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|ntre tradi]iile
\nainta[ilor...

|n istoria aeronauticii, un loc important \l ocup`,
[tim cu to]ii, acei oameni minuna]i care au avut
curajul s` studieze, s` construiasc` [i s` piloteze
aparate de zbor.

Dintotdeauna, omul a n`zuit s` zboare, s`-[i
\nving` limitele, s` se desprind` de sol [i s`
cutreiere, aidoma p`s`rilor, \n`l]imile de azur ale
patriei. A \ncercat mai \nt#i legendarul Icar, dar
p`m#ntenii au reu[it cu adev`rat s` se ridice \n
v`zduh cu circa o sut` de ani \n urm`.

Zborul lui Traian Vuia, folosind exclusiv
mijloacele de la bordul aparatului, realizat \n Fran]a,
la Montesson, \n data de 18 martie 1906, a fost
recunoscut de c`tre oamenii de [tiin]`, deoarece
avionul s`u a fost primul din lume care a utilizat
ro]i pneumatice pentru decolare, ceea ce a
contribuit foarte mult la reu[ita experimentului.

Pu]ine na]iuni se pot l`uda, \n momentul de
fa]`, cu o tradi]ie de peste o sut` de ani \n domeniul
avia]iei, iar noi, rom#nii, suntem m#ndri c` am putut
oferi omenirii at#t de multe pentru dezvoltarea
acestui vis minunat care este zborul, iar printre

pionierii aeronauticii mondiale s-au num`rat [i
Traian Vuia, Aurel Vlaicu, Henri Coand`.

Pentru opera lor inegalabil`, pentru glorioasele
tradi]ii pe care le-au f`cut posibile prin truda lor
neostenit`, l`s#ndu-le mo[tenire nou`, urma[ilor
lor, se cuvine s` le p`str`m vie amintirea [i s` le
urm`m pilda [i devotamentul, \nfl`c`rarea [i
patriotismul.

...[i provoc`rile
prezentului

Remarcabilele izb#nzi ale
\nainta[ilor \n cucerirea spa]iului
aerian sunt \ntregite, ast`zi, de
eforturile l`udabile ale tuturor
categoriilor de personal ale For]elor
Aeriene, de la sol [i din aer, care,
prin profesionalism exemplar [i
\nalt` responsabilitate, fac fa]` cu
succes exigen]elor apartenen]ei
Rom#niei la Alian]a Nord-Atlantic`
[i la Uniunea European`, deoarece, \n momentul
de fa]`, For]ele Aeriene Rom#ne sunt o categorie
de for]e compatibile cu NATO.

Avioanele MiG-21 LanceR,
aparatele de transport C-130 Hercu-
les, elicopterele IAR-330 [i IAR-330
SOCAT au ac]ionat irepro[abil de pe
multe din aerodromurile ]`rilor NATO
sau partenere, personalul navigant [i
de comand` s-a ridicat, \ntotdeauna,
la nivelul a[tept`rilor, la exigen]ele
impuse de exerci]iile [i aplica]iile
bilaterale [i multina]ionale la care a
participat.

Timp de un an, For]ele Aeriene
Rom#ne au ac]ionat \ntr-un teatru de
ac]iuni militare neconven]ionale, sub
egida Uniunii Europene, \n Bosnia [i

Her]egovina. 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 \ntr-
un teatru de opera]ii a For]elor Aeriene Rom#ne,
dup` cel de al Doilea R`zboi Mondial.

Apoi, \n anul 2006, Rom#nia a preluat

conducerea Aeroportului Interna]ional Kabul, din
Afganistan, \n calitate de LEAD NATION (na]iune
conduc`toare). Astfel, timp de patru luni, militarii
rom#ni au asigurat conducerea aeroportului,
coordonarea opera]iilor aeriene zilnice, analiza [i
prognoza condi]iilor meteorologice pentru asigu-
rarea, men]inerea [i \mbun`t`]irea comunica]iilor,
asigurarea sprijinului logistic al opera]iilor de
procesare cargo [i pasageri de pe aeroport.

|ncep#nd cu data de 01.08.2007, un deta[a-
ment rom#nesc va executa serviciul Poli]ie Aerian`
sub comand` NATO, \n timp de pace, ca parte
integrant` a ap`r`rii colective, \n scopul men]inerii
integrit`]ii spa]iului aerian desemnat – }`rile
Baltice.

C`pitan MIRCEA BARAC KAIA – 2006

ALTHEA – 2005
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M E S A J U L
{EFULUI STATULUI MAJOR

AL FOR}ELOR AERIENE
CU PRILEJUL S~RB~TORIRII

ZILEI FOR}ELOR AERIENE
ROM@NE

Ziua de 20 iulie reprezint`, \n con[tiin]a celor care
slujesc cu credin]` [i devotament aripile patriei, un reper
spiritual deoarece, respect#nd o nobil` [i frumoas`
tradi]ie, \n aceast` zi s`rb`torim, o dat` cu praznicul
Sf#ntului Mare Prooroc IIie Tesviteanul, ocrotitorul
temerarilor zborului, Ziua For]elor Aeriene Rom#ne.

Este, prin urmare, o zi cu o mare \nc`rc`tur`
emo]ional` pentru \ntregul personal, b`rba]i [i femei care
\[i fac datoria fa]` de Patrie \n cadrul categoriei noastre
de for]e. Tuturor acestora le aduc mul]umiri, felicit#ndu-i
c`lduros pentru modul exemplar \n care \[i \ndeplinesc,
zi de zi, sarcinile [i misiunile specifice.

|n acest moment de fireasc` s`rb`toare, g#ndurile [i
sentimentele noastre se \ndreapt`, pline de recuno[tin]`,
spre ilu[trii no[tri \nainta[i – Vuia, Vlaicu, Coand`, Oberth,
Bungescu. Al`turi de ei, o \ntreag` pleiad` de
constructori, pilo]i, navigatori, tehnicieni [i speciali[ti de
\nalt` clas` au trudit genera]ie dup` genera]ie [i au ridicat
pe trepte tot mai \nalte prestigiul [i faima aripilor
rom#ne[ti \n lume.

Mo[tenitori [i, totodat`, continuatori ai unor frumoase
tradi]ii, to]i cei care ast`zi fac parte din minunata familie
a For]elor Aeriene Rom#ne – aviatori, artileri[ti [i
racheti[ti sol-aer, radiolocatori[ti, geni[ti [i transmisioni[ti
– sunt anima]i de un \nalt grad de responsabilitate,
dovedesc o foarte bun` cunoa[tere a \ndatoririlor, \[i
dedic` generos puterea de munc`, energia [i creativitatea
ridic`rii necontenite a nivelului profesional [i, nu \n
ultimul r#nd, \[i onoreaz` cu cinste \ncrederea pe care
le-o acord` partenerii din Alian]a Nord-Atlantic`.

La s`rb`toarea din acest an, personalul din For]ele
Aeriene Rom#ne este \n m`sur` s` raporteze performan]e
notabile \n procesul instruirii [i al interoperabilit`]ii, la
exerci]iile [i aplica]iile executate \n ]ar` [i peste hotare,
\n comun cu categorii de for]e similare din NATO.

Totodat`, ]in s` evoc
contribu]ia pe care
personalul For]elor
Aeriene [i-a adus-o la
prestigiul Armatei [i al
Rom#niei \n lume, prin
participarea la misiuni
sub egida NATO [i UE,
precum [i temeinicia [i
rigoarea cu care este
\ndeplinit serviciul Po-
li]ie Aerian`.

Entitate omogen`,
supl` [i dinamic`,
For]ele Aeriene Rom#-
ne se prezint` la acest
moment aniversar ca o
component` de baz` a
sistemului na]ional de ap`rare – componenta cea mai
modern`, consistent` [i performant` din punct de vedere
tactic, operativ [i strategic. Acest lucru onoreaz`, \ns`
oblig` [i, totodat`, pretinde eforturi deosebite pentru a
fi [i a r`m#ne \ntotdeauna la \n`l]ime. Prin fidelitatea
dumneavoastr` fa]` de arma [i specialitatea alese, prin
respectul fa]` de sine, prin devotamentul [i spiritul de
sacrificiu manifestate \n toate situa]iile, prin abnega]ia
cu care sluji]i interesele Patriei, v-a]i atras, binemeritat,
respectul, pre]uirea, simpatia [i \ncrederea cet`]enilor
Rom#niei.

A[a cum eu v` cunosc, am convingerea c` ve]i
transmite pe mai departe valorile [i tradi]iile mo[tenite
de la \nainta[i [i c` ve]i dovedi, \n orice \mprejurare,
acela[i profesionalism pilduitor, aceea[i dorin]` de a
demonstra c` sunte]i cei mai buni. Deoarece numai astfel
ve]i face dovada c` apar]ine]i, cu adev`rat, unei categorii
de for]e de elit`, unei structuri \n care onoarea [i m#ndria
sunt bunul cel mai de pre].

La aceast` frumoas` s`rb`toare de suflet v` urez
dumneavoastr` [i tuturor celor dragi dumneavoastr`
mult` s`n`tate, noi \mpliniri, fericire [i prosperitate.

La mul]i ani!

       General-locotenent
       CONSTANTIN CROITORU

|n cea de-a doua jum`tate a lunii iunie,
[eful Statului Major al For]elor Aeriene,
generalul-locotenent Constantin
Croitoru, a participat la mitingul aerian
de la Le Bourget, Fran]a.

|n acest context, generalul-locotenent
Croitoru a avut o serie de \nt#lniri cu
reprezentan]i ai ministerelor ap`r`rii din
alte ]`ri, printre care:  subsecretarul
For]elor Aeriene ale SUA pentru rela]ii
interna]ionale;  directorul Agen]iei de
Cooperare în Domeniul Securit`]ii a SUA;

|ntâlniri  pe
probleme
de \nzestrare

 directorul general al Ministerului
Ap`r`rii [i [eful Statului Major al For]elor
Aeriene Israeliene;  [eful For]elor
Aeriene Suedeze;  directorul Agen]iei
pentru Exportul Produselor de Ap`rare
din Ministerul Ap`r`rii din Marea
Britanie;  inginerul general al Direc]iei
Generale pentru Armamente din Minis-
terul Ap`r`rii din Fran]a.

Discu]iile purtate cu partenerii str`ini
s-au focalizat asupra aspectelor refe-
ritoare la programele majore pentru
for]ele aeriene: avionul multirol, sisteme
SHORAD/VSHORAD, C-130, radare
Gap-Filler [i avionul de transport mediu
curier.

Maior IULIAN M~CREAN 

|ntâlniri  pe
probleme
de \nzestrare

Acquisition-related
meetings

Chief of Air Force Staff, Lieutenant

General Constantin Croitoru attended the

Le Bourget Air Show held in the second

half of June in France.

During the visit Lieutenant General

Croitoru met a number of high level

representatives of Ministries of Defense

from several countries.

Talks with the foreign partners

focused on air force major programs:

mult i -ro le  a ircraf t ,  SHORAD /

VSHORAD systems, C-130 aircraft, Gap-

Filler radars and medium courier transport

aircraft.
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La sf#r[itul lunii mai a.c., o delega]ie condus` de
domnul dr. Ronald Sega, subsecretarul pentru For]ele
Aeriene ale SUA, s-a aflat \n vizit` de lucru \n ]ara
noastr`. Scopul principal a fost analizarea aspectelor
referitoare la cooperarea dintre for]ele aeriene ale celor
dou` state [i derularea programelor de achizi]ii [i
modernizare dezvoltate de Rom#nia cu partenerii
americani.

Activitatea a cuprins o serie de \nt#lniri [i discu]ii
ale delega]iei americane cu conducerile Statului Major
General [i ale For]elor Aeriene. Totodat`, agenda
activit`]ii a inclus vizitarea Bazei Aeriene de la Mihail
Kog`lniceanu.

|n cadrul \nt#lnirii cu directorul Statului Major
General, a fost subliniat` hot`r#rea p`r]ii rom#ne de
a-[i \mbun`t`]i \n mod calitativ prezen]a \n teatrul de
opera]ii din Afganistan, concomitent cu eforturile pentru
g`sirea unei solu]ii flexibile, care s` conduc` la

VIZITA SUBSECRETARULUI PENTRU
FOR}ELE AERIENE ALE SUA |N ROMÂNIA

US Air Force
Undersecretary visit to

Romania

An official delegation led by Mr.

Ronald Sega, the Undersecretary for US

Air Forces, paid a working visit to our

country in late May. The main objective

was to discuss issues concerning

cooperation between the air forces of the

two countries as well as to review

acquisition and modernization programs

run together by Romanian and American

partners.

During the visit a series of meetings

and talks of the American team with

General Staff and Air Force representatives

took place. The schedule also included a

trip to the Air Base in Mihail Kogalniceanu.

retragerea treptat` din Irak, f`r` prejudicierea sau
sl`birea for]ei multina]ionale. |n acest context, a fost
eviden]iat faptul c`, prin participarea sa pe cele dou`
teatre de opera]ii, Rom#nia [i-a adus un aport
important la derularea opera]iilor militare, beneficiind,
\n acela[i timp, de oportunitatea integr`rii \n structurile
opera]ionale aliate [i \mbun`t`]irii interoperabilit`]ii la
toate nivelurile de comand` [i execu]ie. Totodat`, a
fost subliniat` importan]a antrenamentelor de zbor \n
comun desf`[urate \n ultimii doi ani pe aerodromul
Mihail Kog`lniceanu, activit`]i care au oferit un
excelent cadru de dezvoltare a rela]iilor de cooperare
dintre for]ele aeriene ale celor dou` state, prin
armonizarea procedurilor de operare standard.

Exerci]iul comun “SNIPER LANCE ‘07", desf`[urat
\n luna aprilie a acestui an, reprezint` un foarte bun
exemplu \n acest sens, at#t prin rezultatele ob]inute,
c#t [i prin concluziile pozitive \nregistrate \n domeniul
managementului spa]iului [i traficului aerian.

La sediul Statului Major al For]elor Aeriene,
delega]iei oaspete i-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 activit`]ile
bilaterale rom#no-americane.

Comandor ADRIAN CODI 

VIZITA SUBSECRETARULUI PENTRU
FOR}ELE AERIENE ALE SUA |N ROMÂNIA

Reuniunea informal`
a [efilor  For]elor  Aeriene

din Uniunea European` – EURAC

|n perioada 15 – 24.06.2007, [eful For]elor
Aeriene Rom#ne, generalul-locotenent
Constantin Croitoru, a participat, la Paris,
Fran]a, la reuniunea informal` a [efilor For]elor
Aeriene din Uniunea European` – EURAC.

Tema principal` a discu]iilor a constituit-o
raportul |naltului Comitet pentru Evaluarea
Condi]iei Personalului Militar din ]`rile
membre ale Uniunii Europene, aspectele cele
mai importante ale dezbaterii referindu-se la:

 atractivitatea profesiei militare;  recrutarea

[i evolu]ia personalului mi-
litar;  constr#ngeri ale
profesiei militare.

Concluzia raportului a
fost c` se constat` o cre[tere
a decalajului nivelului de trai
\ntre societatea civil` [i
comunitatea militar`, \n
defavoarea militarilor. |n
aceste condi]ii, raportul
recomand` c#teva m`suri ce
se impun a fi avute \n vedere
pentru a se reu[i men]inerea
atractivit`]ii profesiei
militare.

Astfel, principalul punct
de sprijin ar consta \n

acordarea de sprijin familial militarilor, aspect
ce trebuie s` cuprind` asigurarea de locuin]e,
locuri de munc` pentru so]ii [i facilit`]i [colare
pentru copii. De asemenea, va trebui s` fie avut
\n vedere timpul destinat vie]ii personale a
militarilor, \n acest sens impun#ndu-se m`suri,
cum ar fi: reevaluarea timpului efectiv petrecut
la locul de munc`; reducerea la minimul necesar
a lucrului peste program (overworking);
reducerea perioadei de absen]` din familie a
personalului militar, ca urmare a sarcinilor de

serviciu. Nu \n ultimul r#nd, vor trebui revizuite
posibilit`]ile reintegr`rii personalului militar \n
economia societ`]ii civile la sf#r[itul perioadei
\n care au servit for]ele armate.

Maior
IULIAN M~CREAN 

European Union Air
Chiefs Informal

Conference – EURAC

Chief of Romanian Air Force Staff,

Lieutenant General Constantin Croitoru

took part in the European Union Air

Chiefs Informal Conference – EURAC –

held in Paris from 15th to 24th June 2007.

The Report of the High Committee

f o r  E U  M i l i t a r y  P e r s o n n e l  S t a t u s

Assessment, particularly issues related

t o  h o w  a t t r a c t i v e  i s  t h e  m i l i t a r y

profession; military personnel recruit-

ment and development; professional

restraints underlay the main discussions.
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Cele dou` prestigioase institu]ii
militare de înv`]`mânt de pe platforma
Boboc, {coala de Aplica]ie a For]elor
Aeriene „Aurel Vlaicu” [i {coala Militar`
de Mai[tri [i Subofi]eri a For]elor Aeriene
„Traian Vuia”, au fost vizitate, la începutul
lunii iunie a.c., de o delega]ie militar`
condus` de Command Sergeant Major
Michael Bartelle , consilier pentru
problemele subofi]erilor al Comandantului
For]elor Aliate în Europa. Din delega]ia
SHAPE au mai f`cut parte plutonier-
adjutant Ion Chiru – operational assis-

OASPE}I DE SEAM~
LA BOBOC

tant, [i sergeant FC
Melissa Novacavich  –

reporter. Distin[ii oaspe]i au fost înso]i]i
de plutonierul-adjutant Nicolau Tiberiu,
consilier pentru probleme ale mai[trilor
militari [i subofi]erilor al ministrului
ap`r`rii, [i de domnul Phill Kiniery jr.,
consultant CUBIC.

Aceast` vizit` a avut o deosebit`
importan]` pentru promovarea, la nivelul
partenerilor din Alian]a Nord-Atlantic`, a
imaginii corpului mai[trilor militari [i
subofi]erilor din For]ele Aeriene Române
ca speciali[ti, lupt`tori, educatori ai
subordona]ilor [i lideri militari ai
grupurilor mici. De asemenea, au fost
abordate aspecte privind istoricul [i
tradi]iile acestui corp de elit`, ale activit`]ii
solda]ilor [i grada]ilor voluntari [i, nu în
ultimul rând, au fost eviden]iate importan]a

[i calitatea actului educa]ional din
institu]iile militare de înv`]`mânt de pe
platforma Boboc.

|n cadrul discu]iilor purtate cu colegii
rom#ni, CSM Michael Bartelle a avut
aprecieri elogioase privind facilit`]ile
deosebite de studiu, cazare [i hr`nire
oferite cursan]ilor care se instruiesc la
Boboc. Distinsul oaspete a concluzionat
c` cele dou` institu]ii de înv`]`mânt
militar pot fi considerate adev`rate
modele pentru calitatea înv`]`mântului de
formare [i preg`tire a mai[trilor militari,
subofi]erilor, solda]ilor [i grada]ilor
voluntari, capabile s` asigure progresul
Armatei Române, în general, [i al For]elor
Aeriene, în special.

Maistru militar cls.I
CLEMENTIN ISPR~VNICELU 

D I S T I N G U I S H E D  V I S I T O R S  AT  B O B O C

Command Sergeant Michael Bartelle, SACEUR’s adviser on NCO issues,

led a military delegation who paid a visit early in June to the two Air Force

military establishments in Boboc, theTraining School “Aurel Vlaicu” and

NCOs and Warrant Officers School “Traian Vuia”.

A great importance has been attached to this visit as an efficient means to

promote among NATO partners the NCOs and warrant officers’ image in the

Romanian Air Forces, to present a picture of their training as specialists,

soldiers, educators of junior ranks, and military small unit leaders. Issues

related to historical evolution and traditions of this group of military officers,

activities of volunteer enlisted personnel, and not in the last the weight and

quality of educational work in the two military establishments were

approached.

Conform standardelor \ncheiate cu NATO,
For]ele Aeriene Rom#ne trebuie s` parcurg` o
serie de etape \n procesul de afirmare a obiec-
tivelor for]ei.

Acest lucru se realizeaz` conform
urm`toarelor programe, astfel:  Programul de
Evaluare Tactic` (TACEVAL) – are ca scop
evaluarea [i verificarea st`rii de preg`tire pentru
lupt` [i opera]ionale a for]elor destinate NATO/
UE – se execut` de c`tre Divizia TACEVAL/CC
AIR IZMIR;  Programul de Evaluare Tehnic`
(TECHEVAL) – are ca scop evaluarea tehnic` a
for]elor ce contribuie la Sistemul de Comand` [i

Control Aerian al NATO – se
execut` de c`tre o structur`
specializat` din cadrul SHAPE.

|n lunile mai [i iunie, \n cadrul
exerci]iilor ALBATROSUL, res-
pectiv, CHASSEUR ACCOMPLI,
au fost evaluate \n vederea
certific`rii for]ele puse la dispozi]ia
NATO planificate a definitiva

opera]ionalizarea la sf#r[itul anului 2007.
Scenariul exerci]iilor a urm`rit realizarea unui

cadru adecvat pentru antrenarea [i evaluarea
planurilor, resurselor [i capabilit`]ilor entit`]ilor,
simul#nd condi]iile de criz` [i r`zboi, asigur#nd
prin succesiunea evenimentelor un ritm moderat
al ac]iunilor for]elor participante.

Echipele de evaluare au fost alc`tuite din
speciali[ti din Statul Major al For]elor Aeriene [i
observatori din comandamentul CC Air Izmir, iar
rezultatele au demonstrat capacitatea for]elor
puse la dispozi]ia NATO de a \ndeplini misiunile
alocate \n concordan]` cu standardele NATO.

Evaluarea   For]elor
– s-a \ncheiat etapa ini]ial` de certificare –

Forces Evaluation
- Initial certification ended –

In May and June this year, NATO

deployable forces scheduled to become

fully operational by the end of 2007 (90th

Airlift Base helicopter flight, 95th Air Base

MiG-21 squadron and 70th Engineering

Regiment EOD module) have been

evaluated for certification during

the ALBATROSUL and CHASSEUR

ACCOMPLI Exercises.

Deta[amentul
EOD

Aceste evalu`ri reprezint` \ncheierea etapei
na]ionale de certificare. Urmeaz` etapa de
evaluare [i afirmare a acestor for]e de c`tre CC
Air Izmir, astfel \nc#t, la data de 01.01.2008,
structurile evaluate s` fie opera]ionale [i
disponibile pentru a fi puse la dispozi]ia NATO.

Maior ing. IUSTIN B~LU}~ 
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Acord pentru strategia
de dezvoltare

a capabilit`]ilor
transportului strategic

Strategii NATO au fost de acord pentru
crearea unei noi agen]ii, destinate achizi]ion`rii
[i utiliz`rii avioanelor de transport strategic
C-17 \n numele a 15 ]`ri membre ale Alian]ei [i
dou` ]`ri partenere.

Secretarul General al Alian]ei, Jaap de Hoop
Scheffer, a salutat decizia luat`. “Aceast` ini]iativ`
se adreseaz` regresului constatat de ]`rile

membre NATO \n ceea ce prive[te transportul
strategic. Noile capabilit`]i vor veni \n sprijinul
opera]iilor noastre curente, inclusiv cele din
Afganistan, [i se vor constitui \ntr-un pilon de baz`
al transform`rii pe termen lung a Alian]ei”.

Programul SAC (Strategic Airlift Capabilities)
a fost anun]at ini]ial \n luna septembrie 2006 [i a
constituit obiectivul primordial al summit-ului NATO
de la Riga, din noiembrie 2006.

Centru NATO de
Comand` [i Control
pentru Transformare

|n cadrul unei ceremonii desf`[urate la
sediul NATO din Bruxelles, [apte state membre
ale Alian]ei au decis \nfiin]area  unui Centru de
Comand` [i Control pentru Transformare.

Situat la Ede, Olanda, Centrul va avea ca
misiuni de baz` asigurarea suportului pentru
Alian]` [i sponsorizarea na]iunilor \n efortul
acestora de transformare, prin exprimarea unor
concepte specializate referitoare la orice aspect
al procesului de comand` [i control, precum
doctrin`, preg`tire [i educa]ie, conducere,
sisteme, probleme de personal [i infrastructur`.
Ceremonia de deschidere a consemnat startul
particip`rii la aceast` structur` a personalului
din Belgia, Germania, Norvegia, Slovacia,
Spania, Turcia [i Olanda.

“Dorim s` contribuim la transformarea
structurilor de comand` [i control prin imple-
mentarea acestui centru drept un catalizator, o
pia]` de \ncercare a ideilor [i cuno[tin]elor”, a
declarat comandantul Centrului, colonelul
Geerlof Kanis.

Plutonier-major
SORIN S~FTOIU 

Sursa: www.nato.int

|n cursul lunii mai a.c., Baza 90 Transport
Aerian a fost gazda unei delega]ii de
instructori din USAF. Colegii americani au

avut ca scop asistarea instructorilor români
[colariza]i în anul 2006 la Centrul de preg`tire
pentru mentenan]a aeronavelor C-130 HERCULES
din Baza Aerian` Little Rock, Arkansas – SUA,
asupra modului în care ace[tia desf`[oar`
preg`tirea teoretic` [i practic` a personalului tehnic
ce execut` mentenan]a avioanelor C-130 pentru
trecerea pe varianta “H”.

Dintre activit`]ile desf`[urate \n cadrul celor
patru specialit`]i de baz` (celul`, motoare [i elice,
instala]ii electrice [i aparatur` de bord [i avionic`),
putem aminti:  prezent`ri pentru sistemul hidra-
ulic (tren de aterizare [i comenzi de zbor), pentru
sistemul pneumatic al aeronavei (presurizare [i
condi]ionare), precum [i pentru motoare [i elice;

 discu]ii la aeronav` în vederea prezent`rii
practice a unor opera]iuni legate de între]inerea [i
operarea sistemului de frânare multidisc [i a
rezervoarelor de combustibil exterioare;  prezentarea

Fallow up training

A team of trainers representing USAF

paid a visit to the 90th Airlift Base in May

this year. American guests’ trip aimed at

assisting the Romanian instructors who

attended courses for C-130 Hercules

aircraft maintenance in 2006 at the

Training Centre in Little Rock Air Base,

Arkansas, US. Their support focused on

the way the practical and theoretical

training of technical personnel designated

to prepare C-130 aircraft for conversion to

version “H” is driven.

Mentenan]`
la Aeronav`

modalit`]ii de preg`tire teoretic` [i practic` a
personalului tehnic ce încadreaz` atelierele de
între]inere [i repara]ii pentru instala]ii electrice de
bord, radio [i radioloca]ie etc.

De asemenea, s-au prezentat planuri de
preg`tire teoretic` [i practic` a personalului tehnic
pentru admiterea la exploatare la sol a aeronavelor
C-130, precum [i modalitatea de acordare a
nivelurilor de specializare-clasificare.

Trebuie subliniat faptul c` aceste activit`]i
s-au desf`[urat concomitent cu lucr`rile de
mentenan]` curent` a aeronavelor, în perioada
vizitei instructorilor americani, subunitatea de
mentenan]`  pentru aeronavele C-130 desf`[urând
atât activit`]i de zbor, cât [i de între]inere [i repara]ii
curente (remedieri de defec]iuni [i pachet de lucr`ri
la aeronava C-130).

La final, [eful echipei de instructori americani,
TSgt. MillerTSgt. MillerTSgt. MillerTSgt. MillerTSgt. Miller,,,,, a specificat, în cuvântul de bun-
r`mas, c` activitatea de training pe teren a
speciali[tilor români s-a încheiat cu succes, partea
român` având capacitatea de a instrui personalul
de specialitate nou încadrat pentru executarea
mentenan]ei la aeronavele C-130 [i, în special, la
aeronava  C -130H.

C`pitan-comandor
GHEORGHIU MARIN 

Vineri, 01 iunie 2007, la Comandamentul Opera]ional
Aerian Principal, s-a desf`[urat  ceremonialul de sfin]ire
a  locului pe care se va construi biserica unit`]ii.

Slujba a fost oficiat` de Prea Sfin]itul VARSANUFIE
PRAHOVEANUL, Episcop-Vicar al Sfintei Arhiepiscopii
a Bucure[tilor, înso]it de un ales sobor de preo]i [i diaconi.

COMANDAMENTUL
OPERA}IONAL AERIAN
PRINCIPAL VA AVEA
O BISERIC~

La ceremonie au participat: generalul-
locotenent Constantin CROITORU – [eful
Statului Major al For]elor Aeriene, generalul-
maior  CÂRNU F`nic` – comandantul
Comandamentului Opera]ional Aerian
Principal, generalul (r) dr. Gheorghe
CATRINA – fost  [ef al Statului Major al
For]elor Aeriene [i fost comandant al
Comandamentului Opera]ional Aerian
Principal, invita]i din partea autorit`]ilor
administra]iei publice locale, sponsori [i
personal din unitate.

În anul 2004, sub comanda generalului-
locotenent Constantin CROITORU, s-au

început demersurile pentru ob]inerea avizelor necesare
[i întocmirea proiectului de construc]ie a viitorului l`ca[
de  cult.

Sub conducerea domnului general-maior CÂRNU
F`nic`, în anul 2006, când fondurile strânse au oferit
speran]e întemeiate c` proiectul poate fi finalizat, s-a
ob]inut înalta binecuvântare a Preafericitului P`rinte
Patriarh TEOCTIST.

Preotul unit`]ii, Daniel NEGOI}~, a propus ca
ocrotitori ai bisericii s` fie SFIN}II ÎMP~RA}I
CONSTANTIN {I ELENA, ca un omagiu adus celor care,
deopotriv` b`rba]i [i femei, servesc cu devotament [i
profesionalism în cadrul Comandamentului Opera]ional
Aerian Principal.

C-17
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În perioada 24–25 mai 2007, Academia For]elor
Aeriene „Henri Coand`” din Bra[ov a g`zduit
convocarea anual` pe linie de
înv`]`mânt, principalul obiectiv
vizând fundamentarea [i corelarea
programelor de studiu ale institu]iilor
militare de înv`]`mânt cu priorit`]ile
[i nevoile de instruire din For]ele
Aeriene. La activitatea organizat` de
Statul Major al For]elor Aeriene au
participat atât reprezentan]i ai celor
trei institu]ii militare de înv`]`mânt,
cât [i ai structurilor operative din
categoria noastr` de for]e armate.

Convocarea a fost organizat` cu
scopul de a preg`ti în bune condi]ii
noul an de înv`]`mânt, 2007-2008,
de a îmbun`t`]i con]inuturile de înv`]at din For]ele
Aeriene [i de a asigura corelarea programelor de studiu
ale celor trei institu]ii vizate, respectiv: Academia For]elor
Aeriene, {coala de Aplica]ie a For]elor Aeriene [i {coala
de Mai[tri Militari [i Subofi]eri din For]ele Aeriene.

Convocare

Înv`]`mântul din
For]ele Aeriene
trebuie s` fie corelat
cu nevoile de instruire

Lucr`rile, conduse de coman-coman-coman-coman-coman-
dorul Eugen Casapudorul Eugen Casapudorul Eugen Casapudorul Eugen Casapudorul Eugen Casapu, [eful
serviciului doctrin` din SMFA, au
debutat sub semnul corela]iei
\nv`]`m#ntului cu evolu]ia struc-
turilor de specialitate din For]ele
Aeriene în perspectiva anilor 2015.
De altfel, comandorul Casapu a
subliniat necesitatea proiect`rii
curriculum-ului educa]ional, mai
ales a preg`tirii de specialitate pe
baz` de nevoi [i priorit`]i de
instruire, având în vedere pers-
pectiva înzestr`rii For]elor Aeriene
cu tehnic` [i echipamente noi.

Un element de noutate des-
prins din discu]iile în plen, precum [i din cele pe
sec]iuni, l-a reprezentat derularea, în structurile
opera]ionale, a modulelor de preg`tire de tip On Job
Training. În acest sens, locotenent-colonelul Nicu[orlocotenent-colonelul Nicu[orlocotenent-colonelul Nicu[orlocotenent-colonelul Nicu[orlocotenent-colonelul Nicu[or
}acu}acu}acu}acu}acu, [eful Biroului Înv`]`mânt din For]ele Aeriene, a
f`cut urm`toarea precizare: „Modulele On Job Training
se desf`[oar` în structurile opera]ionale din For]ele
Aeriene cu absolven]ii tuturor formelor de instruire a
personalului militar [i au ca obiectiv principal preg`tirea
punctual` pe func]iile în care ace[tia au fost încadra]i.”

În urma analizei proiectelor programelor de studii

din cele trei institu]ii de înv`]`mânt din structura de
for]e, pe nivel educa]ional [i pe specialit`]i,
reprezentan]ii institu]iilor de înv`]`mânt au în]eles care
este rolul acestor structuri în modelarea resursei
umane cât mai aproape de dorin]ele beneficiarilor.

Astfel, prorectorul institu]iei gazd`, Academia For]elor
Aeriene, colonel drcolonel drcolonel drcolonel drcolonel dr. Stelian Pânzaru,. Stelian Pânzaru,. Stelian Pânzaru,. Stelian Pânzaru,. Stelian Pânzaru, a concluzionat:
“Rezultatele unor astfel de convoc`ri desf`[urate
periodic de c`tre Statul Major al For]elor Aeriene nu
s-au l`sat a[teptate: au fost eliminate paralelismele
din preg`tirea teoretic` desf`[urat` la Academia
For]elor Aeriene ”Henri Coand`„ [i la {coala de
Aplica]ie pentru For]ele Aeriene „Aurel Vlaicu”,
con]inuturile de înv`]at r`spund [i mai bine cerin]elor
Modelului absolventului, iar beneficiarii – reprezentan]ii
structurilor opera]ionale – declar` c` absolven]ii
institu]iilor militare de înv`]`mânt din For]ele Aeriene
sunt mai bine preg`ti]i, se integreaz` rapid în unit`]ile
unde sunt repartiza]i [i r`spund corect cerin]elor
func]iilor în care sunt încadra]i. Bineîn]eles c` aceste
aprecieri afirmate în cadrul convoc`rii ne
demonstreaz` c` suntem pe drumul cel bun, îns` este
loc [i de mai bine. De aceea, cu experien]a acumulat`
deja, cu asigurarea unei comunic`ri permanente între
<<[coal`>> [i <<beneficiari>> se va putea men]ine
înalta performan]` caracteristic` profesioni[tilor.”

A consemnat
c`pitan ADRIAN LESENCIUC 

Vineri, 1 iunie a.c., la sediul Statului
Major al For]elor Aeriene, generalul de
corp de armat` (general-maior) Mircea
Mocanu a fost s`rb`torit, la \mplinirea a
80 de ani, de c`tre conducerea Statului
Major al For]elor Aeriene [i de c`tre colegi

ANIVERSARE LA STATUL MAJOR
AL FOR}ELOR AERIENE

de arm` mai tineri,
speciali[ti \n artilerie [i
rachete sol-aer. |n cadrul
\nt#lnirii, [eful Statului
Major al For]elor Aeri-
ene, generalul-loco-
tenent Constantin
Croitoru, i-a urat s`rb`-
toritului, \n numele
\ntregului colectiv pe
care \l conduce, via]`

lung` cu s`n`tate, [i l-a asigurat c` este
oric#nd binevenit printre slujitorii For]elor
Aeriene.

La r#ndul s`u, generalul Mocanu a
mul]umit pentru invita]ie [i a urat
participan]ilor s` ajung` cel pu]in la v#rsta

sa. Cu acest prilej, au fost evocate persoane
[i \nt#mpl`ri care au marcat cariera celor
prezen]i [i au r`mas frumoase amintiri \n
memoria lor.

N`scut la 2 iunie 1927, \n comuna
Boroaia, jude]ul Suceava, generalul
Mocanu a absolvit ca [ef de promo]ie at#t
{coala Militar` de Ofi]eri de Artilerie
Antiaerian`, c#t [i Academia Militar`
General`, Facultatea de Comand` [i Stat
Major. Cariera sa de specialist \n artilerie
antiaerian`, dar [i de cadru didactic, a
culminat cu \ndeplinirea func]iei de
comandant al Comandamentului Ap`r`rii
Teritoriului din 1975 p#n` \n 1990.

La mul]i ani, domnule general!

Air Force Educational Process
– current and perspective

aspects

Air Force transformation on the whole aims
at achieving a modern fully professional
structure, increasingly mobile, efficient, flexible,
deployable and sustainable, capable of expertly
performing joint operations and accomplishing
a large spectrum of missions.

Full integration into NATO and European
Union is a rather difficult phase demanding
transformation medium-term goals to be
fulfilled, a stage when educational objectives,
i.e. re-organization of system and military
curriculum structure, will enable development
of personnel skills so that they become military
professionals and, at the same time, be able to
integrate into civil social life.
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|n perioada 30.05–20.06.2007
s-a desf`[urat, \n Poligonul Capu
Midia, exerci]iul tactic cu trageri de
lupt`, executat de artileri[tii din
batalioanele de artilerie antiaerian`
aflate \n compunerea bazelor
aeriene de la C#mpia Turzii [i de la
Otopeni.

Exerci]iul a avut ca scop eva-
luarea preg`tirii pentru lupt` a perso-
nalului celor dou` subunit`]i.

|n Poligonul Capu Midia s-a
desf`[urat, \n perioada 18–26.06.2007,
exerci]iul de instruire \n comun
“CARPATINA 2007”, cu participare
franco-rom#no-belgian`.

Exerci]iul, organizat de Statul
Major al For]elor Terestre, se desf`-
[oar` cu o periodicitate de doi ani,
\ncep#nd cu anul 2003.

|n cadrul exerci]iului au fost
planificate trageri de lupt` cu com-
plexele de rachete sol-aer Mistral [i

OASPE}I STR~INI |N POLIGONUL CAPU MIDIA

cu sistemul antiaerian Oerlikon, o
expozi]ie de tehnic` [i armament [i
antrenamente pe simulator.

Statul Major al For]elor Aeriene a
sprijinit desf`[urarea acestui exerci]iu
prin punerea la dispozi]ia militarilor
rom#ni [i str`ini a facilit`]ilor din
tab`ra de instruc]ie [i din poligonul
de trageri sol-aer.

Colonel TEODOR BLAGA 

Tragerile, executate
cu tunul automat cali-
bru 57 mm, [i-au atins
obiectivele propuse.
|ntruc#t tehnica din
dotare nu mai are nici
un secret pentru arti-
leri[tii antiaerieni, ca-
lificativele ob]inute au
fost pe m`sura profesio-
nalismului lor, adic`
“Foarte Bine”.

C`pitan
MIRCEA BARAC 

|n prim plan, de la st#nga la dreapta: reprezentantul For]elor Aeriene,
general-maior Lauren]iu Simionescu, ambasadorul Fran]ei

la Bucure[ti, Excelen]a sa, domnul Hervé Bolot, [i comandantul
Taberei de Instruc]ie [i Poligonului Capu Midia, colonel Virgil Gherghe.

|n plan secund, comandan]ii deta[amentelor francez [i belgian
participante la exerci]iu

Aplica]ie cu trageri de lupt`

Atelier de lucru pentru
sistemul defensiv

portabil MANPADS

|n perioada 12-13 iunie a.c., la sediul NATO
din Bruxelles, s-a organizat un atelier de lucru
pentru aprofundarea caracteristicilor sistemului
defensiv portabil de ap`rare. Sub titulatura
“MANPADS \n toate aspectele”, activitatea s-a
concentrat pe amenin]area terorist` global` [i
r`spunsul care trebuie oferit.

Pentru realizarea acestui deziderat, s-a
cerut sprijinul exper]ilor din diferite organiza]ii,

al reprezentan]ilor industriei private de arma-
ment, factori necesari \n crearea unor programe
de dezvoltare perpetu` a sistemului MANPADS.

Sistemul este, \n fapt, un lansator de
rachete de um`r dotat cu rachete sol-aer, care
utilizeaz` ghidaje \n infraro[u [i poate
reprezenta o amenin]are real` pentru avioanele
ce zboar` la \n`l]imi mici sau elicoptere.

Reuniune privind
ap`rarea \mpotriva

rachetelor \n
Afganistan [i Kosovo

Mini[tri ai ap`r`rii din 26 de state membre
NATO s-au reunit la Bruxelles, \n perioada
14-15 iunie a.c., pentru g`sirea unei solu]ii
comune referitoare la sistemul de ap`rare
\mpotriva rachetelor \n teatrele de opera]ii  din
Afganistan [i Kosovo.

Misiune prioritar` a Alian]ei – Afganistanul
– a inclus propuneri privind m`suri concrete ce
sunt necesare \n scopul reducerii impactului
negativ dat de sc`derea securit`]ii \n zon`,
datorit` atacurilor cu rachete. “Oponen]ii no[tri
nu arat` nici o ezitare \n dorin]a lor de m`ce-
l`rire a poporului afgan prin aceste atacuri
nediscriminatorii. Alian]a a f`cut [i va continua
s` fac` tot ceea ce este posibil pentru evitarea
pierderilor civile colaterale”, a declarat Secre-
tarul General al NATO, Jaap de Hoop Scheffer,
\n cadrul conferin]ei.

Plutonier-major
SORIN S~FTOIU 

Sursa: www.nato.int
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L a momentul aniversar au participat,
 al`turi de familiile [i prietenii
 personalului bazei, secretarul de stat

[i [ef al Departamentului pentru politica de
ap`rare [i planificare, Corneliu Dobri]oiu,
liderul For]elor Aeriene, generalul-locotenent
Constantin Croitoru, generali
din conducerea Statului Major
General [i din conducerea
Comandamentului IV Armat`
Teritorial, fo[ti comandan]i ai
bazei, cadre militare în rezerv`
ale c`ror destine s-au inter-
sectat, mai mult sau mai pu]in,
cu istoria acestei unit`]i.

Mângâiat` de un soare
prietenos [i supravegheat`
ancestral din zare de calcarele
jurasice ale Cheilor Turzii,
pista Bazei 71 Aerian` [i-a
primit invita]ii cu mândria
specific` unui înving`tor. Un
înving`tor ie[it victorios din

Considerat` vreme îndelungat` “cenu[`reasa” avia]iei militare
române, actuala Baz` 71 Aerian` a îmbr`cat, în data de 29
iunie 2007, straie de s`rb`toare [i a oferit celor prezen]i la
ac]iunile dedicate anivers`rii a 25 de ani de existen]` imaginea
prezentului. Imaginea unei baze aeriene moderne, cu dot`ri de
ultim` genera]ie la nivelul infrastructurii [i cu personal
profesionist, gata în orice moment s` execute misiuni NATO.

71st Air Base – the power
of transformation

Held as a “Cinderella” of the Roma-

nian Air Force for a long time, the today

71st Air Base put on its full-dress uniform

and displayed its most stylish image to the

audience attending the events dedicated to

the unit’s 25th anniversary. On that day, 29th

June 2007, the attendees saw the picture

of a modern air base, with its state-of-the-

art infrastructure and professional staff any

minute ready to accomplish NATO

missions.

lupta dur` cu transformarea, cu restructurarea
[i cu modernizarea sistemului militar.

Ceremonialul a început ost`[e[te, cum era
[i firesc, cu introducerea Drapelului de Lupt`
în forma]ie, în ritmul caden]at al fanfarei militare.
Rând pe rând, invita]ii au luat cuvântul în fa]a

 1952–1953: A FOST
CONSTRUIT AERODROMUL C@MPIA
TURZII;

 1969: s-a \nfiin]at divizionul de
ap`rare antiaerian`;

 1970: a luat fiin]` o subunitate
de \ntre]inere a aerodromului;

30 iunie 1982: Escadrila 4830 iunie 1982: Escadrila 4830 iunie 1982: Escadrila 4830 iunie 1982: Escadrila 4830 iunie 1982: Escadrila 48
AAAAAvia]ie V#n`toare dob#nde[tevia]ie V#n`toare dob#nde[tevia]ie V#n`toare dob#nde[tevia]ie V#n`toare dob#nde[tevia]ie V#n`toare dob#nde[te
statutul de unitate militar`,statutul de unitate militar`,statutul de unitate militar`,statutul de unitate militar`,statutul de unitate militar`,
dislocat` pe aerodromul Deveselu,dislocat` pe aerodromul Deveselu,dislocat` pe aerodromul Deveselu,dislocat` pe aerodromul Deveselu,dislocat` pe aerodromul Deveselu,
p#n` la realizarea capabilit`]ilorp#n` la realizarea capabilit`]ilorp#n` la realizarea capabilit`]ilorp#n` la realizarea capabilit`]ilorp#n` la realizarea capabilit`]ilor
necesare desf`[ur`rii activit`]ii penecesare desf`[ur`rii activit`]ii penecesare desf`[ur`rii activit`]ii penecesare desf`[ur`rii activit`]ii penecesare desf`[ur`rii activit`]ii pe
aerodromul C#mpia Taerodromul C#mpia Taerodromul C#mpia Taerodromul C#mpia Taerodromul C#mpia Turzii;urzii;urzii;urzii;urzii;

 30 iunie 1986: Escadrila 48 se
transform` \n Regimentul 71 Avia]ie
V#n`toare;

 9 iunie 1987: Regimentul 71
Avia]ie V#n`toare se disloc` pe
aerodromul C#mpia Turzii;

 1 iunie 1995: regimentul se
transform` \n Baza 71 Aerian` Avia]ie
V#n`toare [i V#n`toare-Bombarda-
ment [i Grupul 71 Avia]ie V#n`toare;

 24 ianuarie 2001: unitatea este
dotat` cu pr imele MiG-ur i  21
LanceR;

1 iunie 2002: se \nfiin]eaz`
Baza 71 Aerian`;

 1 februarie 2003: intr` \n
dotarea bazei elicopterele ce au
apar]inut Bazei 58 Elicoptere, aceasta
fiind desfiin]at`;

 4 octombrie 2004: fuzionarea
cu Baza 93 Aerian`, \[i p`streaz`
denumirea de Baza 71 Aerian`.

Expozi]ia static` –
bucuria copiilor

Fosta celul` de alarm` |nfiin]area Divizionului de
Artilerie Antiaerian`

Baza 71 Aerian`
la 25 de ani –

puterea
transform`rii

Baza 71 Aerian`
la 25 de ani –

puterea
transform`rii

3 iulie 1987: primul zbor de
antrenament cu MiG-21
la C#mpia Turzii
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„Evenimentul de azi reprezint` un moment de împliniri ale
unor eforturi deosebite, depuse într-o perioad` mai mult decât
dificil`  de ni[te oameni minuna]i, care nu s-au plâns [i nu s-au
l`sat niciodat` înfrân]i de lipsuri sau de greut`]i. Actualul statut
al Bazei 71 Aerian` este, astfel, [i rezultatul faptului c` no]iunea
de transformare a fost în]eleas` [i tratat` de personalul bazei la
modul corect [i realist, respectiv ca un proces, nu ca un
eveniment. Iar acest aspect ]ine la fel de mult de echipament, pe
cât ]ine de modul de gândire [i ac]iune.”

   General-locotenent CONSTANTIN CROITORU,
   [eful For]elor Aeriene Române

„Trebuie s` remarc faptul c` Baza 71 Aerian` a parcurs
etapele evolu]iei de la perioada romantic` a avia]iei, la condi]iile
actuale de interoperabilitate cu For]ele Aeriene ale statelor
membre NATO.

În viitorul apropiat, dot`rile acestei baze se vor îmbun`t`]i
substan]ial. {i m` refer, în primul rând, la un nou avion de lupt`,
modern, care s` v` ajute s` v` îndeplini]i în cele mai bune condi]ii
misiunile ce v` vor fi încredin]ate.”

CORNELIU DOBRI}OIU,
secretar de stat [i [ef al Departamentului pentru politica
de ap`rare [i planificare

forma]iei, fiecare exprimându-[i
considera]ia pentru rolul
deosebit de important pe care
Baza 71 Aerian` îl de]ine în acest
moment în structura For]elor
Aeriene. De asemenea, au fost
rememorate momentele reper
din istoria unit`]ii [i au fost
remarcate eforturile, uneori
sisifice ale personalului, de a
men]ine starea de operativitate.

Decolarea unei forma]ii de
MiG-21 LanceR a mângâiat
orgoliul fotoreporterilor pre-
zen]i, iar defilarea personalului
unit`]ii, având pe fundal trecerea
la vertical` a dou` forma]ii de aeronave de lupt`
– una  de elicoptere [i una de avioane de
vân`toare –, a avut darul de a încânta întreaga
asisten]`, care dac` s-ar fi aflat într-o sal` de
spectacole, nu s-ar fi dat dus` f`r` m`car un bis.

Expozi]ia static` amenajat` de gazde a
oferit vizitatorilor ocazia ideal` pentru o [edin]`
foto cu tehnica din dotarea bazei – motiv de
visare pentru cei mici c` odat` [i odat` vor
ajunge [i ei s` struneasc` aceste p`s`ri de
metal, sau motiv de nostalgie pentru cei care

amintirile al`turi de respectivele aparate de
zbor sunt, poate, mai frecvente chiar decât
amintirile al`turi de familie.

Vizitarea noilor hangare, unde se pot
executa, în cele mai bune condi]ii, lucr`rile la
aeronave, [i a ultramodernului punct de
conducere a zborului (turnul de control), a avut
darul de a-i convinge chiar [i pe cei mai sceptici
dintre vizitatori c` investi]iile în infrastructura
Bazei 71 Aerian` sunt la nivelul secolului XXI.
Ceea ce dovede[te c` la Câmpia Turzii a murit

mitul unit`]ii de avia]ie vitregit` de soart`, uitat`
de [efi [i l`sat` în voia soartei sau a lui „merge
[i a[a”. Noile facilit`]i demonstreaz` c` actuala
structur` reprezint` unul dintre pilonii de baz`
ai For]elor Aeriene [i una din unit`]ile de elit`
ale Armatei Române.

Surprizele organizatorilor nu aveau îns` s`
se opreasc` aici. Expozi]ia de fotografii [i filmul
documentar privind etapele evolu]iei unit`]ii au
oferit prilejul participan]ilor s` aduc` la lumin`
cutia cu amintiri a memoriei, s` identifice pe
foile de carton colegi [i evenimente ce p`reau
de mult uitate. Cu cât fotografiile erau mai vechi,
cu atât pl`cerea aducerii aminte p`rea mai mare.
Se demonstra astfel teoria c` în via]` este
important s` ai r`d`cini puternice, dar la fel de
important este s`-]i cuno[ti acele r`d`cini.

{i întrucât este [tiut faptul c` aviatorii au
un obicei cunoscut sub denumirea de
petrecerea din hangar sau, în „latina nou`“ –
Hangar Party, respectivul obicei a fost tratat
cu deosebit` aten]ie de c`tre gazde. Dar acest
aspect îl las în seama imagina]iei [i experien]ei
fiec`rui cititor.

  C`pitan MIRCEA BARAC 

Savur#nd momentele de
referin]` ale unit`]ii

Priveli[te din turn

La v#n`toare de amintiri

Dotarea cu MiG-21 LanceR Intrarea \n compunerea bazei a
unei escadrile de elicoptere

Noile hangare – parte din
infrastructura modern`
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|n perioada 17-27 iulie a.c., 18
aeronave MiG-21 LanceR, apar]in#nd
For]elor Aeriene Rom#ne (din cadrul
Bazelor Aeriene Bac`u [i Fete[ti), [i 11
aeronave Mirage F1, apar]in#nd For]elor
Aeriene Franceze, s-au antrenat \n comun
pe aerodromul de la Mihail Kog`lniceanu
\n cadrul exerci]iului comun bilateral de
zbor „Chasseur Accompli 2007".

Aflat la cea de-a treia edi]ie, exerci]iul

„|nalta calificare [i profesionalismul tuturor pilo]ilor,
navigatorilor, ofi]erilor de stat major [i a personalului
tehnic rom#n [i francez demonstreaz`, \nc` o dat`, c`
acest exerci]iu nu poate fi dec#t o <<V#n`toare
des`v#r[it`>>” – c`pitan-comandor Gabriel R`ducanuc`pitan-comandor Gabriel R`ducanuc`pitan-comandor Gabriel R`ducanuc`pitan-comandor Gabriel R`ducanuc`pitan-comandor Gabriel R`ducanu,
directorul rom#n al exerci]iului.

s-a \nscris \n r#ndul activit`]ilor de
instruire \n comun a pilo]ilor rom#ni [i
francezi, aceast` tradi]ie debut#nd \n anul
1998. Scopul acestor exerci]ii este de
cre[tere a gradului de interoperabilitate
\ntre For]ele Aeriene ale celor dou` state,
prin cunoa[terea reciproc` a tehnicii din
dotare, prin antrenarea \n comun [i  prin

aprofundarea procedurilor NATO speci-
fice opera]iilor aeriene.

|n acest an, ineditul l-a constituit
desf`[urarea elementelor de instruire \n
zbor \n contextul implement`rii unui
cadru tactic fictiv, cu un scenariu ce a
presupus iminen]a [i, apoi, dezvoltarea
unui conflict \ntre mai multe state care

doresc s` ocupe, prin for]`,
un teritoriu bogat \n resurse
materiale. „Scenariul a f`cut
posibile apari]ia [i concre-
tizarea unor rela]ii de parte-
neriat deosebite, datorate
constituirii unui climat real
de lupt`, cu misiuni specifice
acestei situa]ii”, a declarat
locotenent-colonelul Jean
Francois Jakymiw, direc-
torul francez al exerci]iului.

{i \n acest an, for]ele
participante au alc`tuit o
singur` echip`, reu[indu-se
performan]a coordon`rii

|NCLE{TARE PE CERUL DOBROGEI
–  „Chasseur Accompli 2007" –

|NCLE{TARE PE CERUL DOBROGEI

Chase in the skies
of Dobrogea

From 17th to 27th of June eighteen MiG-

21s LanceR belonging to Romanain Air

Forces (based at Bacau and Fetesti Air

Bases) and eleven Mirage F1s in service

with the French Air Forces carried out joint

training sessions on Mihail Kogalniceanu

airfield during the bi-lateral flying exercise

“Chasseur Accompli 2007”.“Chasseur Accompli 2007”.“Chasseur Accompli 2007”.“Chasseur Accompli 2007”.“Chasseur Accompli 2007”.

Already a tradition (it started in 1998),

the exercise, now at its third edition, was

one of the activities meant to bring together

for common training Romanian and French

pilots in order to improve interoperability

of our air forces through a better

familiarization with the equipment and

methodology and also with specific

procedures for NATO air operations.

Structura de comand` a exerci]iului
(de la st#nga la dreapta): locotenent-
colonelul Jean Francois Jakymiw,
comandorul Florin Br`tulescu,
c`pitan-comandorul
Gabriel R`ducanu
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perfecte, pe toat` durata execut`rii at#t a
misiunilor de zbor, c#t [i a celor terestre,
a nu mai pu]in de 400 de militari. „Este o
etap` definitorie pentru For]ele Aeriene
Rom#ne, dac` lu`m \n considerare
num`rul mare al participan]ilor [i trecerea
cu calificative maxime peste toate
obiectivele propuse. Nu pot dec#t s`
remarc atitudinea profesionist` a ambelor
structuri participante, stabilirea unui
climat extrem de energizant
[i motivant \n plierea devo-
tamentului pe \ns`[i denu-
mirea acestui exerci]iu. Mai
precis, am dorit [i, credem
noi, am reu[it pe deplin s`
\nt`rim sintagma din numele
de cod al exerci]iului. Astfel,
am <<\ndeplinit>>, cu succes,
toate misiunile [i obiec-
tivele”, ne-a declarat direc-
torul rom#n al exerci]iului,
comandorul Florin Br`tu-
lescu.

Ambele deta[amente au
avut de executat misiuni
complexe, de la zboruri \n
diferite forma]ii, zboruri de
\nso]ire, misiuni de „acoperire” a
deta[amentelor terestre, p#n` la antre-
narea \n regim simulat [i real a tragerilor
cu tunul de bord [i cu bombe reale sau
de exerci]iu \n ]inte fixe, amplasate \n
poligonul M`lina.

Gradul de interoperabilitate dorit de
organizatori a fost atins, la cerin]ele
impuse, [i datorit` efectu`rii a peste 80
de ore de zbor, cu 116 decol`ri „\n valuri”

– numai de c`tre partea
rom#n`, [i a zborurilor de
noapte efectuate de partea
francez`, momente care au
dovedit utilitatea aplica]iei
din punctul de vedere al
experien]elor acumulate.

Un aspect foarte impor-
tant, \n mod special pentru
pilo]ii rom#ni, a fost efec-

tuarea unor zboruri pe aparatele de lupt`
franceze. „Ca pilot ce a efectuat zboruri
pe ambele tipuri de aeronave, pot s` spun
c` am mai dep`[it o treapt` \n cadrul rea-
liz`rii profesionale. De[i am efectuat [i
studii \n Fran]a, unde m-am sim]it
deosebit, datorit` c`ldurii  cu care
francezii m-au tratat pe toat` perioada, [i
unde am zburat at#t pe avioane de
antrenament, c#t [i de
lupt`, vreau s` subliniez c`
MiG-ul 21 LanceR a fost
prima mea pasiune. To-
tu[i, experien]a acumulat`
prin zborurile pe Mirage
F1 CT este util` \n con-
textul preg`tirii noastre
pentru evolu]iile pe noul
avion de lupt` multirol,
indiferent care va fi
acesta”, s-a confesat c`pi-
tanul Sorin Stan.

Pe aceea[i linie, a \n]e-
legerii necesit`]ii efectu`rii
de zboruri comune pe
ambele tipuri de aeronave,
s-au plasat [i pilo]ii francezi. „De[i
exerci]iul se afl` \n cea de-a treia treapt`
a dezvolt`rii sale, pentru mine este prima
dat` c#nd vin \n Rom#nia. Trebuie s`
remarc din start ata[amentul pilo]ilor
rom#ni pentru tehnica din dotare,
profesionalismul [i capacit`]ile de
asimilare de noi cuno[tin]e ale acestora.
Personal, sunt foarte mul]umit de
misiunile executate, de contactul cu MiG-
ul 21 LanceR – un aparat extrem de perfor-

mant, de[i pu]in cam dificil de manevrat.
A[tept cu ner`bdare ca partenerii rom#ni
s` ne \ntoarc` vizita, pentru a consolida
rela]iile deosebite dezvoltate aici”,  ne-a
declarat locotenentul Francois
Bulltur.

Aceast` pl`cere [i pasiune pentru zbor
a fost \mp`rt`[it` [i de ambasadorul
Republicii Franceze la Bucure[ti, prezent
la Ziua Distin[ilor Vizitatori, activitate
desf`[urat` \n data de 23 iunie. „}in s`
remarc curajul [i devotamentul pilo]ilor,
at#t al celor rom#ni, c#t [i al celor francezi,
[i vreau s` eviden]iez pasiunea pe care o
aloc` muncii lor. Acest tip de pasiune este,
f`r` \ndoial`, molipsitoare. {i eu am un
brevet de pilot pentru avioane u[oare de
tip Cesna. Ceea ce fac ei \ns` este un lucru
admirabil [i sunt, desigur, ni[te exemple
demne de urmat”, a declarat Excelen]a
sa, domnul Herve Bolot.

Activit`]ile desf`[urate cu aceast`
ocazie, printre care am remarcat brie-
fingul de prezentare a elementelor
constitutive ale exerci]iului, sus]inut de
c`pitan-comandorul Gabriel R`du-
canu, expozi]ia static` ce a cuprins cele
dou` tipuri de aeronave implicate,
trecerile la verticala aerodromului \n
forma]ii mixte MiG-21 LanceR [i Mirage
(2 forma]ii MiG-21 x 3 avioane [i 1
forma]ie Mirage 2 x 2000D [i 2 F1 CT)

EXERCI}IU BILATERAL

Mirage F1 CT \n preg`tire
pentru lupt`

Schimb de [tafet` la decolare

Asigurarea zborului – activitate
primordial` pentru tehnicieni

Interpretarea datelor
de zbor



EXERCI}IU BILATERAL

14 CER SENIN  Nr. 3 (93)  2007

au fost  supervizate de prezen]a ata[atului
militar al Republicii Franceze la Bucu-
re[ti, locotenent-colonelul Michel
Lignee, a Consulului Onorific al Repu-
blicii Franceze, Excelen]a sa, Decaux,
[i de reprezentantul Statului Major al
For]elor Aeriene, generalul de flotil`
aerian` Lauren]iu Simionescu.

De remarcat este [i prezen]a, la
„Chasseur Accompli”, a modulului
EOD (Explosive Ordnance Disposal)
apar]in#nd comandamentului For]elor
Aeriene Rom#ne. Ramur` t#n`r` a
Armatei Rom#niei, ce a luat fiin]` \n anul
2004, subunitatea a deplasat la Mihail
Kog`lniceanu mai multe grupe de
speciali[ti \n scopul asigur`rii din punct
de vedere al posibilelor amenin]`ri cu
bombe sau alte dispozitive explozive, dar
[i \n scopul evalu`rii capacit`]ilor de lupt`
a acestora, ]in#nd cont de faptul c`,
\ncep#nd cu anul 2008, modulul EOD va
fi pus la dispozi]ia for]elor NATO pentru
sprijin \n teatre de opera]ii. |n cadrul
exerci]iului, personalul specializat din
modulul EOD a executat misiuni de
recunoa[tere a zonelor de ac]iune,
precum [i alte activit`]i specifice.

„Chasseur Accompli 2007" s-a
prezentat, [i de aceast` dat`, drept un
continuator al tradi]iei constituirii
punctelor comune de comand`. „Dimen-
siunea operativ` a exerci]iului, rami-
fica]iile create \n urma aplic`rii scena-
riului, introducerea de elemente-surpriz`
\n cadrul tactic creat, puteau s` creeze
disconfort [i eventuale neregularit`]i \n
desf`[urarea activit`]ii. Constituirea unui
comandament comun a ajustat toate
aceste aspecte [i a \nlesnit desf`[urarea,
\n condi]ii optime, a misiunilor. Cred c`
acest tip de structur` de comand` este
unul dintre cele mai viabile”, a declarat
directorul francez al exerci]iului,
locotenent-colonelul Jean Francois
Jakymiw.

Tr`g#nd linie, putem considera c` cea
de-a treia edi]ie a exerci]iului bilateral de
zbor „Chasseur Accompli 2007" –, pe
l#ng` obligativitatea [i reu[ita \ndeplinirii
tuturor obiectivelor [i misiunilor
\ncredin]ate, a reprezentat definitivarea [i
sedimentarea rela]iilor dintre cele dou`
structuri similare – For]ele Aeriene
Rom#ne [i Franceze – [i a verificat, \nc`
o dat`, nivelul emo]ional [i profesional din
punctul de vedere al prieteniei [i preg`tirii
dintre militarii ce \ncadreaz` cele dou`
structuri.

Perioada mai ampl` de desf`[urare
a exerci]iului (aproximativ 2 s`p-
t`m#ni), num`rul mare de ore de zbor
efectuate (peste 200 \n total), sce-
nariul [i cadrul tactic create, rela]iile
induse \ntre participan]i au reliefat
imaginea unui parteneriat des`v#r[it
[i a unei activit`]i organizate conform
standardelor NATO.

A[adar, s-a „\ndeplinit” elementul
2007,  bien venue „Chasseur 2008".

Plutonier-major SORIN S~FTOIU
P.c.c. MONICA ARDELEANU

Fotoreporter
ADRIAN SULT~NOIU 

C`pitanul Sorin Stan, la expozi]ia
static`

Rulaj...
la temperatur`

Conferin]`

La sf#r[itul lunii mai, s-a desf`[urat,
la Londra, Marea Britanie, conferin]a
interna]ional` cu tema „Supravie]uirea
Aeronavelor Militare”, prezent`rile fiind
sus]inute de personalit`]i din mediul
cercet`rii [tiin]ifice de la mari companii
civile (Lockheed Martin, EADS, DRS,
THALES), ofi]eri cu func]ii de r`spun-
dere, precum [i de exper]i politico-
militari din SUA [i din Marea Britanie.

În cadrul conferin]ei au fost tratate
sistematic aspecte referitoare la
supravie]uirea aeronavelor militare în

mediul ostil prin prezentarea, într-un
cadru informal de dezbateri, a urm`-
toarelor aspecte: tendin]ele de dez-
voltare în domeniu, experien]a acu-
mulat` în teatrele de opera]ii recente,
analiza vulnerabilit`]ilor actuale prin
prisma evantaiului de amenin]`ri.
Informa]iile ob]inute sunt foarte
importante, av#nd un impact major în
revizuirea [i  actualizarea planurilor de
instruc]ie, precum [i a metodicii
preg`tirii de lupt` în zbor.

Astfel, în ceea ce prive[te categoria
noastr` de for]e, se impune analizarea
metodicilor [i planurilor actuale de
instruire în zbor, din punct de vedere al
m`surilor de contracarare a amenin-
]`rilor electronice, [i actualizarea
acestora în scopul intensific`rii antre-
namentului specific. Totodat`, trebuie
continuat` strategia de înzestrare a
For]elor Aeriene, ce prevede achizi]ia
[i instalarea sistemelor de protec]ie
pentru tehnica de avia]ie deja existent`
[i includerea acestor sisteme direct în
specifica]iile tehnice pentru tehnica ce
urmeaz` a intra în dotare.

C`pitan-comandor
FLORIN P@RLOGEA 

C-17
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DETA{AMENTUL BALTICA – GATA DE MISIUNE

Background-ul misiuniiBackground-ul misiuniiBackground-ul misiuniiBackground-ul misiuniiBackground-ul misiunii

În cadrul NATO, ap`rarea aerian`
reprezint` o misiune comun` a statelor
membre, în responsabilitatea comandantului
Comandamentului Aliat pentru Opera]ii
(SACEUR), [i este asigurat` de c`tre Sistemul
Integrat de Ap`rare Aerian` al NATO (NATO
Integrated Air Defense System – NATINADS).

Poli]ia Aerian`, ca parte integrant` a
ap`r`rii aeriene, reprezint` o misiune
desf`[urat` pe timp de pace, în scopul
men]inerii integrit`]ii spa]iului aerian al NATO
[i protej`rii na]iunilor membre [i for]elor
acestora împotriva atacurilor din aer. Acest
serviciu este executat cu mijloace de
supraveghere aerian` [i de comand`-control
adecvate, precum [i cu un anumit necesar de
sisteme de armament (inclusiv aeronave
interceptoare), men]inute în st`ri corespun-
z`toare de preg`tire.

Misiunea de Poli]ie Aerian` în }`rile
Baltice [i Slovenia a fost ini]iat` ca o solu]ie
interimar`, odat` cu accederea în NATO a
unor state (Lituania, Letonia, Estonia [i
Slovenia) care nu de]in mijloace adecvate de
ap`rare aerian`, [i va continua pân` la

Av#nd \n vedere scopul [i misiunile Alian]ei Nord-Atlantice, Rom#nia, \n
calitate de membru NATO cu drepturi depline, [i-a exprimat
disponibilitatea de a asigura for]ele [i mijloacele necesare execut`rii
Serviciului de Poli]ie Aerian` \n spa]iul aerian al }`rilor Baltice. Ca o
recunoa[tere a nivelului de preg`tire \n acest domeniu, NATO a acceptat
propunerea Rom#niei [i, pentru o perioad` de trei luni, \n a doua jum`tate
a anului 2007, Poli]ia Aerian` \n Lituania, Estonia [i Letonia va fi asigurat`
de patru aeronave MiG-21 LanceR, apar]in#nd For]elor Aeriene Rom#ne.

Scopul [i sarcinile
Alian]ei Nord-Atlantice

Scopul esen]ial al NATO, stabilit
prin Tratatul de la Washington din
1949, este de a ap`ra libertatea [i
securitatea tuturor membrilor s`i
prin mijloace politice [i militare.
Realizarea acestui ]el poate fi pus`
\n primejdie de riscurile unor crize
[i conflicte care s` afecteze securi-
tatea spa]iului euroatlantic. De
aceea, Alian]a nu asigur` numai
ap`rarea membrilor s`i, dar
contribuie [i la pacea [i stabilitatea
\n regiune.

Sarcinile fundamentale de
securitate: asigurarea unui mediu
de securitate euroatlantic stabil,
bazat pe institu]ii democratice [i
solu]ionarea pa[nic` a diferen-
delor, s` serveasc` ca forum de
consult`ri \ntre alia]i pe orice
problem` care ar afecta interesele
lor vitale, s` descurajeze [i s` se
apere \mpotriva oric`rei amenin]`ri
de agresiune la adresa oric`rui stat
membru NATO.

|n vederea \nt`ririi securit`]ii [i
stabilit`]ii spa]iului euroatlantic,
Alian]a este preg`tit` s` contribuie,
de la caz la caz [i prin consens, la
prevenirea eficient` a conflictelor
[i la angajarea activ` \n mana-
gementul crizelor, inclusiv opera-
]iuni de r`spuns la crize, s` promo-
veze pe scar` larg` parteneriatul,
cooperarea [i dialogul cu alte ]`ri
din spa]iul euroatlantic, \n scopul
cre[terii transparen]ei, \ncrederii
reciproce [i a capacit`]ii de ac]iune
comune cu Alian]a.

DETA{AMENTUL BALTICA – GATA DE MISIUNE

C`pitan-
comandor
Lauren]iu
Chiri]`,
comandantul
deta[amentului
BALTICA

BALTICA TEAM – READY TO DEPLOYMENT
Considering North Atlantic Alliance’s goals and tasks, Romania, in its capacity as a

plenary NATO member, declared its availability to provide the necessary forces and assets

for Air Policing within the Baltic States’ airspace. As a sign of acknowledgement of its

level of readiness, NATO accepted Romania’s proposal and consequently four MiG-21

LanceR aircraft belonging to Romanian Air Forces will provide Air Policing in Lithuania,

Estonia and Latvia for three months in the second half of 2007.
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convenirea unei solu]ii permanente (sau de
lung` durat`) pentru asigurarea Poli]iei
Aeriene \n statele men]ionate.  Scopul acestei
misiuni este de a asigura un nivel egal de
securitate tuturor membrilor NATO [i de a
demonstra coeziunea politic` a Alia]ilor.

Statele care au asigurat aceast` misiune
p#n` \n prezent sunt: Belgia (cu aeronave F-
16), Danemarca (F-16), Marea Britanie
(Tornado F-3), Norvegia (F-16), Olanda (F-16),
Germania (F-4), SUA (F-16), Polonia (MiG-29),
Turcia (F-16) [i Spania (Mirage F1M). În
prezent, se afl` dislocate în }`rile Baltice for]e
[i mijloace apar]inând Fran]ei (Mirage 2000C).
România va asigura misiunea de Poli]ie
Aerian` în perioada 01.08 – 31.10.2007 [i va fi
urmat` de Portugalia (F-16).

Preg`tirePreg`tirePreg`tirePreg`tirePreg`tire
[i realism[i realism[i realism[i realism[i realism

Cu o lun` \nainte de plecarea \n misiune a
deta[amentului BALTICA, Baza 71 Aerian`
aducea cu un adev`rat cuib de viespi. Pista
era efectiv \nnegrit` de decol`rile [i ateriz`rile
MiG-urilor 21 LanceR. To]i cei implica]i \n
activitatea de preg`tire a zborului erau pe
pozi]ii “zi lumin`”. |n turnul de control,
conduc`torul zborului [i controlorii de trafic
aerian urm`reau rutina]i desf`[urarea zborului
pe monitoarele ce afi[au traiectele aero-
navelor. |n sala de briefing, pilo]i ce abia
aterizaser` se preg`teau meticulos pentru o
nou` decolare. Vacarmul ajutajelor nu avea s`
\nceteze dec#t odat` cu l`sarea serii, atunci
c#nd lua sf#r[it o zi obi[nuit` de antrenament.

|ntre starturi, am reu[it s` stau de vorb`
cu c#]iva dintre oamenii Deta[amentului
BALTICA. Greu de rupt din mediul \n care \[i
desf`[urau activitatea, am \n]eles totu[i c` erau
cu to]ii extrem de \ncrez`tori \n propriile
capacit`]i de a duce misiunea ce urma s` li se
\ncredin]eze la bun sf#r[it.

Primele informa]ii le-am ob]inut chiar de
la comandantul deta[amentului, c`pitan-
comandorul Lauren]iu Chiri]`. Promo]ie
1993, absolvent al Colegiului de Comand` [i
Stat Major al “USAF Air University” din
Maxwell, \n anul 2006, [i cu un masterat

ob]inut \n paralel la aceea[i
institu]ie, \n domeniul “{tiin-
]` [i art` militar` opera-
]ional`”, comandantul deta[a-
mentului pare a respecta
zicala “omul potrivit, la locul
potrivit”.

“Cea mai mare parte
dintre noi vom fi disloca]i la
Baza Aerian` Siauliai, Litua-
nia, iar o parte din personal
– la Centrul de Raportare [i
Control de la Karmelava,
Lituania.

Personalul ce se va
disloca la baza aerian`
Siauliai va participa la
asigurarea misiunii de Poli]ie

Aerian` pentru }`rile Baltice [i va executa
urm`toarele tipuri de misiuni principale: 

interceptarea, interogarea, identificarea [i
interven]ia asupra aeronavelor care utilizeaz`
neautorizat spa]iul aerian al }`rilor Baltice; 
mentenan]a tehnicii de avia]ie dislocate; 
asigurarea func]ion`rii centrului de opera]ii al
bazei aeriene.

Personalul ce se va disloca la Centrul de
Raportare [i Control de la Karmelava va
asigura dirijarea de la sol a aeronavelor
interceptoare MiG-21 LanceR [i preg`tirea

personalului din }`rile Baltice care încadreaz`
CRC-ul men]ionat” – ne-a informat, scurt [i la
obiect, c`pitan-comandorul Chiri]`. La
greut`]ile ce se a[teapt` s` le \nt#mpine \n
misiune, nu a avut timp s` se g#ndeasc`.
Energia investit` \n preg`tire, astfel \nc#t s`
elimine c#t mai mult imprevizibilul, cel pu]in
\n ceea ce prive[te direct deta[amentul pe care
\l va conduce, nici nu-i permite s` se g#ndeasc`
la greut`]i. “O s` vedem la fa]a locului cu ce

probleme ne vom confrunta. {i vom \ncerca
s` g`sim solu]ia optim`. Greut`]i exist`
\ntotdeauna. Important este s` te implici [i s`
g`se[ti resursele necesare pentru a le dep`[i.
Altfel, nu pleci \ntr-o astfel de misiune”, este
de p`rere interlocutorul nostru.

Locotenent-comandorul Daniel P`-
curaru, pilot cu o experien]` de peste 700 de
ore de zbor, consider` c` importan]a misiunii
la care va participa este amplificat` doar de
loca]ia \n care aceasta va trebui \ndeplinit`.
„Din punct de vedere profesional, este acela[i
lucru pe care \l execut`m [i \n ]ar`, misiunea
\n sine nu are multe elemente inedite sau de
noutate. Nu vom face altceva dec#t ceea ce
am fost preg`ti]i s` facem. Disloc`rile pe alte
aerodromuri [i serviciul Poli]ie Aerian` sunt
<<job-ul>> nostru. Personal, consider c` greul
acestei misiuni \l vor duce colegii no[tri care
vor r`m#ne \n ]ar`. Pentru c` ei vor trebui s`

suplineasc`, \ntr-un fel sau
altul, lipsa noastr`, ceea ce
va \nsemna un efort poate
chiar mai mare dec#t al
nostru. Misiunile lor aici
nu vor fi mai pu]ine sau
mai u[oare, din contr`”.

VVVVVia]a \ntreia]a \ntreia]a \ntreia]a \ntreia]a \ntre
dou` starturidou` starturidou` starturidou` starturidou` starturi

La start, agita]ia era [i
mai mare. Tehnicii abia
reu[eau s` men]in` ritmul

cu refacerea capacit`]ii de zbor a aeronavelor
ce veneau la aterizare. Mecanicii, armurierii,
mai[trii de la instala]iile speciale [i cei de la

radio erau \ntr-un du-te–vino continuu printre
avioane. Obi[nuitele controale dup` zbor [i
refacerea capacit`]ii se derulau ritmic [i precis,
conform algoritmului prestabilit.

Maistrul militar cls. I Nicolae
Petrescu, promo]ie 1989, se afl` la prima
misiune extern`. |n calitate de mecanic,
misiunea lui este s` preg`teasc` avionul
pentru zbor. Asta presupune alimentarea cu
aer, cu carburant, cu lichid hidraulic, verifi-

Pilo]i din patrula dislocabil` pus` la dispozi]ia
NATO de For]ele Aeriene Rom#ne, \n sala de

briefing

De[teptarea!

Locotenent-comandorul
C`t`lin Miclo[: “Este o onoare pentru mine
c` o s` am [ansa de a participa la prima [i,

probabil, ultima misiune de lupt` extern`
a aeronavei MiG-21 LanceR”

Gata de... v#n`toare
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carea uleiului la motor [i, dac`
este cazul, \nlocuirea
cauciucurilor. „Cea mai mare
satisfac]ie, ca mecanic de
avion, o ai atunci c#nd avionul
vine \n siguran]` la aterizare,
iar pilotul este mul]umit de
cum a fost preg`tit` aeronava
pentru zbor. Asta este tot ce
conteaz`. Faptul c` voi fi
departe de familie? P`i sunt
militar. Eu stau \n Turda [i
familia \n Timi[oara. Fac
naveta c#nd am timp. Deci,
din punctul `sta de vedere,
sunt c`lit. Nimic nu se ob]ine u[or \n via]`.
Pu]in` pasiune, pu]in` \n]elegere, ceva noroc
[i... mult`, foarte mult` munc` [i sacrificii, iar
\ntr-un final, este posibil s` vin` [i r`splata”,
este filozofia de via]` a maistrului Petrescu.

La grupa pentru exploatarea armamen-
tului, l-am \nt#lnit pe maistrul militar
principal Alexandru Huiber. Sup`rat c` nu
se potrivea o cheie la unul dintre dispozitive,
\ncerca s` g`seasc` o solu]ie „ardeleneasc`”
pentru a dep`[i impasul. „C#nd s-au f`cut
moderniz`rile la avioanele astea nu s-au g#ndit
[i la noi, spune cu n`duf maistrul. Sculele vechi

ori s-au decalibrat, ori nu se potrivesc, iar dac`
tot ata[ezi sau \nlocuie[ti un dispozitiv, trebuie
s` achizi]ionezi [i scule, nu?” Dialogul pare
sortit e[ecului, pentru c` nu vreau s`-i stric [i
mai tare ziua omului. Dau s` plec, dar aceea[i
voce moroc`noas` m` \ntoarce din drum.
„Gata, am rezolvat problema, c` d-aia suntem
mai[tri, s` ne descurc`m, nu? Dar adev`rul
este c` tare ne-am dori s` avem tot ce ne
trebuie. C#nd se zboar`, st`m [i peste 12 ore
la pist`. Ca armurieri, trebuie s` efectu`m
controlul la instala]ia de armament [i s`
\narm`m avionul cu rachete. Dac` se execut`
trageri, se verific` siguran]a la armament [i
se \narmeaz` avionul pentru urm`toarea deco-
lare. Acum, pentru misi-
unea asta, noi o s-o ducem
cu bine la cap`t, c` suntem
profesioni[ti. Am efectuat
multe antrenamente [i
disloc`ri, am fost evalua]i,
am fost preg`ti]i [i din
punct de vedere NBC, [i
din punct de vedere al
legisla]iei, al protec]iei
informa]iilor, al limbii
engleze. Misiunea va fi
\ndeplinit` cu succes”, ne

d` asigur`ri maistrul Huiber. Iar maistrul
militar cls. I Florin Talo[, aflat prin
apropiere, \l completeaz`: „Noi nu vom putea
\nt#lni greut`]i mai mari dec#t cele prin care
am trecut. C#nd s-a dislocat unitatea \n aceast`
loca]ie, \n urm` cu 25 de ani, aveam o pist`, o
f#[ie de beton [i c#mpul. Nu exista nici un fel
de infrastructur`. Toate activit`]ile le
desf`[uram sub cerul liber. A[a c`, pentru noi,
condi]iile de campanie nu au nici un secret.”
Iar arhaicul turn de control (acum \nlocuit de
unul modern) [i vechea celul` de alarm`,
„retrogradat`” la statutul de vestiar al

tehnicilor, confirm` spusele
maistrului.

Prin urmare, o prim` concluzie
ar fi aceea c`, dincolo de eforturile
inerente specifice preg`tirii ori-
c`rei misiuni, se remarc` realis-
mul, profesionalismul [i dorin]a
oamenilor de a confirma a[tept`-
rile. Gestionarea multitudinii de
rela]ii stabilite \n cadrul misiunii va
fi o provocare pentru personalul
angrenat \n preg`tire [i executare,
oferind avantajul cre`rii unei
experien]e inedite. De asemenea,
implicarea \ntr-o astfel de opera]ie

va asigura verificarea capabilit`]ilor dob#ndite
de militarii rom#ni \n executarea Serviciului
Poli]ie Aerian`, concomitent cu cre[terea
\ncrederii \n posibilit`]ile proprii de a executa
misiuni \n teatre de opera]ii.

C`pitan-comandor
CLAUDIU GROSU

C`pitan MIRCEA BARAC 

Vom reveni cu detalii [i cu aspecte
referitoare la aceast` misiune \n edi]iile
viitoare ale revistei.

Refacerea capacit`]ii de lupt`
dup` zbor

Binomul tehnic – pilot,
leg`tur` de baz` pentru
un zbor reu[it

Locotenent-comandorul
Daniel P`curaru, “\n
dialog” cu aeronava
\nainte de zbor

Sistemul de
Ap`rare Zonal`

la Mare Altitudine

Destinat utiliz`rii sale de c`tre for]ele NATO, noul
sistem de ap`rare zonal` la mare altitudine ( THAAD),
proiectat [i produs de c`tre compania Lockheed Martin,
include 48 de interceptoare, 6 lansatoare [i dou` unit`]i
de control [i comunica]ii. Sistemul este prev`zut a fi
livrat la sf#r[itul anului fiscal 2009.

„Acest sistem reprezint` o etap` important` \n

cadrul programului THAAD – Terminal High Altitude
Area Defense. Cei care vor beneficia de serviciile sale
sunt asigura]i pentru calitatea acestuia. Odat` instalate,
sistemele se vor interconecta cu alte sisteme [i senzori
adiacen]i \n scopul producerii unei capabilit`]i de
ap`rare sol-aer eficiente”, a declarat vicepre[edintele
companiei, Tom McGrath.

Componentele sistemului, la care se poate
ad`uga [i un radar, folosesc tehnologia hit-to-kill pentru
distrugerea ]intelor [i alc`tuiesc singurul sistem capabil
s` angajeze rachete balistice \n exosfer`, cel mai
\ndep`rtat strat al atmosferei terestre (960 km de
P`m#nt).

Sistem inedit
de ob]inere

[i prelucrare de date

Programul RAID reprezint` o combina]ie de
camere de luat vederi [i echipament de
supraveghere, sistem  ce se poate pozi]iona pe cl`diri
\nalte sau pe dirijabile. Pentru cea de-a doua variant`,
se folose[te o leg`tur` cu o unitate terestr` ancorat`,
care asigur` energia necesar` func]ion`rii.

Datorit` fapului c` dirijabilele nu sunt presurizate
la capacitate maxim`, eventualele atacuri cu gloan]e

nu au efect, asigur#ndu-se astfel o permanen]` de
peste 5 ore \n transmisia de date. Pentru detectarea
rachetelor de croazier` [i a celor defensive se
folose[te pachetul TCOM 17M, iar pentru
supravegherea zonelor de conflict este utilizat un
sistem de senzori optimizat. Programul RAID [i-a
dovedit eficien]a \n special \n misiunile din Irak [i
Afganistan.

Plutonier-major
SORIN S~FTOIU 

Sursa: www.defenseindustrydaly.com



Spectacol aerian de \nalt` clas`,
“Magie pe cer” a fost organizat \n data
de 28. 06. 2007 pe Aeroportul Inter-
na]ional Mihail Kog`lniceanu, Cons-
tan]a, cu participarea extraordinar` a
forma]iei de acroba]ie aerian` a Statelor
Unite ale Americii – “Thunderbirds”
(“P`s`rile Tunetului”), aflate \ntr-un
turneu selectiv \n 9 ]`ri europene.

La s`rb`torirea celor 60 de ani de
existen]` a avia]iei militare americane,
au fost prezente, cu evolu]ii la acela[i
nivel, aeronave militare apar]in#nd
For]elor Aeriene Rom#ne (MiG-21
LanceR, IAR-99 {oim) [i avioane u[oare
de la Aeroclubul Rom#niei (Festival,
Diamond Katana [i IAR-46).

“MAGIC ON THE SKY”

A truly astonishing show – “Magic on the sky” – was
organized on 28th of the June 2007 on the Mihail
Kogalniceanu International Airport with the extraordinary
participation of the USA acrobatic flying team
Thunderbirds, whic were in a selectiv european tour,
including 9 countries.

At the 60st celebration of military american aviation
existence it was a special suport from the Romanian Air
Forces (MiG-21 Lancer and IAR-99 Soim), flying at the same
level, and also from Romanian AeroClub (Festival,
Diamond Katana and IAR-46 airplanes).

Fotomontaj realizat de ADRIAN SULT~NOIU
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{tim foarte bine{tim foarte bine{tim foarte bine{tim foarte bine{tim foarte bine

ce avem de f`cut!ce avem de f`cut!ce avem de f`cut!ce avem de f`cut!ce avem de f`cut!

Mascat cu grij` de ochii curio[ilor \ntr-o
p`dure de la marginea Bucure[tiului, batalionul
tehnic din cadrul Brig`zii 1 Rachete Sol-Aer poart`,
\n marea parte a punctelor sale forte, stigmatul
necru]`tor al trecerii timpului. Copacii \nal]i, un
fel de str`jeri scor]o[i, cu r`d`cinile ad#nc \nfipte
\n p`m#nt, transform` habitatul om–tehnic` de
lupt`, \n zilele caniculare din timpul verii, \ntr-o
adev`rat` oaz` de r`coare, unde activitatea omului
poate atinge niveluri de performan]` greu de
prognozat \n alte locuri.

Primele informa]ii le-am aflat chiar de la
comandantul unit`]ii, locotenent-colonelul
C`t`lin Berheci. Promo]ie 1984, acesta este tipul
de rachetist ce [i-a f`cut ucenicia \ntr-un batalion
de foc \n roluri de [ef cabin` emisie-recep]ie, ofi]er
cu dirijarea [i comandant baterie radiotehnic`,
dup` care, odat` cu absolvirea Academiei de |nalte
Studii Militare, \n anul 1992, a ocupat mai multe
func]ii de stat major. A[adar, un comandant care
cunoa[te secretele utiliz`rii [i gestion`rii acestui
tip de tehnic` [i a resurselor aferente dar, \n acela[i
timp, un comandant care [tie s` lucreze cu
oamenii, indiferent de greut`]ile cotidiene
specifice. O dovad` \n acest sens o constituie faptul
c`, de[i \ncadrarea la nivelul ofi]erilor este de sub
50 la sut`, unitatea \[i \ndepline[te atribu]iunile
func]ionale f`r` sincope.

Component` a unei organiza]ii militare de nivel brigad`,
batalionul tehnic joac`, pentru \ntregul din care face parte,
rolul pe care inima \l de]ine \n func]ionalitatea unui sistem
organic. Deoarece, prin misiunea de a gestiona tehnica de

lupt`, care \n cazul de fa]` \nseamn` rachete sol-aer, oamenii
batalionului tehnic asigur`, practic, “s#ngele” necesar

func]ion`rii nu doar a unei banale unit`]i, ci a unui complex
sistem de ap`rare aerian` cu baza la sol.

“The Heart” of a ground-
based air defense system

As an element of a military organi-

zation equivalent to a brigade, the technical

battalion plays the same role as a heart in a

living organism. Accomplishing their task,

which is mainly management of combat

equipment (surface-to-air missiles), techni-

cal battalion personnel actually provide the

necessary “blood” that enables efficient

operation not only of a small unit but of an

entire, very sophisticated, ground-based air

defense system.
Obi[nuit, \n ultima perioad`, s` \nt#lnesc

deseori colegi deta[a]i sau care nu pot fi avansa]i
datorit` penuriei de func]ii raportate la num`rul
ofi]erilor, am r`mas pu]in surprins de aceast`
stare a lucrurilor. “Probabil c` lipsa de
perspectiv` pentru o perioad` medie sau chiar
mai \ndelungat` de timp a tehnicii noastre a
f`cut ca aceste func]ii s` devin` neatractive”,
\ncearc` o explica]ie comandantul. Cu sigu-
ran]`, poate fi un motiv, dar dac` vezi c` dintr-o
echip` lipsesc mai mult de jum`tate din ofi]erii
cu atribu]ii pe linie de conducere, \nseamn` c`
trebuie s` fie [i altceva la mijloc. O fi vorba de
birocra]ie?!

“Dar ne descurc`m, pentru c` form`m o
echip` unit` [i [tim foarte bine ce avem de f`cut.
|n plus, func]iile de mai[tri militari [i subofi]eri
au o \ncadrare mult mai bun` – peste 80 la sut`.
De asemenea, \n r#ndul solda-
]ilor [i grada]ilor voluntari,
lucrurile stau, \n prezent, destul
de bine din acest punct de
vedere”, ne d` asigur`ri ferme
locotenent-colonelul Berheci.

O tur` pe fluxulO tur` pe fluxulO tur` pe fluxulO tur` pe fluxulO tur` pe fluxul

tehnologictehnologictehnologictehnologictehnologic

Sigur c` pentru a respecta
tradi]ia conform c`reia un
“necaz” nu vine niciodat` singur,
am picat \n programul acestor
oameni exact \n ziua \n care o
comisie de control, condus` de
[eful de stat major al brig`zii,

colonel dr. Marin Cocioart`, venise s` verifice
activitatea batalionului pe linie de ordine [i
disciplin` militar`, logistic`, instruc]ie,
comunica]ii, protec]ia mediului [i, nu \n ultimul
r#nd, verificarea nivelului de preg`tire pentru
trageri de lupt`.

|ntre dou` controale, locotenentul Gabriel
Mure[an, comandant pluton ADD – asamblare,
deconservare, depozitare [i, prin cumul –
comandant baterie tehnic`, [ef logistic` [i
responsabil cu protec]ia informa]iilor, m`
\nso]e[te \ntr-un tur pe fluxul tehnologic

|ncastrate artificial \n mobilierul vegetal al
p`durii, dispozitivele tehnice din compunerea
batalionului duc o lupt` continu` pentru
suprema]ie cu naturalul ancestral. Pare
paradoxal, \ns` uzura moral` datorat` senectu]ii
nu \mpiedic` cu nimic func]ionarea dispo-

“INIMA” UNUI SISTEM DE AP~RARE AERIAN~
CU BAZA LA SOL

Batalionul tehnic

“INIMA” UNUI SISTEM DE AP~RARE AERIAN~
CU BAZA LA SOL

Platforma de
alimentare cu
oxidant nu mai are
nici un secret
pentru maistrul
Tulbure
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zitivelor. |n sprijinul celor mai pu]in familiariza]i
cu tehnica de rachete sol-aer, trebuie s` spun
c` fluxul tehnologic reprezint` acel lan] al
ac]iunilor pe care le sufer` o rachet` sol-aer
pentru a fi preg`tit` de lansare.

Primul popas l-am f`cut la depozitul de
rachete. Aici, rachetele sunt p`strate \n
containere speciale. Pentru a lua drumul
batalioanelor de foc sau al poligonului – dup` caz,
acestea se scot din containere, se deconserv`, iar
apoi li se monteaz` aripile [i c#rmele.

Urm`torul obiectiv este platforma de
asamblare. Aici, se ata[eaz` rachetei motorul de
start, component` care asigur` desprinderea
rachetei de pe rampa de lansare [i accelerarea
acesteia p#n` la atingerea vitezei supersonice.

Racheta ajunge apoi la obiectivul pentru
montare [i echipare, unde este montat`
\nc`rc`tura de lupt` a rachetei [i stabilizatoarele
motorului de start. Aici, o echip` de solda]i-
grada]i voluntari, condus` de soldatul
Gheorghe Dudea, dezasambleaz` o rachet`
[coal`, a c`rei norm` a expirat [i trebuie casat`.
“Nu este foarte u[or. Cald, frig, ploaie sau v#nt,

dac` ai de montat un MRCS (motor reactiv
cu combustibil solid), trebuie s-o faci. Acum ne
“juc`m”, asta este o rachet` pentru casat, dar cu
o rachet` de lupt` trebuie s` fim foarte aten]i.
MRCS-ul c#nt`re[te peste 1.000 de kilograme,
iar baremul este de 4 minute. |n cazul
\nc`rc`turii de lupt`, precau]ia este [i mai mare,
dar tot efortul merit` atunci c#nd vezi lansarea
reu[it` a unei  rachete la asamblarea c`reia ai
contribuit [i tu”, se dest`inuie soldatul Dudea.

Urmeaz` platforma de \nc`rcare, unde
racheta este amplasat` la bordul M.T.I. – ma[in`
de transport [i \nc`rcare, cu ajutorul unei
macarale speciale. Pentru ca racheta s` devin`
func]ional` mai are nevoie de aer, combustibil
[i oxidant.

“|ntr-o astfel de unitate, activit`]ile cu cel
mai ridicat grad de risc sunt cele legate de
alimentarea rachetei cu carburant [i oxidant.
Servan]ii lucreaz` la aceste platforme echipa]i
cu costume de protec]ie adecvate – m`[ti contra
gazelor, costume speciale, cizme [i m`nu[i de
cauciuc. Substan]ele chimice care intr` \n
compozi]ia carburantului sunt extrem de nocive
organismului uman, inhalarea vaporilor
afect#nd sistemul nervos. Nici cu oxidantul
nu-i de glum`, acesta av#nd un puternic caracter
acid. De aceea, este recomandabil ca stagiul pe
astfel de func]ii s` nu fie foarte \ndelungat”, am
aflat, ceva mai t#rziu, chiar de la medicul unit`]ii,
doamna Irina Popescu. De altfel, m`rturie a
acestui caracter nociv sunt g`urile f`cute de

vaporii de carburant \n acoperi[ul metalic al
ad`postului platformei. “Oxidantul se neutrali-
zeaz` cu ap`, iar carburantul cu benzin`, ambele
platforme de alimentare fiind utilate cu
rezervoare de neutralizant”, am mai primit o
informa]ie de la maistrul militar cls. I Manuel
Dobre, cel desemnat cu corvoada numit`
protec]ia muncii [i a mediului, pe l#ng` func]ia

pe care este \ncadrat, desigur,
aceea de administrator de
subunitate.

O dat` asamblat`, \nc`rcat`
[i alimentat`, racheta se
\ndreapt` c`tre ultima etap` a
preg`tirii sale: platforma de
control [i husare. Aici se
verific`, printre altele, docu-
mentele rachetei [i ale ma[inii,
starea tehnic` a autotractorului

[i a ma[inii de transport [i
\nc`rcare, precum [i
calitatea ancor`rii rache-
tei. Dup` ce este husat`,
racheta este gata de drum.

Sarcini multeSarcini multeSarcini multeSarcini multeSarcini multe

[i diverse[i diverse[i diverse[i diverse[i diverse

Despre activit`]ile desf`[urate \n divizionul
tehnic \n ultima perioad` (activit`]i care, de
altfel, se repet` la intervale bine stabilite), am
stat de vorb` cu maiorul Lucian Popa,
loc]iitorul comandantului.

“|n acest moment ne afl`m \n plin` preg`tire
pentru tragerile din poligonul Capu Midia.
Activit`]ile sunt complexe, \ncep#nd de la
\ntocmirea planurilor [i a programului de studiu,
p#n` la preg`tirea pentru transport a tehnicii
divizionului [i antrenarea echipelor pentru
preg`tirea rachetelor pe fluxul tehnologic.
A[adar, \n luna august, divizionul tehnic se va
muta, practic, \n Capu Midia. De preg`tirea
acestor oameni depinde, \n bun`
m`sur`, calificativul final pe care
Brigada 1 Rachete Sol-Aer \l va
ob]ine anul acesta \n poligon.
Drept urmare, acestei activit`]i i se
acord` aten]ia cuvenit` de c`tre
\ntregul personal, de la coman-
dantul batalionului, p#n` la ultimul
servant de pe flux.

O alt` activitate, cel pu]in la fel
de important`, const` \n verificarea
rachetelor de lupt` din batalioa-
nele de foc. De fapt, chiar \n acea
zi, SMIC–ul (sta]ia mobil` de
\ncercare [i control) se afla la unul
din batalioane pentru verificarea

rachetelor. |n cazul \n care se constat` un
anumit defect \n func]ionarea aparaturii de bord
a rachetei – ne spune maiorul Popa, cu
nostalgia perioadelor \n care chiar el se ocupa
de acest aspect –, se trece la \nlocuirea blocului
electronic care genereaz` probleme”.

|n punctul de comand`, o echip` lucra cu
spor. Adic`... v`ruia. “Dup` ce termin`m,
mont`m [i parchet”, se laud` muncitorii de
ocazie. Explica]ia nu \nt#rzie. Este \nc`perea
unde va fi instalat` aparatura SCCAN – sistemul
de comand`-control aerian na]ional. |n camera
al`turat`, aparatura sistemului de comunica]ii
era deja montat` [i func]ional` (mai necesita
unele lucr`ri, dar \n cur#nd urma s` fie utilizat`
la nivelul maxim de func]ionalitate). Cu alte
cuvinte... se simte briza schimb`rii \n bine.

Plutonierul-major Gheorghe Chirvase
este, temperamental vorbind, un om de ac]iune.
Cele 296 de salturi cu para[uta confirm` acest
lucru. “Din p`cate, unitatea unde eram \ncadrat
ca para[utist s-a desfiin]at. |n aceste condi]ii am
ales s` vin la un divizion de rachete sol-aer, mai
ales c` preg`tirea mea de baz` este de rachetist.
Am ales [i din ra]iuni personale, acum fiind mult
mai aproape de familie. Chiar dac` func]ia
actual` – subofi]er de stat major – nu are
dinamismul celei de para[utist, m-am integrat
repede \n colectiv [i m-am adaptat muncii de
birou”, ne-a declarat plutonierul-major
Chirvase.

|n timp ce eu l`sam \n urm` r`coarea
unei zile toride de var`, comisia de

control de care am amintit consemna
concluziile desprinse \n urma

verific`rii. Dac` pentru \ntocmirea sau
actualizarea unor tabele, comandantul
unit`]ii urma s` mai ofere o func]ie...

prin cumul, \n ceea ce prive[te
valorificarea tehnicii excedentare, care

ocup` inutil spa]iile unit`]ii,
\ngreun#nd astfel activitatea oamenilor,

colonelul dr. Cocioart` a promis c` va
\ncerca, \n m`sura posibilit`]ilor

legale, s` gr`beasc` procedeul mult
prea greoi privind valorificarea

acestora. Nu de alta, dar orice ajutor
este binevenit.

Pentru c`, a[a cum am v`zut,
activit`]ile care se desf`[oar` \n

batalionul tehnic nu sunt nici pu]ine,
nici u[oare. De fiecare dat` c#nd apare

o nou` misiune, oamenii fac tot
posibilul s` o duc` la \ndeplinire cu
succes. Poate c` dorin]a de a tinde

spre perfec]iune \i face ca \ntotdeauna
s` [i reu[easc` \n demersurile lor.

C`pitan MIRCEA BARAC 

Locotenent-colonelul C`t`lin
Berheci, comandantul

batalionului tehnic

Sistemul de comunica]ii –
\ntre nou [i vechi

Numai prin antrenament sus]inut,
montarea treptei I a rachetei

(MRCS) se poate realiza \n barem
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Misiuni:
– Ap`rarea spa]iului aerian \n zona

de responsabilitate;
– Preg`tirea unei escadrile de

avioane MiG-21 LanceR A pentru oferta
de for]e gata de dislocare \n anul 2007;

– Preg`tirea de echipaje pentru
elicopterul IAR-330 H pentru misiuni
MEDEVAC;

– Preg`tirea misiunilor de sprijin
aerian nemijlocit \n folosul for]elor
terestre [i navale;

– Preg`tirea misiunilor de
interdic]ie aerian` [i de cercetare
aerian`;

– Desf`[urarea programelor de
preg`tire \n zbor pentru formarea de noi
instructori, ziua [i noaptea, \n toate
condi]iile meteo;

– Antrenarea [i perfec]ionarea
deprinderilor \n folosirea armamentului
din dotare, dezvoltarea [i men]inerea
rezisten]ei fizice [i psihice a militarilor.

|nfiin]at` pe 17 iunie 1920 pe aero-
dromul Tecuci, unitatea fiin]eaz` de peste
80 de ani, ini]ial sub denumirea de Centrul
de Instruc]ie al Avia]iunii, cu misiunea de
a perfec]iona preg`tirea personalului
navigant, tehnic [i de alte specialit`]i nece-
sare avia]iei rom#ne.

|n anul 1924, \n urma unei reorganiz`ri
a aeronauticii, ia na[tere Centrul de
Instruc]ie al Aeronauticii – C.I.A. Dup`
1945, C.I.A. a fost supus unor restructur`ri
[i redisloc`ri, func]ion#nd \n localit`]ile
Media[, Tecuci, Buz`u. |n anul 1953 C.I.A.
este desfiin]at, sarcinile sale fiind preluate
de alte institu]ii de \nv`]`m#nt. |n anul
1968, se re\nfiin]eaz` pe aerodromul Bac`u
Centrul de Instruc]ie al Avia]iei, relu#ndu-se

BAZA 95 AERIAN~
o bogat` tradi]ie a \nv`]`m#ntului militar
aeronautic. |ncep#nd cu 1 ianuarie 1969,
Centrul de Instruc]ie al Avia]iei particip`
efectiv la trecerea tinerilor pilo]i pe avionul
supersonic MiG-21 [i la perfec]ionarea
preg`tirii cadrelor avia]iei militare pentru
diferite func]ii [i specialit`]i necesare
acesteia, concomitent cu \ndeplinirea
misiunilor specifice unei unit`]i de avia]ie
lupt`toare.

Unitatea a asigurat de-a lungul timpului
trecerea pe avionul supersonic a peste 500
de pilo]i [i perfec]ionarea preg`tirii de
specialitate a peste 6.000 cadre din avia]ia
militar`. La 25 august 1995, a luat na[tere
Baza 95 Aerian` Avia]ie V#n`toare-
V#n`toare Bombardament, destinat` s`
asigure preg`tirea [i ducerea ac]iunii de
lupt` ale Grupului 95 Avia]ie V#n`toare.

Baza 95 Aerian` Avia]ie V#n`toare-
V#n`toare Bombardament a asigurat
logistic zborul avionului MiG-21 LanceR

\nc` din faza ini]ial`, de cercetare [i testare
la S.C. „Aerostar” S.A, Bac`u. Remarcabil
este faptul c`, pe aerodromul Bac`u, s-au
instruit \n vederea trecerii pe avionul MiG-
21 LanceR aproape to]i pilo]ii de v#n`toare
din ]ar`. |ntre 1 mai 2001 [i 1 iulie 2004, \n
cadrul amplului proces de restructurare a
Armatei Rom#ne, se \nfiin]eaz` C.T.Av.S.
continu#ndu-se astfel tradi]ia ca tinerii pilo]i
s` se preg`teasc`, \n vederea trecerii pe
avionul supersonic, pe aerodromul Bac`u.
La 1 iulie 2004, la Bac`u se re\nfiin]eaz`
Baza 95 Aerian`.

BAZA 95 AERIAN~

Aeronave din dotare:
– MiG-21 LanceR;
– IAR-330 PUMA.

2 ESCADRILE AVIA}IE AER-SOL (MiG-21 LanceR)
Responsabilit`]i: preg`tirea [i men]inerea antrena-

mentului pilo]ilor pentru executarea misiunilor specifice (atacul
]intelor terestre, ap`rarea spa]iului na]ional, cercetarea
aerian`).
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Assignments:
• Airspace  de fense  in  the

responsibility area;
• Preparing a IAR– 330H squadron

for MEDEVAC assignments;
• Preparing unconditioned air

support  missions for  naval  and
army forces;

• Developing f l ight  training
programs to prepare new instruc-
tors, on day and night time, under
all weather conditions;

• Training and improving skills
in using the available munitions,
deve lop ing  and  keep ing  the
militaries physical and psychical
strength.

Founded on June 17th 1920 on the Tecuci airfield, the unit functions over 80 years, first
with the name of the Aviation Instruction Centre, having the assignment to improve the
training of the navigating, technical and other specialization personnel, necessary to the
Romanian aviation.

In 1924, following a reorganization of the Romanian aviation, the Aeronautical
Instruction Centre (C.I.A.) comes into being. After 1945, the C.I.A. suffered various
restructuring and redeployments, functioning at Medias, Tecuci, Buzau. In 1953 the C.I.A.
is disbanded, its assignments being overtaken by other educational institutions. In 1968
the Aviation Instruction Centre is founded again on Bacau airfield, thus recommencing a
rich tradition of military aeronautical education. Beginning with January 1st 1969, the
Aviation Instruction Centre takes part effectively in young pilots’ switching to MiG-21
supersonic aircraft and in improving the military aviation personnel training for different
necessary jobs and specialties, simultaneously with achieving the assignments
characteristic to a fighting aviation unit.

The unit has ensured along the years the switching to the supersonic aircraft of over
500 pilots and the training improvement  of over 6000 persons in military aviation. On
August 25th  1995 the 95 Hunt Aviation – Bombing Hunt Air Base was set up, being destined
to ensure the training and achievement of fight action of the 95 Hunt Aviation Group.

The 95 Hunt Aviation – Bombing Hunt Air Base has logistically ensured the flight of
MiG-21 LanceR from the initial research and testing phase at S.C. “Aerostar” S.A. Bacau.
It is remarkable the fact that on Bacau airfield almost all hunting pilots in the country
were trained to switch to the MiG-21 aircraft. Between May 1st 2001 and July 1st 2004, as
part of the ample process of restructuring the Romanian Military C.T.Av.S. is set up thus
continuing the tradition for the young pilots to train in order to switch to the supersonic
aircraft on Bacau airfield. On July 1st  2004 the 95 Air Base is brought back into being at
Bacau.

ESCADRILA AVIA}IE ELICOPTERE (IAR-330H “PUMA”)
Responsabilit`]i: preg`tirea [i men]inerea antrenamentului pilo]ilor pentru

executarea misiunilor specifice (misiuni de c`utare-salvare [i evacuare, cercetare,
transport de personal [i materiale).

PARTICIPARE LA MISIUNI
MULTINA}IONALE,

APLICA}II, EXERCI}II

Reims – Fran]a – VOLFAC ‘98
Constan]a – COOPERATIVE

PARTNER ‘98
Turcia – COOPERATIVE KEY ‘98
Tour – Fran]a – VOLFAC ‘99
Cincu – FOR}A  2000 – aplica]ie cu

trageri reale
Mihail Kog`lniceanu – TEAM

DACIA 2000
Mihail Kog`lniceanu 2001 –

exerci]iu bilateral rom#no-francez, \n
care s-a zburat \n echipaje [i forma]ii
mixte MiG-21 LanceR – MIRAGE 2000

Olanda 2001 – exerci]iu bilateral
Bulgaria – COOPERATIVE KEY

2003
SAREX – 2005
RoIAS – 2006
CHASSEUR ACCOMPLI – 2006
SPRING FLAG – 2006
ALBATROSUL – 2007
CHASSEUR ACCOMPLI – 2007Locotenent-comandor GELU MIRON 

BATALIONUL DE ARTILERIE ANTIAERIAN~
Responsabilit`]i: particip` la ap`rarea antiaerian` a aerodromului

Bac`u; supravegheaz` spa]iul aerian prin mijloacele aflate la dispozi]ie.
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Mai am un singur dor:
s` zbor

Zi torid` de var`. Pista Bazei 95 Aerian`
este aidoma unui cazan cu smoal` fierbinte,
în care „fata morgana” î[i face de cap în voie.
Z`pu[eala de la nivelul solului este t`iat` în
mod constant, conform graficului, de
decol`rile [i de ateriz`rile în ritm alert ale
avioanelor [coal`: IAR-99 Standard, IAR-99
{OIM [i L-39 ALBATROS. {i de[i aerul abia
mai este respirabil, studen]ii pot fi auzi]i
rugându-se s` nu vin` ploaia. Pentru c` asta
ar însemna compromiterea programului de
zbor [i, implicit, o lacun` în preg`tire, care
nu se [tie când va fi recuperat`. În aer,
iscusin]a instructorilor de zbor î[i d` mâna
cu dorin]a tinerilor aspiran]i la statutul de
pilot. La start, cei care a[teapt` s` le vin`
rândul pentru a îmbr`]i[a P`mântul din
necuprinsul cerului au de ales între a revedea
planul de zbor [i a trece înc` o dat` în revist`
aparatele de bord, sau a se relaxa cu o lectur`.
Nici un tenis cu piciorul nu-i de aruncat.
Pentru un neavizat, totul pare spectaculos [i
ie[it din comun, pentru profesioni[ti îns`,

este doar o zi normal` de munc`.
În aceste condi]ii, mi-am adus aminte c`,

de câte ori am avut ocazia s`-i întâlnesc pe
studen]ii de la avia]ie în ipostaze ce nu aveau
prea multe în comun cu zborul, nu am f`cut
decât s` constat, ca stare de spirit general`,
o doz` nem`rginit` de dezam`gire. Un fel
de zbatere a pe[telui pe uscat. “Eu am ales
aceast` Academie pentru c` vreau s` zbor;

zbur`m prea pu]in; programa de înv`]`mânt
nu este în concordan]` cu necesit`]ile
noastre; în alte ]`ri, studen]ii zboar` mult
mai mult etc”. – sunt doar câteva din
repro[urile pe care le po]i auzi rostite cu
n`duf de la fiecare în parte. Mai mult,
beneficiind de schimburile de experien]` pe
care Academia le deruleaz` cu alte institu]ii
de profil din lume, ace[ti studen]i au avut

Genera]ia multirol

Studen]ii anului IV avia]ie din Academia For]elor Aeriene s-au aflat,
în cursul lunii iunie, la Baza 95 Aerian` Bac`u, pentru a efectua
orele de zbor alocate prin programa de înv`]`mânt. Al`turi de ei,
absolven]ii de anul trecut, afla]i la cursul de baz`, precum [i câ]iva
pilo]i – to]i sublocotenen]i, care nu-[i mai g`sesc locul pe b`trânul
MiG-21. Este vorba, cu alte cuvinte, de o nou` genera]ie de pilo]i de
lupt`, care va face trecerea direct pe avionul multirol ce urmeaz` s`
fie achizi]ionat de avia]ia militar`.
Devenit deja mit datorit` discu]iilor [i suspansului pe care le-a
generat în ultimii ani printre pilo]ii români, dar [i datorit` faptului c`
urmeaz` s` înlocuiasc` una dintre legendele înc` vii ale avia]iei
mondiale de vân`toare, noul avion continu` s` dea ap` la moar`
cârcota[ilor. Astfel, mai în glum`, mai în serios, dar cu siguran]` în
nota de umor specific` aviatorilor, pilo]ii din noul val au primit
denumirea onorific` de „genera]ia multirol”.

Genera]ia multirol

|nainte de zbor...

Here goes! „Multi-role
generation makes ready for...!”

In June students of the 4th training year

at the Air Force Academy have been

deployed to 95th Air Base in Bacau to

perform their flight training according to

the curriculum. Among them - last year

graduates attending the basic course and

several fighter pilots – second lieutenants,

who can no longer fly old MiG-21s. They

all are representatives of a new generation

who are to receive training for direct

conversion to multi-role aircraft to be

acquired by the Air Force. Already

mythisized due to debates and suspense it

has produced for the recent years as well

as for the reason that it is meant to replace

one of the living legend of the world

military aviation, the new aircraft keep

feeding the malicious criticism. Thus, more

or less jokingly but indubitably showing

the airmen distinctive sense of humor, the

new-wave pilots have been given the

honorific nickname “multi-role gene-

ration”.
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posibilitatea de a vedea cum func]ioneaz`
sisteme de înv`]`mânt similare, de ce
facilit`]i dispun studen]ii respectivi [i a[a mai
departe.

În consecin]`, este vocea copilului care
[tie ce vrea, [tie ce poate [i cere p`rintelui
lucruri de care are nevoie, lucruri pe care
le-a v`zut la al]i copii, îns` cu inocen]a
specific` vârstei, f`r` s` ia în calcul
posibilit`]ile materiale ale p`rintelui. Sigur
c` unele din aceste obiec]ii sunt pertinente
– [i problemele sunt analizate tot timpul de
factorii de decizie pentru a se alege cea mai
bun` op]iune, atât pentru individ, cât [i
pentru institu]ie – din p`cate, de multe ori,
feed-back-ul este constrâns de sub]irimea
resurselor. Îns`, a[a cum spunea Constantin
Brâncu[i, „Trebuie s` aspiri necontenit
s` ajungi cât mai sus dac` vrei s` vezi
cât mai departe”.

Pasiunea condamn`
la performan]`

Pentru cei mai pu]in familiariza]i cu
etapele form`rii unui pilot de vân`toare, l-am
rugat pe c`pitan-comandorul Adriean
Gean`, comandantul grup`rii [coal` de la
{coala de Aplica]ie pentru For]ele Aeriene,
s` ne prezinte algoritmul acestei deveniri.
„Exist` trei niveluri ale instruc]iei, astfel: 
instruc]ia de baz` – în cadrul c`reia se
realizeaz` trecerea pe tipul de aeronav`; 
instruc]ia avansat` – în cadrul c`reia se
urm`re[te însu[irea, formarea [i conso-
lidarea deprinderilor în tehnica pilotajului; 
instruc]ia tactic` – este, la rândul ei, de dou`
feluri (de baz` – în cadrul c`reia se urm`re[te
însu[irea tehnicii de pilotaj, [i avansat` – în
cadrul c`reia se deprind tehnicile de
întrebuin]are în lupt`).

La sfâr[itul anului patru, studen]ii se afl`
în etapa instruc]iei de baz`, având deprin-
derile necesare pentru a evolua în zon` de
maneabilit`]i la în`l]imi medii în dubl`
comand`, precum [i de a efectua tur de pist`
în simpl` comand`, pe avioane cu reac]ie

nemodernizate. Zborul pe avioane cu reac]ie
nemodernizate reprezint` îns` etapa preg`-
tirii pentru trecerea pe avioanele moder-
nizate, care dispun de sisteme de naviga]ie
[i de sisteme de arme moderne. Abia acesta
reprezint` pasul decisiv pentru saltul final,
respectiv avioanele de lupt`. Dup` absolvirea
cursului de baz`, urmeaz` brevetarea ca pilot
[i primirea func]iei”, ne-a explicat c`pitan-
comandorul Gean`.

Cu aproximativ 80 de ore de zbor (dintre
care peste 60 de ore pe IAK-52, efectuate în

Saltul cu para[uta joac` un rol important în formarea
unui pilot de vân`toare. Se verific` astfel cuno[tin]ele

de topografie [i se înva]` tehnicile de supravie]uire
în situa]ii limit`

cursul anilor I [i II de studiu, [i 20 de ore pe
IAR-99 Standard), studentul sergent-major
Florin Breahn` a fost primul care a primit
ok-ul instructorului pentru a zbura în simpl`
comand`, anul acesta, avionul IAR-99
Standard. „Pasiunea condamn` la perfor-
man]`”, este deviza lui Florin. De altfel, între
dou` zboruri, am aflat de la viitorul pilot c` a
crescut pe pist`, printre MiG-uri, tat`l s`u
fiind maistru de avia]ie. Un motiv suficient
pentru a în]elege nu doar pasiunea pentru
zbor, ci [i secretul faptului pentru care este o

Promo]ie 1986, locotenent-locotenent-locotenent-locotenent-locotenent-
comandorul Petre Daniel Lungucomandorul Petre Daniel Lungucomandorul Petre Daniel Lungucomandorul Petre Daniel Lungucomandorul Petre Daniel Lungu,
alias BIL~, a efectuat, în data de 14
iunie a.c., ultimul zbor în calitate de
pilot militar.

Pilot clasa I, cu peste 1.200 de
ore de zbor, dintre care 800 în func]ia
de instructor de zbor, BIL~ a decis
c` a sosit timpul s` spun` adio unei
cariere în care a investit totul: suflet,
pasiune, timp.

Primirea de care a avut parte la
coborârea din aeronav` a avut darul
de a-l impresiona în a[a m`sur`,
încât era greu de spus dac` fa]a îi

era sc`ldat` în [ampanie sau în lacrimi. Dar, mai mult decât atât, manifestarea colegilor [i a elevilor a
demonstrat ceva mult mai important: faptul c` pilotul Lungu a însemnat ceva pentru avia]ia militar`
româneasc`. {i pentru mult timp de acum înainte, când va auzi pe cer zumzetul unui avion de lupt`, va
gândi, nostalgic, c` poate el este cel care i-a dat aripi celui din cabin`. Ceea ce, s` recunoa[tem, nu
este pu]in lucru.
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adev`rat` enciclopedie în ceea ce prive[te
avia]ia. Acum, un fel de culme a ironiei este
faptul c`, de[i s-a visat ani la rând pilotând
MiG-ul 21, nu va avea aceast` ocazie. Îns`
gândul la avionul multirol compenseaz`
oarecum respectiva dezam`gire.

Studentul sergent-major {erban Radu
Mihai sper` ca pista de la Boboc s` fie redat`
în folosin]` cât mai curând, pentru ca la anul,
cursul de baz` s` se desf`[oare în cadrul
{colii de Aplica]ie pentru For]ele Aeriene:
„Poate a[a vom reu[i s` efectu`m toate orele
de zbor planificate, pentru c` aici zborul este
afectat în dese rânduri de traficul aeronavelor
civile”. Nici colegul s`u, studentul sergent-
major Mihai Codru], nu se abate de la
regul`. În opinia lui, preg`tirea în zbor pe
perioade mai mari de timp, f`r` întreruperi,
ar fi mult mai eficient`. În acest fel, nu ar
trebui reluate de fiecare dat` etape ce au mai
fost parcurse, iar formarea ca pilot s-ar realiza,
în aceste condi]ii, cu mai mult` eficien]` [i
într-o perioad` mai scurt` de timp.

Faptul c` exist` astfel de solicit`ri
trebuie s` bucure, nicidecum s`

îngrijoreze. Înseamn` c` exist` resurs`
uman` de calitate, cu personalitate, care
vrea [i poate s` ofere performan]`. Din

p`cate, nu este suficient. Pentru c`
resursa uman` de calitate are nevoie de

resurs` material` pe m`sur` [i de
programe manageriale pe m`sur`. În

orice caz, indiferent de cât de mare ar fi
pasiunea pentru zbor, un pilot nu se

formeaz` peste noapte. Iar studiile
universitare de]in o pondere cel pu]in la

fel de important` ca [i dezvoltarea
aptitudinilor pentru zbor în procesul

devenirii unui pilot.
În consecin]`, noi le ur`m mult` baft`
studen]ilor anului IV la examenul de
licen]` ce urmeaz` s`-l sus]in` în mai

pu]in de o lun`.

C`pitan MIRCEA BARAC 

Viitoarea genera]ie de pilo]i de lupt` din For]ele Aeriene Rom#ne va c`p`ta aripi datorit` m`iestriei
urm`torilor instructori de zbor: Marius Gean`, Iulian Iamandi, Ion Florea, Cristian Brotoiu, Mihai Grosu,

Daniel Deaconu, Nicolae Iuga, D`nu] Alexandru

... dup` zbor

TTTTTurururururnul:nul:nul:nul:nul: Pentru a evita
poluarea sonor`, vira]i 45 grade
spre dreapta.

Pilotul:Pilotul:Pilotul:Pilotul:Pilotul: Ce poluare sonor`
putem produce la 7.000 metri
altitudine?

TTTTTurururururnul:nul:nul:nul:nul: Cea rezultat` din
coliziunea voastr` cu 727-le care
vine spre voi!

Pilotul:Pilotul:Pilotul:Pilotul:Pilotul: Mai avem foarte pu]in
combustibil. A[tept`m urgent
instruc]iuni.

TTTTTurururururnul:nul:nul:nul:nul: Care v` este pozi]ia?
Nu v` pot vedea pe ecran.

Pilotul:Pilotul:Pilotul:Pilotul:Pilotul: Sta]ion`m pe pista 2
[i a[tept`m cisterna de o
eternitate!

TTTTTurururururnul:nul:nul:nul:nul: |n`l]imea [i pozi]ia?
Pilotul:Pilotul:Pilotul:Pilotul:Pilotul: 1.80 metri [i stau pe

scaunul din st#nga-fa]`.
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M ar]i, 12 iunie a.c., Baza
86 Aerian` Fete[ti – dou`
avioane MiG-21 LanceR

decolau cu destina]ia Baza Aerian`
Lechfeld, Germania. Câteva minute mai
târziu, un deta[ament al For]elor Aeriene
Române, format din aproximativ 30 de
militari, se îmbarca într-o aeronav` C-130
Hercules apar]inând Bazei 90 Transport
Aerian cu aceea[i destina]ie. Scopul:
participarea pentru prima dat` cu personal
[i tehnic` militar` la un exerci]iu de r`zboi
electronic – “Elite 2007” (Electronic Live
Training Exercise).

Reunind 18 state, cu peste 35 de
aeronave de lupt`, de transport, elicoptere
[i tehnic` de ap`rare aerian` cu baza la sol,
precum [i aproximativ 1.500 de militari,
“Elite 2007” poate fi considerat cel mai
mare exerci]iu de r`zboi electronic din
Europa. Organizatorul, Statul Major al

Tuesday, June 12, 2007, 86th
Air Base Fetesti - two MiG-21 LanceRs
took off for Lechfeld Air Base,
Germany. A few minutes later, a
Romanian Air Force detachment, made
up of approximately 30 persons got on
the board of a C-130 Hercules aircraft,
belonging to the 90 Airlift Base for the
same destination. The purpose:
participation for the first time with
personnel and military technique in an
electronic warfare exercise - “Elite 2007
(Electronic Live Training Exercise)”.

Bringing together 18 countries with
over 35 jets, airlift aircraft, helicopters
and antiaircraft technique based on the
ground, as well as approximately 1500
troops, “Elite 2007” can be considered
the biggest electronic warfare exercise
in Europe. The organizer, German Air
Force Staff, aimed to provide the
opportunity that all participants train
together in flying missions within hostile
electromagnetic environment during
two weeks, from June 14 to June 28.

For]elor Aeriene Germane, [i-a propus ca,
timp de dou` s`pt`mâni, între 14 [i 28
iunie, s` ofere participan]ilor oportunitatea
de a se antrena împreun` în zbor, în mediu
electromagnetic ostil.

Tehnica militar` implicat` în exerci]iu
a fost foarte variat`, de la vehicule de teren,
pân` la avioane supersonice de ultim`
genera]ie. Astfel, am remarcat între altele
aeronavele Mirage 2000D, venind din
Fran]a, TORNADO, ale For]elor Aeriene
Britanice, Italiene [i Germane, F-16
grece[ti [i turce[ti, F-18 HORNET
elve]iene, Su-22 FITTER-F poloneze,
avioanele EUROFIGHTER, cu care For]ele
Aeriene Germane au participat pentru
prima dat` într-un exerci]iu de r`zboi
electronic, sistemele de rachete sol-aer
PATRIOT [i ROLAND, radarul tridimen-
sional GIRAFFE, precum [i elicopterele
AS-532 COUGAR [i CH-53.

În exerci]iu au fost implicate bazele
aeriene din sudul Germaniei, ac]iunile
principale având loc deasupra poligonului
Heuberg. Deta[amentul român a fost
dislocat la Baza Aerian` Lechfeld, de unde
aeronavele militare române[ti au decolat
în dou` valuri zilnic, atunci când condi]iile
meteo au fost favorabile. Beneficiind de o
organizare în stil german, cu o planificare
în cel mai mic detaliu a misiunilor, fiecare

a [tiut exact ce are de f`cut.
De altfel, presta]ia militarilor români la

exerci]iu a fost unanim apreciat`. În cele
aproximativ 20 de ore de zbor, pilo]ii [i-au
îndeplinit cu succes misiunile asumate. Un
loc central în cadrul exerci]iului l-au ocupat
opera]iile aeriene combinate, care au
permis executarea de scenarii complexe,
cu implicarea tuturor tipurilor de aeronave
prezente la exerci]iu – avioane de lupt`, de
transport [i elicoptere – în condi]ii de bruiaj
emis de sistemele de ap`rare aerian` de la
sol.

Nu în ultimul rând, este de remarcat
interesul jurnali[tilor pentru prezen]a
româneasc` la exerci]iu, manifestat în
data de 20 iunie, la Ziua Presei, precum [i
în data de 21 iunie, în a[a numita “Spotters
Day”, zi dedicat` pasiona]ilor de avia]ie.
Peste 80 de jurnali[ti din Germania, dar
[i din alte ]`ri europene s-au oprit la
hangarul deta[amentului român pentru a
fotografia aeronavele MiG-21 LanceR [i
pentru a sta de vorb` cu pilo]ii [i cu
personalul tehnic.

Sergent-major
LILIANA HANGA

V~T~M~NESCU

|n contextul unui sce-
nariu sumbru, ce a implicat o
rezisten]` acerb` din partea
for]elor militare ale Suediei [i
Finlandei, For]a de R`spuns
a Alian]ei [i-a demonstrat
starea de preg`tire optim` \n
cele trei exerci]ii organizate
\n perioada 19-24 mai, \n
}`rile Baltice.

Sub numele de cod
“Noble Mariner”, “Noble
Award” [i “Kindred Sword”,
exerci]iile au testat abilit`]ile
a peste 10.000 de militari, din
19 ]`ri, \n realizarea misiu-

FOR}A DE R~SPUNS A NATO
GATA DE ... “R~SPUNS”

nilor comune variate, de la
c`utare-salvare \n zone de
dezastre naturale, p#n` la
opera]iuni de evacuare a
personalului cu interven]ie
militar`.

Peste 150 de nave, subma-
rine [i avioane au luat parte la
manevre [i au fost \nsemnate
peste 600 de misiuni aeriene.
“Acest tip de preg`tire este de
nepre]uit, datorit` parcurgerii
tuturor etapelor, de la planifi-

care, coordonare, p#n` la
aptitudini individuale, [i asi-
gur` stadiul de preg`tire optim
\n vederea r`spunderii la
situa]ii de criz`”, a declarat
amiralul Sir James Burnell-
Nugent, comandantul Compo-
nentei de Comand` Maritime
Aliate.

Plutonier-major SORIN S~FTOIU 
Sursa: www.nato.int

Participare româneasc` la “Elite 2007”Participare româneasc` la “Elite 2007”

FOR}A DE R~SPUNS A NATO
GATA DE ... “R~SPUNS”
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|NV~}~M@NT

ASPECTE ACTUALE
{I DE
PERSPECTIV~
ALE
|NV~}~MÂNTULUI
DIN
FOR}ELE AERIENE Interviu cu locotenent-colonel Nicu[or }acu,

[eful Biroului |nv`]`m#nt
din Statul Major al For]elor Aeriene

ASPECTE ACTUALE
{I DE
PERSPECTIV~
ALE
|NV~}~MÂNTULUI
DIN
FOR}ELE AERIENE

––––– Domnule locotenent-Domnule locotenent-Domnule locotenent-Domnule locotenent-Domnule locotenent-
colonel, care sunt locul [i rolulcolonel, care sunt locul [i rolulcolonel, care sunt locul [i rolulcolonel, care sunt locul [i rolulcolonel, care sunt locul [i rolul
\nv`]`m#ntului din For]ele\nv`]`m#ntului din For]ele\nv`]`m#ntului din For]ele\nv`]`m#ntului din For]ele\nv`]`m#ntului din For]ele
Aeriene, raportat la schimb`rileAeriene, raportat la schimb`rileAeriene, raportat la schimb`rileAeriene, raportat la schimb`rileAeriene, raportat la schimb`rile
majore adoptate de sistemul demajore adoptate de sistemul demajore adoptate de sistemul demajore adoptate de sistemul demajore adoptate de sistemul de
\nv`]`m#nt la nivel european [i,\nv`]`m#nt la nivel european [i,\nv`]`m#nt la nivel european [i,\nv`]`m#nt la nivel european [i,\nv`]`m#nt la nivel european [i,
implicit, na]ional?implicit, na]ional?implicit, na]ional?implicit, na]ional?implicit, na]ional?

– Consiliul European de la
Lisabona, din martie 2000, a
recunoscut rolul deosebit de
important al educa]iei, ca parte
integral` a politicilor sociale [i
economice, men]ion#nd faptul c`
dezvoltarea unui sistem de educa]ie
[i formare profesional` de calitate
reprezint` obiectivul strategic al
anului 2010, \n devenirea Uniunii
Europene ca cea mai dinamic`
economie bazat` pe cunoa[tere din
\ntreaga lume, \n special \n ceea ce
prive[te promovarea incluziunii
sociale, a coeziunii, mobilit`]ii, capacit`]ii de angajare [i a
competitivit`]ii.

De asemenea, prin Declara]ia de la Copenhaga, de la
sf#r[itul lunii noiembrie 2002, au fost stabilite priorit`]ile
referitoare la dezvoltarea sistemelor de educa]ie [i de formare
profesional̀ , ini]ial̀  [i continu`, materializate \n: dimensiunea
european`, transparen]`, informare [i consiliere,
recunoa[terea competen]elor [i calific`rilor, asigurarea
calit`]ii \n formare.

Alinierea con]inutului \nv`]`m#ntului din For]ele Aeriene
la cerin]ele [i standardele Uniunii Europene [i NATO se
deruleaz` pe mai multe planuri, pentru fiecare nivel
educa]ional \n parte av#ndu-se \n vedere o serie de
documente-cadru, precum: Magna Carta a universit`]ilor din
Europa (Bologna, 1988), Declara]ia Comun` a Mini[trilor
Europeni din cadrul Spa]iului European de |nv`]`m#nt
Superior de la Bologna, 19 iunie 1999, Declara]ia Summit-
ului de la Praga, privind implementarea Declara]iei de la
Bologna [i Declara]ia Summit-ului de la Berlin din 18/19
septembrie 2003, privind \nv`]`m#ntul superior.

Pornind de la aceste deziderate, am  adaptat structura
[i con]inutul at#t la cerin]ele [i standardele na]ionale [i
europene, c#t [i la cele specific militare din NATO. Astfel,
am pornit de la ideea c` patrulaterul – educa]ie, organiza]ie
furnizoare de educa]ie, programe de studii, beneficiarii direc]i
ai educa]iei – specifice \nv`]`m#ntului, trebuie s` genereze
atractivitate, competitivitate, performan]` [i finalit`]i pro-
active, \n conformitate cu nevoile reale de instruire ale For]elor
Aeriene [i cu a[tept`rile alia]ilor din NATO.

––––– }in#nd cont de actualele cerin]e la nivel european,}in#nd cont de actualele cerin]e la nivel european,}in#nd cont de actualele cerin]e la nivel european,}in#nd cont de actualele cerin]e la nivel european,}in#nd cont de actualele cerin]e la nivel european,
dar [i de procesul de transformare al categoriei noastredar [i de procesul de transformare al categoriei noastredar [i de procesul de transformare al categoriei noastredar [i de procesul de transformare al categoriei noastredar [i de procesul de transformare al categoriei noastre
de for]e, ce modific`ri de substan]` a \nregistratde for]e, ce modific`ri de substan]` a \nregistratde for]e, ce modific`ri de substan]` a \nregistratde for]e, ce modific`ri de substan]` a \nregistratde for]e, ce modific`ri de substan]` a \nregistrat
\nv`]`m#ntul din For]ele \nv`]`m#ntul din For]ele \nv`]`m#ntul din For]ele \nv`]`m#ntul din For]ele \nv`]`m#ntul din For]ele Aeriene \n plan organizatoricAeriene \n plan organizatoricAeriene \n plan organizatoricAeriene \n plan organizatoricAeriene \n plan organizatoric
\n ultimii ani\n ultimii ani\n ultimii ani\n ultimii ani\n ultimii ani?????

– Procesul de restructurare a For]elor Procesul de restructurare a For]elor Procesul de restructurare a For]elor Procesul de restructurare a For]elor Procesul de restructurare a For]elor AerieneAerieneAerieneAerieneAeriene a
cuprins [i institu]iile militare de \nv`]`m#nt, fiecare nivel
educa]ional suferind modific`ri substan]iale \n ultimii ani.

Astfel, din punct de vedere organizatoric, pot fi amintite
urm`toarele transform`ri majore: restructurarea Acade-
miei For]elor Aeriene [i intrarea \n vigoare, \ncep#nd cu anul
de \nv`]`m#nt 2005–2006, odat` cu aplicarea noii legi a
studiilor universitare, a unui nou cadru organizatoric [i
func]ional (stat de organizare), adaptat noilor cerin]e din
\nv`]`m#ntul universitar na]ional [i european, corelat cu
necesitatea [i perspectiva transform`rii \nv`]`m#ntului de
formare a ofi]erilor din For]ele Aeriene, prin orientarea
acestuia, \n perspectiv`, spre domenii tehnico-inginere[ti;

 mutarea {colii Militare de Mai[tri [i Subofi]eri a For]elor
Aeriene, \ncep#nd cu anul de \nv`]`m#nt 2004–2005, de la
Media[ \n loca]ia Boboc, [i integrarea din punct de vedere
administrativ [i logistic \n {coala de Aplica]ie pentru For]ele
Aeriene, cu respectarea autonomiei organiz`rii [i desf`[ur`rii
\nv`]`m#ntului postliceal de formare a mai[trilor militari [i
subofi]erilor, facilit#nd crearea unei puternice platforme de
\nv`]`m#nt pentru formarea [i dezvoltarea profesional` a
mai[trilor militari [i subofi]erilor din For]ele Aeriene, \n loca]ia

Etapa integr`rii depline \n NATO [i Uniunea
European` reprezint` etapa \n care vor fi
\ndeplinite obiectivele pe termen mediu ale
procesului de transformare, etapa \n care
obiectivele educa]ionale, organizarea sistemului
[i structura programelor de \nv`]`m#nt militar vor
asigura personalului posibilitatea form`rii
competen]elor [i capacit`]ilor, at#t pentru
exercitarea profesiei militare, c#t [i pentru
integrarea \n via]a social` civil`.
Astfel, obiectivul fundamental al instruirii
institu]ionalizate \n For]ele Aeriene \l reprezint`
formarea [i dezvoltarea profesional` a ofi]erilor,
mai[trilor militari [i subofi]erilor, conform nevoilor
reale de preg`tire ale acestei categorii de for]e
ale armatei, alinierea procesului educa]ional la
standardele, procedurile [i tehnologiile de
instruire [i evaluare din ]`rile Uniunii Europene [i
ale armatelor partenere din Alian]`, devansarea
prin aria curricular` a transform`rilor [i
schimb`rilor care se produc la nivelul structurilor
opera]ionale din For]ele Aeriene [i atragerea
resursei umane din alte ]`ri [i structuri na]ionale
de ap`rare pentru formare \n institu]iile de
\nv`]`m#nt ale For]elor Aeriene.

Boboc;  integrarea \nv`]`m#ntului de specializare [i per-
fec]ionare \n arm`, prin realizarea unei singure [coli de
aplica]ie pentru For]ele Aeriene \n loca]ia Boboc, \ncep#nd
cu anul de \nv`]`m#nt 2003–2004, prin comasarea fostelor
[coli de aplica]ie ale armelor – avia]ie, artilerie [i rachete
sol-aer, radioloca]ie.

––––– Dar \n ceea ce prive[te func]ionalitatea, ce m`suriDar \n ceea ce prive[te func]ionalitatea, ce m`suriDar \n ceea ce prive[te func]ionalitatea, ce m`suriDar \n ceea ce prive[te func]ionalitatea, ce m`suriDar \n ceea ce prive[te func]ionalitatea, ce m`suri
au fost adoptate?au fost adoptate?au fost adoptate?au fost adoptate?au fost adoptate?

– Din punct de vedere func]ional, principalele
modific`ri abordate la nivelul \nv`]`m#ntului din cadrul
categoriei noastre de for]e, constau \n:

 ini]ierea de m`suri pentru modificarea planurilor
de \nv`]`m#nt [i a programelor analitice din cele trei
institu]ii de \nv`]`m#nt ale For]elor Aeriene, \n acord cu
nevoile specifice de preg`tire a resursei umane [i corelate
cu un nou model al absolventului fiec`rei institu]ii de
\nv`]`m#nt, elaborat \n concordan]` cu cerin]ele Uniunii
Europene, ale NATO [i ale Organiza]iei Interna]ionale a
Avia]iei Civile;

 preluarea unor modele de instruire europene [i
din armatele ]`rilor membre NATO, at#t \n ceea ce
prive[te modulele de preg`tire universitar`, c#t [i cele
de preg`tire militar` general` [i de specialitate,
urm`rindu-se introducerea unor con]inuturi de \nv`]at noi,
concomitent cu utilizarea unor metode de predare –
evaluare moderne;

 implementarea unor m`suri viz#nd compa-
tibilizarea \nv`]`m#ntului de specializare [i perfec]ionare
din {coala de Aplica]ie pentru For]ele Aeriene, cu cel al
partenerilor de Alian]`, care au vizat, \n special,
organizarea modular` a cursurilor de carier` [i nivel,
reevaluarea \n \ntregime [i adaptarea la noile cerin]e ale
integr`rii \n Alian]` a ariei curriculare;

 formarea unitar` a ofi]erilor, mai[trilor militari [i
subofi]erilor de artilerie [i rachete sol-aer \n institu]iile de
\nv`]`m#nt din For]ele Aeriene, indiferent de structura/
categoria de for]e \n care vor fi repartiza]i pentru ocuparea
primei func]ii de ofi]er:

 implementarea modulelor de preg`tire tip “On Job
Training”, desf`[urate \n structurile opera]ionale din
For]ele Aeriene;

 utilizarea \n procesul de \nv`]`m#nt din institu]iile
militare de \nv`]`m#nt a personalului militar care a
absolvit diferite forme de preg`tire \n str`in`tate sau a
participat la diferite misiuni interna]ionale;

 restructurarea centrelor de \nv`]are a limbilor
str`ine, corespunz`tor nevoilor de preg`tire \n domeniul
competen]ei lingvistice a resursei umane din For]ele
Aeriene, concomitent cu \nfiin]area Centrului de Resurse
[i |nv`]are – Boboc, [i experimentarea standardului
european CEF (Common European Framework).

De asemenea, toate institu]iile de \nv`]`m#nt din
For]ele Aeriene deruleaz`, \ncep#nd cu anul 2003, un
program de instruire a elevilor/studen]ilor/cursan]ilor \n
domeniul leadership-ului, ac]iune care a cuprins asisten]`
din partea partenerului britanic \n organizarea [i desf`-

Air  Force  Educational
 Process – current  and

perspective  aspects

Full integration into NATO and

European Union is a rather difficult phase

demanding transformation medium-term

goals to be fulfilled, a stage when

educational objectives, i.e. re-organization

of system and military curriculum

structure, will enable development of

personnel skills so that they become

military professionals and, at the same

time, be able to integrate into civil social

life.

Air Force transformation on the whole

aims at achieving a modern fully profe-

ssional structure, increasingly mobile,

efficient, flexible, deployable and

sustainable, capable of expertly performing

joint operations and accomplishing a large

spectrum of missions.
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|NV~}~M@NT

Atribu]iile Biroului |nv`]`m#nt din Statul Major al For]elor Aeriene
 gestioneaz` trei institu]ii de

\nv`]`m#nt distincte [i complexe, cu
o mare diversitate de domenii de
competen]`, structurate pe niveluri
educa]ionale diferite, astfel: Academia
For]elor Aeriene – \nv`]`m#nt supe-
rior; {coala Militar` de Mai[tri [i
Subofi]eri a For]elor Aeriene – \nv`]`-
m#nt preuniversitar [i {coala de
Aplica]ie pentru For]ele Aeriene –
\nv`]`m#nt de specializare [i perfec-
]ionare (educa]ie permanent`);

 domeniile de competen]` ale
biroului vizeaz` at#t aspecte stricte
ale \nv`]`m#ntului din For]ele Aeriene,
referitoare la aplicarea legisla]iei \n
domeniu, organizarea [i desf`[urarea
programelor de studii specifice, ana-
liza [i evaluarea proceselor educa-
]ionale, c#t [i problemele referitoare
la organizarea institu]iilor de \nv`]`-
m#nt, logistica didactic`, asigurarea
material`, gestionarea programelor
de stagiu [i practic` \n unit`]ile
subordonate, preg`tirea personalului
armatelor str`ine, rela]ii interna]ionale
pe linie de \nv`]`m#nt etc., ]in#ndu-se
\n permanen]` leg`tura cu celelalte
institu]ii militare de \nv`]`m#nt;

 urm`re[te implementarea
legisla]iei civile \n domeniul \nv`]`-
m#ntului, cu scopul de a ne \ncadra
\n noile cerin]e [i standarde ale
acesteia, \nv`]`m#ntul militar fiind,
conform legii, parte integrat` a
sistemului na]ional de \nv`]`m#nt;

 men]ine o leg`tur` perma-
nent` cu unit`]ile/marile unit`]i
opera]ionale din subordinea Statului
Major al For]elor Aeriene, privind
calitatea absolven]ilor, urm`rindu-se,
\n acela[i timp, proiectarea [i derula-
rea modulelor “On Job Training”,
organizate \n aceste unit`]i;

 este singura structur` cu
atribu]ii de expertiz` \n domeniul
\nv`]`m#ntului din S.M.F.A., av#nd
leg`turi func]ionale directe cu Statul
Major General [i Direc]ia Manage-
ment Resurse Umane, precum [i cu
celelalte institu]ii de \nv`]`m#nt din
For]ele Terestre [i Navale, Academia
Tehnic` Militar` [i Universitatea
Na]ional` de Ap`rare.

 gestioneaz` toate programele de \nv`]are a limbilor str`ine \n cele trei
centre de \nv`]are a limbilor str`ine [i Centrul de Resurse [i |nv`]are din For]ele
Aeriene, astfel:

– testare [i selec]ie;
– elaborarea dinamicilor de preg`tire;
– constituirea grupelor de studiu;
– \ntocmirea [i gestionarea unitar` a programelor de studiu conform noilor

cerin]e ale Cadrului European de Referin]` (CEF);
– evaluarea competen]ei lingvistice a personalului din For]ele Aeriene, cu

prioritate a celui din For]a dislocabil`;
– completarea, actualizarea bazei de date cu informa]iile privind cunoa[terea

limbilor str`ine.

Personalul Biroului |nv`]`m#nt (de la st#nga la
dreapta): Corina Dumitrescu, Daniela Tomi,
maior Florin P#ng`leanu, Anca Tudora[cu

A consemnat,
C`pitan MIRCEA BARAC 

[urarea acestui modul, preg`tirea de instructori \n centre
specializate [i asigurarea de materiale bibliografice.

– Care sunt, concret, principalele probleme cu– Care sunt, concret, principalele probleme cu– Care sunt, concret, principalele probleme cu– Care sunt, concret, principalele probleme cu– Care sunt, concret, principalele probleme cu
care se confrunt` \nv`]`m#ntul institu]ionalizat dincare se confrunt` \nv`]`m#ntul institu]ionalizat dincare se confrunt` \nv`]`m#ntul institu]ionalizat dincare se confrunt` \nv`]`m#ntul institu]ionalizat dincare se confrunt` \nv`]`m#ntul institu]ionalizat din
For]eleFor]eleFor]eleFor]eleFor]ele Aeriene [i ce posibilit`]i de remediere a]iAeriene [i ce posibilit`]i de remediere a]iAeriene [i ce posibilit`]i de remediere a]iAeriene [i ce posibilit`]i de remediere a]iAeriene [i ce posibilit`]i de remediere a]i
identificat la nivelul structurii pe care o conduce]i?identificat la nivelul structurii pe care o conduce]i?identificat la nivelul structurii pe care o conduce]i?identificat la nivelul structurii pe care o conduce]i?identificat la nivelul structurii pe care o conduce]i?

– |n momentul de fa]`, exist` dificult`]i majore \n
desf`[urarea procesului de \nv`]`m#nt, determinate de
\ncadrarea deficitar` a posturilor didactice, \n special la
instructori militari, la toate institu]iile de \nv`]`m#nt. Principala
cauz` a acestui fapt o reprezint` lipsa atractivit`]ii func]iilor
didactice \n institu]iile militare de \nv`]`m#nt, din cauza
coeficien]ilor relativ mici ai func]iilor [i a motiva]iei financiare
sc`zute. |n aceste condi]ii, cadrele militare prefer` s`
\ncadreze func]ii \n unit`]ile opera]ionale, unde beneficiaz`
de diverse sporuri, au coeficien]i mai mari de \ncadrare [i
exist` [anse mai mari de promovare.

Pentru rezolvarea acestui aspect, Biroul |nv`]`m#nt \n
colaborare cu Serviciul Personal [i Mobilizare din SMFA a
ini]iat o serie de propuneri pentru modificarea unor acte
normative \n vigoare, \n scopul cre[terii motiva]iei cadrelor
militare pentru a ocupa func]ii didactice \n institu]iile militare
de \nv`]`m#nt. De asemenea, avem \n vedere chiar
posibilitatea includerii \n statele de organizare a unor
instructori (cadre militare \n rezerv`) cu o mare experien]`
at#t de specialitate, c#t [i didactic`, \n cadrul sistemului de
\nv`]`m#nt din For]ele Aeriene. Totodat`, vom \ncerca s`
ridic`m nivelul de perfec]ionare a instructorilor [i, implicit, a
calit`]ii actului didactic, prin trimiterea cadrelor didactice la
cursuri de perfec]ionare \n str`in`tate.

|n aceea[i idee, o alt` problem` pe care trebuie s` o
gestion`m se refer` la existen]a deficitelor de \ncadrare din
unit`]i, de data aceasta \n ceea ce prive[te speciali[tii din
arma avia]ie – ingineri [i mai[tri militari. Pentru a elimina
acest aspect, analiz`m posibilitatea  constituirii unei grupe
de ingineri de avia]ie, specialitatea “armament de bord”, \n
cadrul Academiei Tehnice Militare, concomitent cu cre[terea,
\n anii urm`tori, a dinamicii de \nv`]`m#nt la {coala Militar`
de Mai[tri [i Subofi]eri a For]elor Aeriene, pentru toate armele
[i specialit`]ile.

Deoarece institu]iile militare de \nv`]`m#nt au o logistic`
didactic` \nvechit`, neperformant`, care nu se mai \nscrie
\n tendin]ele actuale de desf`[urare a presta]iei didactice,
urm`rim ini]ierea unui proiect de informatizare a
\nv`]`m#ntului, prin care s` se doteze institu]iile militare de
\nv`]`m#nt cu computere, mijloace de video-proiec]ie, table
conectate la computer, simulatoare, precum [i dotarea
laboratoarelor la un nivel performant, care s` permit`
desf`[urarea unui \nv`]`m#nt la standardele de calitate
actuale.

Un alt aspect ce urmeaz` a fi remediat se refer` la
suprapunerea perioadelor de instruc]ie \n zbor, pe timpul
[colariz`rii \n Academia For]elor Aeriene, aspect amplificat
[i de lipsa resursei la avionul-[coal̀  reactiv. Pentru eliminarea
acestei disfunc]ionalit`]i, studiem posibilitatea execut`rii
instruirii \n zbor a studen]ilor, respectiv a cursan]ilor de la
cursul de baz` avia]ie/navigan]i, \n perioade diferite pentru
fiecare an de \nv`]`m#nt.

|n ceea ce prive[te cre[terea competen]elor generale
\n cadrul programelor de limbi str ìne, exist` propuneri pentru
achizi]ionarea [i distribuirea c`tre institu]iile militare de
\nv`]`m#nt [i centrele de limbi str`ine de materiale didactice
\ntocmite conform cerin]elor Cadrului European Comun de
Referin]` (CEF), care va fi implementat \ncep#nd cu anul
de \nv`]`m#nt 2007/2008.

––––– Ce priorit`]i exist` la nivelul \nv`]`m#ntului, \nCe priorit`]i exist` la nivelul \nv`]`m#ntului, \nCe priorit`]i exist` la nivelul \nv`]`m#ntului, \nCe priorit`]i exist` la nivelul \nv`]`m#ntului, \nCe priorit`]i exist` la nivelul \nv`]`m#ntului, \n
For]eleFor]eleFor]eleFor]eleFor]ele Aeriene, pentru perioada urm`toare?Aeriene, pentru perioada urm`toare?Aeriene, pentru perioada urm`toare?Aeriene, pentru perioada urm`toare?Aeriene, pentru perioada urm`toare?

– |ntruc#t un sistem de \nv`]`m#nt performant [i cu
adev`rat eficient are nevoie de sus]inere permanent` [i
actualizare at#t a obiectivelor, c#t [i a resurselor, avem \n
vedere urm`toarele aspecte:

 finalizarea Concep]iei privind formarea [i dezvoltarea
profesional` a resursei umane din For]ele Aeriene (imediat
dup` aprobarea Concep]iei transform`rii \nv`]`m#ntului
militar din Armat`);

 dimensionarea activit`]ilor de preg`tire a personalului
[i stabilirea con]inutului \nv`]`m#ntului \n str#ns` corelare
cu evolu]ia structurilor specifice din For]ele Aeriene \n
perspectiva anilor 2007/2012;

 continuarea compatibiliz`rii \nv`]`m#ntului din

For]ele Aeriene cu modelele educa]ionale ale Uniunii
Europene [i din armatele partenerilor de Alian]`, alinierea
acestuia la acordurile de standardizare NATO [i la tehnologiile
de instruire [i evaluare europene;

 elaborarea planului de preg`tire prin cursuri de
carier` [i nivel din {coala de Aplica]ie pentru For]ele Aeriene,
\n func]ie de priorit`]ile actuale de instruire din For]ele Aeriene;

 identificarea [i aplicarea \n procesul de \nv`]`m#nt
a lec]iilor \nv`]ate, precum [i a unor metode moderne de
predare-\nv`]are-evaluare, \n care informatizarea,
problematizarea, modelarea [i simularea s` reprezinte repere
importante ale activit`]ilor didactice;

 ini]ierea unor proiecte de implementare a noilor
concepte ADL (Advanced Distributed Learning) [i e-learning
\n procesul de \nv`]`m#nt din fiecare institu]ie de \nv`]`m#nt;

 continuarea implement`rii \n toate unit`]ile
opera]ionale din For]ele Aeriene a modulului “On Job
Training”, prin organizarea [i desf`[urarea de module scurte
de instruire post preg`tire institu]ionalizat`;

 dezvoltarea logisticii didactice [i a bazei bibliografice
a \nv`]`m#ntului, \n special prin implicarea cadrelor didactice
\n elaborarea de noi elemente de suport didactic: manuale,
cursuri, aplica]ii, soft-uri educa]ionale etc.;

 revederea [i \mbun`t`]irea programelor de \nv`]are
[i perfec]ionare \n domeniul limbilor str ìne, prin introducerea
standardelor europene \n domeniu (Common European
Framework);

 ridicarea nivelului profesional [i [tiin]ific al cadrelor
didactice, at#t prin participarea la forme institu]ionalizate de
instruire, c#t [i prin preg`tirea individual`, concomitent cu
intensificarea activit`]ilor de documentare \n structurile
opera]ionalizate din For]ele Aeriene;

 dezvoltarea rela]iilor de colaborare cu institu]iile
militare [i civile de \nv`]`m#nt din ]ar` [i str`in`tate,
concomitent cu ini]ierea unor activit`]i de promovare a
programelor proprii de instruire.

– V` mul]umesc foarte mult, domnule locotenent-– V` mul]umesc foarte mult, domnule locotenent-– V` mul]umesc foarte mult, domnule locotenent-– V` mul]umesc foarte mult, domnule locotenent-– V` mul]umesc foarte mult, domnule locotenent-
colonel, pentru l`muririle aduse cititorilor no[tri!colonel, pentru l`muririle aduse cititorilor no[tri!colonel, pentru l`muririle aduse cititorilor no[tri!colonel, pentru l`muririle aduse cititorilor no[tri!colonel, pentru l`muririle aduse cititorilor no[tri!
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D intre elementele constitutive ale unei
reu[ite pe plan profesional, [i vom face
referire aici, \n mod special, la activi-

t`]ile legate de zbor, factorul uman este, \n mod
constant, cel determinant. Aprofundarea diferitelor
componente ce alc`tuiesc [i creioneaz`, \n final,
atitudini comportamentale specifice fiec`ruia dintre
noi devine obiectivul primordial al celor destina]i
s` ne cunoasc` [i s` se cunoasc` permanent –
psihologii militari.

|n acest context, de \ncercare a realiz`rii unor
etape de rela]ionare \ntre componenta teoretic`, a
studiului aprofundat [i a cuno[tin]elor de specialitate,
[i unicitatea fiec`rui individ, s-a desf`[urat, la {coala
de Aplica]ie a For]elor Aeriene de la Boboc,
convocarea anual` a personalului destinat asigur`rii
asisten]ei psihologice \n unit`]ile [i marile unit`]i din
cadrul Statului Major al For]elor Aeriene.

Cu scopul declarat de \nsu[ire a “Concep]iei
privind activitatea de selec]ie, cunoa[tere [i
asisten]` psihologic` \n Armata Rom#niei”,

\nt#lnirea psihologilor a avut ca obiectiv  realizarea
unor deprinderi comune \n scopul diagnostic`rii [i
realiz`rii profilului uman pentru personalul din
For]ele Aeriene. Prezen]a, \n num`r mare, a
personalului \ncadrat \n birourile de asisten]`
psihologic` (peste 25 de persoane) a demonstrat
interesul [i dorin]a de exprimare comun` pe
principii specifice profesiei.

Ideea care a fost cel mai mult reiterat` pe
parcursul discu]iilor s-a referit la implementarea
no]iunii de confiden]ialitate dintre psiholog [i
subiect (termen introdus cu referire la personalul
asistat). Aceast` confiden]ialitate, mult
asem`n`toare cu cea din domeniile medical sau
juridic, mai are mult de parcurs p#n` la atingerea
gradului de intimitate cerut, mai ales pentru
inducerea unor rela]ii socio-umane ce fac posibil`
apropierea p`r]ilor [i deschiderea subiectului spre
analiz`. Reticen]a fa]` de asisten]a psihologic`
este \nt#lnit` la toate nivelurile [i, probabil, cea
mai mare responsabilitate revine comandan]ilor,
care au sarcina de \ncurajare a demersurilor
efectuate de psihologi, tocmai pentru a fi siguri c`
personalul din subordine se
afl`, [i din punct de vedere
emo]ional – factor decisiv \n
luarea deciziilor –, la capacit`]i
optime.

De asemenea, aplecarea
c`tre metode tradi]ionale de
consult [i analiz` a fost un alt
element important prezent \n
discu]ii. “Niciodat` nu ve]i fi
speciali[ti adev`ra]i dac` nu
sta]i de vorb` cu omul. Trebuie
s` v` \ntoarce]i la munca de jos
– intervievarea subiectului cu
chestionarul \n fa]` [i tratarea
cu condescenden]` a acestuia

– [i nu s` v` transforma]i \n inchizitori”, a fost sfatul
comandorului Edmond Cracsnercomandorului Edmond Cracsnercomandorului Edmond Cracsnercomandorului Edmond Cracsnercomandorului Edmond Cracsner, [eful Sec]iei
de Asisten]` Psihologic` din cadrul Statului Major
General.

Dup` realizarea acestor interviuri, plecat de
pe bazele axei om-ma[in`-mediu, apare momentul
cel mai greu pentru psihologi – interpretarea. Este
momentul \n care trebuie s` dispar` anumite
prejudec`]i, trebuie \nl`turate anumite tipare
\nr`d`cinate, este momentul raport`rii numai [i
numai la subiect, este momentul punctului de
plecare a corect`rilor, ini]ial ale omului [i, apoi,
ale celorlal]i factori, al c`ut`rii feed-back-ului.

Totodat`, este momentul descoperirii “cazu-
rilor speciale” – persoane cu inteligen]` normal`
care pot ascunde un anumit temperament (de
exemplu, tipul coleric). Perspicacitatea [i flerul
profesional sunt elementele  necesare a fi atinse
\n aceste cazuri, \n scopul descoperirii itemilor
adiacen]i revelatori, deoarece munca obi[nuit` a
psihologului nu este un panaceu pentru orice tip
de comportament.

O solu]ie, dezvoltat` ca [i concluzie \n cadrul

BRAINSTORMING  PSIHOLOGICBRAINSTORMING  PSIHOLOGIC

Brainstorming

Among the constituent elements of

professional success, reference made

herein particularly to flying, human

factor is constantly the determinant.

Going deeper into various pieces that

make up and finally give shape to

individual behavioral attitudes

becomes the primary objective of those

experts whose job is to know us and

themselves – military psychologists.

Generalul de flotil` aerian` Liviu Burhal` ur#nd bun venit
participan]ilor la convocare
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prezent`rii unui studiu de caz de c`tre
psiholog Codru]a Zerfaspsiholog Codru]a Zerfaspsiholog Codru]a Zerfaspsiholog Codru]a Zerfaspsiholog Codru]a Zerfas, de la
Brigada 1 Rachete Sol-Aer, este
deschiderea sufletului c`tre subiect.
Acest tip de abordare poate fi benefic,
deoarece individul chestionat  poate
interpreta aceast` apropiere prin
definirea persoanei ce efectueaz`
interviul drept fiin]` uman` [i poate
reac]iona ca atare.

Discu]iile purtate au relevat [i un
alt aspect, cel referitor la decizia
comandan]ilor \n urma interpret`rii
rezultatelor chestion`rii factorului
uman din punct de vedere psihologic.
S` nu uit`m c`, mai ales \n bazele aeriene, exist`
o puternic` motiva]ie a personalului navigant de a
efectua zboruri, de cele mai multe ori peste limita
admis`. Interven]ia psihologilor, bazat` \ntotdeauna
pe intervievarea subiec]ilor, poate fi, [i sunt destule
cazurile prezente, minimalizat` de persoanele care
au putere de decizie (nu \ntotdeauna aceste
persoane au studii de specialitate). De aceea,
profilul realizat trebuie s` fie conceput \ntr-un stil
ce nu poate l`sa loc de interpretare – \n lipsa
studiilor de specialitate exist` tendin]a de apreciere
[i crearea de profiluri proprii.

|n acest context, am remarcat [i prezentarea
f`cut` de [eful Sec]iei Securitate Zbor din cadrul

Statului Major al For]elor Aeriene, comandorulcomandorulcomandorulcomandorulcomandorul
Nicolae GrigorieNicolae GrigorieNicolae GrigorieNicolae GrigorieNicolae Grigorie – “Nivelul de securitate a zborului
determinat de factorul uman, generator de
accidente de avia]ie \n For]ele Aeriene”. Concluziile
lucr`rii prezentate – trebuie s` \ncet`m a mai g#ndi
“rom#ne[te” (aspectul financiar mai presus de
standardele de performan]` impuse) [i s` trecem
la sistemul standardizat de apreciere a perfor-
man]elor. De asemenea, teama de
scoatere de la zbor  sau pierderea
unor avantaje materiale imediate nu
trebuie s` mai reprezinte un impedi-
ment \n calea unei atitudini profe-
sioniste. |n aceea[i idee, trecerea cu
superficialitate peste anumite ele-
mente prezente \n comportament
(st`ri de oboseal`, neefectuarea
concedi i lor la t imp, probleme
personale) trebuie s` dispar`
definitiv.

“Prezen]a la activitate a specia-
li[tilor din cadrul Sec]iei de Asisten]`
Psihologic` din Statul Major General,

a personalului de profil de la Institutul Na]ional de
Medicin` Aeronautic` [i Spa]ial` [i Statul Major al
For]elor Navale a oferit convoc`rii un statut de
profesionalism des`v#r[it, reu[indu-se, astfel,
atingerea tuturor obiectivelor propuse :  inform`ri
asupra activit`]ilor specifice domeniului; 
verificarea modului de \n]elegere corect` a
instruc]iunilor tehnice privind interpretarea [i
realizarea profilurilor psihologice;  expunerea
unor teme specifice domeniului cunoa[terii
psihologice;  schimbul de experien]`;  prezen-
tarea preciz`rilor de ordin tehnico-organizatoric
privind activit`]ile prezente [i de perspectiv`, ne-a
declarat organizatorul activit`]ii, c`pitanulc`pitanulc`pitanulc`pitanulc`pitanul

comandor Florin P`uncomandor Florin P`uncomandor Florin P`uncomandor Florin P`uncomandor Florin P`un, [eful Biroului de
Asisten]` Psihologic` din comandamentul
For]elor Aeriene.

Cu completarea c`, \n toate activit`]ile
desf`[urate, incluz#nd aici [i cina oficial`
(unde rela]iile socio-umane s-au constituit
ad-hoc), [i personalul destinat asigur`rii
asisten]ei psihologice a manifestat deschi-
dere c`tre exprimarea unui limbaj [i
atitudini comune, \n scopul realiz`rii
profilului uman specific destinat fiec`rui
individ \n parte, consider`m c` tema adus`
\n discu]ie constituie pentru \ntreg
personalul din For]ele Aeriene un factor
de reflec]ie.  Executarea activit`]ilor de tip

brainstorming, mai ales cele destinate factorului
uman, nu poate fi dec#t benefic`, mai ales c`
sintagma “Nosce te ipsum” este, desigur, at#t de
actual` pentru noi to]i.

Plutonier-major
SORIN S~FTOIU 

Reuniune NATO –
Medicina

Aeronautic`

La \nceputul lunii iunie a.c., a avut loc, la
Cesme-Izmir, Turcia, reuniunea grupului de
lucru  pe probleme aeromedicale “Aeromedical
Panel – AMDP”.

Activitatea s-a constituit într-un schimb de
informa]ii foarte utile referitoare la activit`]ile
de evacuare aeromedical`, antrenamentul [i
preg`tirea continu` a personalului medical [i
paramedical, a algoritmului de rezolvare atât a
evacu`rilor aeromedicale, cât [i a urgen]elor
survenite în urma incidentelor [i accidentelor
de zbor. De asemenea, au fost abordate
aspecte referitoare la dotarea aeronavelor în
variant` MEDEVAC [i, nu în ultimul rând, a
armoniz`rii legislative cu privire la statutul
personalului aeronautic.

La reuniune au participat reprezentan]i din
Belgia, Canada, Danemarca, Fran]a, Germa-

nia, Grecia, Italia, Norvegia, Olanda, Polonia,
România, Turcia, Marea Britanie. Panelul a fost
condus de un reprezentant de la CC Air Izmir.

Agenda de lucru a inclus, pe lâng`
considera]ii generale, rapoarte ale ofi]erilor de
leg`tur` referitoare la armonizarea punctelor de
vedere cu privire la sistemele de administrare
a oxigenului la bordul aeronavei. De asemenea,
trebuie specificat faptul c` acest grup are pe
agenda de lucru din 2008 discutarea subiectului
legat de integrarea echipamentelor de
resuscitare. În acest sens, s-a recomandat
urm`rirea rezultatelor acestor discu]ii cu
implica]ii privind interoperabilitatea în
executarea opera]iilor de evacuare aeromedi-
cal`.

Tot \n cadrul acestei reuniuni, a fost
aprobat` defini]ia pentru înso]itorul de bord
(medic) – flight surgeon: „un medic special
antrenat, calificat [i având cuno[tin]e la zi în
medicina aeronautic`“ („a physician who is
specially trained in, qualified and up to date with
aviation medical practice”).

|n afara subiectelor incluse ini]ial pe agenda
de zi, au mai fost abordate revizuirea
standardelor aflate în responsabilitatea AMDP,
avându-se în vedere intrarea în serviciu a noilor
tipuri de aeronave (Eurofighter, JSF). Totodat`,
a fost redactat capitolul – „Doctrin` \n medicina
aeronautic`“, ce va face parte din „Doctrina de
sprijin” –  „Support Doctrine”.

Colonel medic
ALEXANDRU ELIAD 

C`pitan-comandorul Florin
P`un – prezentare de caz

Securitatea zborului –
factor decisiv \n
alc`tuirea profilului
psihologic al pilo]ilor

G#nduri exprimate \n
cartea de onoare a {colii de

Aplica]ie
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F user`m la Craiova. |n dorin]a
realiz`rii scopului propus –
exprimarea unei radiografii

asupra activit`]ii radarelor FPS-117 – pa[ii
ne-au purtat, de aceast` dat`, la C#rcea,
aproape de Craiova, inima Olteniei [i a
oamenilor devota]i unor iubiri “alb-
albastre” reprezentative. A[adar, ajunse-
r`m [i aci.

De departe, construc]ia modern` a
radarului pare o minge de fotbal a[ezat` la
nivelul patimii locuitorilor pentru sportul
rege... Ba nu... Pare un glob geografic
\mp`r]it \n numeroase latitudini [i
longitudini... Nu... Pare o moschee, un
substitut al \ndrept`rii dorin]elor oamenilor
nevoia[i. Da, aceasta pare varianta corect`,
cel pu]in \n viziunea oamenilor locului –
“Moscheea din inima Olteniei”.

“|n fapt, nou` nu ne displace aceast`
compara]ie. Face ca rela]iile cu oamenii din
zon` s` capete o semnifica]ie aparte”, ni se

confeseaz` [eful de stat major al unit`]ii,
c`pitanul Gheorghe Stoica, pe ritmurile
unor trepida]ii nu foarte pl`cute, cauzate
de mijlocul de transport pus la dispozi]ie –
un autentic Microbuz  TV 105, care parc`
se \nver[uneaz`, asemeni tuturor oltenilor,
s` nu cedeze, ba dimpotriv`, s` ias` \n
eviden]`. Drumul nu este \ns` lung, iar
curiozitatea este acoperitoare pentru astfel
de inadverten]e.

“E bine c` a]i venit. Ve]i cunoa[te aici
un grup de prieteni, o familie de camarazi
unic`. Singur`tatea loca]iei face din rela]iile
umane o necesitate...”, \ntrege[te loc]iitorul
comandantului primirea frumoas`, cald`,
simpl`. {i acestea fiind spuse,
“ne pred`” [efului grupului
radar, locotenentul Nicolae
Boangiu. |nt#mpl`tor sau nu,
ne afl`m chiar la \nceputul
programului zilnic, astfel c` nu
rat`m nimic din forfota orga-
nizat` a debutului zilei. Tele-
foane, rapoarte, verificarea
tehnicii, ultimele nout`]i
personale strecurate printre
rutini profesionale [i, \n final,
acceptul turei de serviciu
pentru a intra “\n p#ine”.

“Suntem m#ndri de reali-
z`rile atinse aici”, \nfirip` o
discu]ie t#n`rul locotenent aflat
la c#rma radarului. “Imuni, de
o perioad` bun`, la dimen-
siunile bugetelor care, firesc, \n
continua tranzi]ie prin care trec
For]ele Aeriene, se \ndreapt`
c`tre noi \n respectivele cuantumuri, am
ales s` trat`m loca]ia radarului ca pe o a
doua cas`”. |ntr-adev`r, r`m#nem pl`cut

surprin[i de condi]iile prezente: buc`t`rie
modern` cu dot`ri specifice, camere de
odihn` revigorante, ma[in` de sp`lat rufe,
boiler pentru \nc`lzit [i alte minun`]ii
tehnice contemporane.

“Trebuie totu[i s` amintim faptul c`
\ntreg bugetul alocat este folosit pentru
\ntre]inerea [i modernizarea radarului.
F`r` func]ionarea la parametrii optimi a
acestuia, nici noi nu am putea s` ne
\ndeplinim obiectivul principal prezent \n
atribu]iile specifice, acela de supraveghere
prin radioloca]ie a spa]iului aerian [i
transmiterea informa]iilor \n sistem
automatizat, dar [i cel secundar, auto-

impus, de a ocupa [i a ne men]ine pe primul
loc \ntre unit`]ile de radioloca]ie dotate cu
radare FPS-117”, ne explic` starea de fapt

“MOSCHEEA”...  DIN  INIMA  OLTENIEI“MOSCHEEA”...  DIN  INIMA  OLTENIEI

„A Mosque”... in the very
heart of Oltenia

We were in Craiova. Following our

goal, i.e. to make a radiograph of FPS-117

radars status, this time we shaped our

course towards Carcea, near to Craiova,

right in the middle of the realm of Oltenia,

among those people dedicated to a

remarkable “white-and-blue” passion. So

we arrived there at last.

A few kilometres distant, radar modern

building looks like a huge ball showing the

local lowlanders’ ardour for so-called king

of sports … No,… Better … like the Globe

… Or even better… it resembles a mosque

… the nearest possible to a house of God

where the poor address their prayers. Yes,

this seems to be the right version, at least

the inhabitants think so – “The Mosque in

the very heart of Oltenia”.

C`pitan Gheorghe Stoica, [eful
de stat major al unit`]ii
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locotenentul Sorin Zaharia, [ef  tur` 2.
Relaxarea pe care o remarc`m \n

executarea activit`]ilor specifice vine, f`r`
\ndoial`, din preg`tirea profesional`
deosebit` [i unitatea grupului. Desigur, \[i
aduce partea semnificativ` de contribu]ie
prezen]a \n unitate a unui num`r de militari
aproape echivalent cu necesarul. Obi[-
nuin]a ca la fiecare post s` r`spund` o
persoan` destinat` acestuia poate crea
mecanisme de lucru perfec]ioniste.

De asemenea, conteaz` [i preg`tirea
anterioar` a oamenilor. “Deoarece
speciali[tii \n radare se formeaz` greu, con-
sider absolut necesar` \ncadrarea

radarelor cu personal care a executat, \n
prealabil, o preg`tire temeinic` pe tipul de
radar [i men]inerea \n func]ii a personalului
cu experien]` o perioad` c#t
mai \ndelungat`, \n vederea
ob]inerii unui coeficient de
disponibilitate maxim` a
tehnicii”. Odat` cu aceast`
explica]ie cu tente de cauza-
litate pentru rezultatele
ob]inute, intuim [i o prim`
problem`. Tranzitul perso-
nalului \n conformitate cu
necesit`]ile armatei este,
desigur, necesar, \ns` pentru
speciali[ti preg`ti]i [i obi[-
nui]i s` “smulg`“ maximum
de performan]e, continuitatea pe o anumit`
loca]ie sau pe un tip de tehnic` specific este
imperativ`. “Pentru aceasta, credem c` este
necesar s` se ofere posibilitatea avans`rii
personalului pe tehnica respectiv`“,
completeaz` c`pitanul Gheorghe Stoica.

 Situa]ia la radarul oltean este una totu[i
pozitiv`. Desele etape de restructurare prin
care a trecut unitatea au oferit posibilitatea
efectu`rii selec]iei pe criterii de compe-
ten]`. Fapt ce implic` speran]a c` limita
superioar` a reducerilor de personal, sau
propunerea pentru alte disloc`ri, este
aproape atins`.

Trecem, la pas, [i asta la propriu,
printre adev`rate oaze de verdea]`, flori [i
lumin`, reale spa]ii de \nvigorare
sufleteasc`, c`tre prezentarea tehnicii din
dotare. Ca orice profesionist, m#ndru de
ceea ce st`p#ne[te cu precizie, loco-

tenentul Nicolae Boan-
giu ne relev` ultimele
nout`]i, con[tient c` baza
(descriere [i performan]e
actuale) ne este acce-
sibil`: “Modernizarea
care urmeaz` s` se exe-
cute la radarul FPS-117 se
refer`, \n special, la partea
de prelucrare digital` a
semnalului [i va conduce
la reducerea semnificativ`
a spa]iului de dispunere a
aparaturii, precum [i la
reducerea costurilor de

mentenan]` a radarului.
Desigur, vor cre[te cerin-
]ele de preg`tire pe linie
software a personalului [i,
\n consecin]`, se va sim]i [i
mai mult nevoia de ingineri
militari cu o bogat` preg`-
tire \n acest domeniu”. {i la
acest capitol trebuie s`
remarc`m faptul c`, la
loca]ia prezent`,  aceste
necesit`]i sunt \n curs de
rezolvare.

F`r` s` vrem, remar-
c`m prezen]a, la unul dintre
monitoarele supuse aten-

]iei permanente a personalului de serviciu,
a unei... fete. Maistru militar clasa a IV-
a, Diana Troac`, ne dezv`luie, la r#ndul

s`u, cu o lic`rire de timiditate prezent` \n
ochi, bucuria apartenen]ei la acest colectiv.
“Sunt extrem de m#ndr` de
faptul c` pasiunea mea
pentru tehnica modern` [i
ata[amentul fa]` de prin-
cipiile ce ghideaz` ac]iunile
speciali[tilor militari se pot
dezvolta \n cadrul unor
rela]ii deosebite cu colegii.
Chiar [i umbrite uneori de
diverse probleme personale,
rela]iile dintre noi sunt, cu
adev`rat, speciale”.

Cu o astfel de atitudine,
cu astfel de oameni, probabil
c` nici o umbr` nu poate
trece nedetectat`. Bucuria,
concentrarea, lini[tea, mul-
]umirea, acestea sunt ele-

mentele definitorii pentru familia de olteni
de la radar. Da, \i pl`cur`m [i pe ei.

Iminen]a intr`rii \n dotarea For]elor
Aeriene a radarelor de tip GAP-FILLER va
fi un atu \n plus pentru radiolocatori[ti.
C`pitanul Stoica este ferm: “Misiunile
radarului FPS-117 nu vor fi influen]ate de
acest aspect. Destina]iile celor dou` tipuri
de tehnic` sunt diferite. Prezen]a ambelor
nu va face dec#t s` completeze zona de
descoperire \n anumite \n`l]imi, s`
\nlocuiasc` radarele vechi, de produc]ie
estic` cu resurs` epuizat`, [i s` ofere o
capacitate de manevr` ridicat`“.

Suntem absolut convin[i c` acea
c#ntare religioas` ce plute[te peste lini[tea
Craiovei, la fiecare ceas de sear`, acel
imbold din sufletul Catedralei M#ntuirii
ajunge [i la radarul FPS-117. Poate a[a se
explic` angajamentul, d`ruirea [i pasiunea
militarilor, elemente  “aruncate” \n lupta cu
rutina greut`]ilor de orice gen.

Acest imbold emo]ional ajunge,
desigur, [i la oamenii locului, care, dup`
at#]ia ani de prezen]`, de realitate aspr`,
continu` s` se uite c`tre construc]ia
modern` din spa]iul atemporal parc`,
rezervat, [i s` spun`: “Uite, moscheea din
inima Olteniei...”

Plutonier-major
SORIN S~FTOIU

Fotoreporter
ADRIAN SULT~NOIU 

Tehnologie modern` – atuul
profesionalismului

Lucrul \n echip` la FPS-117

Activit`]ile curente – element
constant de rutin` a \ndeplinirii

atribu]iilor

Maistru militar Diana Troac`, noul val
de speciali[ti \n radioloca]ie
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Aurel VlaicuAurel VlaicuAurel VlaicuAurel VlaicuAurel Vlaicu s-a n`scut la 19 noiembrie 1882, \n
comuna Bin]in]i (ast`zi Aurel Vlaicu), de l#ng` ora[ul
Or`[tie, jude]ul Hunedoara. |nc` de pe c#nd era elev la
liceul din Or`[tie a manifestat un interes foarte mare
pentru problemele de mecanic`. |n clasa a VII-a, la liceul
din Sibiu, a realizat o turbin`, cu care a impresionat pe

Aurel Vlaicu [i data de 17 iunie, repere
istorice pentru aripile rom#ne[ti

Aurel Vlaicu and June 17th –
historical landmarks of the

Romanian wings

Aurel Vlaicu was born on 19th

nOvember 1882 in Bintinti (today named
Aurel Vlaicu), near to Orastie in Hunedoara
County. He had showed a great interest in
mechanics since he attended high school
in Orastie and impressed his teachers with
the turbine he built when he was in the 7th

grade in Sibiu. His brother, Ion Vlaicu –
an airplane constructor too, helped him
with his enterprises. They by themselves
built a workshop in their yard where they
arranged various toys. Later on Aurel
Vlaicu became enthusiastic about
aeronautics and Otto Lilienthal’s flights.

On 17th June 1910 his airplane climbed
to about 14 feet and flew fifty meters. On
the occasion of the first official air show
held in Romania on 17th of October, on
Baneasa racecourse, Vlaicu’s plane
performances surpassed Bleriot’s, as
experts acknowledged. His involvement in
military drills carried out in the fall of the
same year proved to the military leadership
how useful flying machines could be for
surveillance, reconnaissance and
emergency liaisons.

to]i profesorii s`i. |n
toat` activitatea lui a
fost ajutat de c`tre
fratele lui, Ion Vlaicu, [i
el un constructor de
avioane. |mpreun` cu
acesta [i-a construit \n
curtea casei un atelier
\n care me[te[ug`reau
tot felul de juc`rii,  Aurel
Vlaicu devenind ulterior,
\n anii studen]iei,

pasionat de problemele aeronautice [i de zborurile lui
Otto Lilienthal.

Dup` terminarea liceului, Aurel Vlaicu s-a \nscris la
{coala Politehnic` din Budapesta, urm#nd cursurile
Facult`]ii de Mecanic`, a[a cum f`cuse [i Traian Vuia,
cu un deceniu \nainte. |n pu]inul timp petrecut la
Budapesta a frecventat biblioteca, unde a citit aproape
toate c`r]ile referitoare la avia]ie, [i a conceput un motor
rachet` cu combustibil solid destinat aparatelor mai grele
dec#t aerul. |ncep#nd cu 1903, [i-a continuat studiile la
facultatea din München, unde a construit [i experimentat
un model redus de aparat zbur`tor. Dup` satisfacerea
stagiului militar, s-a angajat la fabrica de automobile Opel,
din Russelsheim. C`tre sf#r[itul anului 1908 s-a \ntors \n
]ar` [i, cu ajutorul banilor str#n[i dintr-o subscrip]ie
public`, [i-a cump`rat materialele necesare construirii
unui planor, pe care l-a [i realizat \n anul 1909.

Convins de poetul Octavian Goga, a plecat la
Bucure[ti \n speran]a c` va ob]ine de la guvern ajutoarele
necesare construirii aeroplanului s`u \n curs de
proiectare. La Bucure[ti prezint`, \n zilele de 11 [i 20
octombrie 1909, \n parcul Filaret, o serie de demonstra]ii
cu dou` machete de aeroplan. La prima demonstra]ie
au participat mini[trii Toma Stelian, Vasile Mor]un,

Alexandru Djuvara, primarul Capitalei, Vintil` Br`tianu,
generalii Mihail Boteanu [i George Georgescu [i prof.
univ. D.D. P`tr`[canu. |n cele din urm`, Guvernul
Rom#niei a aprobat fondurile necesare construirii
aeroplanului lui Aurel Vlaicu. Pentru procurarea motorului,
un Gnôme de 50 CP, Aurel Vlaicu a plecat la Paris, unde
s-a \nt#lnit cu Traian Vuia, cu care s-a sf`tuit \n privin]a
planurilor sale. La 20 mai, a primit motorul la Bucure[ti,
montajul realiz#ndu-se la Arsenalul Armatei.

|n ziua de 17 iunie 1910, a avut loc zborul \n cadrul
c`ruia avionul s-a ridicat la o \n`l]ime de 4 metri,
parcurg#nd o distan]` de 50 metri. Activitatea aerian`
desf`[urat` de Aurel Vlaicu \n tot cursul anului 1910 a
dus la realizarea unor performan]e tot mai bune de c`tre
acesta. Evolu]ia lui Aurel Vlaicu la primul miting aerian

oficial rom#nesc, de pe hipodromul B`neasa, din ziua de
17 octombrie 1910, a dep`[it, dup` p`rerea unanim` a
cunosc`torilor, at#t calitativ, c#t [i cantitativ pe cele ale
avionului Bleriot. Particip#nd la manevrele militare din 27
septembrie 1910, Vlaicu a dovedit conduc`torilor armatei
utilitatea aparatelor de zbor \n misiuni de observare,
recunoa[tere [i leg`tur` urgent`.

Nout`]i constructive oferite avia]iei de
ingeniozitatea lui Vlaicu:

– aripa cu profil variabil automat;
– dou` elice coaxiale [i contrarotative;
– tren de aterizare cu ro]i independente;
– fr#n` pe roata din spate;
– un singur volan pentru toate comenzile de zbor;
– un carenaj aerodinamic la fuzelaj;
– inel metalic \n jurul cilindrilor motorului.

Vlaicu I – 17 iunie 1910

Cartea ap`rut` la Editura
PHOEBUS din Gala]i, sub
îngrijirea ziaristei [i scriitoarei
g`l`]ene Violeta Ionescu, este un
omagiu postum adus persona-
lit`]ii complexe a pictorului [i
cercet`torului militar Ion
}ar`lung`, la 7 ani de la dispari]ia
sa. Este o carte cu [i despre
pictorul Ion }ar`lung`. Cei care
au cunoscut în el pictorul,
cercet`torul [i, de ce nu, poves-
titorul, vor fi surprin[i s` constate
de aceast` dat` marele lui talent
de scriitor. Stilul s`u are for]`,
umor, subtilitate [i o atent`
aplecare asupra fenomenelor. Ba
chiar o rigurozitate a am`nun-
telor n`ucitoare. Dar detaliile,

UN
PILOT SUBTIL...
PICTORUL ION
}AR~LUNG~

Aurel Vlaicu [i data de 17 iunie, repere
istorice pentru aripile rom#ne[ti

particulele acestea infime, sunt
cele care alc`tuiesc ansamblul:
universul Ion }ar`lung`.

Este greu s` define[ti, se
dest`inuie autoarea lucr`rii, o
personalitate at#t de complex`
cum a fost Ion }ar`lung`. Deoa-
rece acest om nu a avut talent, a
avut geniu. A tr`it ca [i noi, \n
lumea noastr`, numai c` el a fost
ceva mai atent...

A [tiut, dincolo de suprafa]a
lucrurilor, s` surprind` miezul
lor. A dat miezului form`. {i-a
iubit cu patim` ]ara [i a slujit-o
ca un soldat. A fost prieten cu
aviatorii [i cu marinarii, dar
prieten cu adev`rul, mai ales. A
cercetat [i a dat culoare fiec`rui
am`nunt din arhive, a c`utat
m`rturii, s-a b`tut pentru ADE-
V~R, a fost un alerg`tor de curs`
lung`, spre acurate]ea formei [i
a fondului deopotriv`.

Pe parcursul a 250 de pagini,
volumul cuprinde: o succint`
biografie, amintiri inedite, înre-
gistrate pe reportofon de autoare
– pe vremea când l-a cunoscut,

ca ziarist`, la Gala]i – sau scrise
cu savoare chiar de pictor [i
preluate din însemn`rile puse cu
generozitate la dispozi]ie de so]ia
lui, doamna Liana }ar`lung`. În
ele îi vom descoperi: copil`ria [i
adolescen]a petrecute la Tecuci
[i Gala]i; însemn`ri de arhiv` [i
comentarii inedite despre moto-
navele “Transilvania” [i “Basa-
rabia”; un interviu acordat
cotidianului g`l`]ean “Via]a li-

ber`“ în 1994; un dialog memo-
rabil dintre pictor [i cdor av.
Petre Frangulea (decedat [i el
între timp, în 2003) înaintea
constituirii filialei g`l`]ene
A.R.P.I.A.; cuvântul rostit de el cu
ocazia simpozionului “Memoria
unui bombardament – 6 iunie
1944” care a avut loc la Cercul
Militar din Gala]i, la 6 iunie 1997,
amintirile lui despre aviatori:
“Domnul Jecu [i Savoia-Jumo”,
“Gheorghe Mociorni]a – singur
pe cer”, “{erb`nescu” [i “Zece
ani [i zece zile – Dorul de Doru”.

În partea a doua a c`r]ii ni se
dezv`luie artistul: p`reri ale sale
despre actul de crea]ie, p`reri ale
celor care i-au privit opera [i i-au
apreciat-o, precum [i gânduri
dintre cele mai sincere ale
prietenilor adev`ra]i pe care i-a
avut, adresate anume paginilor
acestei c`r]i.

Pagin` realizat`
de c`pitan

MIRCEA BARAC 

UN
PILOT SUBTIL...
PICTORUL ION
}AR~LUNG~



S#mb`t`, 02 mai 2007, {coala de Aplica]ie
a For]elor Aeriene, Boboc, Buz`u.

Elevi ai {colii Generale nr. 1 “C`pitan
Aviator Mircea T. B`dulescu” din Buz`u,
actuali pasiona]i de avia]ie [i, poate, viitori
m#nuitori ai p`s`rilor de o]el spre \n`l]imile
v`zduhurilor, fac primii pa[i spre \ndeplinirea
acestor vise. Vizita la [coala de formare a
deprinderilor de zbor, comemorarea distinsului
as al avia]iei care a dat numele [colii unde
acum se preg`tesc s`-i calce pe urme, gustul
palpabil al prezentului exprimat de expozi]ia
static` de aparate de zbor au constituit
elemente de neuitat pentru aceast` zi ce a
oferit,  copiilor [i invita]ilor acestora, c#teva
clipe de istorie [i realitate aeronautic`.

VIS  |NARIPATVIS  |NARIPAT

Dreams of flying
Saturday, 2nd May 2007. Air Force Training School, Boboc,

Buzau.
Children of Elementary School no.1 “Air Captain Mircea T.

Badulescu” in Buzau, now enthusiasts for aircraft only but, very likely,
veritable knights riding the steel birds in the future, take their first
steps to make this dream come true. Visit to the very school where
flying skills are taught and to take part in a touching ceremony
honoring the memory of that air champion who gave the name of
their establishment, or to feel the present while moving around the
aircraft static display were unforgettable experiences which offered
the children and their guests fascinating moments of aeronautical
history.

Fotoreportaj realizat de
plutonier-major SORIN S~FTOIU



Avionul AN-24 a intrat \n \nzestrarea For]elor
Aeriene Rom#ne \n anul 1965, ca aeronav`

de transport.
La sf#r[itul lunii iulie a.c., ultima aeronav` de

acest tip din dotarea For]elor Aeriene, cu
num`rul de \nmatriculare 5024, urmeaz` s`

fie retras` din serviciu.

(Vom reveni cu detalii \n edi]ia viitoare)

29 iunie 2007
Aterizare la C#mpia Turzii – una dintre

ultimele misiuni ale aeronavei
AN-24/5024


