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|n cer [i pe p`m#nt

Timp de patru zile, aerodromul
Mihail Kog`lniceanu de l#ng` Constan]a
a concentrat forfota ac]iunilor de lupt`
executate de c`tre pilo]ii ardeleni,
apar]inând Bazei 71 Aeriene Câmpia
Turzii, care au executat misiuni
specifice, de zi [i de noapte, în cadrul
exerci]iului „ROMEX –2006".

Structura participant` din cadrul
For]elor Aeriene Rom#ne a fost Deta[a-

EXERCI}IUL NA}IONAL DE NIVEL OPERATIV
“ROMEX –2006”

În cadrul exerci]iilor de tip
LIVEX (care presupun ac]iunea
trupelor în teren), „ROMEX
2006" s-a prezentat ca fiind cel
mai mare exerci]iu \ntrunit din
acest an, desf`[urat la nivel
na]ional, av#nd ca suport patru
loca]ii diferite: Ghencea
(Bucure[ti), Ren]ea (Bra[ov),
Mihail Kog`lniceanu
(Constan]a) [i Smârdan (Gala]i).
„ROMEX 2006" a fost un
exerci]iu conceput [i condus de
Comandamentul 2 Opera]ional
Întrunit din Buz`u, destinat
test`rii capacit`]ii opera]ionale
finale a unui batalion mecanizat
înzestrat cu ma[ini de lupt` ale
infanteriei (MLI). În sprijinul
ac]iunilor ofensive [i defensive
duse de batalionul mecanizat,
la exerci]iu au mai participat un
batalion de artilerie [i elicoptere
de atac [i sprijin la sol, precum
[i avioane de v#n`toare [i
v#n`toare-bombardament.

mentul ADI, care urmeaz` s` fie pus la
dispozi]ia NATO \n viitorul apropiat.
Patrula de lupt` a desf`[urat, cu
aeronave de tipul MiG-21 LanceR,
misiuni de patrulare aerian`, escort`,
interceptare [i identificare, trageri
simulate pe ]inte reale, urmând instruc-
]iunile de conducere [i dirijare la atac
primite de la sol.

„Cea mai mare concentrare de for]e
a fost în Poligonul M`lina (Smârdan),
unde ac]iunile s-au desf`[urat f`r` nici
o regie. Elementul de v#rf [i centrul de

EXERCI}IUL NA}IONAL DE NIVEL OPERATIV
“ROMEX –2006”
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greutate al \ntregii ac]iuni nu a ]inut
strict de precizia misiunilor, ci am
urm`rit gradual elementele de subor-
donare unui comandament \ntrunit,
individualiz#nd execu]ia”, preciza
c`pitan comandorul Gabriel Giuvara.

Pe cerul confrunt`rilor r`zboinice,
\n cadrul exerci]iului „ROMEX–2006",
parte dintre ]intele descoperite,
interceptate [i „dobor#te”, au fost
aeronavele Bazei 95 Aeriene Bac`u.
Misiunile de lupt` – Poli]ie Aerian` –
care presupun reac]ie rapid`, hot`r#t`
[i eficient`, \nseamn` ca în 15 minute
de la alarmare, aeronava s` fie decolat`
[i gata de dirijare, a[teptând comenzile
punctului de conducere. Pilo]ii români
de pe MiG-21 LanceR execut` serviciul
Poli]ie Aerian` înc` din anul 2004, timp

în care [i-au dovedit profesionalismul
în îndeplinirea cu succes a acestui tip
de misiune.

România [i-a exprimat disponi-
bilitatea de a asigura for]ele [i
mijloacele necesare asigur`rii
serviciului de Poli]ie Aerian` în spa]iul
aerian al }`rilor Baltice. Ca o
recunoa[tere a nivelului de preg`tire
în acest domeniu, NATO a acceptat
propunerea României [i, pentru o
perioad` de trei luni, în a doua jum`tate
a anului 2007, Poli]ia Aerian` în
Lituania, Estonia [i Letonia va fi
asigurat` de 4 MiG-21 LanceR,
apar]inând For]elor Aeriene Române.

Opera]iunea se va desf`[ura con-
form planific`rii f`cute de NATO, iar
România va succede Fran]ei. Loca]ia de
unde se vor coordona activit`]ile va fi
Baza Aerian` Siauliai din Lituania. La
misiune vor lua parte pilo]ii [i personalul
tehnic de deservire a celor 4 MiG-21

LanceR, de la Baza 71 Aerian` C#mpia
Turzii. Misiunea principal` a deta[a-

mentului românesc este executarea
serviciului Poli]ie Aerian` sub comand`
NATO, în timp de pace, ca parte
integrat` a ap`r`rii aeriene colective, în
scopul men]inerii integrit`]ii spa]iului
aerian desemnat – }`rile Baltice.

„ROMEX–2006", prin gestionarea
multitudinii de rela]ii stabilite în cadrul
misiunii, a fost o provocare [i un
preambul pentru personalul implicat în
preg`tire [i executare, oferind avantajul
cre`rii unei experien]e inedite. Impli-
carea într-o astfel de opera]iune asigur`
verificarea capabilit`]ilor dobândite de
militarii români în executarea serviciului
Poli]ie Aerian`, concomitent cu cre[-
terea încrederii în posibilit`]ile noastre
de a executa misiuni reale.

Comandor
DUMITRU BERBUNSCHI
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Câ[tiguri nesperate

Baza 95 Aerian` Bac`u, av#nd
deasupra capului steaua ei
norocoas`, poate s`-[i brodeze
viitorul pe obiective importante [i
cu valoare de perspectiv`
credibil`. Unitatea b`c`uan` a fost
nominalizat` ca, pân` în anul 2008,
s` opera]ionalizeze o escadril` de
avioane MiG-21 LanceR, în vederea
punerii la dispozi]ia Alian]ei Nord-
Atlantice. Exerci]iul de la Mihail
Kog`lniceanu \ntrege[te tabloul
misiunilor reale de \ntrebuin]are \n
lupt` cu grad de dificultate ridicat,
\n care valen]ele umane [i

300 de militari aviatori italieni [i români au participat pe aerodromul Mihail Kogalniceanu la exerci]iul bilateral de
zbor în comun “Autumn Flag – 2006”. Baza de antrenament a pilo]ilor a constituit-o dezvoltarea interoperabilit`]ii
\ntre for]ele aeriene ale celor dou` state [i antrenarea personalului participant \n executarea misiunilor aeriene cu
folosirea procedurilor specifice NATO. S-au executat misiuni de antrenament de tip CAS (Close Air Support) [i
COMAO (Composite Air Operations), zboruri în forma]ii mixte la joas` [i medie \n`l]ime cu aeronave române[ti [i
italiene, precum [i trageri reale pe timp de zi [i de noapte în poligonul M`lina. For]ele Aeriene Române au participat
la exerci]iu cu 10 aeronave MiG-21 LanceR [i 1 elicopter IAR-330 din Baza 95 Aerian` de la Bac`u, iar For]ele
Aeriene Italiene cu 5 aeronave Tornado, apar]inând Bazei Aeriene de la Gioia del Colle.
Exerci]iul s-a desf`[urat \n perioada 23 octombrie – 3 noiembrie 2006, pe baza programului de activit`]i bilaterale
dintre For]ele Aeriene Rom#ne (ROAF) [i For]ele Aeriene ale Italiei (ITAF), marc#nd prima participare a pilo]ilor [i
aeronavelor Tornado italiene la un exerci]iu al`turi de pilo]ii rom#ni de pe avioanele MiG-21 LanceR.

posibilit`]ile tehnice au trasat
culoarul reu[itei.

În zbor cu
partenerii italieni

„|n 2006, am zburat”. A[a \[i
\ncepea pledoaria comandorulcomandorulcomandorulcomandorulcomandorul
Nicolae JianuNicolae JianuNicolae JianuNicolae JianuNicolae Jianu – loc] i i torul
comandantului Bazei 95 Aeriene
Bac`u – director de exerci]iu la
Mihail Kog`lniceanu. „Am avut
suficiente ore de zbor alocate,
resursele ne-au permis, iar acest
fapt, dublat de munca oamenilor,
au creat premisele favorabile ca
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– exerci]iul bilateral de zbor \n comun româno-italian –
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la fiecare trei luni de zile s`
execut`m o misiune complex`, cu
dislocare pe alt  aerodrom,
combinat` cu trageri reale de
lupt`, reu[ind s` <<spargem>>
cremenea nop]ii cu bombele
reale lansate \n poligonul Sm#r-
dan”.

Dup` ce au participat \n echip`
cu pilo]ii din Baza 86 Aerian`
Fete[ti la exerci]iul „Chasseur
Accompli” al`turi de partenerii
francezi, pentru prima dat`
aviatorii b`c`uani au fost în situa]ia
de a conduce [i executa exerci]iul
complex „Autumn Flag – 2006", de
data aceasta cu parteneri italieni.
„Este o experien]` nou` pentru noi
[i am avut grij` de toate detaliile.

Exerci]iul cuprinde întreaga palet`
de misiuni pe care le pot îndeplini,
în cazuri reale, avioanele [i
oamenii, evolu#nd în complexitate,
treptat, pentru a putea permite atât
acomodarea, cât mai ales ac]iunea
în comun”, completa comandorul
Jianu.

Italienii, mo[tenitorii de drept
ai limbii latine, au fost, ca totdea-
una, comunicativi, deschi[i, prie-
teno[i.

De[i, a fost pentru prima dat`
cînd au lucrat împreun`, at#t pilo]ii
italieni c#t [i cei români au fost
încînta]i de colaborare. “Pentru noi
– spunea locotenent-colonelullocotenent-colonelullocotenent-colonelullocotenent-colonelullocotenent-colonelul
Antonio Coppola,Antonio Coppola,Antonio Coppola,Antonio Coppola,Antonio Coppola, comandantul
Grupului 156 din cadrul Bazei
Gioia del Colle – este un prim
exerci]iu pe care îl execut`m cu
militari din sud-estul Europei. Este
o [ans` s` desf`[ur`m ac]iuni
combinate împreun` [i sunt foarte

mul]umit pân`
acum de modul
de antrenament
[i de lucru, res-
pec tându - se
p r o c e d u r i l e
NATO. Cred c`
este o rela]ie
care se va con-
solida în viitor.

Am executat o
serie de misi-
uni simulate,
dar mai ales
reale împre-
un` [i cred
sincer c` pi-
lo]ii români
sunt foarte buni. Esca-
drila italian` este
s u p r a n u m i t `
<<Linxul>>, fiind în-
fiin]at` în timpul celui
de-al Doilea R`zboi
Mondial. Denumirea
ne vine de la caracte-
risticile animalului cu
acela[i nume, care
este feroce, agil [i
foarte curajos. Pilo]ii
folosesc indicative
radio de genul <<Linx
1>>, <<Linx 2>> etc”,
a \ncheiat coman-

dantul deta[amentului italian.
„Mi se pare cel mai potrivit

mod de conducere acela de a
permite abordarea direct` a
misiunii de c`tre tinerii pilo]i,
av#nd la sol [i \n aer libertatea
deciziei, acurate]ea planific`rii [i
responsabilitatea execu]iei. Vor
pricepe exact care le este valoarea
[i ce mai au de \nv`]at”, conclu-
ziona comandorul Nicolae Jianu.
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„Ne-am aflat
rostul”

Exerci]iul s-a constituit \ntr-o
„prob` de foc”. Prima, dar [i
extrem de complex`. Grea. Nu prin
dificultatea obiectivelor, ci prin
lipsa experien]ei \n „jocul de
r`zboi” propus \n comun [i abordat
pe timpul misiunilor. Dificil`
pentru o escadril` compus` din

oameni tineri, f`r`
experien]a zborurilor
de lupt`, con[tien]i
\ns`, maturi [i dornici
s` r`m#n` la \n`l]ime.
S` nu coboare [ta-
cheta sub nivelul bun
consacrat \n alte exer-
ci]ii interna]ionale ori
bilaterale.

„Misiunea aceasta
\nseamn` pentru pi-
lo]ii no[tri ocazia
primei evalu`ri reale.
|n vecin`tatea agre-
abil` a pilo]ilor ita-
lieni, combatan]i pe
fronturile din Kosovo
sau oriunde \n lume,
av#nd \n spate o expe-

rien]` de zbor de invidiat pe
c#mpul de lupt` [i informa]ional
<<demarcat>> de procedurile
NATO, avem ocazia s` ne afl`m
limitele. S` ne descoperim
caren]ele [i, cel mai important, s`
\n]elegem exact ce avem de f`cut
pe viitor”, deducea cu precizie
c`pitanul Bogdan Col]`nelc`pitanul Bogdan Col]`nelc`pitanul Bogdan Col]`nelc`pitanul Bogdan Col]`nelc`pitanul Bogdan Col]`nel,
comandant de patrul` \n escadrila
de la Bac`u. „F`r` a mai discuta
despre diferen]ele majore dintre
avioanele noastre – sunt aeronave
din genera]ii diferite, iar acest fapt
\nseamn` handicap pentru noi
privind autonomia de zbor,
instala]ia de for]`, prezen]a celui
de-al doilea om la bord – trebuie
s` recunoa[tem c` mai avem de
\nv`]at. Acest fapt nu-i prilej de
m#hnire, ci semnul \n]elegerii ma-

jore a ceea ce trebuie f`cut pe
cerul confrunt`rilor reale. Acolo
unde inamicul nu doarme, nu iart`
[i nu fuge”  \ncheia pilotul rom#n.

La Bacãu, Ziua
Armatei Române
onoratã de pilo]ii

italieni
Patru aeronave Tornado [i

echipajele lor formate din militari
italieni, au fost surpriza pl`cut` pe
care Baza 95 Aerian` din
garnizoana Bac`u a preg`tit-o
pentru s`rb`toarea festiv` prilejuit`
de aniversarea Zilei Armatei. La
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Monumentul Eroilor, onorurile
militare [i depunerile de coroane

de flori au urmat ceremonialul
cunoscut. Generalul deGeneralul deGeneralul deGeneralul deGeneralul de
flotil` aerian` Virgil Risteaflotil` aerian` Virgil Risteaflotil` aerian` Virgil Risteaflotil` aerian` Virgil Risteaflotil` aerian` Virgil Ristea
– comandantul garnizoanei
Bac`u – a fost cel care a regizat
desf`[urarea „\n teren”.
Aproape de finalul ceremo-
niei, aviatorii au fost cei care
[i-au onorat statutul de arm`
[i scut lini[tii noastre. |n clipa
c#nd se depunea ultima
coroan`, o forma]ie de zbor

compus` din 12 aeronave de lupt`
a fulgerat la joas` \n`l]ime cerul
curat de deasupra Cimitirului
Central din Bac`u. Primele avioane
care [i-au f`cut apari]ia, \n semn
de omogiu pentru eroii c`zu]i \n
lupt`, au fost cinci MiG-uri 21
LanceR, urmate la scurt timp de
patru aeronave Tornado, sub
culorile [i cu oamenii Italiei.
Salutul din aer al aviatorilor s-a
\ncheiat cu survolul unei trilule de
MiG-uri 21 LanceR. „Baza Aerian`
Bac`u desf`[oar` un exerci]iu
bilateral rom#no-italian cu ac]iuni
de lupt` simulat`, pe tot cerul

Moldovei. Antrenamentele noastre
\mpreun` cu italienii se deruleaz`
\n vederea preg`tirii unei escadrile
interoperabile, care din 2008 va
putea ac]iona sub comand` NATO,
oriunde pe glob”, declara la acel
moment generalul de flotil`
aerian` Virgil Ristea.

Comandor
DUMITRU BERBUNSCHI

MIHAELA ILIESCU –
Biroul rela]ii publice – SMFA




