismului.

Asigurarea ap`r`rii aeriene a
României, în context aliat, reprezint`
un proces continuu [i complex
subordonat promov`rii intereselor [i
obiectivelor de securitate ale statului,
societ`]ii [i cet`]eanului, în corelare cu
politicile specifice ale NATO [i Uniunii
Europene. Un rol important în realizarea
ap`r`rii aeriene revine [i structurilor de
artilerie [i rachete antiaeriene. În situa]ii
de criz` [i de r`zboi, Ap`rarea Aerian`
cu Baza la Sol (GBAD) î[i amplific`
ac]iunile pentru ap`rarea popula]iei,
obiectivelor vitale [i a trupelor împotriva
atacurilor aeriene, provocând pierderi
maxime for]elor aeriene inamice [i
participând la crearea unei situa]ii
aeriene favorabile.

Unul din primele domenii în care,

de foarte mul]i ani, se aplic`
conceptele r`zboiului bazat pe re]ea
este ap`rarea aerian`. Practic, înc`
din 1973, o dat` cu introducerea în
înzestrare a sistemului ASURK [i,
ulterior, KRAB (K1), în ap`rarea
antiaerian` Român` s-au aplicat
principiile r`zboiului bazat pe re]ea.
Chiar dac` programul nu a fost
finalizat, ra]iunile fiind pur financiare,
existen]a acestuia ne-a ajutat la
elaborarea cerin]elor pentru un sistem
de comand`-control modern.

Accederea în cadrul NATO a
condus la modi f icarea regul i lor
jocului, unele din acestea fiind cele
p r i v i nd  m is iun i l e  s t ruc tu r i l o r ,
autoritatea de angajare, modul de
real izare a schimbului  de infor-
ma]ii, reguli le luptei etc. O parte
dintre acestea sunt prezentate în
ca r tea A r t i l e r i a  [ i  r a c h e t e l eA r t i l e r i a  [ i  r a c h e t e l eA r t i l e r i a  [ i  r a c h e t e l eA r t i l e r i a  [ i  r a c h e t e l eA r t i l e r i a  [ i  r a c h e t e l e
a n t i a e r i e n e  –  t r e c u t ,  p r e z e n ta n t i a e r i e n e  –  t r e c u t ,  p r e z e n ta n t i a e r i e n e  –  t r e c u t ,  p r e z e n ta n t i a e r i e n e  –  t r e c u t ,  p r e z e n ta n t i a e r i e n e  –  t r e c u t ,  p r e z e n t
[ i  p e r s p e c[ i  p e r s p e c[ i  p e r s p e c[ i  p e r s p e c[ i  p e r s p e c t i v et i v et i v et i v et i v e ,  a tâ t  câ t  se
putea prezenta la nivelul acesteia,
cea mai mare parte fi ind în curs
de implementare, atât din punct
de  vede re  concep tua l  câ t  [ i
pract ic.

Cartea, nu-[i propune s` l`mu-
reasc` toate aceste etape [i proble-
matici specifice armei, ci doar s`
provoace cititorul la reflexii [i noi
c`ut`ri. Împreun`, prin activitatea de
zi cu zi, va trebui s` continu`m tradi]ia
înainta[ilor no[tri [i s` perfec]ion`m
conceptual tehnic [i opera]ional,
domeniul acoperit de ceea ce se
cheam` arma artilerie [i rachete
sol-aer.

General de brigad`
COSTEL T~TARU

Sub acest moto, recent, a ap`rut
de sub tiparul propriei edituri,
Monografia Academiei For]elor Aeriene
“Henri Coand`” Bra[ov.

Academia, parte component` a
\nv`]`m#ntului superior din Rom#nia
[i deopotriv` a celui militar, este ast`zi
pilonul de structur` modern` a
\nv`]`m#ntului superior militar, racor-
dat la valorile europene [i universale,
unde obiectivele opera]ionale vizeaz`
implementarea unei concep]ii unitare
de formare a ofi]erilor de avia]ie,
ar t i ler ie  [ i  rachete sol -aer  [ i
radioloca]ie.

Nevoile de instruire pentru armele de
baz` ale For]elor Aeriene se solu]io-
neaz`, acum [i dintotdeauna, \n
aceast` institu]ie de \nv`]`m#nt
specializat` care concentreaz` \n
vederea transmiterii studen]ilor
\ntreaga experien]` tehnic`, de
instruc]ie [i de lupt` acumulat` \n timp
de pace [i de r`zboi, evolu#nd o dat`
cu tehnica de lupt` [i concep]iile de
\ntrebun]are.

“Ast`zi, Academia For]elor
Aeriene “Henri Coand`” din Bra[ov
face parte de drept din familia
universit`]ilor rom#ne[ti acreditate,
absolven]ii bucur#ndu-se de toate
drepturile conferite de diploma de
licen]`, precum [i de cele pe care le
presupune cariera militar`. Academia
ofer` un nivel de preg`tire compatibil
cu cel din institu]ii similare ale statelor
membre NATO, iar programele de
\nv`]`m#nt sunt adaptate continuu \n
concordan]` cu obiectivele opera]io-
nale ale For]elor Aeriene Rom#ne,
astfel \nc#t profilul absolventului s`
\ntregeasc` at#t caracteristicile
licen]iatului universitar, c#t [i pe cele
privind standardul profesional. Aca-
demia de la Bra[ov, tr`ie[te sub
semnul performan]ei [i continuit`]ii”,
ne-a asigurat domnul generaldomnul generaldomnul generaldomnul generaldomnul general
maior prof. univmaior prof. univmaior prof. univmaior prof. univmaior prof. univ. dr. dr. dr. dr. dr. Constantin. Constantin. Constantin. Constantin. Constantin
Zahar iaZahar iaZahar iaZahar iaZahar ia.
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