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|n perioada 28.10 – 5.11 a.c., la invita]ia
[efului Statului Major General al Armatei
Populare de Eliberare Chineze, generalul
Liang GUANGLIE, generalul loco-
tenent Gheorghe Catrina, [eful Statului
Major al For]elor Aeriene a efectuat o

VIZITA {EFULUI STATULUI MAJOR
AL FOR}ELOR AERIENE

|N CHINA
vizit` \n Republica Popular` Chinez`.

În cadrul vizitei au fost abordate,
conform mandatului aprobat, urm`toarele
aspecte:  stadiul actual [i perspectiva
cooper`rii militare bilaterale dintre cele dou`
armate;  informare privind procesul de

reform` [i modernizare  a armatelor celor
dou` ]`ri;  informare privind cooperarea
militar` în domeniul înv`]`mântului militar;

 informare privind instruirea For]elor
Terestre [i Aeriene;  discu]ii privind
echipamentele militare.

De asemenea, vizita a mai avut drept
obiective [i discu]ii cu loc]iitorul [efului
Statului Major General, generalul
locotenent Xu Qiliang, cu comandantul
For]elor Aeriene, generalul locotenent
Zang Dongming, vizite la Divizia 3 Gard`
[i la Centrul de Comand` al Ap`r`rii
Antiaeriene a Beijing-ului, precum [i vizite
de curtoazie în garnizoanele Kunming [i
Shanghai.

În urma discu]iilor oficiale s-au desprins
urm`toarele concluzii:  dezvoltarea rela-
]iilor de prietenie dintre cele 2 armate
constituie o important` component` a
rela]iilor bilaterale dintre cele dou` ]`ri; 
în prezent, China [i România au o baz` solid`
de cooperare în domeniile politic, economic,
cultural, al înv`]`mântului, al s`n`t`]ii [i
militar;  continuarea proiectelor de cola-
borare [i cooperare pe diferite domenii
militare, cum ar fi: topografie militar`, care
blindate, comunica]ii [i informatic`, logis-
tic`, înzestrare, medicin` militar` [.a.; 
identificarea posibilit`]ilor de introducere
în planul de cooperare bilateral` a unor
activit`]i de schimb de experien]`, propuse
de partea chinez`, în domeniul planific`rii,
organiz`rii [i desf`[ur`rii aplica]iilor mili-
tare.

La sediul Allied Air Component
Command Ramstein (CC-HQ Air Ram-
stein) a avul loc, \n perioada 3–6 octombrie,
Conferin]a Comandan]ilor For]elor Aeriene
din ]`rile NATO. La aceast` activitate,
unde au fost prezente 25 de ]`ri membre
NATO, precum [i diverse agen]ii implicate
\n dezvoltarea avia]iei militare, a participat,
din partea Statului Major al For]elor
Aeriene Rom#ne, generalul locotenent
Gheorghe Catrina, [eful institu]iei.

Discu]iile avute, \n plenul conferin]ei sau
individuale, pe laboratoare de lucru, au
reliefat urm`toarele aspecte:  extinderea
serviciului de Poli]ie Aerian` \n }`rile
Baltice pentru anul 2008 este menit` s`
asigure [i instruirea controlorilor de trafic
aerian opera]ional din aceste ]`ri, conform
standardelor NATO, recomand#ndu-se
executarea unui num`r c#t mai mare de
ie[iri \n acest scop;  cu \nt#rzieri repetate,
noul sistem de comand` control aerian –
ACCS – se dezvolt` conform unui plan care
prevede finalizarea \n luna aprilie 2010; 
reducerea de la 10 la 4 CAOC fixe nu
reduce \ncadrarea cu personal, apreciindu-
se c` implementarea noilor structuri, \n
paralel cu cele existente va necesita mai
mult dec#t dublarea personalului actual; 

CONFERIN}A COMANDAN}ILOR
FOR}ELOR AERIENE NATO

\n ciuda demersurilor existente, nu se
prevede realizarea unor entit`]i ACCS \n
noile state membre NATO.

De asemenea, s-a discutat, \n cadrul
unei \nt#lniri separate cu generalul W.T

.Hobbins, comandantul USAFE, necesi-
tatea men]inerii planului ini]ial de
\mbun`t`]ire a infrastructurii, \n cadrul
NSIP, pe aerodromurile Otopeni [i Fete[ti.

CONFERIN}A COMANDAN}ILOR
FOR}ELOR AERIENE NATO
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La invita]ia [efului Statului Major al
For]elor Aeriene din Turcia, o delega]ie
oficial` a Statului Major al For]elor

VIZITA {EFULUI STATULUI MAJOR
AL FOR}ELOR AERIENE

|N TURCIA

Aeriene Rom#ne, condus` de generalul
locotenent Gheorghe Catrina, a efectuat
o vizit` pe malul Bosforului.

Vizita a avut ca elemente distinctive
vizita la comandamentul For]elor Aeri-
ene, la Academia For]elor Aeriene Turce,
Baza 4 Aerian` [i la Turkish Aerospace
Industry. Subiectele abordate \n cadrul
discu]iilor purtate pe durata vizitei s-au
referit la:  colaborarea celor dou` for]e
aeriene p#n` \n prezent;  modul de
selec]ie, formare [i instruire a pilo]ilor;

 stabilirea unor strategii viitoare de
cooperare pentru antrenamentul \n
comun a celor dou` for]e aeriene, \n
beneficiul propriu, al stabilit`]ii zonale [i,
desigur, al Alian]ei Nord-Atlantice.

Un fapt inedit l-a constituit vizita la
Turkish Aerospace Industry, unde
delega]ia rom#n` a fost primit` de c`tre
directorul general, fiind prezentate mai
multe briefing-uri despre obiectul de
activitate, rela]iile interna]ionale ale
\ntreprinderii cu alte companii similare,
obiectivele pentru viitor [i manage-
mentul resurselor pentru ob]inerea
rezultatelor de excep]ie.

De asemenea, delega]ia rom#n` a de-
pus o coroan` de flori la Mausoleul
Eroilor din incinta Muzeului Kemal
Ataturk.

|n perioada 18–20 octombrie, o delega]ie format`
din locotenent comandorul R\ciu Gabriel, instructor
cu securitatea zborului la Baza 86 Aerian` [i c`pitanul
Tudose Gabriel, medic la Baza 90 Transport Aerian, a
efectuat o vizit`, ca schimb de experien]`, la Centre
Sperimentale Volo de la Roma, Italia.

Obiectivul vizitei a mai cuprins cunoa[terea
organiz`rii Centrului Experimental de Zbor [i analizarea
principalelor activit`]i ale acestuia. Organizat sub
spectrul concentr`rii sub aceea[i comand` (Comanda-
mentul Logistic al For]elor Aeriene) a tuturor organi-
za]iilor de cercetare [i experimentare a zborului din
cadrul Aeronauticii Militare Italiene, \n scopul folosirii
resurselor disponibile, Centrul Experimental de Zbor
Italian se autorecomand` drept unul dintre cele mai
moderne structuri de specialitate din lume.

Componen]a Centrului este definit` prin prezen]a a
5 unit`]i, care asigur`, \ntr-un climat de interopera-
bilitate des`v#r[it, desf`[urarea activit`]ilor propuse.

Astfel, reg`sim:  Unitatea de Zbor Experimental
(RSV) cu atribu]ii \n cercetarea aeronautic` [i testarea la sol [i
\n aer a aeronavelor (prototipuri sau serie), a sistemelor [i
echipamentelor de zbor inclusiv softul opera]ional adi]ional
acestora;  Unitatea de Tehnologie Chimic` (RCT), ce execut`
cercet`ri fizice [i chimice, studii [i teste asupra unui num`r
considerabil de materiale aeronautice (metale [i compozite
folosite \n construc]ia aeronavelor) sau de tip consumabil
(combustibili, lubrefian]i, oxigen etc.);  Unitatea de Armament
[i Sisteme Aerospa]iale (RASA) care se ocup` cu evaluarea
opera]ional`, efectuarea testelor pentru determinarea eficacit`]ii
armamentului utilizat de For]ele Aeriene Italiene;  Unitatea

SCHIMB DE
EXPERIEN}~

de Medicin` Aeronautic` [i Spa]ial` (RMAS);  Unitatea de
Servicii Tehnice Generale cu atribu]ii \n documentare,
tehnologie informatic` [i ateliere mecanice.

Astfel, av#nd \n vedere dotarea, spectrul de activit`]i,
specializarea [i experien]a personalului, [i dup` analizarea
aspectelor financiare [i legale, acest centru poate fi privit ca
un posibil partener de marc` al For]elor Aeriene \n probleme
legate de omolog`ri, certific`ri, test`ri de materiale [i soft,
activit`]i aeronautice sau determin`ri \n cazul accidentelor
de avia]ie \n care exist` suspiciuni de ced`ri de material.

SCHIMB DE
EXPERIEN}~
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În cadrul ini]iativei regionale ,,Proce-
sul reuniunilor mini[trilor ap`r`rii din sud-
estul Europei” (SEDM), la Centrul de
Instruire prin Simulare al Statului Major
General, [i, simultan, în capitala fostei
Republici Iugoslave a Macedoniei, Skopje,
s-a desf`[urat, cu participare [i din partea
Statului Major al For]elor Aeriene, în
perioada 8–17 noiembrie a.c., exerci]iul de
simulare SEESIM 06.

Scenariul exerci]iului a avut la baz`
producerea unei serii de dezastre naturale
în statele din regiune, îndeosebi în fosta
Republic` Iugoslav` a Macedoniei (cutre-
mure de p`mânt) [i în România (inun-
da]ii). Pe fondul acestor calamit`]i apar
dezechilibre sociale [i are loc proliferarea
elementelor destabilizatoare [i teroriste în
întreaga regiune.

La exerci]iu au participat, cu c#te o
celul` de r`spuns, [i alte ]`ri membre
SEDM (Albania, Bulgaria, Croa]ia, Grecia,
Italia, Slovenia, Turcia [i Ucraina) precum
[i una din partea comandamentului
Brig`zii Multina]ionale din sud-estul
Europei (SEEBRIG). Elementul de
noutate l-a reprezentat amplasarea
elementelor componente ale Centrului de
Control Principal \n dou` loca]ii diferite,
respectiv Bucure[ti [i Skopje.

Situa]iile create pe timpul exerci]iului
au fost rezolvate de aproximativ 130 de
speciali[ti, iar pentru ,,solu]ionarea” cri-
zelor [i urgen]elor civile, au fost coopta]i [i
reprezentan]i ai organiza]iilor interna-

SEESIM 06 – CEL MAI MARE EXERCI}IU
DE SIMULARE DIN SUD-ESTUL EUROPEI

La invita]ia [efului Statului Major al For]elor Aeriene,
generalul locotenent Gheorghe Catrina , directorul
Compartimentului Planului [i Politici din cadrul For]elor Aeriene
ale SUA din Europa, generalul de brigad` Michael A.
Snodgrass a efectuat o vizit` \n mai multe loca]ii apar]in#nd
avia]iei militare rom#ne.

SEESIM 06 – CEL MAI MARE EXERCI}IU
DE SIMULARE DIN SUD-ESTUL EUROPEI

Astfel, au fost tranzitate Baza 86 Aerian` Fete[ti, Baza
71 Aerian` C#mpia Turzii, Academia For]elor Aeriene [i
Comandamentul Opera]ional Aerian Principal. Pe
parcursul vizitelor au avut loc numeroase discu]ii [i
briefing-uri, ce au reliefat o serie de aspecte privind
statutul For]elor Aeriene Rom#ne [i sprijinul pe care \l
acord` SUA, discu]ii la care au luat parte [i reprezentan]i
ai Departamentului pentru Politica de Ap`rare [i
Planificare.

Printre alte evenimente am remarcat, \n contextul
integral al vizitei, c#teva elemente congruente ale
discu]iilor:  preocuparea comun` pentru programele
de preg`tire a pilo]ilor;   nivelul de interoperabilitate
atins;   starea pistelor [i a bazelor militare din punctul
de vedere al infrastructurii;  stimularea interesului
NATO pentru investi]ii majore la Baza 86 Aerian` de la
Fete[ti;  investi]ii NSIP pentru loca]iile posibile a deveni
structuri de baz` NATO;  prezentarea realiz`rilor de
infrastructur`, prin finan]are proprie, de la Baza Aerian`
71 (hangare, turn control, celul` de alarm`);  eforturile
de integrare \n structurile euro-atlantice;  solicitare
din partea rom#n` pentru sprijin \n achizi]ionarea unui
criptor necesar opera]ionaliz`rii interfe]ei Link 1 [i
acordarea licen]ei de export pentru materialele

criptografice.
De asemenea, av#ndu-se \n vedere importan]a pozi]iei SUA

\n forurile de decizie ale NATO, s-a subliniat faptul c` Rom#nia
mizeaz` pe sprijinul american \n efortul depus \n aceast` perioad`
pentru promovarea intereselor na]ionale \n cadrul programului
ACCS [i realizarea unui element de tip ARS \n ]ara noastr`.

]ionale din cadrul Biroului de Coordonare
al Ajutoarelor Umanitare din Organiza]ia
Na]iunilor Unite (UNCHA), Centrului de
Coordonare pentru Dezastre Euro-Atlantic
(EADRCC), Organiza]iei Interna]ionale de
Cruce Ro[ie (IFRC).

|n cadrul activit`]ilor desf`[urate la
Ziua Disti[ilor Vizitatori s-a f`cut o

prezentare a exerci]iului [i s-au emis o serie
de concluzii. La aceast` activitate au
participat, din cadrul Sec]iei Instruc]ie a
Statului Major al For]elor Aeriene, c`pitan
comandorul Valentin Ghe]i, maiorul
Corneliu Postu [i c`pitanul Victor
Zamora.

PLANURI {I
POLITICI COMUNE

PLANURI {I
POLITICI COMUNE
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Drumul c`tre dezvoltarea partene-
riatului dintre For]ele Aeriene Rom#ne [i
cele ale SUA continu`. |n perioada 19–20
octombrie, comandantul avia]iei militare
americane dislocat` \n Europa, generalul
Tom Hobbins, a f`cut o vizit` \n mai multe
loca]ii ale Statului Major al For]elor
Aeriene.

Pe parcursul vizitei, ce a cuprins
deplas`ri la comandamentul For]elor
Aeriene Rom#ne [i la Bazele Aeriene de la
Mihail Kog`lniceanu [i Fete[ti, coman-
dantul USAFE a fost \nso]it de secretarul
de stat \n Ministerul Ap`r`rii, domnul
Corneliu Dobri]oiu, generalul loco-
tenent Florian Pin]a, loc]iitorul [efului
Statului Major General, generalul
locotenent Gheorghe Catrina, [eful
Statului Major al For]elor Aeriene [i

INTERESE
COMUNE –
PARTENERIAT
DES~VÂR{IT

comandantul Bazei 86 Ae-
riene Fete[ti,  comandorul
Dan Buciuman.

Pe agenda vizitei au fost
incluse:  dezbateri privind
implementarea, pe structura
Bazei Aeriene de la Mihail
Kog`lniceanu a unui coman-
dament \ntrunit al For]elor
Aeriene [i cele ale For]elor
Terestre americane, care va
avea peste 100 de militari;

elaborarea unor planuri
comune \n scopul definitiv`rii
concep]iei privind cooperarea
de securitate conform` cu
planurile structurii de co-
mand` european` pentru
teatre de opera]ii;  desf`[u-
rarea unor exerci]ii comune (exemplu –
exerci]iul “Viper Lance”);  preg`tirea
profesional` extins` prin participarea
speciali[tilor rom#ni la diferite cursuri \n
SUA;  sprijinul acordat de Rom#nia \n
lupta interna]ional` \mpotriva terorismului.

“Avem o rela]ie deosebit` cu parte-
nerul rom#n, at#t \n ceea ce prive[te
programele comune de dezvoltare a
standardelor NATO, interesul comun
pentru \mbun`t`]irea performan]elor
avioanelor de transport C-130, c#t [i \n

privin]a ajutorului oferit \n lupta \mpo-
triva terorismului interna]ional”, avea s`
declare generalul Tom Hobbins la
\ncheierea vizitei. De asemenea, gene-
ralul locotenent Gheorghe Catrina,
[eful For]elor Aeriene Rom#ne, [i-a
exprimat mul]umirea pentru colaborarea
deosebit` cu avia]ia militar` american`
[i a propus continuarea, la acela[i nivel,
a rela]iilor [i cre[terea impactului partici-
p`rii armatei rom#ne la misiunile [i
obiectivele NATO.

INTERESE
COMUNE –
PARTENERIAT
DES~VÂR{IT

Miercuri, 29 noiembrie
2006, a fost ziua \n care [eful
Statului Major al For]elor
Aeriene Rom#ne – general-
locotenent Gheorghe
Catrina – \mpreun` cu
conducerea institu]iei [i cu
comandan]ii bazelor aeriene
din ]ar`, au celebrat un
aviator cu greutate \n istoria
acestei arme de elit`, la
\mplinirea v#rstei de 80 de ani:
generalul locotenent Gheor-
ghe Z`rnescu, care a condus
Avia]ia Militar` rom#neasc`
\ntre anii 1977–1986.

“Am avut ocazia [i deopo-
triv` onoarea, ca \n cariera
mea de aviator, s` lucrez
mult timp sub comanda
dumneavoastr`. Avia]ia militar` \nseam-
n`, dincolo de activitatea de zbor [i
asigurare, o prodigioas` activitate de
conducere. C#t de complex`, dificil` [i
plin` de responsabilitate este munca la
cel mai \nalt nivel al For]elor Aeriene,
aveam s` \n]eleg [i s` m` conving peste
ani, c#nd am devenit unul din urma[ii
dumneavoastr`. Am tr`it via]a pilotului,
cu bune [i cu rele, dar [i ap`sarea
comandantului am sim]it-o pe propria-mi
piele. Realizez acum totul [i percep exact
dimensiunile transform`rilor fantastice
din ultima jum`tate a singurului secol
de avia]ie. Ele sunt uimitoare. {i, v` rog
s`-mi aproba]i s` spun exact ceea ce cred:

“Cu 25 de ani
mai t#n`r”

Pagini realizate de
plutonier-major SORIN S~FTOIU

[i oamenii care au slujit zborul sunt
excep]ionali. Pentru c` altfel nu se poate.
Scurta retrospectiv` sub semnul istoriei,
ne arat` faptul c` dumneavoastr` a]i
condus destinele For]elor Aeriene
Rom#ne \n cea mai glorioas` perioad` a
lor. Se \nfiin]au unit`]i, rom#nii doreau s`
devin` aviatori, exerci]iile complexe nu
lipseau, flota militar` de transport era
apreciabil`. Este o onoare pentru noi,
genera]ia care ast`zi poart` r`spunderea

destinelor aviatorilor, s` v`
avem l#ng` noi la \mplinirea
a 80 de ani de via]`. Acest
fapt ne d` t`rie [i \ncre-
dere, bucur#ndu-ne ini-
mile. V` asigur`m de res-
pectul [i admira]ia noas-
t r ` ”  –  s p u n e a  l i d e r u l
For]elor Aeriene, gene-
ralul locotenent Gheorghe
Catrina.

Scurte rememor`ri, mo-
mente cruciale aduse de
sub geana vremii, r`scruci
de destine marcate c#ndva,
toate sub semnul bun al
revederii.

“V` privesc admirativ,
iar pe cei mai mul]i dintre
dumneavoastr` v` recu-

nosc. Am \ncrederea [i lini[tea dat` de
faptul c` realiza]i complexitatea muncii
voastre [i nutresc speran]a c` at#t c#t voi
mai avea de tr`it, voi revedea avia]ia pe
culmi, acolo unde de drept \i este locul.
Ave]i aceast` datorie de a o men]ine. V`
mul]umesc din inim` pentru aceast`
primire de gal`, dar mai ales pentru faptul
c` rev`z#ndu-v`, m` simt mai t#n`r cu 25
de ani”, a conchis generalul locotenent
Gheorghe Z`rnescu.

“Cu 25 de ani
mai t#n`r”




