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PER  ASPERA

AD  ASTRA

Misiunile For]elor Aeriene Rom#ne pe timp de pace sunt definite
pentru a realiza men]inerea integrit`]ii spa]iului aerian na]ional [i
protejarea unor obiective vitale \mpotriva atacurilor aeriene [i sunt
realizate prin func]iile de supraveghere aerian` [i de Poli]ie Aerian`,
pentru men]inerea securit`]ii spa]iului aerian na]ional.

|n situa]ii de criz` [i de r`zboi, For]ele Aeriene Rom#ne \[i
amplific` ac]iunile pentru ap`rarea popula]iei, obiectivelor vitale [i

a trupelor \mpotriva atacurilor aeriene, provoc#nd pierderi maxime
for]elor aeriene inamice, prin uzur` [i participarea la crearea unei
situa]ii aeriene favorabile.

Subsistemul de for]e cuprinde ansamblul structurilor specializate
pentru misiuni de ap`rare aerian` din For]ele Aeriene, For]ele
Terestre [i For]ele Navale, destinate pentru localizarea, urm`rirea
[i identificarea mijloacelor aeriene, precum [i pentru interceptarea
[i combaterea mijloacelor aeriene ostile.
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Ca pilot militar, urc#nd \n
alt avion dec#t cel care te-a

consacrat ca lupt`tor aerian,
seam`n` cu o via]` luat` de
la cap`t. Iar dac` acest
nou avion vine dintr-o alt`
lume dec#t cel vechi,
dac` filozofia zborului

s`u se bazeaz` pe alte principii, atunci ai
ocazia s` te na[ti înc` o dat`, într-un alt
“genom” al cabinei [i pe o alt` linie
aerodinamic` [i de foc, sub un travaliu
aproape chinuitor. Pentru c` acum, la a doua
na[tere, e[ti con[tient de travaliu [i \l resim]i
în întregime, travers#ndu-]i resorturile min]ii
[i încheieturile sufletului.

Na[terea aceasta, pentru tine, zbur`torul
care ai  “b`t`torit ” cerul \n alte avioane, tot-
deauna va avea o particularitate bizar` [i, \n
ascuns, chinuitoare: poate s` ]in` c#t restul
vie]ii tale de zbur`tor. Adic`, foarte mult.
Iar diferen]ele te voi ]intui \ntr-o t`cere
resemnat`, cu aer de om matur, atunci c#nd

vei vedea c` nu-]i mai aplaud` nimeni nici
“gânguritul” primelor ateriz`ri, nici mersul
“de-a bu[ilea” prin misiunile de lupt` noi,
sau primii pa[i în picioare, drept, printre
oameni [i avioane. Nu va mai “înghe]a”
nimeni, ca instructorul de zbor de alt` dat`,
când avionul va p`rea c` o ia razna [i din
aer vei rosti cu glas tremurat primul “caz
special”, [i nu va petrece nimeni zile p`g#ne
[i nop]i albe la c`p`tâiul t`u când vei traversa
purgatoriul procedurilor de urgen]`. Nu va
mai fi l#ng` tine instructorul-doic`, s` poat`
orice, s`-]i alunge spaimele, s`-]i dea coroni]`
la botezul zborului. Nu te va ridica nimeni
de vei c`dea: e[ti mare, acum.

Poate de asta, na[terea într-un alt avion
seam`n` mai mult cu o boal`, al c`rei leac
este aerodromul. Numai acolo zborurile se
adun` unul cu altul, se-ncheag` dureros [i
parc`-nve]i, înainte de toate, s` spui  “acas`“.
Poate de aceea, pe aerodromul lor, pilo]ii
par mai optimi[ti. Sim]urile noastre pl`tesc
vam` travaliului interior, iar \n zorii
\nceputului nu distingem nimic din “promi-
siunile” zborurilor viitoare, nu în]elegem
portativul unui alt fel de via]`, r`m#n#ndu-
ne \n urechi [i curg#ndu-ne \n suflet cântecul
de siren` al trecutului, al r`d`cinilor.

Iar ca acest chin s` nu dureze, eu cred
c` este necesar un punct [i de la cap`t!

Comandor
DUMITRU BERBUNSCHI

REna[tereaREna[terea
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Când e var` la malul m`rii [i soarele str`luce[te din plin, când briza [i mirosul de sare înfierbânt` imagina]ia,
iar visele tind s` câ[tige conturul realit`]ii, atunci începem s` facem planuri de vacan]` [i s` ne gândim la
relaxare, la destindere, la ruperea de rutina [i grijile cotidiene. Tocmai de aceea, vara ce se apropie promite s`
înceap` frumos, cu un nou regal al avia]iei la Mihail Kog`lniceanu, „Magie pe Cer”, pe data de 28 iunie.

De ce „Magie”?
Împ`timi]ii de avia]ie care au avut privilegiul s` se lase fermeca]i de visul zborului la superlativ, oferit de

spectacolul aerian RoIAS-2006, pot s`-[i fac` planuri pentru un nou eveniment de referin]` în istoria show-
urilor aeriene din România: renumita forma]ie de înalt` acroba]ie aerian` a For]elor Aeriene ale S.U.A.,
ThunderbirdsThunderbirdsThunderbirdsThunderbirdsThunderbirds TTTTTeameameameameam, revine pe cerul României dup` 11 ani, cu ale sale 6 faimoase F-16C, în cadrul unui turneu
european prilejuit de împlinirea a 60 de ani de la înfiin]area U.S.Air Force, promi]ând o demonstra]ie care taie
r`suflarea, în cadrul unui spectacol aerian unic.

Având un program de zbor care se întinde pe mai mult de patru ore, spectacolul aerian „Magie pe Cer” va
include demonstra]ii de înalt` spectaculozitate oferite de aeronavele MiG-21 LanceR [i I.A.R.-99 {oim, b`trânul
L-39 Albatros într-un binemeritat zbor de „la revedere”, prilejuit de ie[irea din serviciul For]ele Aeriene Române,
aeronavele ultrau[oare ale Aeroclubului României [i para[uti[tii militari care vor împlini spectacolul, îndrept`]indu-
ne s` credem c` emfaza din titlul „Magie pe Cer” este numai aparent`.

V` a[tept`m la Mihail Kog`lniceanu, pe 28 iunie! Detalii [i informa]ii „la cald”, în scurt timp, pe www.roaf.ro.

Maior dr. ing. AUGUSTIN SPERIL~

“MAGIE PE CER”

|n data de 08 mai a.c., la
sediul Statului Major al
For]elor Aeriene, s-a desf`-
[urat \nt#lnirea anual` a
ata[a]ilor militari \n Rom#nia
cu [eful For]elor Aeriene
Rom#ne, generalul loco-generalul loco-generalul loco-generalul loco-generalul loco-
tenent Constantin Croitorutenent Constantin Croitorutenent Constantin Croitorutenent Constantin Croitorutenent Constantin Croitoru.

Pe agenda \nt#lnirii s-au
aflat elemente referitoare la
structura de organizare a
For]elor Aeriene, misiunile [i
obiectivele acestora, pro-
gramele de restructurare a institu]iei, posibilit`]ile
de achizi]ionare a noului avion de lupt` multirol, alte
programe de dezvoltare [i achizi]ii.

On the 8th day of may, at the Romanian Air
Forces Headquarter, has been took placed the anual
meeting between the chief of staff of the Air Forces
and the military attache.

On the agenda has been placed a few elements
such as the organic structure of Romanian Air
Forces, their missions and objectives, the
reorganization process of the institution, posibilities
of new multirol combat aircraft acquisition, another
development and procurement programs.

Plutonier-major SORIN S~FTOIU

“MAGIC ON THE SKY”

The Thunderbirds Team comes back
on the Romania’s sky after 11 years, with
its 6 famous F-16C, within the European
Tour, occasioned by the celebration of
the U.S. Air Force 60th Anniversary. The
team promises a breathless demons-
tration within a unique air show.

ATA{A}II MILITARI, |N VIZIT~ LA STATUL
MAJOR AL FOR}ELOR AERIENE

http://www.roaf.ro/ro/thunderbirds/airshow.php
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– Domnule general-locotenent, v`
aduce]i aminte ce anume v-a
determinat s` v` dori]i o carier` de
pilot?

– Este foarte greu de spus. |n copil`ria
mea auzeam deseori vuietul aeronavelor
de transport care survolau Ploie[tiul. Este
posibil ca acesta s` fie unul dintre lucrurile
care, \n mod incon[tient probabil, m-au
determinat s`-mi doresc o carier` de pilot.
Ceea ce [tiu sigur este faptul c` \n clasa a
XII-a, \n calitate de elev al liceului militar,
nu am avut dec#t o singur` op]iune: aceea
de pilot. Tot \n acel an, am avut ocazia s`
zbor, pentru prima dat`, \n cadrul
aeroclubului “Gheorghe B`nciulescu”, din
Ploie[ti. Ulterior, au urmat o serie de prime
zboruri: zborul unui avion militar, zborul
unui supersonic, zborul unui avion de
v#n`toare-bombardament, zborul unui
elicopter etc. Fiecare \n parte a echivalat
cu un vis \mplinit. Dac` nu reu[eam ca pilot
ar fi fost un moment foarte dificil pentru
mine, deoarece nu [tiu dac` a[ fi continuat
cariera militar` \ntr-o alt` specialitate. |ns`,
din fericire, m` num`r printre cei noroco[i,
\ntruc#t am avut o singur` op]iune [i
destinul a f`cut s` m` bucur din plin de
acea op]iune.

– C#t de mare poate fi “frumoasa
nebunie a zborului”? {i ce sacrificii
presupune acest lucru?

– P#n` \ntr-at#t \nc#t s` se \mpleteasc`
\ntr-un destin. Un destin plin de satisfac]ii
[i de \mpliniri, dar [i un destin \n care cei
dragi ]ie sunt condamna]i s` sufere, poate
mai mult dec#t tu, ca pilot, \]i po]i imagina.
Bucuria pe care un pilot o simte \n
momentul zborului este pl`tit` foarte scump
de cei dragi cu clipe care, uneori, par a dura

“FRUMOASA NEBUNIE A ZBORULUI”,
|MPLETIT~ |N DESTIN

Generalul locotenent ConstantinGeneralul locotenent ConstantinGeneralul locotenent ConstantinGeneralul locotenent ConstantinGeneralul locotenent Constantin
CroitoruCroitoruCroitoruCroitoruCroitoru, [eful For]elor Aeriene, a
executat, \n data de 25 aprilie a.c.,
ultimul zbor \n calitate de pilot de
aeronave militare. Este vorba de o
limitare datorit` v#rstei, impus` de
legisla]ia \n vigoare. Cu o vast`
experien]` \n calitate de pilot,
acumul#nd peste 1.500 de ore de
zbor pe diferite tipuri de aeronave
(MiG-15, MiG-21 LanceR, MiG-29,
HONG-5, IAR-316), liderul For]elor
Aeriene a fost felicitat camaradere[te
la aterizare de colegii [i subordona]ii
din Statul Major al For]elor Aeriene [i
din Baza 90 Transport Aerian. Cu to]ii
au ]inut s`-i fie al`turi, \n acest
moment de \mplinire profesional`,
comandantului care, de-a lungul unei
impresionante cariere, [i-a l`sat
amprenta asupra institu]iei at#t din
postura diferitelor func]ii de decizie
pe care le-a \ndeplinit, c#t [i din
postura de pilot.

“FRUMOASA NEBUNIE A ZBORULUI”,
|MPLETIT~ |N DESTIN

That “Divine Madness of
Flying” Interwoven with

the Destiny
Lieutenant General Constantin

Croitoru, Chief of Romanian Air Forces

performed his last flight as a military

aircraft pilot on 25th of April. It is only the

en-force law which places age-related

limits. His experience amounting to over

1,500 flying hours, including knowledge

and skill acquired from learning about,

training on and flying MiG-15, MiG-21

LanceR, MiG-29, HONG-5, IAR-316

aircraft, is his legacy passed on to all those

fellow officers and subordinates who

welcome and comradely shook hands with

him when landing on the 90th Airlift Base

runway.  They all wanted to be there and

share that turning-point full of intense

satisfaction and professional fulfillment.

They wanted to be there to honor a

commander who, during an impressive

career both of a decision-maker and a pilot,

has left his footprints on the entire

organization.

That “Divine Madness of
Flying” Interwoven with

the Destiny

Loc]iitorul [efului SMFA, generalul locotenent Lauren]iu
Maftei, \l felicit` pe liderul For]elor Aeriene pentru o

carier` de excep]ie \n calitate de pilot
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o eternitate. De aceea vreau
s`-i mul]umesc [i pe aceast`
cale so]iei, doamnei mele,
pentru c` m-a \n]eles [i m-a
sprijinit \ntotdeauna, uneori
poate mai mult dec#t a[ fi
sperat.

– V-a]i g#ndit la ceva
anume pe parcursul acestui
ultim zbor?

– |ntotdeauna parc` este un
f`cut ca momentele pl`cute \ntr-
o via]`, acele clipe care te fac
s`-]i spui, \n sinea ta, c` via]a
este frumoas` [i merit` tr`it`,
vin mai devreme [i trec mai
repede dec#t ne-am dori. Oric#t
]i-ai dori s` opre[ti timpul \n loc
m`car pentru o clip`, oric#t ]i-ai
dori s` nu la[i o bucurie s`
alunece pe patina timpului, nu
r`m#i dec#t cu senza]ia sisific`
a necesit`]ii unui nou \nceput.

Este extrem de greu s` [tii c` te afli
pentru ultima dat` la man[a unui avion. Am
\ncercat, pe parcursul acestui zbor, s`-mi
rememorez cariera de pilot. S` [tii c` dup`
36 de ani de pilotaj trebuie s`-]i iei la
revedere de la aparatul de zbor, sim]i c`
se rupe o parte din tine. O parte din sufletul
t`u r`m#ne, cumva, al`turi de avion. Este
un pre] destul de mare, pe care trebuie
s`-l pl`te[ti. Dar \l pl`tesc cu mare bucurie,

deoarece c#te o p`rticic` din toate aero-
navele pe care le-am zburat au r`mas,
\ntr-un fel sau altul, \n sufletul meu.

– Exist` ceva ce a]i dorit s` realiza]i,
ca pilot, [i nu a]i reu[it?

– |ntotdeauna exist` un anumit nivel
care poate fi dep`[it. Ca pilot, \ns`, sunt
convins c` mi-am \ndeplinit de fiecare dat`

Sunt pu]ini oamenii care, privind
retrospectiv, ar putea oferi un r`spuns

referitor la una dintre cele mai importante
alegeri f`cute \n via]`, [i anume,

alegerea meseriei. Sigur, exist` o
sumedenie de justific`ri absolut logice

pentru alegerea oric`reia dintre meserii,
dar e greu s` spui care a fost impulsul ce
te-a determinat s` o alegi pe una anume.

{i mai pu]ini sunt cei care, \n societatea
actual`, reu[esc s` r`m#n` fideli

aceleia[i meserii pe care au ales-o prima
dat`. Trebuie s` fie vorba ori de noroc,

ori de faptul c` au [tiut exact ce anume
au vrut de la via]`. Iar generalul

locotenent Croitoru este de p`rere c`
“succesul presupune munc`, mult`

munc`“.
Pilo]ii reprezint`, cu siguran]`, una din

categoriile profesionale care nu-[i
schimb` meseria dec#t \n mod fortuit. O

dat` ce ai apucat s` \mbr`]i[ezi cu
privirea p`m#ntul, ]inut fiind \n poal` de

necuprinsul cerului, este imposibil s` mai
renun]i la o astfel de bucurie. Fiece

aterizare nu \nseamn` dec#t startul unei
num`r`tori inverse, pitit` par[iv \n

subcon[tient, p#n` la clipa urm`toarei
decol`ri.

obiectivele de performan]` pentru oricare
dintre etapele parcurse. Sper, ca [i \n
calitate de comandant, s` am satisfac]ii cel
pu]in la fel de mari precum am avut ca pilot.

– Ce le dori]i pilo]ilor mai tineri?

– Ca pilot, le doresc s` aib` \mpliniri cel
pu]in de c#te am avut [i eu parte. Iar
num`rul de decol`ri s` fie \ntotdeauna egal
cu cel al ateriz`rilor. |n calitate de

comandant, \i asigur c`-mi voi folosi \ntreaga
experien]` pe care am acumulat-o \n cariera
mea, precum [i toate resursele de care voi
dispune pentru a fi m#ndri c` sunt pilo]i ai
For]elor Aeriene Rom#ne.

– V` mul]umesc foarte mult,
domnule general-locotenent!

C`pitan MIRCEA BARAC

CR@NGUL ALBASTRU

Iubite,
Ce limpede se vede inima ta,
De aici,
Din cr#ngul albastru,
|n care-am poposit
|n sf#r[it!
Ai fost, mereu,
Fream`t, vuiet, sclipire de-o]el
|n c`utarea soarelui [i-a ploii;
Te-ai contopit cu argintul aripei,
Dilat#nd pleoapa clipei.
Ai nins,
Cu flori de cire[
Cartea vie]ii,
{i-ai adus dimine]ii nimb \nsorit!
Fii binevenit,
Aici,
|n cr#ngul albastru,
|n care-am poposit,
|n sf#r[it!
Prime[te,
Rou`-nou` \n cupa iubirii de dor.
Fie-]i clipa, r`gaz de visare.
Iar floarea-cire[.
S` ne ning`, iubite
Cu lini[te.

25 aprilie 2007
EVELYNE CROITORU

Bucuria ultimului zbor

Un moment de povestit
nepo]ilor la gura sobei...
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O delega]ie militar` condus` de comandantul
Componentei Aeriene NATO de la Izmir, generalulgeneralulgeneralulgeneralulgeneralul
locotenent Maurice Lee McFann Jrlocotenent Maurice Lee McFann Jrlocotenent Maurice Lee McFann Jrlocotenent Maurice Lee McFann Jrlocotenent Maurice Lee McFann Jr.,.,.,.,., a efectuat,
\n perioada 16–19 aprilie a.c., o vizit` de lucru \n
Rom#nia, la invita]ia [efului Statului Major al
For]elor Aeriene Rom#ne, generalul locotenentgeneralul locotenentgeneralul locotenentgeneralul locotenentgeneralul locotenent
Constantin Croitoru.Constantin Croitoru.Constantin Croitoru.Constantin Croitoru.Constantin Croitoru.

Vizita delega]iei NATO a avut ca scop principal
eviden]ierea aspectelor referitoare la integrarea
For]elor Aeriene Rom#ne \n structurile aliate din
zona de responsabilitate a CC Air Izmir [i
asigurarea serviciului Poli]ie Aerian` \n cadrul
Sistemului Integrat de Ap`rare Aerian` al Alian]ei
– NATINADS.

Activitatea a cuprins o serie de \nt#lniri [i
discu]ii ale oficialilor condu[i de generalul McFann
cu conducerea Ministerului Ap`r`rii, Statului Major
General [i Statului Major al For]elor Aeriene.
Totodat`, agenda activit`]ii a inclus vizitarea
Comandamentului Opera]ional Aerian Principal [i
a Bazelor Fete[ti [i Mihail Kog`lniceanu.

La sediul Statului Major al For]elor Aeriene,
oaspe]ilor le-au fost prezentate principalele aspecte
referitoare la procesele de transformare [i
modernizare a For]elor Aeriene, eforturile de
integrare \n structurile euro-atlantice [i de atingere
a unui nivel ridicat al interoperabilit`]ii, cu accent
pe capabilit`]ile opera]ionale actuale [i modul de
\ndeplinire a misiunilor specifice \n cadrul

Comandantul Componentei Aeriene
NATO de la Izmir

a fost oaspetele For]elor Aeriene Rom#ne
Sistemului Integrat NATO de Ap`rare Aerian` –
NATINADS.

|n cadrul vizitei efectuate la Baza 86 Aerian`,
delega]iei oaspete i-au fost prezentate principalele
aspecte referitoare la pozi]ia geografic` a bazei \n
raport cu alte aerodromuri [i poligoane din regiune,
misiunile \ndeplinite [i preg`tirea personalului.
Oficialii NATO au fost interesa]i, \n mod deosebit,
de programul de preg`tire a pilo]ilor bazei [i de
nivelul de interoperabilitate atins, av#nd \n vedere
faptul c` ace[tia execut` serviciul Poli]ie Aerian`
\n zona de responsabilitate a CC Air Izmir.

La Baza Aerian` Mihail Kog`lniceanu au fost
prezentate elementele majore de infrastructur`
aflate \n curs de modernizare pentru sus]inerea
activit`]ilor comune ce urmeaz` s` fie derulate aici
de For]ele Aeriene Rom#ne [i USAFE. Membrii
delega]iei au apreciat, \n mod deosebit, facilit`]ile
de preg`tire oferite de infrastructura \n dezvoltare
a bazei [i de posibilit`]ile de utilizare a spa]iului
aerian din aceast` zon`, ceea ce va oferi pilo]ilor
rom#ni o excelent` oportunitate pentru atingerea
\n timp scurt a unui bun nivel de interoperabilitate
cu for]ele aliate. |n acest context, generalul McFann

a fost interesat de posibilitatea ca aceast` baz`
aerian` s` g`zduiasc` \n viitor [i exerci]ii complexe
NATO.

|n cadrul vizitei efectuate la COAP, delega]iei
oaspete i-au fost prezentate principalele aspecte
referitoare la rolul [i locul acestei structuri \n cadrul
For]elor Aeriene, eforturile de integrare \n structurile
euro-atlantice [i de atingere a unui nivel ridicat de
interoperabilitate. Totodat`, delega]ia CC Air Izmir
a fost informat` asupra capabilit`]ilor opera]ionale
actuale, asigurate \n principal prin Centrul de
Raportare [i Control, structura definit` \n cadrul
COAP pentru \ndeplinirea misiunilor specifice \n
cadrul Sistemului Integrat NATO de Ap`rare
Aerian` – NATINADS.

Generalul McFann a luat not` de aspectele
prezentate [i a precizat c`, din pozi]ia sa de
comandant al structurilor aeriene aliate din zona
de Sud, va sprijini eforturile Rom#niei de integrare
deplin` \n structurile NATO [i va urm`ri urgentarea
solu]ion`rii problemelor care \nt#rzie acest proces.

Comandor ADRIAN CODI

Conferin]a NATO TACEVAL

|n perioada 02 – 04 mai a.c. s-a desf`[urat, la
Comandamentul Suprem al For]elor Aliate –
SHAPE, de la Mons, Belgia, Conferin]a NATO
TACEVAL.

Conferin]a a avut ca scop stabilirea
programului de evaluare tactic` pentru anii 2007 [i
2008, precum [i discutarea propunerilor privind
modificarea standardelor pe care trebuie s` le
\ndeplineasc` unit`]ile For]elor Aeriene puse la
dispozi]ia NATO de c`tre ]`rile membre ale
organiza]iei.

Pentru For]ele Aeriene Rom#ne, anul 2007
reprezint` anul de v#rf privind opera]ionalizarea
for]elor puse la dispozi]ia NATO. Astfel, un num`r
de nu mai pu]in de cinci astfel de obiective vor trebui
s` fie opera]ionale \n cursul acestui an: 1 escadril`
de aeronave MiG-21 LanceR varianta aer-sol; 1
patrul` de aeronave MiG-21 LanceR varianta aer-
aer; 1 escadril` de elicoptere de transport; 1

aeronav` de transport [i un modul EOD. Odat`
devenite opera]ionale, aceste for]e vor parcurge
procesul de afirmare impus de c`tre structurile
specializate ale Alian]ei, conform programului agreat
de Component Command Air Headquarters-Izmir.  CC
Air HQ-Izmir  este responsabil` de controlul,
planificarea, coordonarea [i executarea tuturor
misiunilor aeriene, reprezent#nd una dintre cele trei
componente de comand` ale  Joint Force Command
Headquarters (JFC HQ), din Napoli.

Acest aspect este deosebit de important,
deoarece \n momentul afirm`rii for]ei, aceasta poate
fi folosit` de c`tre NATO \n cadrul procesului de
planificare [i generare a for]elor participante \n
teatrele de opera]ii.

|n ceea ce prive[te cel de-al doilea punct al
conferin]ei, privind modificarea standardelor, trebuie
subliniat faptul c` se dore[te implementarea unor
noi niveluri de performan]` pentru For]ele Aeriene,
aspect datorat nivelului de ambi]ie al Alian]ei. |n
acest scop, se au \n vedere capabilit`]ile oferite de
noii membri, precum [i implicarea activ` a NRF –
For]a de R`spuns a NATO \n teatrele de opera]ii.

Stabilirea de noi standarde este, de asemenea,
un aspect foarte important, deoarece acestea vor
defini nivelul la care trebuie s` se afle capabilit`]ile
oferite de Rom#nia pentru sus]inerea eforturilor
Alian]ei.

Colonel Mihai Radu

From 2nd to 4th Mai, the NATO TACEVAL Con-
ference took place at the Supreme Headquarters Allied
Powers Europe - SHAPE in Mons, Belgium.

The conference aimed to establish the tactical
evaluation schedule for 2007 and 2008, as well as to
discuss the proposals regarding the modification of
standards which must be achieved by the Air Force
units set at NATO disposal by the Organization’s
members.

The Commander of the
NATO Air Component in
Izmir Was the Guest of

Romanian Air Force

A delegation led by the commander
of the NATO Air component in Izmir,
Lieutenant General Maurice Lee
McFann Jr., paid a visit in Romania,
from 16th to 19th April, invited by the
Chief of Romanian Air Force Staff,
Lieutenant General Constantin
Croitoru.
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|n perioada 02–04 mai a.c.,  o
delega]ie militar` condus` de [eful
Statului Major al For]elor Aeriene din

Vizita [efului Statului Major al For]elor
Aeriene din Fran]a

Fran]a, generalul Stéphane Abrial, a
efectuat o vizit` de lucru \n Rom#nia, la
invita]ia omologului s`u rom#n, gene-

ralul locotenent Constantin Croitoru.
|n cadrul discu]iilor dintre cei doi

oficiali  au fost abordate aspecte
referitoare la organizarea [i structura
actual` a For]elor Aeriene Rom#ne,
planuri de perspectiv` [i domenii de
reform`, prezentarea principalelor
categorii de tehnic` din dotare [i a
programelor de modernizare. De
asemenea, au fost abordate subiecte
precum stadiul de preg`tire [i opera]io-
nalizare al personalului [i structurilor
Statului Major al For]elor Aeriene,
precum [i modul de organizare [i
desf`[urare a procesului de formare,
instruire [i perfec]ionare a cadrelor
militare din For]ele Aeriene.

Totodat`, au fost prezentate
inform`ri cu privire la posibilit`]ile pe
care partea rom#n` le are pentru
asigurarea transportului strategic cu
aeronava C-130 Hercules, dar [i cu
privire la stadiul preg`tirii exerci]iului
rom#no-francez “Chasseur Accompli
2007”.

|n programul vizitei au fost incluse
deplas`ri la Baza 90 Transport Aerian,
Comandamentul Opera]ional Aerian
Principal [i Baza 86 Aerian`.

7

“Black Sea Defence and Aerospace –
BSDA 2007”

|n spa]iile Romaero B`neasa din Bucure[ti a fost deschis`, \n perioada 24–27
aprilie a.c., expozi]ia de tehnic` militar` “Black Sea Defence and Aerospace 2007”.
Aceasta a fost organizat` cu sprijinul Ministerului Ap`r`rii [i al Ambasadei Statelor
Unite ale Americii la Bucure[ti [i a reunit peste 165 de firme din 20 de ]̀ ri, produc t̀oare
de tehnic` militar` de ultim` genera]ie.

BSDA 2007 a fost structurat` pe dou` paliere, astfel: industria de ap`rare [i
cea de securitate privat` – avia]ia civil`, ap`rarea aerian`, ap`rarea terestr`,
ap`rarea maritim`, securitatea na]ional` [i securitatea privat` constituind temele
vizate de eveniment.

Printre participan]ii interna]ionali la expozi]ie s-au num`rat produc`tori de talie
mondial` \n domeniul aerospa]ial, precum “Alenia Aeronautica” – Italia (produc`tor
al aparatului de zbor C-27J de transport militar [i un partener important \n programul

avionului de lupt` Eurofighter Typhoon, care a [i fost prezentat, \n premier`, Centrul
de testare al For]elor Aeriene Italiene oferind demonstra]ii de zbor cu acest avion de
v#n`toare); “EADS Casa” – Spania; “Gripen/SAAB” – Suedia etc.

Rom#nia a fost reprezentat` \n cadrul expozi]iei de numeroase companii, at#t
produc`toare, c#t [i integratoare de servicii, din industria aeronautic` (Aerofina,
Aerostar, Aeroteh, Avioane Craiova, Romaero, Turbomecanica), de ap`rare (C.N.
Romarm, Electromagnetica, Elprof, I.O.R., Pro Optica, MFA Mizil, Roman [.a.) [i
securitate (Helinik, Syscom 18, Tehnosec, Tehnosys sau UTI).

Expozi]ia a mai pus la dispozi]ia participan]ilor un program complex de \nt#lniri
de afaceri, \ntrevederi [i discu]ii business-to-business, conferin]e [i dezbateri din
domeniul ap`r`rii, precum [i prezent`ri de tehnologie de ultim` or`, at#t din partea
rom#n`, c#t [i din cea str`in`.

Muzeul Avia]iei Rom#ne din Bucure[ti [i Asocia]ia Rom#n` pentru Propaganda
[i Istoria Aeronauticii (A.R.P.I.A.) – filiala Bac`u, \n colaborare cu Complexul Muzeal
“Iulian Antonescu”, Baza 95 Aerian` [i AEROSTAR Bac`u, au organizat, \n data de
20 aprilie a.c., un simpozion [i vernisajul unei expozi]ii de fotografii-document, “Aripi
\n furtun`“, pe tema “Participarea Aeronauticii Rom#ne la Campania din 1917”.

|n cuv#ntarea sa, generalul de flotil` aerian` (r) Nicolae Petrescu, pre[edintele
filialei A.R.P.I.A. din Bac`u [i amfitrionul acestei ac]iuni, a evocat importan]a expozi]iei:
“|n colaborare cu speciali[tii Muzeului Avia]iei Rom#ne am \ncercat s` aducem \n
fa]a publicului b`c`uan aspecte inedite din luptele aeriene care s-au purtat \n Primul
R`zboi Mondial. De[i numeric redus`, flotila aerian` a Armatei Rom#ne a scris
adev`rate pagini de istorie peste care, din nefericire, s-a a[ternut praful uit`rii. Sper`m
c` publicul receptiv din Bac`u va remarca str`duin]a noastr` de a scoate la iveal`
noi momente din activitatea aeronautic` din perioada 1916–1917".

|n cadrul expozi]iei au fost expuse 17 panouri cu explica]ii [i fotografii legate de
cele mai importante evenimente [i aspecte ale aeronauticii Rom#niei \n Primul R`zboi
Mondial (brevete de pilot, carnete de zbor, brevete privind acordarea unor decora]ii),
12 portrete ale aviatorilor decora]i cu Ordinul “Mihai Viteazul”, tablouri ale pictorului
{erban Ionescu, dou` machete de avion (Bleriot [i Farman 40), bro[ura “Observa]iuni
[i \nv`]`minte din r`zboiul european”, xerocopii legate de activitatea aviatorului Vasile
Niculescu, xerocopii pentru vitrina “Cultul eroilor” etc.

“ARIPI |N FUR“ARIPI |N FUR“ARIPI |N FUR“ARIPI |N FUR“ARIPI |N FURTUN~”TUN~”TUN~”TUN~”TUN~”

Pagin` realizat` de c`pitan MIRCEA BARAC

The Chief of the French Air Force Staff visits Romania

From 2nd to 4th Mai 2007, a military delegation led by the Chief of the French Air
Force Staff, General Stéphane Abrial, paid a visit in Romania, invited by his Romanian
homologue, Lieutenant General Constantin Croitoru.
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Veterani de r`zboi din
F o r ] e l e  A e r i e n e ,
pre[edin] i  de f i l ia le

jude]ene [ i  de sectoare a le
Capi ta le i  au par t i -
cipat, al`turi de fo[ti
camarazi din celelalte
arme, la Conferin]a
Asocia]iei Na]ionale a
Veteranilor de R`z-
boi, desf`[urat` la
Cercul Militar Na]ional.

Problemele abordate \n infor-
marea prezenta t`  de pre[e -
dintele A.N.V.R., generalul (r)
Marin Dragnea, [i \n interven]iile
celor prezen]i au vizat \mbun`-
t` ] i rea  preveder i lo r  leg i lo r
referitoare la situa]ia veteranilor,
invalizilor, v`duvelor de r`zboi [i

v`duvelor de veterani. Este vorba
de m`rirea rentelor [i indemni-
za]iilor de r`zboi; scutirea de taxe
[i impozite; asigurarea medica-

mentelor [i tratamentului medical
gratuit; sporirea pensiilor mici;
rezolvarea problemelor privitoare
la \mpropriet`rirea celor decora]i
cu ordine [i medalii de r`zboi [i
v#nzarea apartamentelor ( imo-
bilelor) construite de stat vetera-
nilor care locuiesc cu chirie, de
30–40 de ani [.a.

Se au \n  vedere ,  de ase -
menea, veteranii decora]i cu
“Crucea Comemorativ` a celui
de-al Doilea R`zboi Mondial,

1941–1945”, pentru
care s-a solicitat m`ri-
rea rentei la 50 la sut`
din solda de grad a
unui sublocotenent.

Par t i c ipan] i i  au
adoptat un Apel c`tre

toate institu]i i le centrale ale
s ta tu lu i ,  l ider i i  [ i  par t ide le
politice, care \ndeamn` la bun`
\n]elegere, oprirea vrajbei, urii,
dezbin`rii, r`zbun`rilor, r`fu-
ielilor [i intrigilor.

Comandor (r) PETRE B@N~

MAI BINE PENTRU
VETERANI

MAI BINE PENTRU
VETERANI

O delega]ie de studen]i din
Academia For]elor Aeriene Rom#ne,
condus` de locotenentullocotenentullocotenentullocotenentullocotenentul AlexandruAlexandruAlexandruAlexandruAlexandru
RomanRomanRomanRomanRoman [i compus` din stud. sg. maj.stud. sg. maj.stud. sg. maj.stud. sg. maj.stud. sg. maj.
M`d`lina PetrescuM`d`lina PetrescuM`d`lina PetrescuM`d`lina PetrescuM`d`lina Petrescu, stud. cap. Mariusstud. cap. Mariusstud. cap. Mariusstud. cap. Mariusstud. cap. Marius
CosteiuCosteiuCosteiuCosteiuCosteiu [i stud. frt. stud. frt. stud. frt. stud. frt. stud. frt. Andrei Zaharia,Andrei Zaharia,Andrei Zaharia,Andrei Zaharia,Andrei Zaharia, a

efectuat, \n cursul lunii aprilie, o vizit`
la Academia Regal` Militar` din Olanda,
\n baza unui schimb de experien]` ce
exist` \ntre cele dou` institu]ii de mai
mul]i ani.

|n cadrul vizitei, au avut loc o serie
de discu]ii referitoare la organizarea,
structura [i con]inutul \nv`]`m#ntului de
formare a ofi]erilor din For]ele Aeriene
ale Olandei, aspectele ce merit`
re]inute fiind urm`toarele: \n Aca-
demia Regal` Militar` din Olanda sunt
preg`ti]i ofi]eri din toate armele [i
specializ`rile; studen]ii din arma
avia]ie navigan]i (pilo]i) desf`[oar`
primul an de studii \n cadrul Academiei,
urm#nd cursuri de preg`tire teoretic`
general` [i de specialitate; studen]ii
din anii II [i III execut` preg`tirea
practic` de specialitate \n baze aeriene
pe avionul cu elice Pilatus PC–7, iar
preg`tirea \n vederea exploat`rii
avionului de v#n`toare F–16 se

execut` \n Statele Unite ale Americii,
pe o perioad` de 1 an, \n cadrul unui
program de preg`tire bilateral` a
pilo]ilor; con]inutul \nv`]`m#ntului din
academie cuprinde, la \nceputul
primului an de studiu, o perioad` de
preg`tire militar` de baz` (19 s`pt`-
m#ni), \n cadrul c`reia sunt organizate
[i cursuri de supravie]uire \n condi]ii
climaterice extreme (1 s`pt`m#n`);

programul cade]ilor din cadrul
Academiei Regale din Olanda \ncepe
la ora 07.00 [i se \ncheie la ora 16.00
(pentru studen]ii din anii de studiu II, III
[i IV), \n vreme ce pentru studen]ii
anului \nt#i, programul este de 24 de
ore; \n cadrul academiei, studen]ii
beneficiaz` de anumite facilit`]i: club,
bar, sal` de sport, precum [i de anumite
cercuri culturale [i cursuri. Aceste
facilit`]i [i libert`]i de care beneficiaz`
cade]ii atrag dup` sine [i mai multe
responsabilit`]i, deoarece ei sunt cei
care organizeaz` toate activit`]ile
sportive, culturale [i de socializare, prin
intermediul Corpului Cade]ilor Militari –
o structur` cu statut juridic [i buget
propriu.

Programul activit`]ilor desf`[urate
a cuprins [i vizite la dou` baze militare,
respectiv: baza aerian` operativ` de la
Volkel [i Batalionul 44 infanterie
mecanizat` de la Harskamp. Cu

aceast` ocazia, delega]ia studen]ilor
rom#ni a putut vedea cum se realizeaz`
mentenan]a avionului F-16.

Tot \n cursul lunii aprilie, o alt`
delega]ie de studen]i de la Academia
For]elor Aeriene Rom#ne, condus` de
locotenentul Marius Bucuric`locotenentul Marius Bucuric`locotenentul Marius Bucuric`locotenentul Marius Bucuric`locotenentul Marius Bucuric` [i
compus` din stud. plt. Ciprian Negrustud. plt. Ciprian Negrustud. plt. Ciprian Negrustud. plt. Ciprian Negrustud. plt. Ciprian Negru,
stud. sg. maj. Vstud. sg. maj. Vstud. sg. maj. Vstud. sg. maj. Vstud. sg. maj. Violeta Duloiuioleta Duloiuioleta Duloiuioleta Duloiuioleta Duloiu, stud.stud.stud.stud.stud.
cap. Lucian Bogheancap. Lucian Bogheancap. Lucian Bogheancap. Lucian Bogheancap. Lucian Boghean [i stud. frt.stud. frt.stud. frt.stud. frt.stud. frt.
Andrei Blagu,Andrei Blagu,Andrei Blagu,Andrei Blagu,Andrei Blagu,  a efectuat o vizit` la
Academia For]elor Aeriene de la
Colorado Springs, SUA.

Principalele activit`]i desf`[urate
pe timpul vizitei au constat \n vizitarea
Academiei de la Colorado Springs,
discu]ii privind sistemul de formare a
ofi]erilor, participarea la activit`]i
specifice cade]ilor (activit`]i legate de
preg`tirea pentru zbor) [i vizitarea unor
obiective istorice, culturale [i turistice.

|n Academia For]elor Aeriene sunt
preg`ti]i ofi]eri pentru mai multe
specializ`ri, accentul pun#ndu-se pe
personalul navigant. Astfel, \nc` de la
admitere, to]i studen]ii sunt preg`ti]i
pentru a deveni personal navigant,
reparti]ia pe specialit`]i realiz#ndu-se
\n func]ie de r`spunsul studen]ilor la
cerin]ele statutului de pilot militar

(aptitudini medicale, familiarizarea cu
mediul de zbor, nivelul cuno[tin]elor
tehnice etc.) Pe \ntreg parcursul
studiilor \n Academie, singura categorie
de aeronave zburat` de cade]i este
planorul. Cade]ii din anii III [i IV sunt ei
\n[i[i instructori pentru cei din anul I
[i II.

Dup` absolvirea Academiei, unui
cadet (pilot) \i sunt necesari doi ani de
practic` (zbor pe diferite categorii de
aeronave) pentru a deveni pilot ope-
rativ.

Programul studen]ilor \n cadrul
Academiei For]elor Aeriene \ncepe la
ora 07.00 [i se \ncheie la ore diferite,
\n func]ie de anii de studiu. O aten]ie
deosebit` este acordat` preg`tirii
sportive, fiecare cadet fiind obligat, la
\nceputul anului I, s`-[i aleag` un sport
pe care-l va practica pe \ntreaga
perioad` a studiilor.

Pe timpul activit`]ii, studen]ii
rom#ni au avut ocazia s` viziteze baza
de instruc]ie, centrul de para[utism [i
aerodromul Academiei.

C`pitan MIRCEA BARAC

\n Olanda...\n Olanda...\n Olanda...\n Olanda...\n Olanda...

SCHIMB DE
EXPERIEN}~

............... [i \n Statele Unite[i \n Statele Unite[i \n Statele Unite[i \n Statele Unite[i \n Statele Unite
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S #mb`t`, 21 aprilie 2007, o nou`
 e t a p `  d i n  p r o c e s u l  d e
 profesionalizare a For]elor Aeri-

ene Rom#ne s-a derulat \n cadrul {colii de
Aplica]ie a categoriei de for]e, de la Boboc.
Prima promo]ie de solda]i [i grada]i
voluntari a depus Jur`m#ntul Militar,
marc#nd o etap` important` \n procesul
devenirii lor ca militari profesioni[ti.

Jur`m#ntul Militar depus s#mb`t` de
prima serie de solda]i [i grada]i voluntari din
For]ele Aeriene a respectat \ntocmai
algoritmul unui astfel de eveniment. P`rin]i,
bunici, prieteni, prietene
sau so]ii au luat drumul
{colii de Aplica]ie de la
Boboc pentru a fi martori la
eveniment. Din cadrul
general nu au lipsit repre-
zentan]ii Statului Major al
For]elor Aeriene, coman-
dantul [colii, generalul de
flotil` aerian` Liviu
Burhal`, soborul de preo]i,
reprezentan]i ai mass
media locale. De la introdu-
cerea Drapelului de Lupt`
\n forma]ie [i p#n` la defi-
larea acompaniat` \n
ropotele de aplauze ale
asisten]ei, totul s-a desf`-
[urat ca la carte. Cu toate

Prima promo]ie de solda]i [i grada]i
voluntari din For]ele Aeriene

a depus Jur`mântul Militar

a c e s t e a ,  pentru
militarii de carier`,
care au organizat [i
au participat la zeci
de astfel de eveni-
mente, dar [i pentru
reprezentan]ii mass
media, atmosfera nu
a fost cea cu care se
obi[nuiser`. Parc`
lipsea ceva... Nu, nu

fusese uitat vreun am`nunt. Pur [i simplu,
\nc`rc`tura emo]ional` era de cu totul alt`
natur`. |n locul familiilor reunite de o
desp`r]ire fortuit`, de data aceasta era vorba
de o revedere \n urma unei decizii proprii.
Lacrimile au l`sat locul privirilor pline de
speran]`, calculul celebrului a.m.r. a fost
\nlocuit de calculul perspectivei unei evolu]ii
profesionale c#t mai prolifice. Armata nu mai
era privit` drept un r`u necesar, ci chiar
[ansa  realiz`rii \n via]`. Existen]a unei astfel
de motiva]ii a transformat emo]iile greu
controlabile \n speran]e cu riscuri asumate.

Soldatul Robert Cioc este din Gala]i,
are 20 de ani [i nu are stagiul militar
satisf`cut. A ales cariera militar` cu speran]a
de a realiza ceva stabil [i de perspectiv` \n
via]`. S-a integrat foarte bine la specificul
militar [i nu a întâmpinat greut`]i, de[i
programul este diferit de cel de acas`.
P`rin]ii au fost foarte bucuro[i pentru
alegerea f`cut`, mai ales tat`l s`u, care a
r`mas fidel concep]iei: „Armata te face om”.
T#n`rul soldat prive[te cu mult` \ncredere

spre viitor, mai ales c` inten]ioneaz` s`
urmeze cursurile pe filier` indirect`, pentru
a deveni subofi]er.

Ionu] Toader are 25 de ani [i este din
Craiova. De[i a absolvit Facultatea de
Automobile Rutiere, a decis c` e mai \n]e-
lept s` urmeze o carier` militar`, datorit`
stabilit`]ii [i posibilit`]ii reale a evolu]iei
profesionale. Chiar cu riscul schimb`rii
garnizoanei de re[edin]`, aspect greu de
trecut cu vederea, \n prezent, de multe din
cadrele cu state vechi \n sistem.

C`pitan MIRCEA BARAC

“Ast`zi este o zi foarte important` pentru
institu]ia noastr`, dar [i pentru cei care au ales
s`-[i serveasc` ]ara. Via]a \n For]ele Aeriene
nu este deloc u[oar`. Dovad` este faptul c` o
parte din colegii dumneavoastr` au renun]at
foarte repede la ideea de a deveni solda]i [i
grada]i voluntari. M` bucur pentru voi, cei care
a]i ales s` continua]i, deoarece ave]i [ansa de
a realiza ceva frumos \n via]`.

|n strategia Ministerului Ap`r`rii, un loc
important \l ocup` profesionalizarea. Dumnea-
voastr` deschide]i un nou capitol \n istoria
armatei rom#ne din acest punct de vedere [i
trebuie s` fi]i m#ndri de acest lucru” – generalgeneralgeneralgeneralgeneral
de flotil` aerian`, Liviu Burhal`.de flotil` aerian`, Liviu Burhal`.de flotil` aerian`, Liviu Burhal`.de flotil` aerian`, Liviu Burhal`.de flotil` aerian`, Liviu Burhal`.

Nea Oprea a’ lui Mormoloc a fost fiu de chiaburi.
|n loc s` efectueze stagiul militar, a muncit trei ani

la canal. Acum se m#ndre[te
cu nepotul s`u, soldatul Ionel Mangalea

A new step in professionalizing the

Romanian Air Forces was made at the

Training School in Bobocu on Saturday,

21st of April 2007. The first contingent of

voluntary enlisted members solemnly

swore an oath of loyalty to Romania and

Romanian Armed Forces and, thus,

marking a major juncture in their

development as professional military staff.

The First Contingent
of Air Force Enlisted

Members Took the
Military Oath

The First Contingent
of Air Force Enlisted

Members Took the
Military Oath

Prima promo]ie de solda]i [i grada]i
voluntari din For]ele Aeriene

a depus Jur`mântul Militar
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SNIPER LANCE 2007

For]ele Aeriene Române au participat, în
perioada 23 aprilie – 4 mai a.c., la exerci]iul de
zbor în comun cu For]ele Aeriene ale SUA \n
Europa – USAFE, “SNIPER LANCE 2007”,
g`zduit de aerodromul Mihail Kog`lniceanu.
Exerci]iul a avut ca principal scop exersarea în
comun a tacticilor [i procedurilor NATO
asociate luptei aeriene manevriere la viteze [i
\n`l]imi variate, aplicarea procedurilor de
dislocare [i asigurare logistic`, promovarea
încrederii reciproce [i a cooper`rii între cele
dou` ]`ri participante.

For]ele Aeriene Române au participat la
exerci]iu cu 12 aeronave MiG-21 LanceR,
apar]inând Bazei 86 Aeriene de la Fete[ti, iar
For]ele Aeriene ale SUA din Europa – cu 12
aeronave F-15 “Eagle”, apar]inând Escadrilei
493/Aripa 48, sta]ionat` în Baza Aerian`
Lakenheath, precum [i dou` aeronave KC-135
„Stratotanker”, apar]inând Bazei Aeriene de la
Mildenhall.

Escadrilele apar]inând Bazei 86
Aeriene, execut` misiuni de ap`rare a
spa]iului aerian na]ional [i misiuni în
sprijinul for]elor terestre în zona de
responsabilitate. Începând cu anul 2004, baza
execut` serviciul 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.

Escadrila 493 este în m`sur` s`
execute misiuni de ap`rare aerian` în
sprijinul For]elor Aeriene ale SUA în Europa
(USAFE), Comandamentului Trupelor
Americane în Europa (USEUCOM) [i
Alian]ei Nord-Atlantice (NATO). Posed` cele
mai moderne sisteme de lupt` aer-aer [i de
identificare. Este capabil` s` se disloce \ntr-
un timp foarte scurt [i s` execute misiuni de
sprijin oriunde pe glob.

Deta[amentul românesc a fost condus de
comandorul Dan Buciuman – coman-

dantul Bazei 86 Aeriene, iar deta[amentul
american – de locotenent colonelul Wills
Craig. Resursele umane disponibile pentru
exerci]iul comun au fost de aproximativ 200
de militari americani [i 250 de militari
rom#ni. Exerci]iul din acest an este primul
din seria celor care se desf`[oar` dup`
adoptarea legii care ratific` „Acordul dintre
România [i Statele Unite ale Americii privind
activit`]ile for]elor Statelor Unite sta]ionate
pe teritoriul României”, semnat la Bucure[ti,
la 6 decembrie 2005.

Tactica lupteiTactica lupteiTactica lupteiTactica lupteiTactica luptei

aeriene apropiateaeriene apropiateaeriene apropiateaeriene apropiateaeriene apropiate

Timp de 12 zile, pilo]ii români [i
americani s-au antrenat în comun, înv`]#nd
unii de la ceilal]i, \ntr-un schimb de
experien]` necesar [i util provoc`rilor
viitoare, pentru a putea face fa]` diferitelor
ac]iuni impuse de NATO. Avioanele au
executat zboruri \n forma]ie, inclusiv cu
echipaje mixte, precum [i antrenamente de
lupt` aerian` cu dou` sau patru aeronave.

„Nici unul dintre pilo]ii americani nu a
zburat cu MiG-ul 21. Acest exerci]iu ne-a
oferit ocazia de a ne antrena \n compania unui
aparat de zbor diferit. Dup` ce ne-am
antrenat cu pilo]ii rom#ni timp de dou`
s`pt`m#ni, sunt convins c`, dac` am coopera
din punct de vedere opera]ional, ne-am
integra f`r` nici un fel de probleme. Pilo]ii
rom#ni sunt la fel ca orice alt pilot de
v#n`toare, \nva]` din greu de la oricine [i sunt
pilo]i excelen]i. O dat` cu introducerea \n

SNIPER LANCE 2007

Romanian Air Force took part in the flying
exercise “Sniper Lance 2007”, performed jointly
with United States Air Force in Europe – USAFE
from 23rd April to 4th Mai, on the Mihail
Kogalniceanu airfield. The exercise aimed to
commonly practice the NATO tactics and
procedures associated to the air combat at
various speeds and heights, to apply the
deployment and logistic insurance procedures
and promote the mutual trust and cooperation
between the two participant countries.

Romanian Air Force took part in the exercise
with 12 MiG-21 LanceR aircraft, belonging to the
86th Airbase Fetesti and the USA Air Force in
Europe with 12 F-15 “Eagle” aircraft, from 493rd

Squadron/ 48th Wing, stationing in the Lakenheath
Airbase, and 2 KC-135 “Stratotanker” aircraft,
from Mildenhall Airbase.

The squadrons belonging to the 86th Airbase
perform missions of national air defense and
support missions for the Army within the
responsibility area. Beginning on 2004, the airbase

performs the “Air Police” service under NATO
command, in peacetime, as an incorporated
part of the common air defense, with the
purpose of maintaining the air integrity.

The 493rd Squadron is able to perform
support air defense missions for USA Air
Force in Europe (USAFE), United States
European Command (USEUCOM) and
North-Atlantic Alliance (NATO). It owns the
most modern air-to-air combat and
identification systems. It is capable to deploy
its forces in a very short time and to perform
support missions anywhere on the Earth.

The Romanian detachment was led by
the Colonel (Av.) Dan Buciuman – the 86th

Airbase commander and the American
detachment by the Lieutenant Colonel Wills
Craig.
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dotare a unui aparat de v#n`toare de
genera]ie a patra, RoAF va deveni un c#[tig
de excep]ie pentru NATO, precum [i un
partener de antrenament excelent”, spunea
c`pitanul Josh „Razor” Fogk, din
Escadrila 493 V#n`toare.

Pentru pilo]ii români îns`, nu este pentru
prima dat` c#nd particip` la misiuni în
comun cu partea american`. “Încerc`m, de
aceast` dat`, s` aprofund`m experien]a lor
opera]ional` [i, \n plan secund, s` ne atingem
obiectivele de instruire proprii. Aeronavele
noastre sunt de genera]ii diferite, iar
misiunile lor, pe m`sur`. Escadrila 493 este
specializat` în exerci]ii aer-aer. Noi, \n
misiuni aer-sol. Antren#ndu-ne cu ei, putem
realiza exact ce \nseamn` superioritate
aerian` tactic` [i care ne sunt limitele \ntr-o
lupt` aerian` manevrier` apropiat`“, declara
locotenent comandorul Adrian Popescu,
pilot pe aeronave MiG-21 LanceR.

Aceasta este prima dat` c#nd antrena-
mentul \n zbor s-a desf`[urat cu o escadril`
american` specializat` \n lupta aerian`. F-15
este unul dintre cele mai bune avioane de
vân`toare ale NATO. Este un avion de
v#n`toare extrem de manevrabil, capabil s`
ob]in` [i s` p`streze superioritatea aerian`
\n timpul opera]iunilor aer-aer. Conceput ca
un \nlocuitor pentru F-4 Phantom II, \n rolul
de avion de superioritate aerian`, F-15 s-a
dezvoltat [i ca un superb aparat multirol. Cu
o suprafa]` portant` de invidiat [i de]in`tor
al unui raport trac]iune/greutate supraunitar,
beneficiaz` de o rat` de urcare ame]itoare,
rivaliz#nd cu pu]ine avioane din lume. Pentru
misiuni de lupt` poate acro[a 8 rachete
aer-aer. Calit`]ile sale îl recomand` ca fiind
perfect pentru câ[tigarea [i men]inerea
suprema]iei aeriene.

„Nu am cuvinte. Avionul F-15 este o
ma[in` perfect`, \n care omul devine extrem
de puternic. Am zburat cu multe avioane.
Acesta, raportat la misiunea pentru care a fost
conceput, este de departe imbatabil. Iar

faptul remarcabil este c` \]i confer` lejeritate
\n lupt` [i \ncredere \n capacitatea ta de a-l
pune \n valoare”, \mi spunea, chiar dup`
aterizarea cu interceptorul american, pilotul

de MiG-21 LanceR –
locotenent coman-
dorul Nicolae Bucur.

„Este un exerci]iu
de antrenament pre]ios
pentru avionul de
v#n`toare F-15C Eagle.
Pilo]ii rom#ni sunt
aviatori talenta]i [i po-
sed` o mare sete de
cunoa[tere. Ar fi o

onoare pentru orice pilot american s` se
antreneze cu pilo]ii rom#ni” – conchidea

maiorul John Fon-
cannon, din Escadrila
493 V#n`toare.

C`pitanul Jamie

Humphries, purt`torul de cuv#nt
american al exerci]iului “SNIPER
LANCE 2007”: “Este pentru prima
dat` cînd pilo]ii Escadrilei 493, din
cadrul For]elor Aeriene ale SUA
dislocate în Europa, ajung în
România. Am executat diferite
aplica]ii în comun, am participat la
misiuni de interceptare [i lupt`
aerian` [i, demonstrativ, alimentare
în zbor.”

Realimentare \nRealimentare \nRealimentare \nRealimentare \nRealimentare \n

aer a aeronaveloraer a aeronaveloraer a aeronaveloraer a aeronaveloraer a aeronavelor

americaneamericaneamericaneamericaneamericane

Unul dintre „greii” armatei
americane, avionul-cistern` KC-135
„Stratotanker”, a zburat deasupra
Rom#niei pe toat` perioada exerci-
]iului.

Un avion KC-135 a luat la bord
jurnali[ti militari [i civili rom#ni.
Exerci]iul „SNIPER LANCE 2007" a

oferit ocazia publicului rom#nesc de a zbura
cu un avion-cistern` american care, \n mod
normal, nu \mbarc` pasageri pe timpul
misiunilor de realimentare \n aer.

Aeronava KC-135 poate realimenta \n
zbor avioane F-15 [i F-16, iar cu anumite
modific`ri, avioane multirol Eurofighter. Are
patru motoare cu reac]ie, c#nt`re[te 160 de
tone, atinge o altitudine de p#n` la 15.000 de
metri [i are o vitez` maxim` de peste 800 de
km/h. Misiunea de realimentare s-a
desf`[urat deasupra jude]elor Vrancea [i
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Gala]i, la o altitudine de peste 6.000 de metri.
KC-135 „Stratotanker” este o aeronav`
destinat`, în principal, misiunilor de
realimentare cu combustibil a bombar-
dierelor cu raz` lung` de ac]iune. KC-135
este, de asemenea, capabil s` transporte
r`ni]i pe timpul opera]iunilor de evacuare
aerian`. Acest avion poate c`ra o sarcin` util`
de 35 de tone. Avioanele KC-135 pot
transporta, pe lîng` sute de tone de
combustibil, persoane sau materiale
sanitare, fiind folosite în misiunile din
Afganistan sau Irak.

Pe timpul realiment`rii, avionul de lupt`
se pozi]ioneaz` subplasat \n spatele
avionului-cistern`, iar carburantul este
transferat de la un avion la altul printr-o
conduct` flexibil`.

Dac` misiunile de ap`rare aerian` [i
sus]inere a luptei de la sol sunt obi[nuite
pentru pilo]ii români, cele de realimentare
în aer au fost o noutate demonstrativ`. Dup`
40 de minute, deasupra ora[ului Tecuci, la o
în`l]ime de 6.000 de metri, a început
opera]iunea de alimentare. În mai pu]in de
10 minute, opt avioane de lupt` F-15 Eagle
au fost alimentate în aer cu c#te trei tone de
combustibil fiecare.

Pilo]ii sus]in c` opera]iunea nu este
foarte complicat`. “Este foarte important ca
avionul F-15 s` ajung` la trei metri sub KC-
135. Noi avem un fel de pomp`, care se
desprinde de avionul-cistern` [i furnizeaz`
combustibil supersonicului. Un F-15 are
nevoie de trei tone de combustibil, pe care
le prime[te într-un minut. Dar, ca toat`
opera]iunea aceasta s` reu[easc`, este nevoie
de mult` concentare [i de un echipaj bun,
cum are acest avion “, a declarat c`pitanul
Ryan Willson.

Spre deosebire de F-15, care sunt avioane
supersonice de v#n`toare-interceptare cu un
echipaj de maxim doi oameni, cele tip
cistern` sunt foarte spa]ioase, lucru care las`
loc la glume din partea pilo]ilor celor dou`
tipuri de aeronave. “Întotdeauna facem
glume unii pe seama celorlal]i. Cei care
piloteaz` F-15 ne spun c` noi nu putem
face acroba]ii în aer, iar noi admir`m
felul în care zboar`, în timp ce bem o

cafea sau servim pr#nzul, lucru pe care ei nu
îl pot face”, povestea, cu un aer destins,
c`pitanul John Kelley, din cadrul For]elor
Aeriene ale SUA.

Ziua Distin[ilorZiua Distin[ilorZiua Distin[ilorZiua Distin[ilorZiua Distin[ilor

VizitatoriVizitatoriVizitatoriVizitatoriVizitatori

Joi, 3 mai a.c., pe aerodromul Mihail
Kog`lniceanu, la finalul exerci]iului româno-
american ,,SNIPER LANCE 2007", care a
debutat la 23 aprilie, a fost organizat` „Ziua
Distin[ilor Vizitatori”. La eveniment au fost
invita]i [i au participat prim-ministrul
României, C`lin Popescu T`riceanu,
ministrul ap`r`rii, Teodor Mele[canu, [eful
Statului Major General, amiral Gheorghe
Marin, ambasadorul SUA la Bucure[ti,
Nicholas Taubman, generalul locotenent
Robert Bishop, din cadrul For]elor Aeriene
ale SUA în Europa (USAFE), alte
personalit`]i civile [i militare. Invita]ii au
urm`rit aeronavele F-15 C [i MiG-21 LanceR
atât pe timpul zborului, cât [i la sol, în cadrul
unei expozi]ii statice.
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– Exerci]iul aerian rom#no-american– Exerci]iul aerian rom#no-american– Exerci]iul aerian rom#no-american– Exerci]iul aerian rom#no-american– Exerci]iul aerian rom#no-american
„SNIPER LANCE 2007” a avut ca scop cre[terea„SNIPER LANCE 2007” a avut ca scop cre[terea„SNIPER LANCE 2007” a avut ca scop cre[terea„SNIPER LANCE 2007” a avut ca scop cre[terea„SNIPER LANCE 2007” a avut ca scop cre[terea
nivelului de antrenament al celor dou` p`r]i. Cenivelului de antrenament al celor dou` p`r]i. Cenivelului de antrenament al celor dou` p`r]i. Cenivelului de antrenament al celor dou` p`r]i. Cenivelului de antrenament al celor dou` p`r]i. Ce
p`rere ave]i despre colaborarea cu parteneriip`rere ave]i despre colaborarea cu parteneriip`rere ave]i despre colaborarea cu parteneriip`rere ave]i despre colaborarea cu parteneriip`rere ave]i despre colaborarea cu partenerii
rom#ni?rom#ni?rom#ni?rom#ni?rom#ni?

––––– Cooperarea ne permite nu numai s` \nv`]`m
tehnici noi unii de la ceilal]i dar, mult mai important,
s` \n]elegem faptul c` exist` mai multe similitudini
dec#t deosebiri \n modalit`]ile noastre de executare
a opera]iilor de mentenan]`. Apreciez foarte mult
oportunitatea antrenamentului cu partea rom#n` [i
a[tept cu interes alte exerci]ii SNIPER LANCE, \n
care s` putem cre[te capabilit`]ile de ac]iune [i
maximiza oportunit`]ile de antrenament ale ambelor
p`r]i.

––––– AAAAAv#nd \n vedere experien]a dumnea-v#nd \n vedere experien]a dumnea-v#nd \n vedere experien]a dumnea-v#nd \n vedere experien]a dumnea-v#nd \n vedere experien]a dumnea-
voastr`, care dintre ultimele misiuni la care a]ivoastr`, care dintre ultimele misiuni la care a]ivoastr`, care dintre ultimele misiuni la care a]ivoastr`, care dintre ultimele misiuni la care a]ivoastr`, care dintre ultimele misiuni la care a]i
participat pot fi comparate cu acest exerci]iu?participat pot fi comparate cu acest exerci]iu?participat pot fi comparate cu acest exerci]iu?participat pot fi comparate cu acest exerci]iu?participat pot fi comparate cu acest exerci]iu?

––––– Exerci]iile SPANISH DAPEX 2004, MAPLE
FLAG 2006 [i disloc`rile de antrenament cu
armament la bord din Danemarca [i Olanda din
2006 au fost similare cu exerci]iul „SNIPER LANCE
2007”. Fiecare dintre disloc`ri a necesitat o
planificare detaliat`, cu scopul preg`tirii avioanelor,
echipamentului, pieselor de schimb [i a perso-
nalului. Programele anuale de executare a orelor
de zbor, de mentenan]`, re\mprosp`tarea stocurilor
de complete de piese de schimb, precum [i
activit`]ile de preg`tire pentru lupt` a personalului,
toate aceste evenimente aflate \n desf`[urare au
trebuit organizate [i sincronizate pentru a permite
executarea de opera]iuni independente la loca]ia
de dislocare. O dat` ce dislocarea a fost executat`,
nu exist` nici o diferen]` de procedur` de
mentenan]`. Efectu`m opera]iuni standard at#t
acas`, c#t [i \n dislocare, urm#nd stipul`rile
instruc]iunilor tehnice de exploatare, instruc]iunile
US Air Force, precum [i instruc]iunile opera]ionale
ale Grupului 48 Mentenan]`.

––––– TTTTTehnica din dotare influen]eaz`, categoric,ehnica din dotare influen]eaz`, categoric,ehnica din dotare influen]eaz`, categoric,ehnica din dotare influen]eaz`, categoric,ehnica din dotare influen]eaz`, categoric,
tactica [i preg`tirea misiunii. Pe o scar` de la 1tactica [i preg`tirea misiunii. Pe o scar` de la 1tactica [i preg`tirea misiunii. Pe o scar` de la 1tactica [i preg`tirea misiunii. Pe o scar` de la 1tactica [i preg`tirea misiunii. Pe o scar` de la 1
la 10, v` rog s` pozi]iona]i echipamentele cula 10, v` rog s` pozi]iona]i echipamentele cula 10, v` rog s` pozi]iona]i echipamentele cula 10, v` rog s` pozi]iona]i echipamentele cula 10, v` rog s` pozi]iona]i echipamentele cu
care opera]i [i s` comenta]i exploatarea lorcare opera]i [i s` comenta]i exploatarea lorcare opera]i [i s` comenta]i exploatarea lorcare opera]i [i s` comenta]i exploatarea lorcare opera]i [i s` comenta]i exploatarea lor.....

––––– F`r` doar [i poate, echipamentul este la fel
de bun, pe c#t de bine este \ntre]inut. Eu a[ pozi]iona
echipamentul de care dispunem la nivelul 10. Toate
echipamentele de care dispunem sunt \ntre]inute
\n mod meticulos de c`tre tehnici cu \nalt` calificare,
afla]i \n baza aerian` de origine. |n plus, tot
echipamentul nostru este dislocabil, iar anumi]i
tehnici de \ntre]inere echipament – cei de care este
nevoie – sunt adu[i \mpreun` cu unitatea \n loca]ia
de dislocare, pentru a men]ine gradul de disponibi-
litate al echipamentului pe timpul misiunii. Pentru
disloc`ri pe perioade scurte, precum SNIPER
LANCE, configur`m, \n mod adecvat, completele de
echipament cu scopul de asigurare a opera]iunilor
de zbor. Pentru disloc`ri pe perioade mai mari,
folosim complete de echipament de dimensiuni
numerice standardizate.

– Succesul \n misiuni aeriene are la baz`– Succesul \n misiuni aeriene are la baz`– Succesul \n misiuni aeriene are la baz`– Succesul \n misiuni aeriene are la baz`– Succesul \n misiuni aeriene are la baz`
n ive lu l  r id ica t  a l  tu turor  capabi l i t` ] i lo rn ive lu l  r id ica t  a l  tu turor  capabi l i t` ] i lo rn ive lu l  r id ica t  a l  tu turor  capabi l i t` ] i lo rn ive lu l  r id ica t  a l  tu turor  capabi l i t` ] i lo rn ive lu l  r id ica t  a l  tu turor  capabi l i t` ] i lo r
opera]ionale. V` rog s` ne oferi]i o imagineopera]ionale. V` rog s` ne oferi]i o imagineopera]ionale. V` rog s` ne oferi]i o imagineopera]ionale. V` rog s` ne oferi]i o imagineopera]ionale. V` rog s` ne oferi]i o imagine
de ansamblu  a  componente i  log is t icede ansamblu  a  componente i  log is t icede ansamblu  a  componente i  log is t icede ansamblu  a  componente i  log is t icede ansamblu  a  componente i  log is t ice

integrate \n sistemul din care face]i parte.integrate \n sistemul din care face]i parte.integrate \n sistemul din care face]i parte.integrate \n sistemul din care face]i parte.integrate \n sistemul din care face]i parte.
––––– Sistemul nostru logistic asigur` piesa de

schimb care trebuie, la locul care trebuie, la timpul
care trebuie. Sistemul este creat pe baza unor
analize istorice detaliate. Cantit`]ile de piesele de
schimb [i subansamble pentru avioane sunt stabilite
pentru disloc`ri pe durat` [i loca]ie variabile, func]ie
de sprijinul [i capabilit`]ile unit`]ii gazd`. Noi
asigur`m re\mprosp`tarea completelor de piese de
schimb, pentru un grad ridicat de operativitate al
tehnicii. Statistic, putem planifica existen]a marii
majorit`]i a pieselor de schimb necesare, dar cum
avioanele sunt imprevizibile, pot ap`rea defec]iuni
\n zone sau sisteme \n care, de obicei, nu apar. |n
aceste cazuri, canalele noastre de sprijin logistic ne
asigur` capacitatea de sus]inere a opera]iunilor
necesare unui grad \nalt de disponibilitate pe timpul
disloc`rii.

– F`r` \ndoial`, avia]ia \nseamn` lucrul \n– F`r` \ndoial`, avia]ia \nseamn` lucrul \n– F`r` \ndoial`, avia]ia \nseamn` lucrul \n– F`r` \ndoial`, avia]ia \nseamn` lucrul \n– F`r` \ndoial`, avia]ia \nseamn` lucrul \n
echip`. Care este aportul logisticii \n rata deechip`. Care este aportul logisticii \n rata deechip`. Care este aportul logisticii \n rata deechip`. Care este aportul logisticii \n rata deechip`. Care este aportul logisticii \n rata de
\ndeplinire a oric`rei misiuni?\ndeplinire a oric`rei misiuni?\ndeplinire a oric`rei misiuni?\ndeplinire a oric`rei misiuni?\ndeplinire a oric`rei misiuni?

– Unitatea noastr` dislocat` este compus` din
peste 10 subunit`]i distincte, provenite din baza
aerian` de origine. De fiecare dat` c#nd suntem
disloca]i, trebuie s` restabilim c#t mai repede noul
lan] ierarhic de comand`. Pentru ca desf`[urarea
activit`]ii unit`]ii noastre s` fie eficient` [i f`r`
sincope, abilitatea noastr` de a \nchega o echip` [i
de a comunica \n mod clar la toate nivelurile
organiza]iei din care facem parte este de o
importan]` crucial`. Numai atunci c#nd fiecare
persoan` \[i \n]elege propriul rol [i modul \n care
se integreaz` \n structur`, putem asigura succesul
misiunii. Fiecare dislocare ofer` o nou` oportunitate
pentru ca personalul s` \n]eleag` modul de a se
adapta la o nou` structur` de conducere [i a ac]iona
ca o echip` \ntr-un mod c#t mai rapid, cu scopul de
a asigura o rat` \nalt` de \ndeplinire a misiunii.

Comandor DUMITRU
BERBUNSCHI

P.c.c. ALIN IONESCU

With many thanks to capt. JAMIE
HUMPHRIES, public affairs

officer, RAF Mildenhall, USAFE

Pl#ngeri formulate de pilo]i
americani [i r`spunsurile

echipajelor
Problem`:  Radarul murmur`...
Solu]ie: Reprograma]i radarul \n

concordan]` cu versurile.
Problem`: Anvelopa st#ng` aproape c`

trebuie \nlocuit`.
Solu]ie: Aproape am \nlocuit anvelopa

st#ng`.
Problem`: Testul de zbor e OK, cu

excep]ia ateriz`rii automate, care este foarte
dur`.

Solu]ie: Aterizarea automat` nu este

instalat` pe acest avion.
Problem`: Pilotul automat nu este.
Dup` pr`bu[ire: Acum este!
Problem`: Volumul DME este incredibil

de tare.
Solu]ie: Volumul setat la un nivel credibil.
Problem`: Insecte moarte pe parbriz.
Solu]ie: Insectele vii sunt \n regul`.
Problem`: Din elice se scurge un fluid.
Solu]ie: Scurgere normal` a elicei. De

asemenea, [i elicele 1, 3 [i 4 au scurgeri
normale.

Problem`: Pilotul automat produce \n
modul men]inere la altitudine o c`dere de 200
de cadre pe minut.

Solu]ie: Da, dar a[a ceva nu putem simula
la sol.

Problem`: IFF neoperativ.
Solu]ie: IFF \ntotdeauna neoperativ \n

modul \nchis.
Problem`: Frecarea \ncuietorilor

cauzeaz` \n]epenirea m#nerului pentru
accelerare.

Solu]ie: De aceea sunt \ncuietorile acolo.
Problem`: Motorul num`rul 3 lipse[te.
Solu]ie: Motorul g`sit pe aripa dreapt`,

dup` o scurt` c`utare.
Problem`: Avionul se comport` ciudat.
Solu]ie: Avionul aten]ionat s` se

redreseze, s` zboare corect [i s` devin` serios.
www.pilotfriend.com

Interviu cu Eric. R. Jaren
––––– Chief Master Sergeant –  –  –  –  – Escadrila 48 Mentenan]` Avia]ie
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|n cazul unui subofi]er sau al unui
maistru militar, recunoa[terea
meritelor pentru activitatea

desf`[urat` reprezint`, de cele mai multe
ori, c#[tigarea respectului colegilor de
breasl`. Atunci c#nd nivelul perfor-
man]elor dep`[e[te, \ns`, o medie care, din
p`cate, tinde s` ne caracterizeze, laudele
vin din toate p`r]ile, iar recuno[tin]a pentru
efort cap`t` [i valoare simbolic`.

|n aceast` fericit` conjunctur` i-am
\nt#lnit pe c#[tig`torii concursului “Cel mai
bun dintre cei buni” – edi]ia 2006, concurs
desf`[urat sub patronajul Statului Major al
For]elor Aeriene, respectiv sergentul
major Beatrice Tudor [i maistrul
militar principal Auric` Vasilescu.
Ambii – descri[i de consilierul comandan-
tului pentru corpul mai[trilor militari [i al
subofi]erilor din For]ele Aeriene, maistrul
militar clasa I Clementin Ispr`vnicelu,
drept “colegi ai no[tri, care au [tiut s` se
instituie \n exemple ale pasiunii, ale muncii
[i, astfel, [i-au c#[tigat recuno[tin]a [efilor”
– au manifestat, la \nceput, reticen]` \n fa]a
reportofonului. “Nu ne st` \n caracter s`
ne l`ud`m cu realiz`rile noastre, credem
c` to]i colegii depun acelea[i eforturi, doar
c` noi am fost un pic mai noroco[i”, au
declarat, la unison, cei doi militari.

Dar, dup` tranzitarea tracului ini]ial,
am reu[it s` le culegem din ad#ncul
sufletelor sentimentele [i motiva]iile care
au dus la atingerea acestui nivel de
preg`tire [i de d`ruire profesional`. Am
ales varianta dublului interviu, prezentat \n
oglind`, tocmai pentru a explica, printr-
un paralelism inten]ionat,  congruen]a
ideilor, apartenen]a la corpul comun al
mai[trilor militari [i subofi]erilor [i
n`zuin]ele comune.

SIMBOLURILE
RECUNO{TIN}EI

R.R.R.R.R.: Care sunt principalele argu-
mente pentru care crede]i c` a]i fost
desemnat maistrul militar/subofi]erul
anului ?

B.TB.TB.TB.TB.T.....: Pentru mine, cred c` prin-
cipalul atu l-a constituit faptul c` am
participat la misiunea KAIA – „LEAD
NATION”.  Performan]ele mele de
acolo s-au reflectat, mai apoi, \n munca
de zi cu zi pe care o desf`[or la unitate,
unde am constatat o cre[tere a
eficien]ei [i calit`]ii.

A.VA.VA.VA.VA.V.....: Un rãspuns corect la aceastã
\ntrebare nu poate fi dat dec#t de cei
care au hot`r#t desemnarea mea drept
“maistrul militar al anului”. Pentru
mine, \ndatoririle de serviciu au fost o
pasiune, iar pasiunea a devenit munc`.
|n aceast` situa]ie, rezul-
tatele nu pot fi dec#t
foarte bune. M` bucur c`
al`turi de inscrip]ionarea
numelui pe placa [efilor
de promo]ie, de carnetul
de zbor care atest`
calitatea de instructor pe
elicopterele IAR–316 B,
SA 365N, MI-8, IAR-330,
de cele 21 de brevete de
inven]ii [i inova]ii,
numeroase diplome [i
medalii \n domeniul
cercet`rii [tiin]ifice, pot
al`tura [i titlul de
“maistrul militar al
anului”.

R.R.R.R.R.: Cum caracteriza]i
rela]iile cu colegii, at#t
cu cei din cadrul
aceluia[i corp, c#t [i cu
cei din celelalte categorii
de personal ?

B.TB.TB.TB.TB.T.....: Pot spune c`
rela]iile mele cu toate

categoriile de personal au fost, sunt [i
vor fi determinante \n executarea
misiunilor pe care le am [i ele se vor
baza, \n primul r#nd, pe respect,
colegialitate [i prietenie. Ca \n orice
familie, exist` [i ne\n]elegeri, dar
niciodat` acestea nu pot deveni o
piedic` \n crearea rela]iilor interumane
speciale existente \n colectivul nostru.

A.VA.VA.VA.VA.V.....: Cred c` denumirea de “colegi”
este un cuv#nt prea simplu ca s`
defineasc` rela]iile statornicite \ntre
personalul ce-[i desf`[oar` activitatea
\n avia]ia militar`. A[ putea s` spun,
mai degrab`, “familia aviatorilor”,
pentru c` nimic nu se deosebe[te fa]`
de rela]iile dintr-o familie. Aici cresc
pilo]i [i mecanici tineri, sub
\ndrumarea [i supravegherea „fra]ilor”

SIMBOLURILE
RECUNO{TIN}EI

Sergent-major Beatrice Tudor –
sub amprenta datoriei

Some people say that any
challenge must be won by
someone, no matter the means,
because the prize is one and the
same. However, when the compe-
tition is won only through the
elements provided by the status of
belonging to a certain structure, the
reward and fulfilment are absolute.
This was the way the two winners
of the challenge developed under
the aegis of the Air Force Staff, “The
Best of the Best”, dedicated to the
warrant officers and non-
commissioned officers, managed
to convince. The Junior Staff
Sergeant Beatrice Tudor and the
Chief Warrant Officer Aurica
Vasilescu are proof of dedication,
expression of comradeship, collea-
gues and friends who succeeded.
They managed to pass over the
daily routine, becoming good
examples.
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mai mari. Aici, bucuriile [i necazurile
sunt comune. To]i avem acela[i ]el :
s` zbur`m c#t mai sus [i c#t mai bine.

R.R.R.R.R.: Care crede]i c` sunt, la
momentul actual, pozi]ia [i statutul
maistrului militar/subofi]erului [i care
ar fi etapele de parcurs pentru
cre[terea importan]ei acestei categorii
de personal  \n Armata Rom#niei ?

B.TB.TB.TB.TB.T.....: Subofi]erii [i mai[trii militari,
corpul comun al acestora, au
constituit, \ntotdeauna, o categorie de
personal important`, din c#te [tiu eu
aceast` categorie fiind denumit`, la un
moment dat, chiar “coloana vertebral`
a armatei”. Mi-ar face pl`cere s` cred
c` acest termen define[te pe deplin
condi]ia noastr` profesional` dar, \n
acela[i timp, sunt con[tient` c` implic`
[i mai multe responsabilit`]i, ne oblig`
s` continu`m perfec]ionarea \n
domeniile \n care activ`m.

A.VA.VA.VA.VA.V.....: Datorit` faptului c` o serie de
ordine au condi]ionat promovarea
mai[trilor militari, a disp`rut interesul

\n ceea ce prive[te preg`tirea
profesional`. A[ da ca exemplu for-
marea mecanicilor de bord. Ace[tia nu
pot accede c`tre aceast` func]ie dac`
nu \ndeplinesc o serie de condi]ii,
printre care: s` fie maistru militar clasa
a III-a, s` urmeze o serie de cursuri,
care nu \i ajut` cu nimic \n specificul
meseriei. Exist` mai[tri militari
absolven]i de studii superioare, chiar
de profil (Facultatea de Aeronave),
care \nc` nu au ob]inut numirea pe
func]ia de mecanic de bord, deoarece
nu au stagiul minim \n func]ie, nu au
cursuri etc. Cred c` aici ar trebui
intervenit, pentru stimularea specia-
li[tilor.

R.R.R.R.R.: Cum privi]i formarea mai[trilor
militari/subofi]erilor prin filiere
indirecte, din cadrul p.c.c. sau a s.g.v-
i[tilor? Considera]i metoda clasic` de
[colarizare ca fiind mai adecvat` ?

B.TB.TB.TB.TB.T.....: At#ta timp c#t exist` dorin]a

de cunoa[tere [i
studiu, nu cred c` este
definitoriu modul de
activare a subofi-
]erilor. Eu reprezint
unul din aceste cazuri,
devenind subofi]er
chiar prin urmarea
acestei filiere indi-
recte, [i nu cred c`
sunt cu nimic mai
prejos dec#t colegii
mei care au fost
activa]i prin vechea
metod` de preg`tire.
Titlul ob]inut cred c`
vorbe[te de la sine.

A.VA.VA.VA.VA.V.....: Formarea
unui maistru militar specialist \n
avia]ie, care s` poat` face fa]`
cerin]elor impuse de nivelul tehnicii,
nu se poate face \ntr-un timp scurt.
{coala militar` este aceea care \i
formeaz` deprinderile generale de
lucru la aeronave. |n cadrul unit`]ilor,
el se specializeaz` [i abia dup`

aproximativ 10 ani
poate s` \ndeplineasc`
orice sarcin` specific`
meseriei. |ns`, dac` s-
ar opta pentru metoda
u l t r a - spec i a l i z ` r i i
(speciali[ti \n hidra-
ulic`, motoare, co-
menzi etc.), cred c` [i
cei care vor fi promo-
va]i pe  filiera indirect`
ar putea face fa]` cerin-
]elor.

R.R.R.R.R.: Din perspectiva
particip`rii tot mai dese
a mai[trilor militari/
subofi]erilor la diverse
misiuni interna]ionale,

care considera]i c` ar trebui s` fie
elementele constitutive ale imaginii
acestora, ca membri NATO ?

B.TB.TB.TB.TB.T.....: R`spunsul nu poate fi dec#t
o \nsumare de elemente. Eu v`d inclu-
se aici p`strarea, \n continuare, a
calit`]ilor dob#ndite la locul de mun-
c`, exprimarea dorin]ei
continue de perfec]io-
nare – [i aici m` refer,
\n principal, la o cunoa[-
tere c#t mai bun` a
limbilor oficiale NATO [i
la con[tientizarea fap-
tului c` nu sunt cu nimic
mai prejos dec#t ceilal]i
subofi]eri ai armatelor
partenere NATO.

A.VA.VA.VA.VA.V.....: Deja perso-
nalul avia]iei militare a
demonstrat c` este
capabil s` fac` fa]` cu
succes misiunilor pri-
mite \n teatrele de ope-

ra]ii NATO. Apreciez c`, dac` se
continu` în aceast` direc]ie, rezul-
tatele nu pot fi dec#t foarte bune,
personalul fiind foarte bine preg`tit,
lucru constatat, de altfel, [i de alia]ii
no[tri  de nenumãrate ori.

R.R.R.R.R.: Alte considerente personale ?
B.TB.TB.TB.TB.T.....: Doresc tuturor colegilor mei

succes la acest concurs \n urm`torii ani
[i sunt convins` c` to]i cei care vor
atinge acest nivel vor deveni, \n scurt
timp, exemple de urmat, r`m#n#nd, \n
acela[i timp, colegii pe care \i sim]im
mereu al`turi.

Putem concluziona, a[adar, prin
exemplele pe care ni le-au oferit cei

doi militari, c` acest corp al mai[trilor
militari [i al subofi]erilor poate

reprezenta un partener de n`dejde
pentru toate celelalte categorii de

personal, poate s` devin` o surs` de
valori peren` [i, de ce nu, s`

\ndeplineasc`, la un moment dat [i la
un nivel de preg`tire excep]ional,

sarcini [i misiuni comune cu cele ale
corpurilor superioare de personal

militar.

A consemnat
Plutonier-major SORIN S~FTOIU

Maistrul militar principal
Auric` Vasilescu – dup`

terminarea inspec]iei
elicopterului

Maistrul militar principal
Auric` Vasilescu – privind

Sergent-major Beatrice Tudor –
camarazi de front
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Lupta cu istoria

Dac` la începutul secolului trecut tunul
antiaerian era o arm` ce tocmai î[i dovedea
utilitatea, drept urmare a folosirii, în
r`zboaiele vremii, a baloanelor [i
dirijabilelor, la începutul acestui secol,
tunul antiaerian reprezint` o arm` ce lupt`
cu istoria [i cu dezvoltarea f`r` precedent
a avia]iei de lupt`. La 9 august 1916, în
armata român` lua fiin]` o nou` specia-
litate, în fapt o nou` arm` – Corpul Ap`r`rii
Antiaeriene. În cei peste 90 de ani de
existen]`, aceast` arm` a suferit modific`ri
structurale de amploare, cu sui[uri [i
coborâ[uri, func]ie de evolu]ia politico-
militar` a ]`rii sau func]ie de evolu]ia
tehnicii de lupt`.

Tunul antiaerian S-60, singurul care se
mai afl` în dotarea For]elor Aeriene
Române în acest moment, este utilizat
pentru ap`rarea aerian` cu raz` scurt` de

Timp de dou` s`pt`mâni, artileri[tii antiaerieni ce asigur` ap`rarea
aerian` a bazelor de la Fete[ti [i de la Bac`u au executat trageri de
instruc]ie în poligonul Capu Midia. Pe o vreme ce i-a tr`dat la acest

început de mai, cu vânturi nervoase [i ploi moc`ne[ti, oamenii
locotenent colonelului Nicolae {tef`nesculocotenent colonelului Nicolae {tef`nesculocotenent colonelului Nicolae {tef`nesculocotenent colonelului Nicolae {tef`nesculocotenent colonelului Nicolae {tef`nescu [i ai maiorului Marcelmaiorului Marcelmaiorului Marcelmaiorului Marcelmaiorului Marcel

IleIleIleIleIle au valorificat practic antrenamentul „la rece” al unui an de
instruc]ie, confirmând astfel atât starea de func]ionare a tehnicii, cât

[i nivelul de instruire a personalului.

ac]iune a obiectivelor punctiforme [i de
dimensiuni mici, împotriva atacurilor cu
avioane pilotate [i f`r` pilot, iar în caz de
necesitate, împotriva ]intelor terestre [i de
la suprafa]a apei aflate la distan]e mai mici
de 2.000 m. Componentele de baz` ale
sistemului sunt: complexul radiotehnic de
tragere CRT 1M (1 RL-35M) [i 6-8 tunuri
automate calibru 57mm.

Acest model de tun a fost introdus în
exploatare la sfâr[itul anilor ’50, în Uniunea
Sovietic`, fiind proiectat ca un tun special
pentru combaterea ]intelor aeriene.
Radarul de tragere [i aparatul de calcul al
elementelor de tragere au trecut prin mai
multe variante. Ultima, cea
sub forma complexului radio-
tehnic de tragere CRT 1M, a
ap`rut la sfâr[itul anilor ’70.
Sisteme care au la baz` acest
tun s-au fabricat [i în China [i
au fost folosite în conflictele
din Vietnam, Irak sau Iugo-
slavia.

În România, acest sistem
a parcurs diferite etape de
modernizare, conducerea
focului realizându-se cu sta]ii
PUAZO 6, SOT-9, SOT-9A, iar
în final, cu date de la CRT 1M.
Scoaterea din serviciu a
sistemului a început în anul
2004, înlocuirea lui cu sisteme

SHORAD fiind planificat` a începe în
cursul acestui an.

De 3 ori, profesionalism

Cu toate c`, în mod evident, tehnica este
uzat` atât fizic, cât [i moral, artileri[tii afla]i
pentru dou` s`pt`mâni la Capu Midia spun
c` pentru ei, în acest moment, conteaz` mai
mult preg`tirea decât tehnica în sine.

„Noi suntem acum profesioni[ti în
propor]ie de sut` la sut`. Este o meserie
pe care fiecare ne-am ales-o de bun`voie,
deci trebuie s` facem tot ce este posibil
pentru a men]ine tehnica opera]ional` [i

ARTILERI{TII  ANTIAERIENI,  LA  ORA  ADEV~RULUIARTILERI{TII  ANTIAERIENI,  LA  ORA  ADEV~RULUI

For]a este o \nsu[ire
ce nu trebuie neglijat`
\n artileria antiaerian`

ANTIAIRCRAFT GUNNERS,
THE MOMENT OF TRUTH

For two weeks, the antiaircraft
gunners who provide the air defense
of Fetesti and Bacau airbases
performed training shootings in the
Capu Midia range. Although the
weather betrayed them at the
beginning of Mai, with restless
winds and never-ending rains, the
soldiers led by Lieutenant Colonel
Nicolae Stafanescu and Major
Marcel Ile put good use to the
practice “in a cool place”, in this way
confirming the technique functio-
ning status and the personnel
training level.
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pentru a ne instrui. Încadrarea fiec`rei
func]ii cu militari profesioni[ti, angaja]i pe
baz` de contract, reprezint` cea mai
important` etap` în procesul
profesionaliz`rii. Oricât de bine ar fi
înzestrat` o structur` armat` din punct de
vedere tehnic, oricât de moderne ar fi
ma[inile [i instala]iile, respectiv
armamentul din dotare, nu se pot ob]ine
rezultate pe m`sura posibilit`]ilor f`r`
concursul oamenilor  care între]in [i
exploateaz` tehnica sau armamentul din
dotare. Acestea sunt determin`rile care
transform` în timp de pace instruirea
oamenilor în cea mai important` activitate
desf`[urat` de o structur` armat`,
activitatea prin care resursele umane,
materiale [i financiare sunt transformate
în capacitate opera]ional` necesar`
îndeplinirii misiunilor încredin]ate”, este
de p`rere comandantul Batalionului 955
Sol-Aer Bac`u.

„Pentru noi, tehnica nu mai are nici un
secret. Chiar dac` timpul nu a avut r`bdare
cu aceast` arm`, noi în[ine fiind martorii
unuia dintre cele mai ample procese de
restructurare, suntem convin[i c` artileria
antiaerian` va juca rolul ei în viitorul sistem
de ap`rare aerian`. De altfel, colabor`m
foarte bine cu colegii no[tri aviatori, care

ne ajut` în procesul instruc]iei cu zboruri
prin care ne putem dezvolta deprinderile.

Aspectul cel mai dificil, în momentul
de fa]`, îl constituie mentenan]a tehnicii,
deoarece bazele de repara]ii au fost
desfiin]ate în anul 2002, moment din care
toate repara]iile tehnicii au fost executate
la nivelul batalionului. Datorit` uzurii fizice
a materialului, apar incidente dese la partea
electric` sau la instala]iile hidraulice.

De asemenea, un aspect dificil în
procesul instruirii îl constituie lipsa
loviturilor hidraulice pentru verific`ri”, am
aflat de la comandan]ii de baterii ai
batalionului de la Fete[ti, c`pitanii Lau-
ren]iu Gur`u [i Cristian Conti[.

„Cele dou` s`pt`mâni petrecute în
poligon, în condi]ii ce nu ofer` nici pe
departe confortul din caz`rmile de origine,
ba în multe privin]e (cum ar fi prezen]a apei
sau sistemul de hr`nire) imitând în bun`
m`sur` priva]iunile câmpului de lupt`,

ofer` [ansa unei coeziuni
foarte puternice la nivelul
colectivului. Acestea sunt
momentele în care noi
sim]im cu adev`rat care
este menirea noastr`.
Poate nu întâmpl`tor,
majoritatea dintre noi ne
dorim mai multe astfel de
aplica]ii în timpul unui an
de instruc]ie”, este de
p`rere locotenentul
Sergiu Popescu.

„La început nu [tiam
exact despre ce este vor-
ba, ce înseamn` artileria
antiaerian`. Am decis s`
urmez o carier` militar` pentru c` mi se
oferea [ansa unui loc de munc` stabil [i
motivant atât financiar, cât [i din punctul
de vedere al perspectivei de promovare.
Acum îns`, m-am ata[at foarte mult de
aceast` arm`, îmi place foarte mult munca
mea”, s-a dest`inuit caporalul Vasile
Chiril`, servant 1 – ochitor în azimut [i
tr`g`tor.

Frunta[ul Paul Duma, comandant de
tun, este de p`rere c`: „un rol important
pentru devenirea militarilor angaja]i pe
baz` de contract ca militari profesioni[ti îl

joac` ofi]erii, coman-
dan]ii de plutoane [i de
baterii, care [tiu foarte
bine ceea ce au de f`cut,
[tiu cum s` ne
instruiasc` astfel încât
s` ne adapt`m [i s` ne
integr`m cât mai repe-
de în colectiv.

Locotenent colo-
nelul Nicolae {tef`-
nescu, comandantul
batalionului de la Fe-
te[ti, avea o min` satis-
f`cut` pentru califi-

cativul maxim ob]inut la trageri atât
împotriva ]intelor aeriene, cât [i
împotriva… tancurilor. Da, pentru c`
tunurile batalionului pot fi folosite [i
împotriva blindatelor. Satisfac]ia militarilor
a fost chiar mai mare când au v`zut cum
]intele terestre erau lovite în plin, fiindc`
pentru para[utele luminoase calificativele
veneau mai târziu, de la o instala]ie special`
prin care se constat` încadrarea ]intei
luminoase cu lovituri.

Pe înserat, odat` ce ultimele salve
de tun sfâ[iau linia orizontului în

c`utarea ]intelor, p`r`seam
poligonul cu convingerea c` oamenii

pe care î i  întâlnisem [tiau,
într-adev`r, ce au de f`cut. Pentru

c` sunt profesioni[ti. Profesioni[ti ai
traiectoriilor precise.

C`pitan MIRCEA BARAC

În prima jum`tate a secolului
XVII, preotul francez Marin
Mersenne [i un militar, Petit, au
reu[it s` construiasc` o gur` de foc
care putea s` trag` cu ]eava
înclinat` pân` aproape de vertical`.
Tragerile cu acest tun s-au soldat
cu urm`toarele rezultate: un prim
proiectil s-a pierdut în neant, altul
a c`zut la 700 m spre vest fa]` de
pozi]ia de tragere, iar al treilea – la
aceea[i distan]`, dar în direc]ie
opus`. Într-un comentariu, nu lipsit
de ironie, se ar`ta c` al patrulea
proiectil nu a fost tras, apreciindu-
se c`, urmând o traiectorie medie,
acesta ar putea s` cad` peste
tr`g`tori.

***
Dup` ce, în timpul r`zboiului

franco-prusian din 1870, armata
francez` a folosit pe scar` larg`
baloanele, germanii, intuind perico-
lul ce-l reprezentau pentru trupele
proprii asemenea ac]iuni, [i-au pus
în mi[care poten]ialul creativ [i,
dup` numai un an, în 1871, pe po-
r]ile uzinelor lui Alfred Krupp au
ie[it primele 20 de piese denumite
„preussisches ballongeschultz” –
tunuri antibalon prusiene.

Cu acest tun antiaerian, la 20
noiembrie 1871, a fost doborât
primul balon din istoria modern` a
artileriei antiaeriene, eveniment ce
a certificat necesitatea [i eficien]a
acestui mijloc de lupt`.

REMEMBERREMEMBERREMEMBERREMEMBERREMEMBER
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Ap`rut \n anii ’60, conceptul FX (Fighter Experimental) reprezint`
oarecum originile avionului de v#n`toare F-15. |ncep#nd cu anul 1967,
For]ele Aeriene ale SUA au demarat dezvoltarea unui avion de v#n`toare
ce trebuia s` fie extrem de manevrabil, s` ob]in` [i s` p`streze
superioritatea aerian` \n timpul opera]iunilor aer-aer. Experien]a r`zboiului
din Vietnam, ar`t#nd faptul c` v#n`torul F-4 Phantom II este inferior
sovieticului MiG-21, a determinat USAF s` \ntocmeasc` rapid un set de
cerin]e pentru noul avion de v#n`toare. F-15 este primul v#n`tor ap`rut
la comanda USAF, dup` vechiul F-86 Sabre.

Rezultatele conceptului FX, care \n decursul anilor a generat diverse
prototipuri, s-au concretizat \ntr-un set de cerin]e pentru un nou avion
de v#n`toare. Marii produc`tori ai vremii, McDonnell Douglas, North
American Rockwell [i Fairchild-Republic, [i-au \nsu[it propunerile [i au
\nceput proiectarea unui prototip, ]in#nd cont [i de rezultatele cercet`rilor
efectuate de c`tre Centrul de Cercet`ri al NASA de la Langley, ce a f`cut
publice \n anul 1967 rezultatele unui studiu pentru o configura]ie de
avion de v#n`toare cunoscut ca LFAX-8, concept care prezenta c#teva
din caracteristicile ce vor deveni evidente la avionul F-15. |n anul 1968,
Departamentul Ap`r`rii al SUA a cerut at#t NASA, c#t [i contractorilor
din industria aeronautic` s` prezinte rezultatele cercet`rilor.

Au fost studiate \n detaliu patru concepte de avioane de v#n`toare:
LFAX-4 – aparat cu geometrie variabil`;
LFAX-8 – variant` cu geometrie fix` a LFAX - 4;
LFAX-9 – configura]ie cu dou` motoare montate pe planuri;
LFAX-10 – un avion asem`n`tor cu avionul sovietic MiG-25.
Conceptul LFAX-4 s-a concretizat \n avionul de v#n`toare F-14 (produs

de Northrop Grumman).
Pe 23 decembrie 1969, compania McDonnell Douglas primea

contractul pentru avionul F-15.
Primul zbor al variantei F-15AF-15AF-15AF-15AF-15A a avut loc la data de 27 iulie 1972.

Dup` o serie teste [i dup` perioada de evaluare a avut loc livrarea c`tre
USAF a primului “Eagle”, \n luna noiembrie 1974. |n luna ianuarie 1976
era livrat primul aparat destinat unei unit`]i de lupt`, 1st Tactical Fighter
Wing, de la Baza Aerian` Langley, Virginia.

Primul zbor al avionului de dubl`-comand` F-15BF-15BF-15BF-15BF-15B, destinat preg`tirii
pilo]ilor, a avut loc \n luna iulie a anului 1973.

Un num`r de 365 de aparate F-15AF-15AF-15AF-15AF-15A au fost construite p#n` la
\nceperea produc]iei variantei F-15C,F-15C,F-15C,F-15C,F-15C, \n anul 1978. |n luna ianuarie 1982,
48th Fighter-Interceptor Squadron, de la Baza Aerian` Langley, devine
prima unitate de lupt` \nzestrat` cu noua variant` a “Eagle”-ului.

F-15CF-15CF-15CF-15CF-15C este o variant` \mbun`t`]it` a aparatului F-15AF-15AF-15AF-15AF-15A. |mbun`t`]irile
includ modernizarea avionicii, cre[terea capacit`]ii de \nc`rcare cu
combustibil, m`rirea greut`]ii maxime la decolare (p#n` la 30.600 kg).
La exterior, diferen]ele \ntre variantele AAAAA [i CCCCC ale “Eagle”-ului sunt
nesemnificative, singurul indiciu ce poate face precis` identificarea fiind
numerele de \nmatriculare. |n prezent, sunt \n \nzestrarea unit`]ilor
opera]ionale din For]ele Aeriene ale SUA aproximativ 300 de aparate
F-F-F-F-F-15C15C15C15C15C, dislocate at#t \n Statele Unite, \n Europa sau \n Asia.

De[i sloganul echipei de proiectan]i ai F-15F-15F-15F-15F-15 era “Not a pound for air-to-ground”, F-15 Eagle F-15 Eagle F-15 Eagle F-15 Eagle F-15 Eagle [i-a demonstrat
poten]ialul pentru misiuni de atac la sol. |n anul 1987, acest poten]ial a fost pus \n valoare odat` cu apari]ia
variantei F-15E Strike EagleF-15E Strike EagleF-15E Strike EagleF-15E Strike EagleF-15E Strike Eagle, aparat construit pentru astfel de misiuni. Intrarea efectiv` \n serviciu se face \n anul
1988. Deosebirea principal` fa]` de variantele aer-aer const` \n apari]ia celui de al doilea membru al echipajului
(respectiv a celei de a doua cabine), cu misiunea de a gestiona sistemele de armament [i noua gam` de avionic`
destinat` misiunilor aer-sol. Fa]` de misiunile exclusiv aer-aer ale predecesorilor s`i (F-15A [i F-15C), F-15EF-15EF-15EF-15EF-15E
Strike EagleStrike EagleStrike EagleStrike EagleStrike Eagle este un adev`rat multirol. Sistemul avansat de avionic`, combinat cu motoarele Pratt & Whitney
F100-PW-220, permite avionului s` zboare la altitudine mic` at#t ziua, c#t [i noaptea, \n orice condi]ii meteo [i s`
evolueze \ntr-o gam` de viteze cuprinse \ntre 277 km/h [i 2,5 Mach (aproximativ 2.900 km/h).
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• misiuni ................................  avion de v#n`toare;misiuni ................................  avion de v#n`toare;misiuni ................................  avion de v#n`toare;misiuni ................................  avion de v#n`toare;misiuni ................................  avion de v#n`toare;

• produc`tor ............................................  Boeingproduc`tor ............................................  Boeingproduc`tor ............................................  Boeingproduc`tor ............................................  Boeingproduc`tor ............................................  Boeing

(McDonnell Aircraft [i Missiles Systems);(McDonnell Aircraft [i Missiles Systems);(McDonnell Aircraft [i Missiles Systems);(McDonnell Aircraft [i Missiles Systems);(McDonnell Aircraft [i Missiles Systems);

• instala]ia de for]` ...............  2 motoare reactive Pratt &instala]ia de for]` ...............  2 motoare reactive Pratt &instala]ia de for]` ...............  2 motoare reactive Pratt &instala]ia de for]` ...............  2 motoare reactive Pratt &instala]ia de for]` ...............  2 motoare reactive Pratt &

Whitney F-100-PW-100 cu postcombustie;Whitney F-100-PW-100 cu postcombustie;Whitney F-100-PW-100 cu postcombustie;Whitney F-100-PW-100 cu postcombustie;Whitney F-100-PW-100 cu postcombustie;

• lungimea .............................................. 19,43m;lungimea .............................................. 19,43m;lungimea .............................................. 19,43m;lungimea .............................................. 19,43m;lungimea .............................................. 19,43m;

• \n`l]imea ............................................... 5,69m;\n`l]imea ............................................... 5,69m;\n`l]imea ............................................... 5,69m;\n`l]imea ............................................... 5,69m;\n`l]imea ............................................... 5,69m;

• anveranveranveranveranvergura ............................................ 13,06m;gura ............................................ 13,06m;gura ............................................ 13,06m;gura ............................................ 13,06m;gura ............................................ 13,06m;

• viteza maxim` .................................... +2,5Mach;viteza maxim` .................................... +2,5Mach;viteza maxim` .................................... +2,5Mach;viteza maxim` .................................... +2,5Mach;viteza maxim` .................................... +2,5Mach;

• plafon practic ...................................... 19.687m;plafon practic ...................................... 19.687m;plafon practic ...................................... 19.687m;plafon practic ...................................... 19.687m;plafon practic ...................................... 19.687m;

• distan]a de operaredistan]a de operaredistan]a de operaredistan]a de operaredistan]a de operare

(f`r` alimentare \n zbor) .............................. 5.500km.(f`r` alimentare \n zbor) .............................. 5.500km.(f`r` alimentare \n zbor) .............................. 5.500km.(f`r` alimentare \n zbor) .............................. 5.500km.(f`r` alimentare \n zbor) .............................. 5.500km.

CARACTERISTICI TEHNICO-TCARACTERISTICI TEHNICO-TCARACTERISTICI TEHNICO-TCARACTERISTICI TEHNICO-TCARACTERISTICI TEHNICO-TACTICEACTICEACTICEACTICEACTICE
F-15C EagleF-15C EagleF-15C EagleF-15C EagleF-15C Eagle

The F-15 EagleF-15 EagleF-15 EagleF-15 EagleF-15 Eagle is an all-weather, extremely
maneuverable, tactical fighter designed to gain
and maintain air superiority in aerial combat. The
Eagle’s air superiority is achieved through a
mixture of maneuverability and acceleration,
range, weapons and avionics. The F-15F-15F-15F-15F-15 has
electronic systems and weaponry to detect,
acquire, track and attack enemy aircraft while
operating in friendly or enemy-controlled airspace.
Its weapons and flight control systems are
designed so one person can safely and effectively
perform air-to-air combat. It can penetrate enemy
defense and outperform and outfight current or
projected enemy aircraft.

Although the slogan of the F-15F-15F-15F-15F-15’s original
design team was “Not a pound for air-to-ground,”
the F-15F-15F-15F-15F-15 has long been recognized as having
superior potential in the ground attack role. In
1987 this potential was realized in the form of
the F-15E Strike EagleF-15E Strike EagleF-15E Strike EagleF-15E Strike EagleF-15E Strike Eagle.

Unlike previous models, the F-15EF-15EF-15EF-15EF-15E uses two
crew members, a pilot and a weapon systems
officer. The two engine dual role fighter capable
of speeds up to MACH 2.5. It is capable of carrying
an external payload of up to 24,500 pounds, to
include fuel tanks, weapons pylons, missiles, and
bombs. The maximum takeoff weight of the F-F-F-F-F-
15E15E15E15E15E is 81,000 pounds.

foto: www.globalsecurity.org
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Reality check

The post-Cold War history of NATO

consists of two phases and, in many ways,

two different alliances. The first phase, the

“Balkan” years during the 1990s, strained

the Alliance along the lines of new and old

members, with the former preferring

NATO to focus on its collective-defence

duties and the latter expanding into new

missions. However, the terrorist attacks on

the United States of 11 September 2001

prompted so sweeping a rethink of

NATO’s purpose that five years later, few

of the original dividing lines remain.

NATO is helping to bring stability to

the Balkans by leading a peacekeeping

mission in Kosovo and assisting the

governments of Bosnia and Herzegovina

and the former Yugoslav Republic of

Macedonia in reforming their armed forces.

The Alliance’s involvement in the

Balkans marked a turning point in NATO’s

history: a move beyond its Cold War task

of defending members’ territories and into

crisis management outside its traditional

borders.

While each operation has had its own

aim and been tailored to specific

circumstances, NATO’s overall goal has

been to promote a peaceful and stable

environment in the Balkans in the

aftermath of the wars of Yugoslavia’s

dissolution in the 1990s.

To achieve this, NATO has acted both

in support of and in partnership with the

European Union, including its Central and

Eastern European new members, the

Organisation for Security and Cooperation

in Europe (OSCE) and the United Nations,

as well as other organisations.

TESTUL  REALIT~}II

Tomas Valasek, directorul Institutului pentru
Securitatea Mondial` din Bruxelles, analizeaz`

evolu]ia abord`rilor NATO privind ap`rarea
colectiv` din perspectiva ]`rilor central  [i est

europene.

TESTUL  REALIT~}II

Elemente de
background

S-ar putea s` nu afl`m niciodat` dac`
demnitarii reuni]i la 12 martie 1999 \n Biblioteca
Truman din Independence, Missouri, pentru
ceremoniile consacrate marc`rii extinderii NATO se
g#ndeau la r`zboi. Dar r`zboiul urma s` \nceap`
doar 12 zile mai t#rziu. De[i NATO c#[tigase
R`zboiul Rece f`r` s` trag` un singur foc de arm`,
Alian]a era pe punctul de a \ncepe cea de a doua
sa campanie aerian` \n mai pu]in de patru ani. Ceea
ce este remarcabil \n cazul r`zboiului kosovar
declan[at la 24 martie nu a fost faptul c` acesta a
izbucnit sau locul \n care s-a desf`[urat, ci contrastul
dintre ceremonia de aderare din Missouri [i
realitatea din Kosovo.

Cei trei noi alia]i – Republica Ceh`, Ungaria [i
Polonia –, care au aderat la 12 martie, erau prea
pu]in interesa]i s` intervin` militar \n Balcani. Dorin]a
lor de a deveni membri NATO privea mult mai mult
sentimentul de injusti]ie istoric`, preocup`rile de
securitate [i teama de Rusia. Cu toate acestea, \n
prim`vara lui 1999, principala arie de opera]ii a
Alian]ei era \n mod cert reprezentat` de sudul, [i nu
de estul Europei, iar NATO avea \n vedere drepturile
omului, [i nu ap`rarea colectiv`. R`zboiul kosovar
a fost, din toate punctele de vedere, o evolu]ie \ntr-
o direc]ie diferit` de cea la care se a[teptau noii
membri atunci c#nd au solicitat aderarea. La prima
vedere, cruda ironie a istoriei p`rea s` joace o nou`
fest` Europei Centrale [i de Est. |n loc s` furnizeze
un scut noilor membri, NATO \i chema pe ace[tia
s` ia armele pentru o cauz` \n privin]a c`reia aveau
prea pu]in entuziasm.

Ar fi totu[i gre[it s` privim NATO ca pe o
dezam`gire pentru noii s`i membri central [i est
europeni. Istoria post R`zboi Rece a NATO const`
\n dou` faze [i, din multe puncte de vedere, \n dou`
alian]e diferite. Prima faz`, anii “balcanici” din ultimul
deceniu al secolului trecut, a divizat noii [i vechii
membri ai Alian]ei, primii dorind concentrarea NATO
asupra sarcinilor sale de ap`rare colectiv`, iar ceilal]i
prefer#nd asumarea de noi misiuni. Cu toate
acestea, atacurile teroriste \mpotriva Statelor Unite,
din 11 septembrie 2001, au f`cut necesar` o
reg#ndire at#t de fundamental` a scopului NATO,
\nc#t prea pu]ine dintre liniile de divizare ini]iale au
continuat s` existe cinci ani mai t#rziu.

Chemarea NATO

Fiecare dintre cele trei ]`ri care au aderat la
NATO \n 1999 avusese propria sa motiva]ie pentru
a ob]ine calitatea de membru al Alian]ei, dar motivele
de baz` erau acelea[i. |ntreaga Europ` Central` [i
de Est \mp`rt`[ea un sentiment de injusti]ie istoric`,
consider#nd c`, f`r` a fi avut nici o vin`, dou`
genera]ii dup` cel de al Doilea R`zboi Mondial
fuseser` lipsite de principalele libert`]i [i oportunit`]i.
Statutul de membru al NATO nu putea niciodat` s`
dea \napoi ceea ce fusese luat. Dar putea totu[i s`
readuc` o jum`tate de continent \n locul pe care \l
merita \ntre ]`rile libere [i democratice.

NATO era, de asemenea, privit drept un tampon
\n privin]a conflictelor interne. |n 1999, candida]ii de
atunci erau separa]i de comunism de o perioad`
relativ scurt`, de zece ani. Primii ani de libertate
fuseser` de asemenea agita]i, iar stabilitatea s-a
instaurat lent la mijlocul ultimului deceniu al secolului
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trecut. Soarta Slovaciei a servit pentru Budapesta,
Praga [i Var[ovia ca un avertisment al faptului c`
sf#r[itul comunismului nu \nsemna \n mod necesar
c` acesta va fi \nlocuit de democra]ie. Primul guvern
al Slovaciei dup` c#[tigarea independen]ei s-a
dovedit corupt [i \nclinat s`-[i persecute oponen]ii
politici. De[i NATO nu se preocupa propriu-zis de
astfel de aspecte, perspectiva de a adera la Alian]`
a contribuit la temperarea unor excese
antidemocratice, at#t  poten]iale, c#t [i reale.
Procesul ader`rii a stabilit cadrul politic pentru
ac]iunile statelor aspirante. Pentru ]`rile candidate
de atunci, pericolul de a fi excluse de pe lista viitorilor
membri ai NATO a reprezentat un stimulent puternic
\n vederea respect`rii unor limite rezonabile.

|n fine, era vorba despre Rusia. Tranzi]ia de
la comunism nu era u[oar` \n nici una dintre ]`rile
central [i est-europene, dar se p`rea c` Rusia
traversa o perioad` [i mai dificil`. {i, de[i nici una
dintre fostele state comuniste nu \ndep`rtase
definitiv posibilitatea revenirii la totalitarism,
dificult`]ile politice din Rusia au transformat
aceast` ]ar` \ntr-un poten]ial vecin periculos \n
ochii ]`rilor candidate la NATO. Temerile nu au fost
\nl`turate \n nici un caz de incapacitatea sau de
lipsa de dorin]` dovedite de Moscova \n vederea
rezolv`rii marilor probleme de frontier` cu statele
baltice. Acesta este punctul \n care misiunea ini]ial`
a NATO a fost introdus` \n ecua]ia dezbaterilor
privind extinderea. }`rile candidate considerau c`,
o dat` intrate \n NATO, Articolul 5 va descuraja
orice problem` venit` din partea Rusiei.

Pe scurt, acesta a fost procesul mental care a
condus la ceremonia de aderare din 12 martie.
Pentru noii membri, Alian]a reprezenta simbolul
suprem al unei libert`]i redob#ndite, al unei influen]e
lini[titoare \n privin]a conflictelor interne [i al unui
zid pa[nic, dar \ndeajuns de \nalt, \n fa]a instabilit`]ii
din r`s`rit. Aderarea s-a produs c#]iva ani mai
t#rziu dec#t era de a[teptat ini]ial. Totu[i, dup`
mult` a[teptare [i numeroase preg`tiri,
documentele de aderare erau semnate [i trei
noi steaguri s-au al`turat  celor 16 steaguri ale
membrilor mai vechi.

Este de prisos s` spunem c` perspectiva
interven]iei \n R`zboiul din Balcani fusese
\ndep`rtat` aproape total din analiza ini]ial` a
]`rilor candidate privind implica]iile
apartenen]ei la NATO. De[i este o leg`tur`
logic` \ntre extinderea \n Europa Central` [i
de Est [i impunerea [i men]inerea p`cii \n
Balcani – \n scopul realiz`rii, pe termen lung,
a unei Europe stabile care s` se bucure de
pace –, necesitatea campaniei Kosovo [i
concentrarea aten]iei NATO asupra Europei de
Sud-Est erau mai greu de \n]eles \n ]`rile care
se eliberaser` numai recent de comunism [i vedeau
\n Alian]` o garan]ie a lini[tei de care aveau nevoie.
Contrastul dintre evenimentele din 12 [i 24 martie
putea fi comparat cu ironia unui alerg`tor de maraton
care trece linia de sosire doar pentru a descoperi
c` trebuie s`-i ajute pe organizatori s`-[i mute
echipamentul greu \n vederea organiz`rii altei curse.

Chiar dac` ]`rile candidate au fost dezam`gite
de cursul evenimentelor, ele au reu[it s`-[i ascund`
sentimentele. |ntruc#t fiecare dintre ]`rile candidate
\ncerca s` beneficieze mai mult dec#t celelalte din

deviza “unul pentru to]i, to]i pentru unul” a NATO
privind securitatea, acestea au participat la
campanie. Dar exista, \n acela[i timp, o situa]ie
tensionat`. Sprijinul opiniei publice pentru r`zboiul
kosovar era cel mai sc`zut \n noile ]`ri membre.
Guvernele celor trei noi alia]i se g`seau \n pozi]ia
defensiv` de a explica de ce alian]a care urma s`
le aduc` pacea bombarda Belgradul \n numele lor
– un lucru deosebit de dificil de sus]inut, chiar dac`
logica de a instaura pacea la periferia Europei era
corect` pe termen lung pentru cea mai mare parte
a Europei Centrale [i de Est.

Impactul atacurilor
teroriste din

11 septembrie 2001

Opiniile din Europa Central` [i de Est au evoluat
p#n` \n 2001. Timpul scurs [i progresele realizate
au f`cut pu]in probabil` perspectiva instabilit`]ii
interne. Chiar [i Slovacia s-a transformat din oaia
neagr` a Europei Centrale [i de Est \ntr-un tigru al
economiei, iar sl`biciunea intern` a Rusiei a f`cut
Moscova mai pu]in temut` \n r#ndul vecinilor s`i.
Solicitarea din partea noilor membri [i a ]`rilor
candidate privind rolul jucat de NATO \n domeniul
ap`r`rii colective a sc`zut, pe m`sur` ce unele
dintre riscurile ini]iale la adresa Europei Centrale [i
de Est s-au diminuat. Decalajul \ntre noii [i vechii
membri s-a mic[orat treptat.

Cele mai durabile diferen]e de opinie au
disp`rut brusc dup` 11 septembrie 2001. Atacurile
din New York [i Washington reprezentau un
eveniment care a f`cut necesar` o
reevaluare at#t la nivelul noilor membri

ai NATO, c#t [i la nivelul celor vechi. De[i p#n` \n
2001 cele dou` p`r]i erau divizate de preferin]a \n
privin]a misiunilor tradi]ionale [i a noilor misiuni –
Articolul 5 sau opera]iile \n virtutea “responsabilit`]ii
de a proteja” –, ambele subestimaser` poten]ialul
unor atacuri teroriste catastrofale.

Atacurile teroriste din 11 septembrie au readus
ap`rarea colectiv` \n centrul aten]iei alia]ilor.
Importan]a amenin]`rii era evident`, a[a cum era,
\n mare m`sur`, [i definirea sa. Alia]ii au c`zut de
acord c` terorismul era o amenin]are ne-

conven]ional`, c` reprezenta, de cele mai multe ori,
ac]iunea unor grupuri [i indivizi, nu a unor guverne,
[i c` nu putea fi eliminat prin mijloace tradi]ionale,
precum descurajarea. |n plus, dac` acesta era privit
\n conexiune cu amenin]area prolifer`rii armelor de
distrugere \n mas`, consecin]ele poten]iale erau
catastrofice. Dar consensul post 11 septembrie \n
cadrul NATO era limitat. Acesta privea cauzele [i
nu rezolvarea. Alia]ii au r`spuns \n mod diferit la
\ntrebarea “cum s` fie comb`tut` \n practic`
perspectiva unui terorism cataclismic?”.

Una dintre consecin]ele produse de 11
septembrie este crearea unor linii de diviziune la
interiorul NATO. Conturul acestor linii este foarte
diferit de diviziunea dintre “nou” [i “vechi” din anii
ultimului deceniu al secolului trecut. Noile linii sunt
determinate de pozi]iile \n privin]a \ntrebuin]`rii for]ei,
\n ce circumstan]e trebuie folosit` aceasta, c#t de
mult sprijin interna]ional este necesar pentru
folosirea for]ei, [i ce trebuie f`cut dup` ce bombele
au \ncetat s` mai cad`. Dezbaterile actuale au
generat diviziuni foarte diferite de cele produse de
interven]ia NATO \n Balcani. Acestea au fost
\ndeajuns de ad#nci pentru a submina coeziunea
alia]ilor \n privin]a Irakului. |ntr-adev`r, \n cel de al
doilea r`zboi din Irak, unul dintre cei mai noi membri
ai NATO, Polonia, a luptat \mpreun` cu SUA, \n timp
ce mul]i dintre membrii mai vechi nu s-au implicat.
Al]ii au intrat \n coali]ia condus` de Statele Unite,
dar au adoptat alt` atitudine mai t#rziu, c#nd sprijinul
public a sc`zut sau c#nd, \n unele cazuri, s-au
schimbat guvernele.

Liniile de diviziune actuale nu sunt definitive. |n
afar` de chestiunea legat` de utilizarea for]ei, acestea
sunt determinate de percep]ia \n privin]a Statelor

Unite. Washingtonul a ini]iat ac]iunea din
Irak [i a adoptat cea mai agresiv`
abordare referitoare la \ntrebuin]area
for]ei. Acest fapt a creat, \n mod
inevitabil, controverse [i diviziuni la
interiorul NATO. Este, \n acela[i timp,

regretabil c` unele r`spunsuri au fost
influen]ate de atitudinea fa]` de Statele

Unite. Dar competi]ia dintre perspectiva euro-
centric` [i cea euro-atlantic` – determinat` \n
mare m`sur` de opiniile diferite privind rolul SUA
\n Europa – face parte din discursul actual al
alia]ilor.

Diviziunile s-ar putea mic[ora pe m`sur`
ce tragem \nv`]`minte privind limitele for]ei \n
cazul Irakului [i limitele diploma]iei \n cel al
Iranului. Reocuparea de c`tre NATO a pozi]iei
sale necontestate de principal furnizor de
securitate al Europei va depinde, de
asemenea, de c#t de mult va reu[i Alian]a s`
integreze Uniunea European` \n mijlocul s`u.

Progresele \nregistrate de Uniunea European` \n
privin]a integr`rii ap`r`rii sunt reale [i vor trebui s`
se reflecte \n activitatea cotidian` a NATO. Indiferent
de modul \n care evolueaz` aceast` rela]ie, alia]ii
din Europa Central` [i de Est, membri ai Uniunii
Europene sau \n curs de aderare, vor trebui s`
contribuie la dezbatere. Ace[tia nu o vor mai face
ca un grup unit, ci ca elemente ale diferitelor grupuri
cu geometrie variabil` din cadrul Alian]ei.

http//www.nato.int
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Baza 90 Transport Aerian poart`
numele primului pilot din lume care a
zburat cu proteze la ambele picioare,
Gheorghe B`nciulescu.

Documentele de arhiv` certific`
faptul c` anul 1949 a constituit pentru
avia]ia de transport militar` anul
\nfiin]`rii primei unit`]i, respectiv
Regimentul 8 Avia]ie Transport,
dislocat pe aerodromul „Romeo
Popescu”. |n anul 1971 a luat fiin]` o
escadril` special`, care \n 1972 s-a
transformat \n Flotila 50 Avia]ie
Transport.

Din 1995, organizarea acestei unit`]i
a fost schimbat`, lu#nd fiin]` Baza 90
Transport Aerian, prin unirea celor dou`
unit`]i amintite anterior, iar \n 1996 a
primit denumirea de Baza 90
Transport Aerian „Comandor Aviator
Gheorghe B`nciulescu”.

|ncep#nd cu 25 octombrie 1996,
avia]ia militar` de transport a f`cut un
pas spre realizarea interoperabilit`]ii cu
structurile NATO, prin \nzestrarea ei, \n
premier` na]ional`, cu 2 ([i ulterior alte
2) avioane C-130, care au dublat
capacitatea de transport [i raza de
ac]iune.

|ncep#nd cu luna octombrie 2004,
Baza 90 Transport Aerian a fost
reorganizat`, primind \n \nzestrare [i
aeronave IAR-330 SOCAT.

Baza 90 Transport Aerian dispune,
de asemenea, de capacitate de evacuare
aeromedical` (MEDEVAC) – C-130,
IAR-330 L.

BAZA  90  TRANSPORT  AERIAN

The archive documents certify that the
year 1949 was for the military transport
aviation the year when the first unit was
founded, respectively the 8 Airlift
Regiment, deployed on the “Romeo
Popescu” airfield. In 1971 a special
squadron was set up, and in 1972 it was
changed to the 50 Airlift Flotilla.

Since 1995 the organization of this
group was changed and the 90 Airlift Base
was founded by joining the two units
mentioned before, and in 1996 it received
the name 90 Airlift Base “Commander
Aviator Gheorghe Banciulescu”.

Beginning with October 25th 1996, the
military transport aviation took a step
towards achieving the interoperability with
the NATO structures, by supplying it, the
first in the country, with 2 (and then other
2) C-130 aircrafts, which doubled the
transportation capacity and range.

Beginning with October 2004, 90 Airlift
Base was reorganized, receiving
equipment and IAR-330 SOCAT aircrafts.

90 Airlift Base also disposes of air
medical evacuation capacity (MEDEVAC)
– C-130, IAR-330 L.

Assignments:
Personnel, technique and

materials air transport missions;
Support for the other structures

of the National Defense System both
in the national air space and in crisis
or conflict areas;

Missions under NATO, EU, UN
or OSCE commission;

“Open sky” missions;
Search and rescue missions;
Medical evacuation missions;
Fotogrammetric missions;
Assault missions.

AN-24

Misiuni:
 Misiuni de transport aerian de

personal, tehnic` [i materiale;
 Sprijin al celorlalte structuri ale

Sistemului Na]ional de Ap`rare, at#t
\n spa]iul aerian na]ional, c#t [i \n
zone de criz` sau conflict;

 Misiuni sub mandat NATO, UE,
ONU sau OSCE;

 Misiuni „Cer Deschis”;
 Misiuni de c`utare-salvare;
Misiuni de evacuare medical`;
 Misiuni fotogrammetrice;
 Misiuni de desant.
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In 1996, the base was named after
Commander Gheorghe Banciulescu,

the first pilot in the world to fly
with artificial prothesis at both legs

AN-30

Pentru un an, For]ele Aeriene Rom#ne, prin deta[amentele „ALPHA” [i, apoi,
„BRAVO”, au ac]ionat \ntr-un teatru de ac]iuni militare neconven]ionale, deasupra unui
teritoriu pe care mai multe etnii \[i consum` tensiunile interne, gener#nd pericole
poten]iale, cel mai adesea nu foarte clar precizate.

Elicopterele IAR-330 Puma SOCAT, din Baza  90 Transport Aerian Otopeni, au
reprezentat, pe toat` perioada anului 2005, semnul credibilit`]ii opera]iei „ALTHEA” –
prima misiune \n teatrul de opera]ii a For]elor Aeriene Rom#ne, dup` cel de al Doilea
R`zboi Mondial.

Opera]ia „ALTHEA” a reprezentat o confirmare a performan]elor individuale [i de
echip`, cuantificate \n peste 1.200 de ore de zbor, peste 600 de misiuni, particip`ri active
la \nchegarea unor scheme rela]ionale cu popula]ia civil` din zon`, prin aplicarea corect`
a conceptului de „peace keeping”, elaborarea unor strategii privind interoperabilitatea
cu structurile similare [i, nu \n ultimul r#nd, examinarea capacit`]ilor de  asigurare cu
suport logistic.

AN-26

For about a year, the Romanian Air
Forces, by the “ALPHA” and then
“BRAVO” teams, have operated in a
theatre of unconventional military opera-
tions, over a teritory where several nations
consume their internal conflicts, genera-
ting potential dangers, often not cleary
defined.

The “ALTHEA” operation meant a
confirmation of the individual and team
performances, resulting in 1200 flight
hours, over 600  missions, active part in
relating to the civilian population in  the
area by suitably putting to action the
“peace keeping” concept, elaborating
certain strategies regarding interopera-
bility with similar structures and,
examining the logistic support capabilities.

IAR-330 SOCAT
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902nd SQN MISSIONS

Transport of Romanian detachments, KFOR members to Pristina and Sarajevo;
Changing personnel activating in NATO bases across Europe;
Military and civil VIP transport;
International exercises support;
Humanitarian missions (Madrid, March 2004);
Open Sky Protocol.

903rd SQN MISSIONS

1997 – COOPERATIVE KEY – Slovakia (SAR);
1998 – STRONG RESOLVE – Portugal (SAR);
1998 – STRONG RESOLVE – Romania (SAR);
2000 – STRONG RESOLVE – Bulgaria (SAR);
2001 – STRONG RESOLVE – Turkey (SAR);
2003 – SAREX – Hungary (SAR);
2004 – SAREX – Hungary (SAR);
2004 – SAREX – Lithuania (SAR);
2005 – SAREX – Romania (SAR, MEDEVAC);
2005 – RESCUER/MEDCEUR – Georgia (SAR, MEDEVAC).

C-130 MISSIONS

18 March 1997 – First flight of a
Romanian crew;

5 June 1997 – First mission outside
of Romanian borders;

15 July 1997 – First participation to
a military operation;

11 October 1997 – First military
overocean flight;

1997 – 1,000 flight hours – second
place in woldwide C-130 operators (  flight
hours/AC);

1998 – STRONG RESOLVE –
Portugal, OLIMPIA – Greece, COOPE-
RATIVE BEAR – Czech Republic,
VOLFAC – France, with a total of 260
flight hours;

1999 – SISTER WING, DRA-
CULA’S TEARS, GREEN EAGLE,
VOLFAC – France, COOPERATIVE
BEAR –Poland;

2000 – TEAM DACIA and
COOPERATIVE KEY – Romania and
STRONG RESOLVE – Portugal;

2001 – CIAF – Czech Republic
(1 C-130);

2001, 2002, 2003 – JCET (1 C-130,
1 IAR-330);

2002 – STRONG RESOLVE –
Poland (1 C-130);

2002 – COOPERATIVE KEY –
France (1 C-130);

2003 – COOPERATIVE KEY –
Bulgaria (1 C-130);

2005 – COOPERATIVE KEY –
Bulgaria;

2005 – BOLD AVENGER –
Norway;

2005 – humanitarian mission –
Indonesia;

2002–2007 – ISAF and ENDURING
FREEDOM – Afghanistan;

2003–2007 – IRAQI FREEDOM.

C-130 Hercules
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904/905th SQN MISSIONS

Created in 1998 – Titu Airfield;
Relocated in 2004 – 90th Airlift Base.

COOPERATIVE CHANCE – 1996;
COOPERATIVE DETERMINATION – 1997;
ROMANIAN-BRITISH SAR EXERCISE – 1998;
GREEN EAGLE – 1999;
EXCOM – 1999;
COOPERATIVE KEY – 1999, 2000, 2001, 2002, 2003;
ROMANIAN-BRITISH SAR EXERCISE – 2000;
TIAD – 2001;
STRONG RESOLVE – 2002;
NATO AIRMEET – Turkey 2004;
BLUE ROAD – Serbia 2004;
BLUE SKY, JCET – Romania 2004;
COOPERATIVE KEY – Bulgaria 2005;
INTERNATIONAL AIR SHOW „ARCHANGEL 2005" – Greece;
ALTHEA MISSION – Bosnia-Hertzegovina;
ROMANIAN INTERNATIONAL AIR SHOW – 2006;
SAREX 2006 – Romania.

STATISTICS
OPERATION IRAQI FREEDOM

Flight hours flown by now: 1.050;
Number of missions: 88;
Total cargo load transported in and from Iraq: 850 tones;
Total number of personnel transported in and from Iraq: 2.200.

STATISTICS
OPERATION ENDURING FREEDOM

Flight hours flown by now: 1.450;
Number of missions: 90;
Total cargo load transported in and from Afghanistan: 550 tones;
Total number of personnel transported in and from Afghanistan: 2.500.

Schimbul de genera]ii, mai ales \n
specialit`]ile cu timp \ndelungat de
opera]ionalizare, este o problem` pe care
o consider important`, urgent` [i de mare
impact. Este o problem` care m` preocup`
de c#]iva ani, am rezolvat-o \n unele
sectoare, \n altele constituie o prioritate. Am
luat unele m`suri, viz#nd schimb`ri de
mentalitate, de metodic` \n instruire, nu \n
ultimul r#nd un management de personal
mai riguros [i mai favorabil structurii, f`r`
a neglija sau defavoriza persoana. Din
p`cate, \n ultimii ani, unele probleme au fost
rezolvate doar pe termen scurt, f`r` o
perspectiv`, m`car pe termen mediu, f`r`
consisten]` [i au vizat doar interesele
personale. Acum resim]im rezultatele [i
pl`tim tributul cerut de acele gre[eli.
Structura a pierdut unii speciali[ti, dar i-au
r`mas oamenii devota]i [i motiva]i s`
munceasc` \n avia]ie. Avia]ia nu se poate
face cu mercenari, ea se face cu cei care au
drag de meserie. Am schimbat mentalit`]i
[i vom continua s` ne transform`m. Cu
excep]ia celor afla]i, \n mod natural, la
sf#r[it de carier` militar`, pleac` cei care
nu [tiu de ce au venit aici. Vor constata unul
c#te unul c` Baza 90 Transport Aerian \[i
duce drapelul mai departe [i f`r` ei. Chiar
[i cu aceste “pierderi”, calitatea activit`]ii
Bazei se \mbun`t`]e[te, performan]ele
cresc [i trebuie recunoscute, chiar [i de cei
ce nu ne iubesc prea tare. Ele sunt
rezultatul muncii colectivului [i poate doar
\n parte a liderilor. Puterea colectivelor d`
t`ria [i performan]ele unit`]ii. La nivelul
unit`]ii num`rul tinerilor, al femeilor \n
uniform` este mai mare ca niciodat`, media
de v#rst` a sc`zut considerabil, num`rul
celor care-[i completeaz` studiile este \ntr-
o continu` cre[tere. Acestea sunt semne
c` are cine prelua [tafeta (dac` n-au f`cut-
o deja) din genera]ie \n genera]ie. Una din
mentalit`]ile care \[i dau ob[tescul sf#r[it
este aceea c` doar un echipaj format din
veterani ar putea executa nu [tiu ce
misiune. Ne cre[tem tinerii repede,
responsabil [i bine. Iar ei sunt primii care
ne ajut` s-o facem. Am zburat cu ei \n
Afganistan, \n misiuni VIP [i \n Bosnia.
Suntem pe drumul cel bun, nu-i a[a?

General de flotil` aerian`
LAUREN}IU SIMIONESCU

The IAR-330 Puma SOCAT helicopers from 90 Otopeni Air Base have
stood for the credibility of the “Althea” operation over the year 2005, this

being the first mission in the theatre of operations of the Romanian Air
Forces after World War Two. Four aircrafts and their crew. All under the
name and insignia of Romania, on that “Romanian stripe of land” as large

as the helicopter floor. As large as a breath. As large as a flight



REPORTAJ

26 CER SENIN  Nr. 2 (92)  2007

C#nd traversezi C#mpia de Vest
a Rom#niei, primul sentiment
care te \ncearc` este saltul,  pe

cale emo]ional` (trec#nd peste oboseala
produs` de parcurgerea unui drum at#t de
lung), de la agita]ia [i graba oamenilor din
sudul ]`rii la firescul unor atitudini
considerate aproape obligatorii. Acestei
]inute, de o naturale]e nativ` specific`
zonei, i se raporteaz` [i oamenii pe care
i-am \nt#lnit la Escadrila de Elicoptere de
la Timi[oara.

Subordonat` Bazei 71 Aeriene \nce-
p#nd cu data de 04 octombrie 2004,

escadrila a r`mas, \n urma parcurgerii
proceselor de restructurare necesare
atingerii obiectivelor de doctrin` [i
standardizare conforme integr`rii \n
structurile Nord-Atlantice,  ca
un pilon de baz` al avia]iei
militare  \n aceste locuri [i s-a
erijat \n stindardul reprezen-
t`rii zborului pe meleaguri
b`n`]ene.

„Pot spune c` unitatea
noastr` este poarta aerian`
vestic` a Rom#niei. Dincolo de
sarcinile profesionale, concre-
tizate \n \ndeplinirea misiunilor
de baz`, dintre care amintesc,
\n principal, instruirea pilo]ilor
pentru implementare \n cadrul
programului „Oferta de For]e
NATO 2008" (un deta[ament
de elicoptere de transport IAR-
330 M dislocabile), avem [i
sarcina moral` de a reprezenta
cu cinste avia]ia militar`
rom#n`“, ne introduce \n spiri-
tul de lucru al unit`]ii coman-
dantul acesteia, c`pitan co-
mandorul Florin Ivana.

{i, desigur, aceast` repre-
zentare a cunoscut [i un
moment unic, o etap` \n deve-

nirea [i transformarea din militari
profesioni[ti \n... oameni. Momentul
dezl`n]uirii furiei apelor din anul 2005 i-a
g`sit pe elicopteri[tii timi[oreni la datorie.

FIRESCUL,  LA  EL  ACAS~FIRESCUL,  LA  EL  ACAS~

C`pitanul comandor
Florin Ivana –
\naintea unui nou
zbor

The deluge of waters in 2006
is a reference moment for the
Timisoara Helicopters Squa-
dron contribution to the
Romanian Air Force image in all
fields of activity. And this is not
the only one. All the other
covered steps, from the daily
training to the transit insurance
throughout the military and
civilian airport, from national,
bilateral and multinational
exercises to defining the
intellect through the activities
developed within the Military
Club Giarmata, are, one by one,
meaningful for the military
personnel activity. The training
of the detachment “NATO Force
Supply 2008” comes into sight
as a success of all this efforts
and measures up once again to
the perfect professionalism
level.
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Pe durata acelor zile de groaz` pentru
locuitorii din zon`, neputincio[i \n fa]a
rev`rs`rilor pluviale, militarii au executat
cu profesionalism misiuni de cercetare
aerian`, evacuare a sinistra]ilor, transpor-
turi de materiale, alimente, medicamente,
precum [i transportul delega]iilor
umanitare sau al VIP-urilor sosite \n zonele
calamitate. „Au fost zile grele, dar am avut
satisfac]ia c` am putut ajuta acei oameni
[i, prin prezen]a noastr` acolo, le-am oferit
speran]a [i \ncrederea de care aveau
nevoie oamenii \n acele momente. {i,
bine\n]eles, acele evenimente au constituit
\ndeplinirea, pe frac]iuni reale de timp, a
altei misiuni de baz` a unit`]ii noastre –
executarea Serviciului de lupt`-interven]ie
umanitar`“, ne-a declarat loc]iitorul
comandantului, c`pitan comandorul
Valentin Carra.

Acest serviciu „poart` pe umeri”
povara a 5 zone de responsabilitate. Cele 5
jude]e acoperite – Timi[, Cara[-Severin,
Arad, Bihor, Hunedoara – sunt deservite,
\ns`, doar de un singur elicopter IAR-330
MEDEVAC dotat cu capabilit`]i necesare

mont`rii aparaturii specifice „ambulan]ei
aeriene”. Nu credem c` acest fapt a
constituit, vreun moment, un impas. De
altfel, preg`tirea de zi cu zi, desf`[urat`
conform planific`rilor, a avut ca element
definitoriu executarea instruc]iei \n zbor
de siguran]`, obiectiv materializat \n
efectuarea a mii de ore de zbor f`r`
premise sau evenimente grave.

|n sprijinul acestor afirma]ii vin [i
opiniile tuturor celor care au trecut prin
aerodromul Giarmata. {i asta datorit`
faptului c` Escadrila de Elicoptere
Timi[oara are [i rol de a asigura tranzitul
\n zon` al diverselor delega]ii sau al
curselor de regularitate c`tre diverse
teatre de opera]ii unde ac]ioneaz` militari
rom#ni (de exemplu, militarul rom#n r`nit
\n Irak a beneficiat de zbor gratuit c`tre
spitalul din Bucure[ti \mpreun` cu familia,
iar cei 197 de militari ai batalionului
dislocat c`tre Afganistan, \mpreun` cu cele
6 ma[ini de lupt` HUMVEE, au tranzitat
aerodromul Giarmata \n drumul lor spre

adev`rata \ncercare). |n
plus, unul dintre han-
garele unit`]ii este \nchi-
riat unei societ`]i civile
de transport aerian, care
l-a modernizat, acesta
fiind acum unul de stan-
dard european.

„De fiecare dat` am
r`spuns cu prompti-
tudine solicit`rilor de
cazare, parcare, paz` a
aeronavelor, hr`nire,
\ntocmire de documen-
te necesare trecerii
frontierei, alimentare a
aeronavelor sau asigu-
rare a unei surse de
pornire, [i colegii no[tri de pe alte aerodro-
muri ne stau m`rturie”, se confeseaz`
comandantul unit`]ii, cu o ap`sare abia
perceptibil`.

Motivul ap`s`rii? „Volumul [i diver-
sitatea tuturor acestor activit`]i men]ionate
implic` un efort suplimentar din partea
personalului (\n special cel navigant),

multe func]ii, care nu
sunt prezente \n statul
de organizare, fiind
<<duse>> prin cumul”,
ne l`mure[te c`pitan
comandorul Valentin
Carra, loc]iitorul coman-
dantului.

Solu]ia? R`spunsul
vine sigur, prompt, iar
naturale]ea acestuia nu
las` loc de \ndoial`:
„Deficitul \ncadr`rii cu
personal este compen-
sat de profesionalismul
[i seriozitatea perso-
nalului. |n to]i ace[ti ani

nu am avut nici cea mai mic` problem`.
Nu de pu]ine ori suntem nevoi]i s`
r`m#nem dup` programul normal de lucru
sau s` execut`m program s#mb`ta [i
duminica. Chiar dac` suntem pu]ini, facem
fa]` cerin]elor [i am sim]it c` personalul

vine cu pl`cere la program, iar din
discu]iile avute am concluzionat c` <<\nc`
este bine>>. Faptul c` fiecare ajunge zilnic
la familia lui compenseaz` celelalte eforturi
suplimentare, ba mai mult, reprezint` [i un
suport moral foarte puternic”, a \ncercat
m#na dreapt` a comandantului s` dezv`-
luie sursa de putere a oamenilor din
escadril`.

Primul lucru care ne-a intrat \n aten]ie,
\n urma acestei prezent`ri exhaustive, a
fost s` vedem care este [i punctul de
vedere al categoriilor de personal implicate
efectiv \n execu]ia activit`]ilor. Surpriza a
fost una pl`cut`, discursul fiind aproape
similar. Desigur, problemele [i dorin]ele
specifice corpurilor diferite de personal au
ie[it instantaneu la iveal`.

„Eu sunt aici din anul 2003" – [i-a
\nceput <<confesiunea>> locotenentul
Andy Dogaru. „Efectiv am stat mai pu]in,
pentru c` am fost la diverse cursuri de
preg`tire [i specializare, precum cel pentru
MiG-21, de limb` str`in` sau, mai
important pentru mine, cel de ofi]er de
escadril`, curs care s-a ]inut \n Alabama,
SUA. Acest curs este ceva de care a[ dori
ca to]i colegii mei s` poat` beneficia, la un
anumit moment al carierei, asemenea
oportunitate fiind, \n ultimul timp, aproape
o necesitate. Ceea ce m-a impresionat [i

a[ dori s` reg`sim \n
cadrul programelor de
preg`tire a promo]iilor
viitoare de pilo]i, au fost
excelenta planificare a
programelor de preg`-
tire, \mpletirea fireasc`
[i profesionist` a compo-
nentelor teoretic` [i
practic` [i, nu \n ultimul
r#nd, aplecarea c`tre
individ, c`tre perfec-
]ionarea omului pentru
domeniul specific fiec`-
ruia [i preg`tirea efec-
tiv` pentru situa]ii de
lupt` reale”.

Cu aceste g#nduri,

Concentrare
\n punctul
de comand`

Inspec]ia tehnic` –
factor vital pentru
reu[ita zborului

Schimb de
genera]ii
la man[a
elicopterului
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cu sentimentul acapar`rii
unor cuno[tin]e care s`-l
prezinte drept „lider”,
t#n`rul ofi]er sper` s`
cunoasc` [i s` se inte-
greze [i mai bine \n
colectivul unit`]ii, unde,
de altfel, a fost primit cu
bra]ele deschise, \ndru-
mat, criticat, apreciat.

Un colectiv \n care
par s` se reg`seasc` to]i
militarii Escadrilei de
Elicoptere de la Timi-
[oara. Caporalul Alin
Ciolac , comandantul
pazei \n unitate, este unul
din ace[ti „prieteni”, unul dintre camarazii
grupului. „A[ vrea s` \ncep prin a v` spune,
\n primul r#nd, c` nu doresc s` trec la alte
structuri – pompieri, poli]ie, jandarmi –,
chiar dac` mirajul unor c#[tiguri mai mari
a <<\ndoit>> loialitatea unora dintre colegii
mei fa]` de avia]ia militar`“. Surprins,
reporterul, pe buzele c`ruia frigea
respectiva \ntrebare, \l las` pe
responsabilul cu paza caz`rmii s` se
dest`inuie. „ Eu am fost foarte bine primit
aici. Am f`cut [i armata aici, ca militar \n
termen, [i for]a colectivului a f`cut s`-mi
doresc revenirea. Iar acum, odat` cu
emiterea noului statut al s.g.v.-i[tilor, m`
simt \mplinit. {tiu chiar, c` la un anumit
moment, pot face pasul c`tre urm`torul
corp, cel al subofi]erilor. {i atunci, pentru
mine, Escadrila de Elicoptere va deveni,
definitiv, ce-a de-a doua familie”.

Comandantul unit`]ii, atent la desf`[u-
rarea activit`]ilor premerg`toare
execut`rii zborului de instruc]ie mixt,
prinde finalul discu]iei noastre. „E
adev`rat. Suntem aici ca o familie. De
aceea, [i poate [i datorit` faptului c` sunt

foarte <<scump>> la vedere, din cauza
programului infernal, a[ vrea s` le
mul]umesc tuturor pentru sprijinul pe care
mi-l ofer` [i s` nominalizez doar o parte
din cei ce-mi stau al`turi \n \ndeplinirea
misiunilor de zi cu zi: locotenent coman-
dorul inginer Sandu Nicolae, c`pitanul
Constantin  S`scioreanu, maistrul
militar Liviu Tei[anu, plutonierul major
Gheorghe Begu sau s.g.v. Adrian
M#ndru[c`“.

|ntr-adev`r, ca un p`rinte grijuliu,
comandantul unit`]ii \[i laud` subordona]ii.
Nici nu are cum s` fac` altfel. |ntr-o continu`
zbatere cu rezolvarea problemelor de naturi
specifice (logistice, personale), \n
permanent` tr#nt` cu necesit`]ile de
adaptare la noi standarde [i doctrine,
m#ng#ierea cu vorbe de laud` este
obligatorie. Ochiul critic nu este pierdut
niciodat` \n curentul elicelor de elicoptere,
iar munca, uneori inuman`, este aici la rang
de desf`tare. M`rturie stau familiile
militarilor dezvoltate armonios, cu copii ce
doresc s` continue visul p`rin]ilor. Al`turi
g`sim [i particip`rile la diferite exerci]ii
militare - CROSS LANDING 2006 – salvare
\n zona de frontier`, SAREX  2006, RoIAS
2006, evenimente ce au dus la \nchegarea
unui colectiv aparte. M`rturie st` aparte-
nen]a la primul ora[ martir. M`rturie st`
colonia de l#ng` unitate, locul de tranzit al
multor cariere [i de \ntemeiere a zeci de
familii de aviatori. M`rturie st` Clubul XXI,
unde oamenii primesc „botezul” dansa-
toarelor dup` zile lungi petrecute pe
aerodrom. Sau, de ce nu, Cercul Militar
Giarmata, condus cu o „bl#nde]e ferm`“ de
plutonierul major Liliana Mihalcea, locul
de \nt#lnire al asprimii vie]ii militare de pe
aerodrom cu fine]ea artelor [i cu inspira]ia
intelectualilor.

Toate acestea dau firescul, naturale]ea
vie]ii de aviator la Timi[oara, dau impresia
c` acest firesc este la el acas`.

Au consemnat
Plutonier-major SORIN S~FTOIU

Fotoreporter ADRIAN SULT~NOIU

Instantaneu
din cabin`

S.g.v.-i[tii – element de \ncredere
[i d`ruire

Vestigii militare
rom#ne[ti

Sub patronajul Cercului Militar Timi[oara [i al
Asocia]iei Numismatice „Timi[ana” a avut loc, \n data
de 19 aprilie a.c., la sediul Galeriei de Art` „Pro Armia”,
din Timi[oara, lansarea primului catalog de insigne de
avia]ie militar` rom#n`.

Autorul acestuia, locotenent comandorul (r)locotenent comandorul (r)locotenent comandorul (r)locotenent comandorul (r)locotenent comandorul (r)
Marcel IlieseMarcel IlieseMarcel IlieseMarcel IlieseMarcel Iliese, fervent [i asiduu c`ut`tor [i descoperitor
de simboluri ale avia]iei rom#ne, aflat la prima \ncercare
publicistic` de gen, a reu[it s` adune \n sala galeriei de
art` fo[ti colegi de arm`, intelectuali timi[oreni, oameni
pasiona]i de zbor [i de reprezent`rile acestuia, indiferent
de form`.

Este absolut remarcabil` intensa activitate de
documentare a autorului, studiul profund pe care l-a
dedicat genului, parcurgerea a mii de kilometri \n

c`utarea uneia sau a mai multor insigne, fapte care au
dus la crearea unui climat inedit, [tiin]ific [i cultural
propice lans`rii catalogului. „De asemenea, nu trebuie
uitat` op]iunea, fericit`, spunem noi, de scoatere a edi]iei
\n format bilingv, rom#no-englez, format at#t de necesar
prezent`rii valorilor rom#ne[ti \ntr-o limb` de circula]ie
mondial`“, a subliniat vicepre[edintele Asocia]iei
Numismatice „Timi[ana”, lectorul Remus Mochnacslectorul Remus Mochnacslectorul Remus Mochnacslectorul Remus Mochnacslectorul Remus Mochnacs.

Din punct de vedere tehnic, catalogul con]ine 100
de categorii distincte de insigne de avia]ie, cu mai multe
subcategorii dezvoltate pe apartenen]a la diverse
corpuri militare (ofi]eri, mai[tri militari [i subofi]eri etc.),
pe eviden]ierea sau nu a acestora (prin diverse
inscrip]ion`ri sau \nscrieri), pe materialul din care sunt
confec]ionate (metalic, textil). De asemenea, exist` [i
o catalogare cronologic`, \nceput` cu insignele din
timpul regelui Ferdinand,  apoi cu cele din perioada
regelui Carol al II-lea, a regelui Mihai,  perioada celui
de-al Doilea R`zboi Mondial, insigne datorate „epocii
de aur” [i, \n final, se reg`sesc diverse insigne
contemporane.

„Reu[ita lans`rii acestui catalog se bazeaz`, \n
primul r#nd, pe sus]inerea ideii de apartenen]` a
simbolisticii – insignele de avia]ie militar` – la contextul
general reprezentat de zbor [i de cei care \l efectueaz`
– pilo]ii. A[a cum un stat \[i promoveaz` simbolurile
precum drapelul, stema, moneda sau imnul, am sim]it
c` a venit momentul s` afl`m, m`car informativ, de
unde vine simbolul pilo]ilor, pentru a ar`ta cum a
evoluat, prin ceea ce a trecut [i cum arat` acum”, a
declarat cu v`dit` emo]ie autorul catalogului, locotenent
comandorul (r) Marcel Iliese.

SORIN S~FTSORIN S~FTSORIN S~FTSORIN S~FTSORIN S~FTOIUOIUOIUOIUOIU
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U[urin]a, rapiditatea [i congruen]a cu
timpul real a imaginilor care ne p`trund
\n case, fapt datorat sistemelor de

transmisie a informa]iilor prin satelit [i modalit`]ilor
moderne de captare a acestora, constituie, pentru
mul]i, un fapt \nc` neelucidat complet.

Pentru oamenii care convie]uiesc, lucreaz` [i
se simt \mplini]i datorit` existen]ei radarului FPS de
la Giarmata, aceast` stare de fapt nu mai reprezint`
de mult timp dec#t preg`tire [i perfec]ionare
continu`. Intrat \n dotarea unit`]ii \n anul 1998, noul
sistem a constituit, pentru \nceput, un bun prilej de
a porni la un nou drum. Speciali[tii [i-au suflecat
m#necile [i au \nv`]at pe de rost noua tehnologie.
Oamenii s-au \ncle[tat o clip` cu schimbarea [i apoi
totul a devenit abnega]ie [i d`ruire profesional`.
Astfel, misiunile principale – cercetarea spa]iului
aerian [i descoperirea, urm`rirea [i identificarea
mijloacelor aeriene care evolueaz` la distan]e de
pân` la 450 km [i asigurarea datelor tridimensionale
despre acestea – pot fi \ndeplinite la parametrii
optimi.

|n mijlocul unor lanuri de rapi]`, a c`ror culoare
odihne[te [i bucur` sufletul trec`torului, \[i
desf`[oar` activitatea de zi cu zi aceast`
m#n` de oameni, ce alc`tuiesc un grup
aparte. „Colectivul de aici este unul
valoros [i bine \nchegat, de cadre militare,
solda]i-grada]i voluntari [i personal civil,
grup ce poate \ndeplini la cel mai \nalt
nivel de performan]` misiunile de
exploatare, \ntre]inere [i reparare a
tehnicii militare din unitate”, ne-a declarat
loc]iitorul comandantului, c`pitanulc`pitanulc`pitanulc`pitanulc`pitanul
Marinel IancuMarinel IancuMarinel IancuMarinel IancuMarinel Iancu. Acest fapt a fost, de altfel,
eviden]iat cu ocazia evalu`rii TACHEVAL
de c`tre comisia SHAPE, activitate
desf`[urat` \n luna februarie 2006.

„|ntr-adev`r, speciali[tii americani
sosi]i pentru evaluare au r`mas surprin[i
de nivelul deprinderilor ar`tate de oamenii
no[tri [i de rapiditatea cu care s-a ajuns la acest
nivel”, ne-a m`rturisit [i c`pitanul Constantinc`pitanul Constantinc`pitanul Constantinc`pitanul Constantinc`pitanul Constantin
SamfirescuSamfirescuSamfirescuSamfirescuSamfirescu, „[eful” radarului.

Dorin]a cea mai arz`toare a speciali[tilor pe care
i-am \nt#lnit aici este aceea de realizare a stadiului
de interoperabilitate, at#t pe linia instruc]iei, c#t [i
din punctul de vedere al capacit`]ilor tehnicii din
dotare. Pentru aceasta s-au f`cut eforturi de integrare
\n cadrul programelor de modernizare a radarului [i
s-a trecut la perfec]ionarea, din punct de vedere
lingvistic, a personalului (de altfel, chiar comandantul
unit`]ii, maiorul Romic` Udeanumaiorul Romic` Udeanumaiorul Romic` Udeanumaiorul Romic` Udeanumaiorul Romic` Udeanu este, \n prezent,
\nscris la unul din cursurile de perfec]ionare pentru
limba englez`).

|n fa]a unei astfel de
atitudini, problemele inerente
(volumul mare de func]ii prin
cumul „duse” de personal,
subdimensionarea subunit`]ii
de paz` \n raport cu situa]ia
concret`, lipsa locuin]elor
pentru personal, asigurarea
financiar` [i logistic` greoaie,
uneori datorate distan]ei p#n`
la unitate) sunt, cel mai des,
doar ni[te etape de parcurs \n
\ndeplinirea misiunilor. „Credem
c` la acest aspect, un cuv#nt
important de spus \l avem [i noi,
s.g.v.-i[tii, cei care ducem greul
turelor [i al pazei caz`rmii. |ns`

posibilitatea desf`[ur`rii activit`]ii cu ajutorul unei
tehnologii moderne ne face, [i pe noi, s` dorim s`
]inem pasul cu celelalte corpuri de cadre, s` ne
preg`tim [i s` ac]ion`m \n a[a fel \nc#t diferen]ele
s` fie doar de nivel salarial, [i nu competitiv “, a
\nt`rit spusele comandantului, caporalul Dan Gligorcaporalul Dan Gligorcaporalul Dan Gligorcaporalul Dan Gligorcaporalul Dan Gligor,,,,,
electromecanic la Grupul Electrogen FPS.

|n plus, condi]iile de lucru create, prin
respectarea \n totalitate a ideilor prezentate de
proiectant \n momentul instal`rii (dormitoare, sala
de mese, toalete, magazii specifice, infrastructur`
IT, toate la un nivel contemporan [i cu un design
modern), au f`cut ca lucrul \n ture suprapuse sau
amplificarea termenului de „om cauciuc” – care
deserve[te mai multe tipuri de tehnic` concomitent
– s` exprime, la r#ndul s`u, pasiune [i, uneori,
pl`cere.

Datorit` tuturor acestor fapte, C#mpia de Vest
a Rom#niei are, \n radarul FPS de la Giarmata, o
loca]ie aparte. Avia]ia militar` rom#neasc` are \ns`,
concomitent, unul dintre „ochii” s`i moderni [i una
dintre echipele sale cele mai sudate.

Plutonier-major SORIN S~FTOIU
Fotoreporter ADRIAN SULT~NOIU

ATÂT  DE  APROAPE  DE  CER...

C`pitanul Marinel
Iancu, la analiza
activit`]ii
s`pt`m#nale

Serviciu operativ
la FPS

Contemporary technology for
performing detection and data
transmission, the FPS located in
Giarmata builds together with the
people serving it a redoubtable
team within the context of
reaching the required standards.
Small unit, as a soul looking for
its perennial living place
throughout the vastness of the
Romanian West Plain, the radio-
location battalion in Timisoara
brings a natural taste specific for
that area and offers concrete
images about ways of accom-
plishing assigned missions with
“buffer person” and carefully, but
passionately chosen funds. “The
vigilant eye” exists in the Western
Romania …
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– Securitatea zborului, ca parte a securit`]ii– Securitatea zborului, ca parte a securit`]ii– Securitatea zborului, ca parte a securit`]ii– Securitatea zborului, ca parte a securit`]ii– Securitatea zborului, ca parte a securit`]ii
aeronautice, realizeaz` „conturul” unui tablouaeronautice, realizeaz` „conturul” unui tablouaeronautice, realizeaz` „conturul” unui tablouaeronautice, realizeaz` „conturul” unui tablouaeronautice, realizeaz` „conturul” unui tablou
realist al activit`]ii de zborrealist al activit`]ii de zborrealist al activit`]ii de zborrealist al activit`]ii de zborrealist al activit`]ii de zbor. Cum se prezint`. Cum se prezint`. Cum se prezint`. Cum se prezint`. Cum se prezint`
situa]ia \n For]ele situa]ia \n For]ele situa]ia \n For]ele situa]ia \n For]ele situa]ia \n For]ele Aeriene din acest punct deAeriene din acest punct deAeriene din acest punct deAeriene din acest punct deAeriene din acest punct de
vedere?vedere?vedere?vedere?vedere?

– Structura de securitate a zborului, prin for]ele
[i mijloacele sale, constituie o entitate care trebuie
s` sesizeze disfunc]ionalit`]ile ce se manifest` în
cadrul componentei aeriene [i, prin propunerea de
m`suri adecvate, s` implementeze politica de
siguran]` aerian` în vederea realiz`rii unui echilibru
optim între un înalt nivel de opera]ionalizare a for]elor
[i un nivel redus al pierderilor umane [i materiale.

Cuantificarea nivelului securit`]ii zborului, în
scopul efectu`rii de compara]ii, este realizat` statistic
[i prin determinarea ratelor de producere a
evenimentelor de avia]ie în func]ie de num`rul orelor
de zbor efectuate. Spre exemplu, \n anul de instruc]ie
2006, în For]ele Aeriene Române s-au produs 23
de evenimente de avia]ie (2 catastrofe, 8 incidente

SECURITATEA ZBORULUI
Interviu realizat cu [eful Sec]iei Securitate Zbor

din Statul Major al For]elor Aeriene
– comandor GRIGORIE NICOLAE –

Nivelul de securitate a zborului reprezint` un indicator deosebit de
important al calit`]ii activit`]ii de instruc]ie în zbor. Acesta reflect` în
evenimente, statistici, evalu`ri, interpret`ri [i m`suri corective valoarea
concep]iilor de instruire, cantitatea, calitatea [i dinamica aloc`rii resurselor,
profesionalismul [i modul de întrebuin]are a resurselor umane, starea
tehnicii [i a infrastructurii, opera]ionalizarea pachetelor de for]e, starea
moralului [i, nu în ultimul rând, calitatea actului decizional.
Obiectivul securit`]ii zborului este de a cre[te eficien]a opera]ional`,
reducând la minimum riscurile care duc la apari]ia evenimentelor pe timpul
activit`]ilor aeronautice.
Este [tiut faptul c` urm`rile evenimentelor de avia]ie, pe lâng` pierderile
cauzate (umane, materiale, criz` de imagine etc.), eclipseaz` eforturile
sus]inute ale întregului personal. Astfel, succesul depinde de g`sirea [i
realizarea unui echilibru judicios între imperativele opera]ionale [i cele ale
securit`]ii zborului.

[i 13 premise), iar rata de producere a înregistrat
valoarea de aproximativ 12 evenimente la 10.000
ore de zbor, ceea ce înseamn` c` la 891 ore de
zbor s-a produs un eveniment de avia]ie, la 1.577
ore de zbor – o premis`, la 2.563 ore de zbor – un
incident [i la 10.250 ore de zbor – o catastrof`.

– Catastrofele care s-au produs au generat Catastrofele care s-au produs au generat Catastrofele care s-au produs au generat Catastrofele care s-au produs au generat Catastrofele care s-au produs au generat
pierderi umane, materiale [i financiare însemnatepierderi umane, materiale [i financiare însemnatepierderi umane, materiale [i financiare însemnatepierderi umane, materiale [i financiare însemnatepierderi umane, materiale [i financiare însemnate
[i o important` criz` de imagine a For]elor[i o important` criz` de imagine a For]elor[i o important` criz` de imagine a For]elor[i o important` criz` de imagine a For]elor[i o important` criz` de imagine a For]elor
Aeriene. Interferen]a factorilor favorizan]i –Aeriene. Interferen]a factorilor favorizan]i –Aeriene. Interferen]a factorilor favorizan]i –Aeriene. Interferen]a factorilor favorizan]i –Aeriene. Interferen]a factorilor favorizan]i –
tehnic, uman [i de mediu – permite o analiz`tehnic, uman [i de mediu – permite o analiz`tehnic, uman [i de mediu – permite o analiz`tehnic, uman [i de mediu – permite o analiz`tehnic, uman [i de mediu – permite o analiz`
concludent`?concludent`?concludent`?concludent`?concludent`?

– Din analiza factorilor generatori de evenimente
de avia]ie, distingem ponderea crescut` a factorului
tehnic, datorit` apropierii de limita de exploatare a
tehnicii din înzestrare, dar [i diminuarea ponderii,
sensibil mai redus` a factorului
uman, ca rezultat al cre[terii
nivelului de instruc]ie în zbor.

Totodat`, trebuie remarcat
efortul permanent al personalului
aeronautic, concretizat în
num`rul defec]iunilor tehnice
depistate la sol, raportat la cele
ap`rute în zbor. Astfel, procentul
defec]iunilor depistate la sol este
bun, având în vedere c` toate
acestea ar fi putut genera
evenimente de zbor, mai mult
sau mai pu]in dramatice.
Desigur, obiectivul declarat al
securit`]ii zborului este de a
depista la sol 100% din
defec]iunile tehnice, \ns` acest

lucru este foarte greu de transpus \n realitate.
Toate evenimentele care au avut drept cauz`

factorul uman s-au produs numai pe timpul execut`rii
zborului de instruc]ie, ceea ce demonstreaz` faptul
c` mobilizarea [i concentrarea  personalului  navigant
[i tehnic sunt diferite pe timpul desf`[ur`rii exerci]iilor
sau aplica]iilor.

Cauzele care au determinat sc`derea nivelului
de securitate a zborului, datorit` personalului ce
desf`[oar` activit`]i aeronautice, trebuie atent
analizate [i eliminate sistematic. Astfel, planurile de
zbor, dimensionate corespunz`tor obiectivelor [i
resurselor disponibile, TREBUIE corect încadrate în
timp, necesit#nd perioade de eforturi intense pentru
recuperarea r`mânerilor în urm` sau stagnare,
pentru a nu fi dep`[ite. Oboseala, datorit`  execut`rii
serviciului de lupt` permanent cu personal redus,

Rata evenimentelor (pe categorii de avia]ie)
\n Ro.A.F. [i A.F.F.S.C.(E), determinat`

la 10.000 de ore de zbor

FLIGHT SAFETY
Interview with Chief of Flight

Safety Branch
- Commander GRIGORIE NICOLAE –

Flight safety level is an extremely

important indicant of in-flight training

features. It is the tool proving training

concept applicability, appropriate sharing

of resources – in terms of quantity and

quality, the way human resources are

employed and their professional

proficiency, equipment and infrastructure

status, force package readiness, esprit de

corps, and last but not least quality of

decision-making process. This indicator

“reads” the incidents, data, assessments,

judgments, and corrective measures and

shows the dearth of the above-mentioned

elements.

The prime target of flight safety is to

increase operation efficiency while

minimizing the risks of accident producing.

It is well-known that the consequences

of air accidents, besides the loss incurred

(human and material, as well as a damaged

image etc.) overshadow the efforts of the

entire staff. Therefore, success in this case

accrues from and is dependent on how we

achieve and keep a better balance between

operational and flight safety imperatives.

FLIGHT SAFETY
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duce inevitabil la suprasolicitarea [i oboseala cronic`
a personalului navigant [i tehnic [i, implicit, la
„gre[eal`“. De asemenea, un fenomen cu implica]ii
profunde în nivelul de securitate a zborului îl
reprezint` trecerea \n rezerv` a oamenilor valoro[i,
pilo]i [i tehnicieni, privând astfel sistemul de
posibilitatea realiz`rii transferului de experien]` [i
conservarea nivelului opera]ional.

Datorit` factorului mediu,mediu,mediu,mediu,mediu, toate evenimentele
de avia]ie produse \n anul 2006 sunt datorate
p`s`rilor. Este un fenomen îngrijor`tor, din cauza
producerii aleatorii, a imposibilit`]ii elimin`rii acestuia
[i necon[tientizarea, de întreg personalul implicat
în desf`[urarea activit`]ilor aeronautice, a
pericolului pe care îl reprezint`. Trei cadre
succesive preluate de pe înregistrarea video
a unui zbor cu avionul MiG-21 LanceR ne
demonstreaz` c` evenimentul s-a produs în
0.16 secunde, sub timpul minim de reac]ie al
omului (0,25 sec). Un impact frontal ar fi fost
deosebit de periculos pentru pilot, datorit`
vitezei de zbor a avionului [i dimensiunilor
p`s`rii. Un alt pericol este reprezentat de
incursiunile neautorizate pe pist`. Semnal`m
aceste evenimente, deoarece incursiunea
animalelor pe pist` reprezint` un real pericol
pentru securitatea zborului.

– Ce rol joac` dezorientarea spa]ial`Ce rol joac` dezorientarea spa]ial`Ce rol joac` dezorientarea spa]ial`Ce rol joac` dezorientarea spa]ial`Ce rol joac` dezorientarea spa]ial`
\n procesul securit`]ii zborului?\n procesul securit`]ii zborului?\n procesul securit`]ii zborului?\n procesul securit`]ii zborului?\n procesul securit`]ii zborului?

– A fi orientat în spa]iu are, în avia]ie,
dou` în]elesuri majore: primul se refer` la
localizarea pozi]iei geografice, al doilea – la
con[tientizarea pozi]iei în raport cu suprafa]a
p`mântului (orizontala). Acest al doilea sens este
cel care ne intereseaz` în continuare.

Expresia „dezorientare spa]ial`“ se refer` la un
fenomen complex, având cauze [i modalit`]i de
manifestare multiple, dar un singur efect: pierderea
reprezent`rii corecte a pozi]iei în raport cu un sistem
de referin]` care este, în mod obi[nuit, orizontala
sau, în cazul zborului în forma]ie, capul forma]iei.
Termeni echivalen]i sunt „iluziile” sau „senza]iile
false”.

Consecin]ele dezorient`rii pot fi dezastruoase
prin faptul c` ac]iunile bazate pe informa]ii incorecte
conduc la deteriorarea traiectoriei aparatului, cu riscul
lovirii de o alt` aeronav`, la zborul în forma]ie, sau

zborului \n For]ele zborului \n For]ele zborului \n For]ele zborului \n For]ele zborului \n For]ele Aeriene?Aeriene?Aeriene?Aeriene?Aeriene?
– În scopul formul`rii recomand`rilor susceptibile

împiedic`rii repet`rii cauzelor evenimentelor de zbor,
sec]ia securitate zbor este preocupat` de
urm`toarele m`suri preventive:

 raportarea evenimentelor de avia]ie în scopul
determin`rii factorilor [i cauzelor care au contribuit,
în mod direct sau indirect, la producerea acestora,
pentru prevenirea apari]iei unor evenimente similare;

 monitorizarea [i analiza cu maxim` aten]ie
[i rigurozitate a factorului tehnic, sub toate aspectele;

 distribuirea uniform` a efortului pentru a
elimina suprasolicitarea în munc`, factor  generator
al celor mai grave evenimente de avia]ie;

 identificarea [i monitorizarea factorilor
favorizan]i care m`resc probabilitatea producerii
evenimentelor de avia]ie [i afecteaz` indirect
amploarea sau efectele acestora.

 punerea în aplicare a dispozi]iunilor care s`
conduc` la diminuarea sau eliminarea repetabilit`]ii
evenimentelor de avia]ie.

– Concluzion#nd, care sunt reperele– Concluzion#nd, care sunt reperele– Concluzion#nd, care sunt reperele– Concluzion#nd, care sunt reperele– Concluzion#nd, care sunt reperele
\nv`]`turii?\nv`]`turii?\nv`]`turii?\nv`]`turii?\nv`]`turii?

– Trebuie reamintit c` securitatea zborului
reprezint` domeniul de responsabilitate al
comandan]ilor [i tuturor factorilor de decizie din
domeniul activit`]ilor aeronautice, care au obliga]ia
de a conduce [i corecta permanent acest sistem
socio-tehnic complex, astfel încât probabilitatea ca
un actor s` comit` un act nesigur s` fie minimalizat`,
iar atunci când acel act nesigur a fost produs,

sistemul s` nu basculeze c`tre
un accident.

Cauzele tuturor eveni-
mentelor de avia]ie au r`d`cini
profunde în istoria celor deja
petrecute. Acestea nu sunt
spectaculare, evidente, dar se
prezint` sub forma unor multi-
tudini de detalii insignifiante,
anomalii, disfunc]ionalit`]i care se
acumuleaz` [i se combin` într-o
secven]` cronologic` [i care, f`r`
o interven]ie deliberat`, vor
conduce la consecin]e nedorite.
Pentru fiecare cauz` latent`
necorectat`, exist` un eveniment
care a[teapt` momentul [i locul
favorabil! Dac` în sistem sunt
erori (“rat`ri”) [i nu se introduc
corec]ii, se va men]ine sursa

generatoare de e[ecuri. Cauzele evenimentelor de
zbor cu nivel de gravitate al urm`rilor redus (premise,
incidente) se reg`sesc [i în cauzele accidentelor grave
[i catastrofelor. Lec]iaLec]iaLec]iaLec]iaLec]ia ce rezult` din aceast`
observa]ie este necesitatea schimb`rii mentalit`]ii,
înc` existente, care uneori conduce la analize
superficiale ale cauzelor premiselor [i incidentelor [i,
\n consecin]`, la m`suri cu eficien]` redus`.

|n concluzie, se impune tratarea cu maxim`
seriozitate a cauzelor premiselor de zbor [i raportarea
tuturor evenimentelor pentru c`, în caz contrar, ele
sunt urmate, inevitabil, de evenimente grave de zbor.

A consemnat
cdor. DUMITRU BERBUNSCHI

de sol, într-o evolu]ie aparent controlat`. În pofida
imensului efort de con[tientizare [i antrenament care
se face în rândul pilo]ilor, ponderea accidentelor
produse în condi]ii de dezorientare spa]ial` se
men]ine la un nivel ridicat. Studiile realizate pe
aceast` tem` indic` un procent de 19-25% dintre
accidentele de avion [i în 30% dintre accidentele de
elicopter ca fiind generate de dezorientarea spa]ial`.
Situa]ia este suficient de grav` pentru a men]ine un
nivel de alert` ridicat în rândul personalului
aeronavigant.

– Domnule comandor– Domnule comandor– Domnule comandor– Domnule comandor– Domnule comandor, fac parte For]ele, fac parte For]ele, fac parte For]ele, fac parte For]ele, fac parte For]ele
Aeriene Rom#ne din vreo organiza]ieAeriene Rom#ne din vreo organiza]ieAeriene Rom#ne din vreo organiza]ieAeriene Rom#ne din vreo organiza]ieAeriene Rom#ne din vreo organiza]ie
interna]ional` pe probleme de securitate ainterna]ional` pe probleme de securitate ainterna]ional` pe probleme de securitate ainterna]ional` pe probleme de securitate ainterna]ional` pe probleme de securitate a
zborului, [i dac` da, care sunt beneficiile acesteizborului, [i dac` da, care sunt beneficiile acesteizborului, [i dac` da, care sunt beneficiile acesteizborului, [i dac` da, care sunt beneficiile acesteizborului, [i dac` da, care sunt beneficiile acestei
colabor`ri?colabor`ri?colabor`ri?colabor`ri?colabor`ri?

––––– În eforturile sus]inute pentru cre[terea nivelului
de securitate a zborului, începând cu luna iunie 1997,
For]ele Aeriene Române au devenit membru
permanent al Comitetului de Securitate a Zborului
al For]elor Aeriene din Europa – “Air Force Flight
Safety Committee (Europe)-A.F.F.S.C.(E.)”. Acest
organism reune[te reprezentan]i a 23 de for]e
aeriene ale statelor din cadrul [i din afara NATO.
Începând cu acest an, Sec]ia Securitate Zbor are
un permanent schimb de informa]ii referitor la
cauzele producerii evenimentelor în For]ele Aeriene
Militare ale statelor membre, la m`surile conexe
acestora [i, foarte important, a modului de rezolvare
a unor situa]ii deosebite.

Aceste informa]ii au permis compararea ratelor

de producere a evenimentelor de avia]ie în ultimii 5
ani (pe categorii de avia]ie), în ]`rile membre
A.F.F.S.C.(E.), cu media pe ultimii 5 ani [i anul de
instruc]ie 2006 din For]ele Aeriene Române, aspectaspectaspectaspectaspect
ce a eviden]iat faptul c` avem rate mai mici \nce a eviden]iat faptul c` avem rate mai mici \nce a eviden]iat faptul c` avem rate mai mici \nce a eviden]iat faptul c` avem rate mai mici \nce a eviden]iat faptul c` avem rate mai mici \n
ceea ce prive[te frecven]a evenimentelor deceea ce prive[te frecven]a evenimentelor deceea ce prive[te frecven]a evenimentelor deceea ce prive[te frecven]a evenimentelor deceea ce prive[te frecven]a evenimentelor de
avia]ieavia]ieavia]ieavia]ieavia]ie. De men]ionat c` [i celelalte For]e Aeriene,
ca [i For]ele Aeriene Române, se confrunt` cu
dificult`]i în raportarea evenimentelor de avia]ie,
determinate de neîn]elegerea obiectivului structurilor
de securitate a zborului, acela de prevenire a
producerii evenimentelor de avia]ie, [i nu de g`sirea
unor vinova]i.

– Ce m`suri concrete crede]i c` se impun– Ce m`suri concrete crede]i c` se impun– Ce m`suri concrete crede]i c` se impun– Ce m`suri concrete crede]i c` se impun– Ce m`suri concrete crede]i c` se impun
pentru a \mbun`t`]i nivelul siguran]ei [i securit`]iipentru a \mbun`t`]i nivelul siguran]ei [i securit`]iipentru a \mbun`t`]i nivelul siguran]ei [i securit`]iipentru a \mbun`t`]i nivelul siguran]ei [i securit`]iipentru a \mbun`t`]i nivelul siguran]ei [i securit`]ii

Impactul cu p`s`rile poate avea
consecin]e catastrofale \n avia]ie

Dezorientarea spa]ial` reprezint`
pierderea reprezent`rii corecte a

pozi]iei în raport cu un sistem
de referin]`
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O nou` etap` \nO nou` etap` \nO nou` etap` \nO nou` etap` \nO nou` etap` \n

procesul profesionaliz`riiprocesul profesionaliz`riiprocesul profesionaliz`riiprocesul profesionaliz`riiprocesul profesionaliz`rii

For]elor AerieneFor]elor AerieneFor]elor AerieneFor]elor AerieneFor]elor Aeriene

Noul statut al Armatei României, de armat` a
unui stat membru NATO, spectrul [i complexitatea
misiunilor care deriv` din acest statut, precum [i
informatizarea [i tehnologizarea f`r` precedent a
echipamentelor militare, au impus un proces amplu
[i complex de schimbare a organismului militar, de
profunde transform`ri la nivel conceptual, al dot`rii
cu echipamente, cât [i al instruirii for]elor.

O dat` cu adoptarea  Statutului solda]ilor [i

SOLDA}II {I GRADA}II VOLUNTARI,
principala surs` de formare a subofi]erilor

pe filiera indirect`

grada]ilor voluntari, ace[tia au devenit un corp distinct
de personal militar, recrutat pe baz` de voluntariat.
Recrutarea [i selec]ia viitorilor solda]i [i grada]i
voluntari este o activitate extrem de important`, cei
selec]iona]i trebuind s` îndeplineasc` toate criteriile
specifice profesiei de militar, având în vedere faptul
c` locul [i rolul acestei categorii de personal se
modific` esen]ial. În locul militarilor în termen, intra]i
în sistem pe baza criteriului obligativit`]ii, mul]i
împotriva voin]ei lor, Armata va avea solda]i [i grada]i
selec]iona]i pe baza criteriilor specifice profesiei de
militar, dintre tinerii care sunt interesa]i s` profeseze
în acest domeniu.

În conformitate cu actele normative în vigoare,
în {coala de Aplica]ie pentru For]ele Aeriene se

De la armata de

mas`, la armata

de profesie

Dup` criteriul de recrutare a
militarilor în termen (solda]i [i grada]i)
se disting urm`toarele tipuri de armate:
armatã de masã, armatã de profesie [i
armatã mixtã. Armata de masã are
caracteristic faptul c` o parte semnifi-
cativ` a personalului s`u militar, adic`
militarii în termen, execut` serviciul
militar obligatoriu. De fapt, ei ajung în
armat` împotriva voin]ei lor, prin a[a-
numita conscrip]ie. Ofi]erii [i subofi]erii
vin în mod voluntar, alegând, în mod
liber, s` devin` militari de profesie.

În prezent, acest tip de armat` este
în declin. Dup` 1970, la cele mai multe
dintre statele industriale avansate,
îndeosebi la cele care dispuneau de
armament nuclear sau f`ceau parte
dintr-o alian]` politico-militar`, noul
trend în formatul organiza]ional militar
a fost acela c`tre for]e militare reduse
numeric, complet profesionalizate, gata
de lupt` permanent sau în timp foarte
scurt, cu o putere de interven]ie [i de
lovire foarte mari.

Armata de profesie se define[te
prin aceea c` întregul efectiv de militari
a venit de bun`voie s` se angajeze în
institu]ia militar` [i to]i au o preg`tire
profesional` specif ic` posturilor
[ i  func]iilor pe care sunt încadra]i.
Acceptarea sau respingerea solicitan-
]ilor se face potrivit unor criterii
complexe [i, de regul`, prin concurs. Ea
este specific` statelor industriale
dezvoltate, care pot s` se înzestreze
masiv cu tehnic` militar` modern`.
Apari]ia [i evolu]ia armatei de profesie
sunt un r`spuns adecvat la schimb`rile
produse în mediul de securitate atât la
nivel na]ional, cât [i interna]ional.
Armata mixtã reprezint` acel tip de
institu]ie militar` în care se întâlnesc
atât militari de rând, proveni]i din
conscrip]ie, cât [i din voluntariat, pe
lâng` militarii de carier` (ofi]eri, mai[tri
militari [i subofi]eri). Propor]ia în care
se uziteaz` de o modalitate de recrutare
sau alta depinde de o serie de factori
economici, politici, sociali, demografici,
militari, de starea [i tendin]ele de
evolu]ie ale mediului de securitate
na]ional`, zonal`, regional` [i global`.
Un asemenea tip de armat` se întâlne[te
[i la state cu un nivel de dezvoltare
economic` ridicat`, care apar]in sau nu
unei alian]e politico-militare.

SOLDA}II {I GRADA}II VOLUNTARI,

 The new status of the Romanian Armed Forces, the large spectrum and complexness of the tasks
derived from it, as well as unprecedented development of military technology and computer-assisted equipment
have prompted an extensive and intricate change of the military body, deep concept, procurement, and force
training-related transformations.

 Once the Statute of Voluntary Enlisted Members was adopted, they became a definite group of military
personnel joining the armed forces voluntarily. Recruitment and selection of future volunteers is an essential
step considering the changes they have to go through and the specific requirements to be met; the place and
role of this category are to be subject to significant shifts. Instead of former inductees conscripted into the

military, the Armed Forces will have enlisted members who willingly apply for such a demanding occupation
and undergo a rigorous selection based on specific professional criteria.

According to in-force regulations, the Air Force Training School is now running a training program for
grooming 50 volunteers selected at the recruiting stations in Breaza, Campulung Moldovenesc and Alba
Iulia.

Volunteers’ training aims at creating their background as future soldiers and specialists and gaining the
necessary knowledge and skills to make them suitable for the duties they will be assigned to perform.

Train-to-groom is the foundation on which the whole training process is grounded and directs at young
recruits accommodation to military environment by improving their individual physical, psychological and
ethical fitness, and by developing their combat spirit, military features and ability to efficiently act in emergencies.
It also seeks to make them more self-confident so that become capable of resolutely controlling their own
behavior. Last but not least it is the team spirit which has to be “shaped” and developed because the ultimate
goal of this course of action is to create modern warriors able to jointly operate within a theatre.

VOLUNTARILY ENLISTED MEMBERS –
The Major Capital for Indirectly Resourcing Non-Commissioned Officers

VOLUNTARILY ENLISTED MEMBERS –
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desf`[oar` programul de instruire pentru formarea
a 50 de solda]i voluntari proveni]i din centrele de
selec]ie [i recrutare Breaza, Câmpulung-
Moldovenesc [i Alba Iulia, pentru specialit`]ile
specifice For]elor Aeriene.

Scopul instruirii solda]ilor [i grada]ilor voluntari
este de a-i  forma pe ace[tia ca lupt`tori [i speciali[ti
pentru  prima func]ie, dob#ndind  cuno[tin]e [i
deprinderi necesare îndeplinirii atribu]iilor func]iilor
pe care le vor îndeplini în unit`]i.

Instruirea pentru formare reprezint` fundamentul
întregului proces de instruire a solda]ilor [i grada]ilor
voluntari [i urm`re[te adaptarea tinerilor recru]i la
mediul militar, formarea profesional` ca lupt`tor [i
specialist, dezvoltarea capacit`]ii fizice, psiho-morale
[i de gândire a individului conform specificului
activit`]ii în domeniul militar, cultivarea spiritului de
lupt`tor, a virtu]ilor militare [i a abilit`]ilor de a ac]iona
eficient în situa]ii critice, cre[terea încrederii în for]ele
proprii [i formarea spiritului de autodisciplin`, precum
[i formarea [i dezvoltarea spiritului de echip`.

Modulele de instruireModulele de instruireModulele de instruireModulele de instruireModulele de instruire

Tinerii din {coala de Aplica]ie pentru For]ele
Aeriene sunt atât recru]i care nu au îndeplinit anterior
stagiul militar, cât [i recru]i care au îndeplinit stagiul
militar în aceea[i arm` (specialitate) pentru care au
fost selec]iona]i, sau chiar în alt` specialitate. Având
în vedere acest aspect, programul de instruire cu o
durat` de patru luni se proiecteaz` în sistem modular,
pe arme [i specialit`]i, cuprinzând modululmodululmodululmodululmodulul
instruc]iei  individuale de baz`, instruc]iei  individuale de baz`, instruc]iei  individuale de baz`, instruc]iei  individuale de baz`, instruc]iei  individuale de baz`,  parcurs doar de
tinerii care nu au îndeplinit anterior stagiul militar, [i
modulul  instruc]iei  de specialitate,modulul  instruc]iei  de specialitate,modulul  instruc]iei  de specialitate,modulul  instruc]iei  de specialitate,modulul  instruc]iei  de specialitate, parcurs de
tinerii care au absolvit modulul instruc]iei individuale

de baz` [i de tinerii care au îndeplinit serviciul militar,
au fost trecu]i în rezerv` [i vor s` revin` în sistemul
militar ca solda]i [i grada]i voluntari, indiferent de
specialit`]ile avute anterior.

Modulul  instruc]iei individuale de baz`Modulul  instruc]iei individuale de baz`Modulul  instruc]iei individuale de baz`Modulul  instruc]iei individuale de baz`Modulul  instruc]iei individuale de baz` se
desf`[oar` pe durata a 8 s`pt`mâni 8 s`pt`mâni 8 s`pt`mâni 8 s`pt`mâni 8 s`pt`mâni [i cuprinde
trei subetape: administrativ`, de acomodare,
instruc]ia individual` de baz` propriu-zis`.

Subetapa administrativ`, cu durata de 1-3 zile,
cuprinde activit`]i legate de primirea [i instalarea
recru]ilor în subunitatea de  instruc]ie. Pe durata
acestei subetape, recru]ii vor ac]iona într-un mediu
cu nivel minim de stres, desf`[urând activit`]i precum
luarea în eviden]` [i actualizarea datelor  personale

ale acestora, semnarea anga-
jamentelor valabile pentru
efectuarea modulului instruc]iei
individuale de baz`, echiparea,
distribuirea armamentului [i
echipamentelor de instruc]ie,
precum [i efectuarea instruc-
tajului introductiv general de
protec]ia muncii [i PSI.

O importan]` deosebit` o
are subetapa de acomodare, cu
durata de 2-3 zile, ce se
desf`[oar` planificat [i
cuprinde activit`]i precum:
repartizarea recru]ilor pe plutoane [i companii de
instruc]ie, activit`]i de cunoa[tere a recru]ilor, iden-
tificarea problemelor de ordin fizic, psihic sau social,
prezentarea armei, unit`]ii [i a subunit`]ii în care î[i
vor desf`[ura instruc]ia; introducerea recru]ilor în
activit`]i specifice vie]ii militare prin prezentarea
structurii programului de instruire [i a obiectivelor
de atins pentru aceast` perioad` de instruire,
încadrarea  în programul orar al unit`]ii [i însu[irea
modului de comportare [i de adresare specific
mediului militar.

Subetapa instruc]iei individuale de baz` propriu-
zise, cu durata de 7 s`pt`mâni, are ca obiective
specifice: însu[irea tradi]iilor [i valorilor Armatei
României [i armei în care vor activa, a standardelor
de conduit`, a legisla]iei [i reglement`rilor specifice
domeniului militar; formarea calit`]ilor fizice [i psiho-
morale specifice lupt`torului; formarea deprinderilor
necesare folosirii eficiente a armamentului individual;
formarea deprinderilor de utilizare a mijloacelor
specifice de ap`rare [i protec]ie împotriva armelor
chimice, biologice, radiologice [i nucleare, de geniu,
de comunica]ii [i de supravie]uire; formarea

deprinderilor de ac]iune pentru
îndeplinirea unor misiuni de lupt`.

Dup` absolvirea modulului
instruc]iei individuale de baz`,
solda]ii voluntari depun Jur`-
mântul Militar.

Modulul instruc]iei deModulul instruc]iei deModulul instruc]iei deModulul instruc]iei deModulul instruc]iei de
specialitatespecialitatespecialitatespecialitatespecialitate se desf`[oar` pe
durata a 8 s`pt`mâni8 s`pt`mâni8 s`pt`mâni8 s`pt`mâni8 s`pt`mâni [i cuprinde
la rândul s`u trei subetape: aceea
a instruc]iei tehnice de specia-
litate, a instruc]iei tactice de
specialitate, precum [i a instruc]iei
pentru încadrarea pe func]ie.

Subetapa instruc]iei tehnice
de specialitate se desf`[oar` pe

parcursul a  3-4 s`pt`mâni [i urm`re[te însu[irea
cuno[tin]elor de baz` de specialitate,  precum [i
cunoa[terea echipamentelor militare pe care le vor
folosi în unit`]ile în care vor fi repartiza]i, cu accent
[i detaliere pe cele specifice func]iei.

Subetapa instruc]iei tactice de specialitate, cu
durata de 2-3 s`pt`mâni, are ca obiective formarea
deprinderilor de baz` de specialitate, precum [i
formarea deprinderilor de baz` necesare execut`rii
serviciului de lupt` la echipamentele militare pe care
le vor folosi în unit`]i, conform cerin]elor primei func]ii
pe care urmeaz` s` fie încadra]i.

Subetapa instruc]iei pentru încadrarea pe func]ie
are o durat` de 2 s`pt`mâni, se desf`[oar` în cadrul

uneia din unit`]ile de arm` unde au fost repartiza]i,
de c`tre speciali[ti numi]i de comandan]ii acestora,
[i are urm`toarele obiective principale [i urm`re[te
familiarizarea solda]ilor cu echipamentele militare pe
care le vor folosi [i formarea deprinderilor pentru
operarea [i mentenan]a tehnicii specifice, necesare
îndeplinirii atribu]iilor func]iilor pe care sunt încadra]i.

Instruirea de formare a solda]ilor [i grada]ilor
voluntari va avea caracter predominant practic-
aplicativ [i se va desf`[ura dup` un program de
instruire cu un ritm de 40-46 ore pe s`pt`mân`.

Evaluarea nivelului de instruire al solda]ilor [i
grada]ilor voluntari pe timpul instruirii de formare se
execut` continuu, pe tot parcursul desf`[ur`rii
procesului de instruc]ie, [i are ca scop asigurarea
cre[terii eficien]ei acestui proces [i certificarea
atingerii obiectivelor de performan]` par]iale [i finale.
La sfâr[itul fiec`rui modul al instruirii de formare,
solda]ii [i grada]ii voluntari vor fi evalua]i [i certifica]i
privind îndeplinirea criteriilor de trecere la modulul
urm`tor, respectiv asupra competen]elor privind
îndeplinirea atribu]iilor generale/specifice func]iei pe
care au fost repartiza]i.

Am fost curios s` aflu cu ce gânduri au
început tinerii militari aceast` important` perioad`
din cariera lor militar`.

Soldatul Ioan Ioan Ro[u Soldatul Ioan Ioan Ro[u Soldatul Ioan Ioan Ro[u Soldatul Ioan Ioan Ro[u Soldatul Ioan Ioan Ro[u este din Bac`u,
are 22 de ani [i nu are stagiul militar satisf`cut. A
venit în armat` cu gândul de a realiza ceva stabil
[i de perspectiv` \n via]`, deoarece vrea s`-[i
întemeieze o familie, pe care s` o între]in` în
siguran]`. Pentru el banii reprezint` doar o
consecin]`, [i nu o cauz` a venirii în armat`. S-a
integrat foarte bine la specificul militar [i nu a
întâmpinat greut`]i. Programul este diferit de cel
de acas`, dar s-a acomodat deoarece îi place
foarte mult lucrul în echip`.

Spre deosebire de colegul s`u, const`n]eanul
de 23 de ani {tefan Lucian{tefan Lucian{tefan Lucian{tefan Lucian{tefan Lucian T`naseT`naseT`naseT`naseT`nase a cunoscut
rigorile militare înainte de a fi selec]ionat ca soldat
voluntar. A ales aceast` carier` deoarece îi ofer`
un loc de munc` stabil, un salariu motivant în
compara]ie cu cel oferit de angajatorii din via]a
civil`. Vrea s`-[i însu[easc` temeinic cuno[tin]ele
militare de specialitate, deoarece [i el dore[te s`-
[i continue cariera militar` ca subofi]er.

La Boboc, tinerii solda]i privesc cu încredere
spre viitor. Le dorim succes în preg`tire [i s` nu uite
niciodat` deviza: „Instruie[te-te a[a cum vei lupta!”„Instruie[te-te a[a cum vei lupta!”„Instruie[te-te a[a cum vei lupta!”„Instruie[te-te a[a cum vei lupta!”„Instruie[te-te a[a cum vei lupta!”

Maistru militar principal
LEU NI}~

Preg`tirea fizic` reprezint`
o condi]ie esen]ial` pentru a deveni

soldat gradat voluntar

Teoria reprezint` baza practicii \n
orice meserie
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M-am convins, mai mult ca niciodat`, c` presa
militar` este o arm` de care noi to]i avem nevoie. {i
asta s-a întâmplat în luna aprilie, lun` în care am fost în
practic` la Ministerul Ap`r`rii, la Studioul Radio TV
M100.

Jurnali[tii sunt o familie aparte. Subiectiv` fiind [i
devotat` primei mele iubiri, avia]ia, am zâmbit în col]ul
gurii atunci când am deschis o carte dedicat`
jurnalismului militar [i am v`zut c` prima poveste tip`rit`
este „Aterizare, în noapte, cu incendiu la bord”, scris`
cândva, în aprilie 2004, de comandor (r) Dumitru
Amariei, redactor-[ef pân` în 2005 la revista „Cer
Senin”.

Din prima zi de practic`, locotenent colonelul Dinulocotenent colonelul Dinulocotenent colonelul Dinulocotenent colonelul Dinulocotenent colonelul Dinu
Marian,Marian,Marian,Marian,Marian, [eful Studioului Radio TV M100, mi-a spus s`
m` duc „în spate, la nea’ Nicu”, în studio, s` v`d cum
se face „Revista Presei la prima or`“, pentru c` atunci
când voi fi preg`tit` voi intra [i eu „în direct”. Aceast`
emisiune, dedicat` inform`rii interne cu ultimele
evenimente ap`rute, are o tradi]ie de peste opt ani [i
este difuzat` zilnic, de luni pân` joi, pe canalul cu circuit
închis al Ministerului Ap`r`rii. Din acea clip`, am intrat
în mirajul vulcanic al televiziunii [i al în]elegerii tainelor

IMPRESII DIN...
FA}A CAMEREI

sticlei. Care nu sunt deloc u[oare. Televiziunea este locul
unde trebuie s` [tii ce s` spui [i cum s` spui, f`r` a l`sa
loc de interpretare. Este locul de unde pleac` informa]ia
c`tre oameni. Am înv`]at, am gre[it, am înv`]at iar. Am
întâlnit oameni deschi[i, care mi-au împ`rt`[it din
cuno[tin]ele lor, cu seriozitate sau cu haz. Cel mai
important lucru mi l-a spus tot nea’ Nicu, într-o or` târzie
a amiezii: „...Mona, fii atent`, în fa]a camerei e[ti formator
de opinie, lumea ia de bun tot ce spui tu!...”. Acest sfat, ca
o punere în gard`, m-a f`cut s` fiu foarte atent` la
alegerea [tirilor, la felul cum le spuneam, neutru [i la
obiect. Dintre to]i, nea’ Nicu a fost cel care m-a împresionat
cel mai mult. Este uimitor omul din spatele camerei, pe
care nimeni nu-l vede, omul care are în fa]` cinci ecrane,
fiecare apar]inând unei camere de filmat, [i care [tie când
trebuie s` intre una sau alta, care transmite în direct cele
mai bune imagini, care coordoneaz` operatorii TV,
luminile, sunetele [i vorbitorul, anulând gre[elile sau
punctele slabe.  Iar toate acestea se întâmpl` în DIRECT,
acolo unde nu apuci s` tai [i s` repe]i.

Studioul este locul unde oamenii sunt importan]i.
C`ci f`r` factorul uman, camera nu î[i g`se[te nici via]a,
nici rostul. Despre nea’ Nicu (V\lceanu) am vorbit, îns`
al`turi de el mai cânt`, în marea orchestr` a Studioului
Radio TV M100, Mihai Ni]` [i Florin Dobrater, operatori
TV, George Nicoar`, redactor, Nina Bukfejes, cea care
are grij` de tot ce înseamn` gestiunea materialelor [i

activit`]ilor specifice, iar ei to]i se supun baghetei
locotenent colonelului Marian Dinu, „tata Dinu” – cum
cu drag ei îl numesc.

Acum, în ceas prim`v`ratic de mai, când m-am
întors la biroul meu, în mijlocul exerci]iilor aeriene,
departe de tumultul sunetelor [i luminilor, zâmbesc
cu drag la amintirea practicii mele acolo, în universul
presei militare. Iar noilor mei prieteni le trimit un singur
gând...”O parte din sufletul meu r`mâne a voastr`!”.

MONA ARDELEANU

Pentru colegii din For]ele Aeriene
este c`pitanulc`pitanulc`pitanulc`pitanulc`pitanul Adrian Lesenciuc. Adrian Lesenciuc. Adrian Lesenciuc. Adrian Lesenciuc. Adrian Lesenciuc. |n
mediile culturale este cunoscut ca poet,
prozator, eseist, critic [i istoric literar.
Reprezentant al grup`rii “Aisberg”,“Aisberg”,“Aisberg”,“Aisberg”,“Aisberg”, de
reconfigurare a valorilor culturale
contemporane, [i redactor-[ef al revistei
omonime de avangard` literar`. Autor de
poezie vizual` [i teoretician al literaturii
verbo-iconice, prin semnarea lucr`rii de
istorie literar` “Poezia V“Poezia V“Poezia V“Poezia V“Poezia Vizual`“.izual`“.izual`“.izual`“.izual`“. Lucr`ri
reprezentative: versuri: “Antifilosofia”,“Antifilosofia”,“Antifilosofia”,“Antifilosofia”,“Antifilosofia”,

“Copilul-genune”, “Liam”; “Copilul-genune”, “Liam”; “Copilul-genune”, “Liam”; “Copilul-genune”, “Liam”; “Copilul-genune”, “Liam”; eseuri:
“Puzzle cu umbre pe ape”,“Puzzle cu umbre pe ape”,“Puzzle cu umbre pe ape”,“Puzzle cu umbre pe ape”,“Puzzle cu umbre pe ape”,
“Postmodernitatea. Un posibil model“Postmodernitatea. Un posibil model“Postmodernitatea. Un posibil model“Postmodernitatea. Un posibil model“Postmodernitatea. Un posibil model
de structurare a mozaicului a-valoric”de structurare a mozaicului a-valoric”de structurare a mozaicului a-valoric”de structurare a mozaicului a-valoric”de structurare a mozaicului a-valoric”
––––– a ob]inut premiul Uniunii Scriitorilor din
Rom#nia.

Poezia vizual` reprezint` o art` din
zona de interferen]` a literaturii cu artele

|ntr-o lume \n care problemele
cotidiene ne atac` \n valuri din toate
direc]iile, asemenea unui du[man perfid,
pe c#t de u[or de anticipat, pe at#t de
greu de contracarat, demersul autorilor
Eugenia Ta[c`u [i Victor Donciu de a
scrie un roman despre avia]ie are darul
nu doar de a impresiona, ci chiar de a
st#rni admira]ia.

Deoarece, pentru a scrie despre zbor
[i avia]ie trebuie ca, pe l#ng` talent, s` ai [i
un motiv interior foarte puternic care s` te
determine s` a[terni pe h#rtie tr`iri [i
evenimente care fac parte din via]a at#t de
cuprins` de mister a unui aerodrom. De
multe ori, un roman cu tem` aeronautic`
pare, la prima vedere, ceva de domeniul
fantasticului, dar dac` ai r`bdare s`
p`trunzi, prin intermediul cuvintelor simple,
\ntr-o existen]` b`nuit` a fi at#t de
complex`, vei constata c` realitatea este
ceva mai simpl̀  dec#t p`rea.

Cei ce vor citi acest roman, cu
siguran]` se vor sim]i mai apropia]i de
zbor dup` terminarea lecturii, deoarece
nara]iunea descrie fidel via]a de pe un
aerodrom, cu \nt#mpl`ri pl`cute, dar [i
cu altele dramatice. Cert este c` firul epic
te conduce cu u[urin]` \n mijlocul
evenimentelor, iar cu un minim efort
empatic te vei trezi tr`ind emo]iile eroilor
din poveste.

Simbolistic` [i cuvinte,

POEZIA VIZUAL~

plastice. O crea]ie din aceast` zon`
presupune, \n egal` m`sur`, text poetic
[i structur` grafic`, altfel spus, un
amestec de desen [i poezie. Din punct
de vedere al teoriilor lingvistice, studiul
limbajului ca sum` de unit`]i picturale
(iconuri) [i unit`]i de scris (grafeme/litere
scrise) sau de vorbire (foneme/sunete),
este de noutate. |n acest context, studiul
poeziei vizuale a fost imperios necesar,
mai ales din perspectiva lingvistic`.

Lucrarea propus` de Adrian
Lesenciuc este alc`tuit` din trei p`r]i
distincte (trei capitole), astfel: I.
Insuficien]a limbajului poetic; II. Poezia
vizual`. Curriculum; III. Neajunsurile
poeziei vizuale. Primul capitol reprezint`
o sintez` lingvistic` a abord`rilor
limbajului din perspectiva icon-grafem
(fonem), rezultat` din nevoia de dep`-
[ire a poeziei ca text scris. Al doilea
capitol, cel mai amplu, este o scurt`
istorie critic` a poeziei vizuale, din
antichitate p#n` \n prezent. Ultimul
capitol se refer` la neajunsurile poeziei
vizuale [i la posibilitatea alunec`rii \n
derizoriu [i kitsch.

De-a lungul timpului, rom#nii au dat
nume mari \n poezia vizual`. C#teva
exemple, reprezentative pentru poezia
vizual` \n \ntregul ei, ar fi: Tristan Tzara,
cu poemele dadaiste colective, Victor
Brauner [i Ilarie Voronca, inventatorii
pictopoeziei, Isidore Isou, p`rintele
letrismului, Daniel Spoerri, reprezentant
al mi[c`rii Darmstadt Circle [i inventator
al Eat-Art, sau contemporanul nostru,
Florentin Smarandache, p`rintele
mi[c`rii paradoxiste (propus pentru
premiul Nobel/literatur` \n 2000).

Lucrarea reprezint`, cu siguran]`,
prima istorie critic` a poeziei vizuale din
]ar` [i, posibil, chiar prima istorie a

poeziei vizuale din lume. Cu convingerea
c` talentul literar, [lefuit de un foarte
ascu]it spirit critic, al t#n`rului c`pitan este
abia la \nceput de drum, a[tept`m cu
ner`bdare ca matricea cultural`
personal` s` fie \mbog`]it` cu noi lucr`ri,
cel pu]in la fel de apreciate de pasiona]ii
literelor [i nu numai.

Pe scurt, autorii descriu via]a dintr-o
[coal` militar` de avia]ie, efortul depus
pentru a deveni pilot militar. Sunt redate
emo]iile, greut`]ile, necazurile,
observa]iile – uneori dure – ale
instructorilor de zbor, relief#nd bucuria,
pl`cerea [i senza]ia elevului-pilot. |n

continuare, nara]iunea se desf`[oar` pe
un aerodrom militar al For]elor Aeriene,
respectiv Regimentul 91 Avia]ie
V#n`toare Deveselu – Caracal.

De remarcat faptul c` s-a urm`rit ca
lucrarea s` fie scris` c#t mai coerent, f`r`
tente de fic]iune, subliniindu-se, printre
altele, starea sufleteasc`, nelini[tea,
zbuciumul, emo]ia \n anumite faze ale
zborului, regretul unor insuccese, dar [i
bucuria zborurilor reu[ite, st`ri prin care
au trecut to]i cei ce doreau s` p`trund`
tainele acestei fascina]ii numite zbor.

Cu speran]a c` v-am atras aten]ia,
v` dorim lectur` pl`cut`!

Recenzii realizate de
c`pitan MIRCEA BARAC

Nea’Nicu, “vr`jitorul”
din spatele camerei



ZIUA POR}ILOR DESCHISEZIUA POR}ILOR DESCHISE

S#mb`t`, 21 aprilie a.c., {coala de Aplica]ie
pentru For]ele Aeriene “Aurel Vlaicu” a organizat
Ziua Por]ilor Deschise.

Vizitatorii prezen]i au avut ocazia, pentru c#teva
ore, s` simt` pulsul celei mai importante unit`]i de
preg`tire a cadrelor militare din For]ele Aeriene,
printr-un tur al urm`toarelor obiective din incinta
institu]iei: pavilionul de \nv`]`m#nt, catedra tehnico-
[tiin]ific`, complexul radiotehnic pentru tragere,
dormitoarele elevilor, capela militar`, infirmeria unit`]ii
[i expozi]ia de tehnic` de artilerie [i rachete sol-aer,
radioloca]ie [i avia]ie.

OPEN GATE DAY

This year on Saturday, 21st of April, the Air Force
Training School “Aurel Vlaicu” mounted the Open Gate Day.
The visitors had the opportunity to feel the heart beat of the

most important establishments designed for training the Air Force
military personnel through a tour of the following facilities assigned

for: classrooms, technical and scientific studies, fire radar,
students’ dorms, chapel, medical care facility

and school exhibition where
artillery and surface-to-air missiles, radars

and aircraft equipment are displayed.

Fotoreportaj realizat de
c`pitan MIRCEA BARAC
[i ADRIAN SULT~NOIU




