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Instruc]ia în zbor, pe lâng` obiec-
tivele fixate, are în subsidiar un
obiectiv permanent, imperativ:
siguran]a zboruluisiguran]a zboruluisiguran]a zboruluisiguran]a zboruluisiguran]a zborului.

De la pilotul de vân`toare, la
echipajul avionului de transport,
fiecare om implicat în misiuni de zbor
cunoa[te importan]a siguran]ei
aeronautice [i ac]ioneaz` pentru
asigurarea ei. Dincolo de aceasta, se
afl` salvarea vie]ii.

Resursa pe care o reclam` zborul
este mare. Resurs` material` [i
resurs` uman`, inestimabil`. Respon-
sabilitatea ce deriv` din con[tien-

tizarea acestei dimensiuni, apas`
incisiv în situa]iile critice de zbor,
numite cazuri de urgen]` la bord,
atunci când, unul sau mai mul]i factori
(de natur` tehnic`, uman`, situa]ie
aerian`, de lupt` etc.) intervin agresiv
[i ireversibil, f`când imposibil`
continuarea zborului. În aceste situa]ii,
decizia p`r`sirii aeronavei, una din
cele mai grele decizii pe care o poate
lua un comandant (în spe]`, de
aeronav`), rezult` din analiza rapid`,
dictat` de impulsul momentului, sub
presiunea factorilor de risc: timpul [i
în`l]imea limit`, complexitatea

situa]iei aeriene, soli-
cit`rile psihice [.a.

Preg`tirea de sal-
vare a personalului
navigant vizeaz` tocmai
aceste momente cri-
tice. Dezvoltarea capa-
cit`]ii de reac]ie [i
ac]iunea corect` [i
oportun` sunt obiec-
tivele preg`tirii de
salvare. În bazele
aeriene se desf`[oar`
a n t r e n a m e n t e
specifice, periodice cu
personalul navigant.
R`spunderea pentru

preg`tirea de salvare [i para[utare
revine instructorilor cu para[utajul [i
mijloacele de salvare din For]ele
Aeriene Române. Preg`tirea ofi]erilor
instructori para[uti[ti este condus` de
instructorul [ef din Statul Major al
For]elor Aeriene. Instrui]i sub deviza
„salt pentru via]`“, preg`ti]i [i ca
instructori de supravie]uire, ei pot
coordona ac]iunile personalului
specializat în misiuni de c`utare-
salvare. Profesionalismul lor se
reflect` în preg`tirea de salvare a
pilo]ilor. Aceast` leg`tur` organic`,
cunoscut` doar lor, constituie mobil [i
datorie: bucuria salv`rii vie]ii pilotului
este retr`it` de c`tre ace[tia intens [i
nev`zut, în ungherele profesiei lor.

Antrenamentele desf`[urate în
bazele aeriene au fost adaptate
specificului misiunilor de zbor. Studen]ii
pilo]i ai anului I din Academia For]elor
Aeriene intr` în familia aviatorilor „cu
para[uta”. Înaintea începerii zborului
cu avionul [coal`, ace[tia au executat
dou` salturi cu para[uta. Cazurile de
urgen]` la bord pot ap`rea chiar de la
primul zbor. Preg`tirea pentru salvare
precede, instruc]ia în zbor. Studen]ii din
anii superiori au executat, de
asemnea, antrenamente prin
para[utare. De altfel, bazele unei
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atitudini corecte privind salvarea vie]ii
în situa]ii critice de zbor se cl`desc
acolo, în [coala de avia]ie. Deprinderile
formate îl vor c`l`uzi în cariera de
aviator.

Un antrenament complex de
para[utare pe ap` a pilo]ilor opera-
]ionali care zboar` pe avionul MiG-21
LanceR s-a desf`[urat, în luna august,
la Baza 86 Aerian`, într-o zon` de
para[utare deasupra M`rii Negre.
Zborul deasupra m`rii presupune
m`suri speciale de siguran]`. În cazul
catapult`rii deasupra m`rii, pilotul
trebuie s` ac]ioneze cu profesionalism
pentru amerizarea cu para[uta de
salvare. Iar ac]iunile ulterioare, pentru
recuperare, sunt extrem de importante.

Para[ut`rile de antrenament pe
ap` îi asigur` pilotului de avioane de
v#n`toare simularea în condi]ii
perfecte a unei situa]ii reale: p`r`sirea

bordului aeronavei, preg`tirea
ameriz`rii pe timpul coborârii cu para-
[uta, amerizarea, utilizarea mijloa-
celor flotante de salvare din dotare [i
recuperarea de c`tre echipajele
speciale.

Salturile de antrenament pe uscat
s-au executat, în toate bazele aeriene,
în cadrul unui exerci]iu complex de
simulare a unei situa]ii reale: salvarea
prin para[utare for]at`/catapultare,
antrenament de supravie]uire [i
misiuni de c`utare-salvare cu impli-
carea echipajelor de c`utare-salvare
MEDEVAC.

ObiectiveleObiectiveleObiectiveleObiectiveleObiectivele au fost urm`toarele:
 antrenamentul pilo]ilor participan]i;
 evaluarea modului de interven]ie a

echipajelor de c`utare-salvare;  in-
struirea militarilor paramedici [i, nu
în ultimul rând, dezvoltarea capacit`]ii

de organizare, pre-
g`tire [i conducere a
structurii speciali-
zate, respectiv ins-
tructorii cu para[u-
tajul [i mijloacele de
salvare din For]ele
Aeriene.

Aceste misiuni s-au
executat în zonele de
ac]iune a bazelor
aeriene (Mun]ii Apu-
seni pentru Baza 71
Aerian` C#mpia Tur-
zii, Lacul Amara pen-
tru Baza 86 Aerian`
Fete[ti, zona monta-
n` Cheia pentru Baza 90 Transport
Aerian Otopeni [i zona submontan`
din vecin`tatea Bazei 95 Aerian`,
Bac`u). Echipajele [i pilo]ii care au
participat la antrenamente au trecut

prin rigorile preg`tirii de salvare:
solicit`ri le psihice la saltul cu
para[uta, executarea unor misiuni de
supravie]uire [i rezolvarea unei
situa]ii tactice impuse de catapultarea
în teren ostil (depla-
sarea în teren acci-
dentat [i necunoscut,
identificarea [i ame-
najarea punctului de
recuperare, comuni-
carea cu echipajul de
c ` u t a r e - s a l v a r e ,
recuperarea [i trans-
portul la baza aeri-
an`). Totul sub ob-
servarea atent` [i
îndrumarea instructo-
rilor para[uti[ti.

EvaluareaEvaluareaEvaluareaEvaluareaEvaluarea,,,,, un
examen dificil. Se

raporteaz` la exigen]ele [i cerin]ele
noilor standarde opera]ionale impuse
For]elor Aeriene. Experien]a acumu-
lat`, tradus` în lec]ii înv`]ate, va fi
extins` [i generalizat`. Antrena-
mentele au fost apreciate pozitiv de
c`tre participan]i. Deseori, ace[tia au
avut propuneri de îmbun`t`]ire.
Instruc]ia î[i poate atinge obiectivele
prin participarea activ` [i parcur-
gerea riguroas` a angajamentelor,
planurilor de preg`tire. Capabilitatea
privind interven]ia for]elor proprii în
misiuni SAR [i MEDEVAC st` în raport
direct cu suportul logistic. În efortul
comun pentru salvarea vie]ii pilotului
în cazuri de urgen]` la bord, acesta,
ac]ion#nd irepro[abil se poate afla în
imposibilitatea de a fi recuperat
oportun. Instruirea de salvare îl duce
pân` în acest punct. De aici, intervine
vectorul de salvare/recuperare:
echipajul de c`utare-salvare, format
din profesioni[ti, pilo]i, salvatori,
paramedici, echipa]i [i instrui]i
corespunz`tor.

ConcluzieConcluzieConcluzieConcluzieConcluzie: mutarea accentului pe
instruirea salvatorilor, ca provocare
pentru perioada care urmeaz`.

C`pitan-comandor
ION IORD~NOAIA

instructor cu para[utajul
[i mijloacele de salvare \n SMFA




