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Un g#nd bun, \n Ajun!
Cu gândul la Bethlehem [i în margine de an, îndr`znesc s` spun
ceva despre oameni. Despre menire omeneasc` [i rost existen]ial, despre via]`. Tr`ind între semeni, r`zb`tând de la cumin]enia p`mântului
pân` la smerenia cerului, ne afl`m limitele, dar [i puterile, ne realc`tuim
mereu devenirile, sub umbra vie a credin]ei. A rostului cre[tin.
Cre[tinismul r`mâne o religie a învierii, a na[terii [i rena[terii.
Moartea este doar “o trecere” în cre[tinism. Pentru un om deprins
cu scrisul, el devine stâlp al în]elegerii de sine. Omul scrie ce simte
ca o depunere de m`rturie despre alc`tuirile sufletului s`u... Poate de
aceea mie mi se pare a fi un
dar, o minune simpl`, cu semn
sufletesc, din atât de iluzoria
lume în care ne rostuim.
Nu exist` lumin` în lipsa
umbrii întunericului. Strig`tul
r`zbate ca revers al t`cerii,
iar gestul omenesc sfin]e[te
nep`sarea. N`zuim un strop
de fericire [i poate chiar o atingem doar pentru c` nefericirea
ne-a tot fost vecin`. Greul apare odat` cu u[orul. În nevoie se
z`misle[te opusul ei. Pentru c`
astfel sunt rânduite întregurile. Contrastele sus]in temelia
universului, iar prezen]a lor
pare o lege de via]`. Cu binele
[i r`ul. Ca fe]ele monedei
ruginite de vreme. Via]a este
un întreg viu.
Paradoxurile dau de
furc` inteligen]ei. Visele care
isc` certitudini ne orbesc.
Inima, cel mai des, merge în
fa]a ra]iunii. P`rem pasageri
prin via]`. Ne este dat`, st`
o vreme la noi, apoi... pleac`.
Sem`n` cu o misiune. Ce ne
r`mâne din ea?!
Un gest bun f`cut, bun r`mâne. Via]a noastr` încape între malurile
franjurate ale destinului, jalonat de bine [i r`u. Gre[im [i ne c`im, sau
facem bine [i uit`m. Via]`. E r`u dac` nu po]i s` faci un bine. Dar e
la fel de r`u dac` îl faci [i nu ui]i asta. Putem astfel altoi vl`starul unei
prietenii anonime pe r`d`cina bun` a convie]uirii.
Scriu acum când par a veni din lumea t`cerii. Pe care am tangentat-o. Pe care mul]i aviatori o traverseaz` cu zborurile lor [i pe care o
“adulmec`” în clipele lor de tain` ori de agonie. Înainte de Cina cea de
Tain`, Iisus, sp`lând picioarele apostolilor s`i, rostea: „Nici o dragoste
nu-i mai mare ca dragostea celui ce-[i d` via]a pentru prieteni”. Am
în]eles (...)
Prietenia a r`mas pân` în zilele noastre o tain`. Prieten este mai
mult decât frate [i altceva decât p`rinte. Dar, ca orice tain`, ea transcede
inexplicabil`. În s`pt`mâna Na[terii Domnului, bucuros voi fi dac`
semnul meu din scris va ajunge la to]i acei oameni care, uneori au cerul
sub picioare [i cel mai des îl poart` în suflete, depunându-se ca o punte
între cei care nu dau o prietenie de-o via]` pentru un trec`tor interes
de-o clip`. Care pre]uiesc camaraderia. Care duc pân` în r`scrucea
cerului gândul [i gestul lor bun [i apoi le aduc acas`, închizându-le
într-un cuf`r de suflet. Ca pe o ofrand`. Pentru c`, [tiut este, dup` ce
mori, singurii care î]i mai pomenesc numele sunt doar cei ce ]i-au fost
prieteni adev`ra]i cât ai tr`it. Iar dac` [ansa ne aduce aproape raza bun`
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MESAJUL DE S~RB~TORI
AL {EFULUI STATULUI MAJOR AL
FOR}ELOR AERIENE
Îmi face o deosebit` pl`cere s` m` adresez dumneavoastr` [i
celor care v` sunt dragi [i apropia]i, în ajunul s`rb`torilor de iarn`
[i al anului nou 2008, pentru a v` ura, din inim`, mult` s`n`tate,
fericire, un an mai bun, cu împlinirea tuturor dorin]elor.
Încheiem un an de munc` dens, cu semnificative împliniri în
toate domeniile noastre specifice, cu succese certe
în transformarea
categoriei de for]e
armate pe care o
slujim, cu prestigioase afirm`ri în ]ar`
[i mult dincolo de
hotarele ei. În }`rile
Baltice, Irak ori Afganistan, la Izmir, la
Capu Midia sau în
garnizoanele de dislocare permanent`,
b`rba]ii [i femeile
General-locotenent
din For]ele Aeriene
Române au fost me- Constantin CROITORU
sagerii eficien]ei [i ai
profesionalismului, ai valorilor umane [i ai intereselor
na]ionale.
Anul 2007 a fost, într-adev`r, un an plin, rodnic,
reprezentativ pentru ap`r`torii cerului senin al
României. Ne-am îndeplinit irepro[abil misiunile
în Afganistan [i Irak. Am executat, sub comand`
NATO, misiunea de lupt` Poli]ie Aerian` în }`rile
Baltice, misiune ce a implicat dislocarea for]elor [i
mijloacelor în afara grani]elor ]`rii. A fost, de altfel,
prima misiune de lupt` executat` de avia]ia român`
de vân`toare dup` cel de-al Doilea R`zboi Mondial,
într-o ]ar` str`in`.
Totodat`, am participat cu rezultate meritorii la
exerci]ii [i aplica]ii de anvergur`, în colaborare cu partenerii din
NATO. Am continuat s` ne perfec]ion`m din punct de vedere
militar [i s` ne moderniz`m structurile. Am îndeplinit la standardele
cerute misiunile specifice statutului nostru de membru al Alian]ei
Nord-Atlantice, sporindu-ne încrederea în ceea ce putem face, ca
o entitate puternic`, competitiv` la cel mai înalt nivel.
Pentru toate acestea, cu prilejul s`rb`toririi Na[terii Domnului
[i al Anului Nou, mul]umesc [i adresez întregului personal al
For]elor Aeriene Române cele mai calde felicit`ri [i ur`ri de
s`n`tate, prosperitate [i împliniri în plan familial [i profesional!

La Mulţi Ani!
a prieteniei, suntem salva]i. O prietenie adev`rat` nu poate fi înlocuit`
cu nimic altceva.
Dar, ...se lumineaz` cerul! Se aud zurg`l`ii. Se duce anul...
Zâmbesc stingher, dar bucuros, în]elept [i inocent deodat`, pentru c`
m-am n`scut a doua oar`. Acum, con[tient. Mul]umesc îngerilor c` am
re-n`scut sub Zodia Zborului [i a Prieteniei.
Dumitru BERBUNSCHI
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NUMIRI ÎN FUNCŢIE ÎN STATUL MAJOR AL FORŢELOR

Generalul-maior Ion Ştefan a fost numit în funcţia de locţiitor
al şefului Statului Major al Forţelor Aeriene începând cu 15
noiembrie 2007. S-a născut în localitatea Cislău, judeţul Buzău,
în data de 25 iunie 1953. A intrat în armată după absolvirea Şcolii
Militare de Oﬁţeri de Aviaţie, Boboc, în anul 1975. Este căsătorit
şi are un ﬁu.
A îndeplinit diferite funcţii în unităţi de aviaţie: pilot, pilot-şef,
comandant de patrulă, comandant de escadrilă.
A urmat cursurile Academiei de Înalte Studii Militare în
perioada 1986–1988.
A fost şef de detaşament al componentei MiG-21 LanceR în
cadrul exerciţiului COOPERATIVE PARTENER 1998, în cooperare
cu Alpha Jet, şef de detaşament MR 1, cu participarea aeronavelor
franceze Mirage F1, în 1999, şi şef de detaşament MR 1, cu participarea aeronavelor olandeze F-16, în Bazele Aeriene Twenthe
şi Völkel, în anul 2000.
În august 2001 a îndeplinit funcţia de director executiv al
mitingului aerian “Romanian International Air Show 2001”, iar în
anul 2006 a pregătit, condus şi desăvârşit, din postul de director
general, spectacolul aerian “RoIAS–2006”, Mihail Kogălniceanu.

Funcţii îndeplinite
• din 15.11.2007 – Locţiitor al şefului Statului Major al
Forţelor Aeriene;
• 2005–2007 – Şef Instrucţie şi Doctrină în Statul Major al
Forţelor Aeriene;
• 2004–2005 – Comandant al Bazei 71 Aeriană;
• 2002–2004 – Comandant al Bazei 93 Aeriană;
• 2000–2002 – Locţiitor-şef la Serviciul Doctrină şi Instrucţie
din Statul Major al Forţelor Aeriene;
• 1998–2000 – Şef Birou Investigaţii Evenimente de Zbor în
Secţia Securitate Zbor;
• 1996–1998 – Navigator-şef la Flotila 70 Otopeni;
• 1995–1996 – Oﬁţer 1 metodică licenţe şi brevete de zbor
la Statul Major al Aviaţiei şi Apărării Antiaeriene;
• 1990–1995 – Instructor cu tragerile şi lupta aeriană la
Regimentul 86 Aviaţie Vânătoare, Feteşti;
• 1988–1990 – Comandant Escadrilă Aviaţie Vânătoare la
Regimentul 86 Aviaţie Vânătoare, Feteşti;
• 1986–1988 – Oﬁţer-student la Academia de Înalte Studii
Militare;
• 1983–1986 – Şef Grupă Control Obiectiv la Regimentul 86
Aviaţie Vânătoare, Feteşti;
• 1976–1983 – Comandant de patrulă, pilot-şef, pilot la
Regimentul 86 Aviaţie Vânătoare, Feteşti.

Studii
• Colegiul Naţional de Apărare, Universitatea Naţională
de Apărare;
• Curs postuniversitar de Comandă a Marilor Unităţi Tactice,
Universitatea Naţională de Apărare;
• Academia de Înalte Studii Militare, 1988;
• Şcoala Militară de Oﬁţeri de Aviaţie “Aurel Vlaicu”, 1975.

Datele de înaintare în grad
• 1975 – Locotenent;
• 1978 – Locotenent-major;
• 1982 – Căpitan;
• 1987 – Maior;
• 1992 – Căpitan-comandor;
• 1996 – Comandor;
• 2004 – General de ﬂotilă aeriană;
• 2007 – General-maior.
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Generalul de flotilă aeriană Liviu Burhală, şeful
Resurselor din Statul Major al Forţelor Aeriene, a fost
numit în funcţie la data de 15.11.2007. S-a născut în localitatea Răteşti, comuna Berca, judeţul Buzău, la data de
19.09.1957. Este căsătorit şi are un ﬁu şi o ﬁică.
A intrat în armată în anul 1979, după absolvirea Şcolii
Militare de Oﬁţeri de Aviaţie, Boboc, jud. Buzău.
A urmat cursurile Academiei de Înalte Studii Militare
în perioada 1989–1991.
Este pilot clasa I, instructor de zbor ziua şi noaptea,
în toate condiţiile meteorologice. A zburat următoarele
tipuri de aeronave: Zlin 526, L-29, L-39, MiG-15, MiG-21,
MiG-21 LanceR, Alpha Jet, F-16, Mirage F1B.

Funcţii îndeplinite
• din 15.11.2007 – Şeful Resurselor din Statul Major
al Forţelor Aeriene;
• 2004–2007 – Comandant al Şcolii de Aplicaţie
pentru Forţele Aeriene “Aurel Vlaicu”;
• 2003–2004 – Şef al Instrucţiei şi Doctrinei în Statul
Major al Forţelor Aeriene;
• 2003 – Comandant al Diviziei 1 Aeriene “Siret”;
• 2001–2003 – Comandant al Bazei 86 Aeriană,
Feteşti;
• 2001 – Comandant al Centrului 95 Trecere pe
Avioane Supersonice;
• 1999–2001 – Comandant al Bazei 95 Aeriană,
Bacău;
• 1998–1999 – Şef de secţie la Statul Major al Aviaţiei
şi Apărării Antiaeriene;
• 1994–1998 – Inspector-şef zbor la Statul Major al
Aviaţiei şi Apărării Antiaeriene;
• 1991–1994 – Locţiitor comandant de escadrilă la
Regimentul 86 Aviaţie Vânătoare;
• 1989–1991 – Oﬁţer-student la Academia de Înalte
Studii Militare;
• 1980–1989 – Pilot, pilot-şef, comandant de patrulă
la Regimentul 86 Aviaţie Vânătoare.

Studii
• Colegiul Naţional de Apărare, Universitatea
Naţională de Apărare, 2002;
• Curs de învăţare a limbii engleze, Canada, 2000;
• Curs de operaţii aeriene multinaţionale, Paris,
1998;
• Academia de Înalte Studii Militare, Bucureşti,
1991;
• Şcoala Militară de Oﬁţeri de Aviaţie, Boboc, 1979.

Datele de înaintare în grad
• 1979 – Locotenent;
• 1982 – Locotenent-major;
• 1986 – Căpitan;
• 1990 – Maior;
• 1994 – Căpitan-comandor;
• 1998 – Comandor;
• 2002 – General de ﬂotilă aeriană.

Generalul de ﬂotilă aeriană Virgil Ristea s-a născut
în oraşul Ploieşti, jud. Prahova, la data de 2 martie
1957. A intrat în armată în anul 1979, după absolvirea
Şcolii Militare de Oﬁţeri de Aviaţie, Boboc, jud. Buzău.
A îndeplinit diferite funcţii în unităţi de aviaţie ca: pilot,
pilot-şef şi comandant de patrulă. Generalul de ﬂotilă
aeriană este căsătorit şi are doi ﬁi şi o ﬁică.
A urmat cursurile Academiei de Înalte Studii Militare în perioada 1990–1992.
După terminarea studiilor a fost numit în funcţia de
comandant de patrulă aviaţie vânătoare. De asemenea,
a îndeplinit funcţia de locţiitor al comandantului şi de
comandant al Bazei 95 Aeriană.

Funcţii îndeplinite
• din 15.11.2007 – Şef Instrucţie şi Doctrină în
Statul Major al Forţelor Aeriene;
• 2001–2007 – Locţiitor şi comandant al Bazei
95 Aeriană;
• 1999–2001 – Comandant al Grupului 95 Aviaţie
Vânătoare;
• 1995–1999 – Navigator-şef, instructor de zbor
şi oﬁţer în Secţia Operaţii la Corpul 1 Aviaţie şi Apărare
Antiaeriană;
• 1992–1995 – Comandant de patrulă şi locţiitor
pentru zbor al comandantului escadrilei pentru zbor la
Regimentul 91 Aviaţie Vânătoare;
• 1990–1992 – Oﬁţer-student la Academia de
Înalte Studii Militare;
• 1980–1990 – Pilot, pilot-şef şi comandant de
patrulă la Regimentul 91 Aviaţie Vânătoare;
• 1979–1980 – Pilot la Centrul de Instrucţie.

Studii
• Curs de limba engleză, Canada, 2004;
• Curs postuniversitar de perfecţionare în Conducere Strategică, Universitatea Naţională de Apărare,
2001;
• Academia de Înalte Studii Militare, 1992;
• Şcoala Militară de Oﬁţeri de Aviaţie, 1979.

Datele de înaintare în grad
• 1979 – Locotenent;
• 1982 – Locotenent-major;
• 1986 – Căpitan;
• 1991 – Locotenent-comandor;
• 1995 – Căpitan-comandor;
• 1999 –Comandor;
• 2006 – General de ﬂotilă aeriană.
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AERIENE

Managementul traficului aerian

Comandorul profesor universitar dr. Gabriel-Florin
Moisescu a fost numit în funcţia de comandant al Academiei
Forţelor Aeriene “Henri Coandă” la data de 15 noiembrie
2007. S-a născut în comuna Balaci, la data de 30 noiembrie
1959. Este căsătorit şi are un copil.
A intrat în armată în anul 1981, după absolvirea Şcolii
Militare de Oﬁţeri de Aviaţie “Aurel Vlaicu”, ca şef promoţie
oﬁţeri nenaviganţi.
A absolvit Academia de Înalte Studii Militare în 1989,
iar din anul 2002 este doctor în ştiinţe militare.

Funcţii îndeplinite
• din 15.11.2007 – Comandant al Academiei Forţelor
Aeriene “Henri Coandă”, Braşov;
• 2006–2007 – Şef Colegiu Informaţii pentru Apărare
la Universitatea Naţională de Apărare, Bucureşti;
• 2005–2006 – Şef catedră Sisteme Informaţionale
Militare şi Informaţii pentru Apărare la Universitatea
Naţională de Apărare, Bucureşti;
• 1990–2005 – Lector, conferenţiar şi profesor universitar la Universitatea Naţională de Apărare, Bucureşti;
• 1989–1990 – Oﬁţer 2 stat major la Grupul Aviaţie
Şcoală Elicoptere şi Transport, Buzău;
• 1987–1989 – Oﬁţer-student la Academia de Înalte
Studii Militare;
• 1986–1987 – Navigator cu coordonarea zborurilor
la Divizia 70 Aviaţie, Otopeni;
• 1981–1986 – Navigator cu coordonarea zborurilor
la Regimentul 77 Aviaţie Transport, Otopeni.

Studii
• Curs postuniversitar de Conducere Strategică
– Colegiul de Război, Universitatea Naţională de Apărare,
2006;
• Facultatea de Psihologie-Sociologie şi Ştiinţe Politice, Universitatea Hyperion, 2004;
• Doctor în ştiinţă militară, 2002;
• Curs de perfecţionare a limbii franceze, Saint-Jean
sur Richelieu, Canada, 2000;
• Curs postuniversitar de specializare interarme
– Aviaţie şi Apărare Antiaeriană, Academia de Înalte Studii
Militare, 1996;
• Curs postuniversitar de perfecţionare în psihopedagogie şi metodică, Academia de Înalte Studii
Militare, 1995;
• Academia de Înalte Studii Militare, 1989;
• Şcoala Militară de Oﬁţeri de Aviaţie, 1981.

Datele de înaintare în grad
• 1981 – Locotenent;
• 1986 – Locotenent-major;
• 1990 – Căpitan;
• 1995 – Locotenent-comandor;
• 2000 – Căpitan-comandor;
• 2005 – Comandor.
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În ultimul trimestru al anului 2007 a avut loc la Bruxelles, Belgia, Reuniunea Grupului pentru Naviga]ie, Comunica]ii [i Supraveghere (CNS) a Comitetului NATO pentru
Managementul Traficului Aerian ( NATMC).
Activitatea a contribuit la ob]inerea unor informa]ii necesare armoniz`rii politicilor,
planurilor [i a programelor na]ionale de achizi]ie din domeniu în conformitate cu
cerin]ele [i recomand`rile NATO, ICAO [i EUROCONTROL. De asemenea, în cadrul
lucr`rilor a fost promovat` infrastructura na]ional` de comunica]ii, naviga]ie [i supraveghere ca suport pentru serviciul de control al traficului aerian (ATC) în România.
Din prezent`rile speciali[tilor NATO [i a celor de la EUROCONTROL, pe subiectul
interoperabilit`]ii civil-militare în domeniul CNS, a rezultat necesitatea înt`ririi eforturilor comune în vederea migr`rii c`tre o infrastructur` interoperabil`, ca suport pentru
func]iunile ATM, strict
necesar` în vederea
asigur`rii coexisten]ei
în acela[i spa]iu aerian a
avia]iei civile [i militare,
în condi]ii de securitate.
Aceast` infrastructur`
trebuie s` se bazeze pe
sisteme convergente/
similare, recomandate de NATO [i ICAO.
Infrastructura tehnic`
CNS trebuie s` asigure
[i s` permit` organelor de trafic militare [i
civile schimbul în timp real al informa]iilor referitoare la pozi]ia, starea [i inten]iile
aeronavelor.
Locotenent-colonel NICOLAE MARIA-ZAMFIRESCU

Contracararea dispozitivelor explozive improvizate
La începutul lunii noiembrie 2007 s-a desf`[urat la Army School of Ammunition,
Warwickshire, Anglia, cursul NATO de stat major având ca scop prezentarea sistemului pentru contracararea dispozitivelor explozive improvizate, C–IED.
Activitatea a permis în]elegerea sistemului C–IED ca parte a sistemului de contracarare a insurgen]ilor, cuprinzând prezentarea specificului teatrelor de opera]ii, în
special ISAF, tehnicile [i tacticile folosite de insurgen]i,
organizarea de principiu a
sistemului C–IED, prezentarea principiului ECM –
contram`suri electronice ca
parte a EW (r`zboi electronic) –, precum [i aspecte practice referitoare la echipamentele EOD [i demonstrarea
câtorva capabilit`]i EOD specifice armatei Marii Britanii.
În urma discu]iilor purtate [i a materialelor prezentate,
concluzia de baz` a fost c` antrenarea for]elor dislocabile
în teatrele de opera]ii multina]ionale reprezint` o responsabilitate na]ional` [i trebuie
s` cuprind` elemente minime, tehnici, tactici [i proceduri de operare în cazul cercet`rii
zonelor/traseelor, cât [i m`surile de baz` de luat în cazul observ`rii sau producerii unui
atac cu dispozitive expozive improvizate (IED). Acest antrenament trebuie evaluat, iar
în teatrele de opera]ii se inten]ioneaz` a se continua antrenamentul, [i nu efectuarea
de cursuri.
C`pitan ing. Traian T~NASIE
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Chief of Belgian Air Force Staff Visit to Romania
Paid in early November
2007, Belgian delegation visit
mainly aimed at discussing
various aspects of military cooperation, particularly future
common actions of Romanian
and Belgian Air Forces.
The event consisted of
several meetings and talks
of Belgian team led by Lieutenant General Gerard Van
Caelenberge with Romanian
Air Forces’ leadership.

Desf`[urat` \n prima jum`tate a lunii
noiembrie 2007, vizita delega]iei belgiene a
avut ca scop principal discutarea aspectelor
referitoare la colaborarea \n domeniul
militar, viz#nd viitoarele ac]iuni comune ale
For]elor Aeriene Rom#ne [i Belgiene.
Activitatea a cuprins o serie de \nt#lniri
[i discu]ii ale delega]iei conduse de
domnul general-locotenent Gerard Van
Caelenberge cu echipa de conducere
a Statului Major al For]elor Aeriene
Rom#ne, \n cadrul vizitei fiind eviden]iate
principalele caracteristici ale mediului
actual de securitate [i op]iunea ferm` a
Rom#niei pentru o diploma]ie activ`. |n
acest context, a fost subliniat` hot`r#rea
p`r]ii rom#ne de a-[i \mbun`t`]i \n mod
calitativ colaborarea cu partenerul belgian
\n domeniul avia]iei.

Vizita [efului Statului Major al For]elor Aeriene
Belgiene \n Rom#nia
Pe timpul vizitei efectuate la Baza
Aerian` Otopeni, oaspe]ilor belgieni le-au
fost prezentate aspecte referitoare la rolul
[i locul acestei structuri \n cadrul For]elor
Aeriene, prin prisma eforturilor de integrare
\n structurile euro-atlantice [i de atingere
a unui nivel ridicat de interoperabilitate.
Totodat`, delega]ia belgian` a fost informat`
asupra capabilit`]ilor opera]ionale actuale,
asigurate \n principal prin aeronavele
C-130 [i prin elicopterele IAR-330 Puma
SOCAT.
La Baza Aerian` Mihail Kog`lniceanu
au fost prezentate elementele majore de
infrastructur` aflate \n curs de modernizare
pentru sus]inerea activit`]ilor comune ce
urmeaz` s` fie derulate aici de For]ele
Aeriene Rom#ne [i USAFE. Delega]ia
belgian` a apreciat \n mod deosebit

USAFE – schimbarea comenzii

Generalul William T. Hobbins, comandantul For]elor
Aeriene Americane \n Europa, a trecut \n rezerv` dup` 38 de ani
de activitate.
Ceremonia prilejuit` de acest eveniment a avut loc \n data de
10.12.2007, la Baza Aerian` Ramstein, Germania.
Generalul-locotenent Roger A. Brady a fost nominalizat s`
preia comanda USAFE, urm#nd a fi confirmat \n func]ie de Senatul
Statelor Unite.
www. usafe.af.mil/
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facilit`]ile de preg`tire puse la dispozi]ie
pentru desf`[urarea exerci]iului aerian
rom#no-belgian CARPATHIAN EAGLE.
Infrastructura \n dezvoltare a bazei [i
posibilit`]ile de utilizare a spa]iului aerian
din aceast` zon` ofer` pilo]ilor o excelent`
oportunitate pentru atingerea \n timp scurt
a unui bun nivel de interoperabilitate.
Domnul general-locotenent Gerard
Van Caelenberge a luat not` de aspectele
prezentate [i a precizat c`, din pozi]ia sa,
de [ef al For]elor Aeriene Belgiene, va
sprijini \n continuare colaborarea dintre
cele dou` categorii de for]e ale Rom#niei [i
Belgiei [i va urm`ri urgentarea solu]ion`rii
problemelor care au fost prezentate.
Comandor George GHEORGHE

Ap`rarea aerian` cu baza la sol
În ultima decad` a anului
2007 s-a desf`[urat la Ljutenburg, Germania, cel de-al doilea
simpozion interna]ional pe tema
ap`r`rii aeriene cu baza la sol
– GBAD.
Conferin]a, cea de-a doua
organizat` cu aceast` tematic`
de {coala Ap`r`rii Aeriene din
cadrul For]elor Terestre, a adunat
124 de participan]i din 20 ]`ri
(SUA, Marea Britanie, Germania, România, Canada, Fran]a,
Polonia, Cehia, Norvegia, Suedia,
Danemarca, Spania, Portugalia,
Grecia, Belgia, Austria, Estonia,
Olanda, Elve]ia, Ucraina).
Activitatea a constituit un bun
prilej de informare asupra problematicii ap`r`rii aeriene cu baza la
sol, în special pentru sistemele
cu raz` scurt` [i foarte scurt` de
ac]iune (SHORAD / VSHORAD),
cu accent pe contribu]ia specific`

structurilor de ap`rare aerian` cu
baza la sol (GBAD) la ap`rarea
împotriva terorismului, respectiv
pe r`spunsul la amenin]`rile cu
rachete, artilerie [i mortiere (CRAM – counter rocket, artillery
and mortar).
Simpozionul a tratat astfel,
sistematic, aspecte referitoare
la ap`rarea aerian` cu sisteme
SHORAD [i VSHORAD, prezentând, într-un cadru informal de
dezbateri, tendin]ele de dezvoltare în domeniu. De asemenea, a
fost expus` experien]a acumulat`
în teatrele de opera]ii recente [i
au fost analizate vulnerabilit`]ile
actuale prin prisma evantaiului de
amenin]`ri, informa]iile ob]inute
fiind foarte importante, cu impact
în dezvoltarea tehnic` [i structural` a entit`]ilor GBAD.
Colonel Marian ALEXA
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Conferin]a Comandan]ilor For]elor Aeriene din Zona
de Responsabilitate a CC-Air Izmir
În perioada 19–20.11.2007 s-a
desf`[urat, la CC-Air Izmir HQ, Turcia,
Conferin]a Comandan]ilor For]elor
Aeriene, “Air Izmir Commanders’
Conference 2007“ (AICC).
În cadrul întâlnirii s-au prezentat [i
s-au purtat discu]ii pe urm`toarele teme de
interes pentru Regiunea de Sud a NATO:
“ACCS” – Sistemul Integrat de Comand`
[i Control Aerian NATO; necesitatea
men]inerii capacit`]ilor opera]ionale
minime pe timpul perioadei de tranzi]ie

participan]ilor nivelul minim necesar [i
frecven]a cu care CAOC-urile din Regiunea
de Sud trebuie s` participe la exerci]ii
NATO. În acest context, au fost propuse
defini]ii pentru antrenamentele/exerci]iile
na]ionale [i cele NATO, defini]ii care nu au
fost agreate de participan]i, în final luându-se
hot`rârea pentru revizuirea acestora.
Totodat`, s-a propus ca în viitor s` se
desf`[oare anual 4-5 verific`ri combinate,
care vor cuprinde mai multe ]`ri în cadrul
unei evalu`ri.

de la actualul la noul sistem de comand`
[i control aerian; fazele integr`rii depline
a noilor membri în Alian]` (certificare,
afirmare [i evaluare tactic`).
De asemenea, au fost supuse aten]iei

În privin]a procedurilor RENEGADE,
CC-Air Izmir a solicitat o delimitare
clar` a responsabilit`]ilor între CC-Air
Izmir, CAOC-uri [i autorit`]ile/agen]iile
na]ionale abilitate, stabilirea procedurilor

În perioada 23.08–23.11.2007,
la sediul C.N. Romtehnica SA
Bucure[ti, s-au desf`[urat mai multe
[edin]e de negocieri între comisia
Ministerului Ap`r`rii [i speciali[tii
companiei Alenia Aeronautica
SpA. Aceste negocieri au avut loc
în condi]iile respingerii, la data de
15.06.2007, de c`tre Curtea de Apel
Bucure[ti, a contesta]iei formulate
de EADS CASA privind atribuirea
contractului de achizi]ie, de c`tre
Ministerul Ap`r`rii, a 7 avioane
de transport scurt/mediu curier,
companiei Alenia Aeronautica
SpA.
În urma negocierilor, p`r]ile
au convenit o variant` a textului
final al contractului de furnizare,
în baza c`ruia Alenia Aeronautica
SpA va livra Ministerului Ap`r`rii:
• 7 avioane de transport scurt/
mediu curier, tip C-27J Spartan;
• un pachet de suport logistic
ini]ial minimal, care va con]ine [i
simulatorul de zbor.
Contractul semnat [i anexele
sale corespund în totalitate
cu cerin]ele men]ionate în
documenta]ia de atribuire care a
stat la baza aplic`rii procedurii de
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licita]ie deschis`. Valoarea total`
a contractului semnat este de
219.043.960 euro, în conformitate
cu oferta depus` de Alenia
Aeronautica în cadrul licita]iei
deschise. Prin articol separat, în
contract sunt descrise modalit`]ile
de contractare a serviciilor de
mentenan]` pe durata de via]` a
avioanelor, a[a cum a fost cerin]a
din documenta]ia de atribuire.
Urmare a contesta]iei depuse
de compania EADS CASA, în urma
câ[tig`rii licita]iei de atribuire de
c`tre compania Alenia Aeronautica
SpA, precum [i a plângerilor
asociate, în derularea programului
a ap`rut o amânare de 12 luni, fapt
ce a f`cut ca termenele de livrare
s` fie decalate cu un an.
Pe parcursul negocierilor,
având în vedere [i trecerea unui
an de la desf`[urarea licita]iei,
a rezultat necesitatea cre[terii
capacit`]ii de protec]ie a avioanelor
pe timpul oper`rii în condi]iile
amenin]`rilor actuale din teatrele
de opera]ii, precum [i posibila
configurare a unor avioane pentru
executarea misiunilor de transport
[i evacuare medical` (MEDEVAC),

de transfer al autorit`]ii asupra mijloacelor
destinate NATO la autoritatea na]ional` [i
invers, precum [i a procedurilor bilaterale
între ]`ri [i CAOC-urile de care apar]in.
Programul conferin]ei a mai cuprins o
activitate Table Top, axat` pe discutarea
principalelor aspecte de Poli]ie Aerian`:
identificare, alarmare, opera]iuni “cross
border” pentru QRA [i RENEGADE. În
urma desf`[ur`rii acesteia [i a discu]iilor
purtate pe simul`ri ale unor situa]ii de
Poli]ie Aerian` întâmplate în trecut, s-a
accentuat importan]a cooper`rii între
CAOC-urile vecine, precum [i între CAOCuri [i AOC Izmir, [i necesitatea întocmirii
procedurilor pentru opera]iunile “cross
border”.
Drug Trafficking a fost tema în care
au fost expuse rutele de transport folosite
la transportul drogurilor, dinspre Africa
[i America de Sud c`tre Europa (pe
calea apei [i a aerului), [i opera]iunile
desf`[urate pentru combaterea acestei
amenin]`ri, lansându-se ideea implic`rii
NATO în stoparea fenomenului.
Fran]a, prin reprezentantul s`u, a supus
aten]iei participan]ilor provoc`rile la care
s-a r`spuns prin organizarea [i desf`[urarea
exerci]iului de amploare AIREX 07 [i
conceptul sistemului SCARABEE, utilizat
de avia]ia francez` pentru misiunile CAS
– Close Air Support.
C`pitan Gheorghi]` B~LAN

C-27J Spartan

pentru
For]ele Aeriene Române
inclusiv prin echiparea acestora
cu instala]ii care s` permit`
realimentarea în zbor.
Dup` finalizarea negocierilor a
fost întocmit raportul de informare
a ministrului ap`r`rii, prin care s-a
solicitat aprobarea mandatului de
semnare a contractului. Raportul
a fost avizat de toate structurile
de monitorizare, control [i audit
din Ministerul Ap`r`rii, respectiv
de Direc]ia Legisla]ie [i Asisten]`
Juridic`, Direc]ia Audit Intern,

Direc]ia Financiar-Contabil` [i
Direc]ia de Prevenire [i Investigare
a Corup]iei [i Fraudelor.
Dup` semnarea contractului,
p`r]ile vor ac]iona pentru
îndeplinirea condi]iilor necesare
intr`rii în vigoare a contractului,
astfel încât primul avion s` fie
livrat For]elor Aeriene Române în
noiembrie 2008.
C`pitan–comandor
Dan Ovidiu {ULARIU
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Resursa uman` [i valurile
restructur`rii –
o permanent` provocare
Interviu cu [eful Serviciului Resurse Umane din Statul Major
al For]elor Aeriene, comandor Liviu Lungulescu

– Domnule comandor, în cursul anului
viitor este anunţată o nouă etapă privind
restructurarea armatei. În momentul de faţă,
care este realitatea la nivelul Forţelor Aeriene, în ceea ce priveşte resursa umană?
– În primul rând, aş vrea să spun că Serviciul
Resurse Umane din Statul Major al Forţelor Aeriene susţine ideea dezvoltării unui management
modern al personalului din Forţele Aeriene,
ca o consecinţă firească a încheierii etapei de
transformare structurală.
Aşa cum se ştie, încă de la data de 1 iunie
2006, restructurarea Forţelor Aeriene a fost,
în fapt, finalizată conform atât Forţei Obiectiv
– 2007, cât şi etapei I din „Strategia de transformare a Armatei României în perioada 2006
– 2015”. În acest scop, au fost atinse obiectivele
privind numărul total de personal, cu respectarea
plafoanelor maxime de efective finanţate pe
corpuri de cadre.
În acest sens, una dintre principalele măsuri
aplicate în ultimii ani a fost aceea de a numi
cadrele militare numai în funcţii prevăzute cu
grade egale cu cele pe care le deţin sau mai
mari cu o treaptă decât acestea. Drept urmare,
în acest moment, doar un procent considerat de
noi acceptabil şi firesc de cadre (aproximativ 5%
la ofiţeri, 7% la maiştri militari şi 11% în cazul
subofiţerilor) încadrează funcţii diminuate temporar. Dintre aceştia, aproape jumătate vor îndeplini, în cursul anului următor, stagiul minim în
gradele pe care le au, astfel încât procentul de
care aminteam se va diminua considerabil.
Restructurarea va continua, în mod firesc,
ca parte a procesului de transformare a Armatei
României. Însă, în ceea ce priveşte Forţele Aeriene şi, în mod implicit, personalul categoriei
noastre de forţe, accentul va fi pus pe aspectele
calitative, nu pe cele cantitative.
– Totuşi, o parte a personalului manifestă
îngrijorare cu privire la viitorul lor în sistem.
Există motive reale sau este vorba despre o
slabă informare?
– Aşa cum se întâmplă aproape întotdeauna,
adevărul este undeva la mijloc. Personalul de
care amintiţi se află, cel mai probabil, sub incidenţa uneia dintre cele două ordonanţe – O.U.G.
nr. 91/2001 sau O.G. nr.7/1998, destinate să
asigure protecţia socială a cadrelor militare pe
perioada restructurării sistemului militar.
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Concret, prima se referă la cadrele militare
care sunt încadrate pe funcţii superioare gradului
pe care îl au. Acestea sunt îngrijorate de faptul
că efectul acestei ordonanţe va fi anulat, iar
asta este o confuzie. Într-adevăr, începând cu
01.01.2008, nimeni nu va mai putea fi numit
pe funcţii în condiţiile respectivei ordonanţe.
Asta nu înseamnă însă că efectul ordonanţei va
înceta şi pentru cei care deja sunt încadraţi în
baza ei, nefiind specificat nicăieri un termen de
anulare privind încetarea efectului acesteia. Se
urmăreşte însă, ca în decursul anului 2008, să
realizăm o corelare grad-funcţie cât mai aproape
de procentajul maxim.
În ceea ce priveşte O.G. nr.7/1998, nu există
motive de îngrijorare. Toţi cei care vor părăsi
sistemul militar, la cerere sau disponibilizaţi, vor
beneficia de drepturile prevăzute în acest act normativ şi în cursul anului 2008. Dar numai în ceea
ce priveşte ofiţerii. Datorită deficitului existent
în rândul maiştrilor militari şi al subofiţerilor,
nu se mai îndeplinesc condiţiile specificate în
conţinutul ordonanţei pentru aplicarea acesteia
respectivei categorii de personal.
Având în vedere direcţia în care ne îndreptăm din punct de vedere al politicilor de personal
la nivel global, nu doar la nivelul categoriei
noastre de forţe sau al Armatei României, cred
că este momentul ca toţi cei care se află sub
incidenţa uneia dintre cele două acte normative
să-şi reevalueze singuri propria poziţie faţă de
sistemul militar, deoarece nimic nu poate dura
la nesfârşit.
– Vor mai exista situaţii în care funcţiile
pot fi diminuate?
– Într-adevăr, există destule probleme în
ceea ce priveşte funcţiile unicat sau cele reduse
ca număr, care au o bază de selecţie limitată şi
care nu permit o mobilitate sporită în dezvoltarea
unui traseu în carieră în cadrul Statului Major
al Forţelor Aeriene (personal medico-sanitar,
consilieri juridici, meteorologi, activitatea de
cifru, instructori/ofiţeri cu activitatea de paraşutare, EOD). De asemenea, specific Forţelor
Aeriene, există funcţii care necesită o perioadă
îndelungată de formare şi calificare (piloţi,
navigatori de bord, personal tehnic la bordul
aeronavelor, operatori sau controlori de trafic
aerian/navigatori cu dirijarea).
Luând în considerare actualele deficite
de încadrare pe categorii de cadre militare (în
special în cazul maiştrilor militari şi subofiţerilor) pe funcţii unicat, dar şi în ceea ce priveşte
nivelul de încadrare al funcţiilor prevăzute cu
grade din zona carierei medii, vom încerca să
menţinem o atitudine flexibilă în raport cu aceste
excepţii, fapt ce ar influenţa pozitiv nivelul de
încadrare şi va asigura buna funcţionare a tuturor
structurilor.

– Există un număr, nu foarte mic, de
maiştri militari şi de subofiţeri cu studii superioare. Cum poate fi valorificat acest efort
personal, la nivel de individ, în beneficiul
sistemului?
– Acest lucru este reglementat deja, prin
posibilitatea creării de funcţii de maiştri militari
şi subofiţeri cu studii superioare. Se asigură,
astfel, creşterea eficienţei organizaţionale şi
funcţionale a structurilor militare, realizându-se
un sistem piramidal mult mai motivant pentru
această categorie de cadre militare.
De asemenea, se poate asigura un număr
suficient de maiştri militari şi subofiţeri cu calificare superioară pentru gestionarea activităţilor
de concepţie şi planificare impuse de aderarea la
NATO şi UE, în condiţiile necesităţii reducerii,
în perioada următoare, a numărului de ofiţeri.
Nu în ultimul rând, se realizează o creştere
a atractivităţii funcţiilor respective, cu influenţe
benefice în ceea ce priveşte selecţia şi evoluţia în
carieră a maiştrilor militari şi subofiţerilor.
A consemnat,
căpitan Mircea BARAC

DISPONIBILIZ~RI
|N FOR}ELE AERIENE
Potrivit Deciziei Consiliului Suprem de
Ap`rare a }`rii din 19.07.2007, structura de
personal a Armatei Rom#niei trebuie s` se
\ncadreze \n limita de efective de 90.000, din
care 75.000 de militari [i 15.000 de civili, \n
condi]iile redimension`rii structurilor militare,
precum [i ale reducerii num`rului de ofi]eri cu
grade superioare [i a personalului civil, p#n`
la 31.12.2008.
Pentru punerea \n aplicare a Deciziei
Consiliului Suprem de Ap`rare a }`rii, din
For]ele Aeriene urmeaz` a fi disponibiliza]i, \n
perioada 15.12.2007–31.12.2008, 173 ofi]eri cu
grade superioare.
Se va avea \n vedere c` disponibilizarea
cadrelor militare se va face \n condi]iile aplic`rii
\n continuare, numai p#n` la 31.12.2008,
a actualelor prevederi ale “Ordonan]ei Guvernului nr. 7/1998, privind unele m`suri de
protec]ie social` a personalului militar [i civil,
care se vor aplica \n perioada restructur`rii
marilor unit`]i, unit`]ilor [i forma]iunilor din
compunerea Ministerului Ap`r`rii Na]ionale”,
aprobat` prin Legea nr. 37/2001.
Potrivit Dispozi]iei [efului Direc]iei Personal [i Mobilizare nr. B/S 7177 din 22.11.2007, se
restric]ioneaz` trecerea \n rezerv` a mai[trilor
militari [i a subofi]erilor \n condi]iile art. 27 din
Ordonan]a Guvernului nr. 7/1998, nemaifiind
\ntrunite condi]iile pentru aplicarea acestuia.
Locotenent-colonel {tefan STOICHECIU
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Zbur`torii României Mari

Simulator de ultim` genera]ie
pentru pilo]ii militari români
Joi, 13 Decembrie 2007, la {coala de
Aplica]ie pentru For]ele Aeriene «AUREL
VLAICU» BOBOC a avut loc inaugurarea
oficial` a simulatorului pentru avionul IAR-99
{OIM. Cu aceasta ocazie a fost taiata panglica inaugural`, a fost prezentat simulatorul de
zbor [i au avut loc demonstra]ii de utilizare
a acestuia cu pilo]i instructori.
Simulatorul de zbor pentru avionul
IAR-99 {OIM asigur` preg`tirea elevilor
\n faza de trecere pe acest tip de aeronav`,
antrenarea pilo]ilor \n toate condi]iile meteo,
ziua sau noaptea, oferind practic simularea
oricarei misiuni reale. For]ele Aeriene Române se calific` astfel printre primele trei
în lume care au posibilitatea s` integreze
în timpul antrenamentelor pilo]ilor spa]iul
real cu cel virtual, oferind posibilitatea unui
avion aflat \n zbor s` ,,lupte’’ cu un simulator.
Mai mult, \ntr-un scenariu se pot introduce
diverse tipuri de provoc`ri, se pot crea ,,jo-

curi de lupt`’’ în care trei avioane în zbor vor
,,înfrunta’’ simulatorul - demers cu avantaje
evidente din punct de vedere al eficien]ei,
economiei, dar mai ales al siguran]ei.
Similitudinea cu zborul fizic este maxim`, întrucât exist` avionic` real` în
configura]ia aparatului, un avantaj al simulatorului fiind faptul c` întruchipeaz` fidel
cabina de pilotaj a unui avion de antrenament IAR-99 {OIM, acelea[i similitudini
\nregistr#ndu-se [i în ceea ce prive[te lupta
aerien` sau atacul la sol.
Locotenent-comandor
Florentin MANEA

– lansare de carte –

Expert al Ministerului Culturii [i Cultelor în domeniul istoriei aeronauticii [i al patrimoniului
din acest domeniu, domnul profesor dr. Valeriu Avram este unul dintre cei mai importan]i
cercet`tori din domeniul atât de fascinant al avia]iei. În cele peste trei decenii de studiu al istoriei
aeronauticii române, domnul profesor a publicat 17 c`r]i [i un curs universitar cu tematic` aeronautic`. De asemenea, a publicat peste 300 de articole [i studii în reviste de specialitate în ]ar` [i
str`in`tate.
Cea mai recent` lucrare
a domnului profesor dr.
Valeriu Avram – Zbur`torii
României Mari – are darul
de a scoate la lumin`, de sub
praful arhivelor militare, pagini ale istoriei avia]iei militare române timpurii, din
perioada Primului R`zboi
Mondial (1916–919), oferind astfel iubitorilor avia]iei
na]ionale detalii despre
misiuni pe care pilo]ii acelei
perioade le-au îndeplinit cu
mare succes.
Din p`cate, pu]ini
mai sunt autorii de ast`zi
ce au curajul de a neglija
tendin]ele dictate de realitatea cotidian` [i care se încumet` s` redea, \ntr-o simpl` naturale]e,
adev`ruri [i fapte ale unor eroi mode[ti [i anonimi, ce [i-au dat via]a pentru un crez. Cititorul va
descoperi, lecturând lucrarea domnului profesor Avram, performan]ele realizate de eroii aviatori
români în Primul R`zboi Mondial, unele dintre ele unice pe frontul de sud-est, [i calit`]ile de care au
dat dovad` aviatorii no[tri în timpul r`zboiului de întregire pentru a putea ob]ine un num`r record
de victorii aeriene (91) în luptele duse cu aviatorii germani [i austro–ungari.
Faptele descrise apar]in unui procent semnificativ din num`rul aviatorilor care [i–au adus, prin
activitatea lor, o important` contribu]ie la înf`ptuirea României Mari. Realiz`rile [i succesele lor
ie[ite din comun au intrat în istorie, iar nume precum Mircea Zorileanu, Mircea B`dulescu, Vasile
Craiu, Victor Anastasiu sau Ioan Pene[ au devenit legende [i puncte de reper pentru to]i aviatorii
români care le-au c`lcat, ulterior, pe urme. To]i ace[ti zbur`tori, ce au adus faim` avia]iei noastre, [i
înc` mul]i al]ii au iubit zborul [i ]ara cu pasiune, dovedind îndr`zneal` [i un curaj deosebit, acestea
însemnând uneori riscarea [i chiar pierderea vie]ii.
Este remarcabil efortul neobosit al domnului profesor Avram de a constitui o punte de leg`tur`
între istoria Aeronauticii Militare Române [i prezentul For]elor Aeriene Române. Îi îndemn, pe
aceast` cale, pe to]i iubitorii avia]iei, [i nu numai, s` lectureze lucrarea „Zbur`torii României Mari”,
întrucât noi, cei de ast`zi, trebuie s` contribuim la aceast` istorie a avia]iei române prin pilda
trecutului. Deoarece nu este suficient s` ne l`ud`m cu figurile m`re]e ale istoriei, ci trebuie s` ne
str`duim s` ne ridic`m, pe cât posibil, la nivelul lor.

Sistemul de ap`rare împotriva
rachetelor balistice al SUA
În perioada 18–20 noiembrie 2007, Agen]ia de Ap`rare
Împotriva Rachetelor (MDA – Missile Defense Agency), din cadrul
Departamentului Ap`r`rii al SUA, [i For]ele Aeriene ale SUA au
organizat o activitate de informare privind conceptul sistemului de
ap`rare împotriva rachetelor balistice al SUA.
La activitate au participat, în calitate de invita]i, reprezentan]i
politico–militari din 18 ]`ri NATO, printre care [i România, în vreme ce
din partea organizatorilor au participat reprezentan]i ai MDA–SUA [i ai
companiei Boeing, integratorul programului de dezvoltare a Sistemului
de Interceptare a Rachetelor Balistice pe Cursul Mediu, cu baza la sol.
Misiunea MDA este de a dezvolta un Sistem Integrat de Ap`rare
Stratificat` Împotriva Rachetelor Balistice pentru ap`rarea Statelor
Unite, for]elor sale dislocate în teatre de opera]ii [i alia]ilor împotriva
rachetelor balistice, indiferent de raza de ac]iune [i faza de zbor a
acestora.
Organizatorii au inclus în program, pe timpul vizitelor efectuate
la Bazele Aeriene Vandemberg [i Beale, urm`toarele activit`]i:
briefinguri de prezentare, vizitarea facilit`]ii de asamblare a rachetelor
de interceptare, turul facilit`]ii de lansare a rachetelor, vizitarea unei
pozi]ii de lansare (siloz), prezentarea unui Divizion de Avertizare
Spa]ial` [i vizitarea pozi]iei Sistemului de Avertizare cu Anten` de
Suprafa]` Fazat`.
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General-locotenent Constantin CROITORU
De asemenea, a fost f`cut` o informare cu privire la sistemul de
interceptori ce urmeaz` a fi pozi]iona]i în Europa, specificându-se
faptul c` cei 10 interceptori ce vor fi instala]i în Polonia [i radarul din
Cehia vor avea caracter pur defensiv împotriva rachetelor cu raz`
intermediar` [i lung` [i a rachetelor balistice intercontinentale.

Colonel Teodor BLAGA
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MISIUNE
INSTRUC}IE
|NDEPLINIT~

GAP FILLER –
de la proiect,
la certitudine

Semnarea contractului de achiziţie
Supravegherea spa]iului aerian na]ional reprezint` o
component` de baz` a sistemului integrat de ap`rare aerian`
a României. Preocup`rile privind eficientizarea supravegherii
spa]iului aerian, compatibilitatea cu sistemele similare din ]`rile
membre NATO s-au concretizat, într-o prim` faz`, în achizi]ionarea
a cinci radare FPS–117.
Astfel, în anul 2002 a fost demarat un program major de
achizi]ie, în dou` faze, care vizeaz` dezvoltarea în cooperare cu
compania Lockheed Martin Overseas Corporation – SUA a unui
radar pentru descoperirea ]intelor aeriene la în`l]imi mici [i medii,
de tip GAP FILLER.
Obiectivul programului ini]iat în anul 2002 îl constituie
înlocuirea radarelor analogice, cu resursa expirat` sau în curs de
expirare existente în prezent în înzestrarea For]elor Aeriene, cu
radare capabile s` asigure func]iile specifice în cadrul Sistemului
de Comand` Control Aerian Na]ional (SCCAN).
Prima faz` a programului s-a finalizat cu realizarea a dou`
radare prototip, livrate Ministerului Ap`r`rii din România în anul
2004.
Pentru Faza a II-a a programului, la data de 20 noiembrie
2007 a fost încheiat între Ministerul Ap`r`rii din România [i firma
Lockheed Martin Overseas Corporation – SUA contractul pentru
achizi]ia produsului “Modernizare [i achizi]ie radare GAP FILLER
[i suport logistic ini]ial”.
Este planificat ca aceast` faz` s` se desf`[oare în perioada
2007–2011 [i se are în vedere realizarea în coproduc]ie a unui
num`r de 17 radare noi (inclusiv retehnologizarea celor dou`
radare prototip, pentru aducerea acestora la nivelul radarelor
care vor fi livrate în cadrul produc]iei de serie). Firma Lockheed
Martin Overseas Corporation – SUA va produce p`r]i componente
[i subansambluri în facilit`]ile sale din Syracuse, care vor fi
integrate de un subcontractor local al firmei în România. |n cadrul
contractului, companii române[ti vor furniza containerele pentru
aparatur`, vehiculele de transport, aparatura de recunoa[tere
amic-inamic, sistemul de comunica]ii [i remorcile pentru sistemul
de anten`. De asemenea, unul din obiectivele Fazei a II-a este
acela ca procesul de mentenan]` [i service în garan]ie [i post
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garan]ie (pe durata ciclului de via]`) s` fie transferat c`tre un
subcontractor din România.
Specificaţii tehnice
Radarul GAP FILLER este un radar digital, tridimensional, destinat pentru cercetarea spa]iului aerian, descoperirea, urm`rirea
[i identificarea ]intelor aeriene care evolueaz` la \n`l]imi mici [i
medii, transmiterea datelor radar la utilizatori \n scopul execut`rii
supravegherii radar, controlului traficului aerian, dirij`rii avioanelor proprii la interceptare, indic`rii ]intelor la sistemele de
rachete sol-aer.
Conform specifica]iei tehnice, radarul GAP FILLER este capabil s` descopere o ]int` aerian` la o distan]` maxim` de 190 km \n
regimul de rota]ie al antenei de 6 ture/minut, respectiv 148 km \n
regimul de rota]ie al antenei de 12 ture/minut. |n`l]imea maxim`
de descoperire a ]intelor aeriene este de 10.000 m, respectiv 8.000
m, \n func]ie de regimul de rota]ie al antenei.
Radarul func]ioneaz` \n banda E de frecven]e, conform
reparti]iei NATO a domeniilor de frecven]e, at#t \n mod de lucru cu
frecven]` fix`, c#t [i \n moduri de lucru cu agilitate de frecven]`.
Configura]ia radarului \i confer` acestuia o mobilitate sporit`,
care \i permite s` se deplaseze [i s` fie instalat pe pozi]ii [i \n medii
geografice diferite. Timpul maxim de str#ngere [i desf`[urare
este de 50 de minute.
Radarul GAP FILLER va transmite date, \n mod automat (regim
de baz`) [i prin sistemul clasic – voce, \n Sistemul de Comand`Control Aerian Na]ional (SCCAN), pentru crearea sau completarea
imaginii aeriene unice recunoscute. Radarul va fi capabil s` opereze \ntr-un mediu radar ostil (]inte fixe, clutter terestru, atmosferic
[i marin) [i pe fondul unor puternice contram`suri electronice
(bruiaj activ [i pasiv).
Locotenent-colonel ing. Ioan GHI}~
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AGEND~
În perioada 21–23.11.2007, sub coordonarea
Serviciului Instruc]ie din cadrul Statului Major
al For]elor Aeriene [i directa implicare a U.M.
01961 [i U.M. 01924 Bucure[ti (prin asigurarea
bazei materiale), s-a desf`[urat Concursul de
{ah Rapid, organizat cu prilejul s`rb`toririi zilei
de 1 Decembrie – Ziua Na]ional` a României.
La concurs au participat militari din 8
unit`]i apar]in#nd For]elor Aeriene Rom#ne.
|n urma desf`[ur`rii, pe mai multe etape [i
pe dou` criterii de departajare, individual [i
echipe, clasamentul final a ar`tat astfel:
La individual: locul I: locotenent Gigi
Grigore (U.M. 01961); locul II: locotenent
Marian {erb`noiu (U.M. 01838); locul III: plutonier-adjutant Teodor Apostu (U.M. 01782).
Pe echipe: locul I: U.M. 01838 Boboc
[i 01895 Bucure[ti; locul II: U.M. 01912
Fete[ti; locul III: U.M. 01969 Câmpia Turzii.
Premiile acordate au fost:

La sfâr[itul lunii octombrie 2007 a avut
loc la Bruxelles, Belgia, conferin]a la nivel
înalt cu reprezentan]ii militari ai ]`rilor
membre EUROCONTROL.
Activitatea a avut ca obiectiv central
unirea eforturilor pentru cre[terea nivelului cooper`rii civil–militare, în scopul
dezvolt`rii [i implement`rii conceptului
Single European Sky – SES, luând în considerare impactul dezvolt`rii sistemelor
din domeniul comunica]iilor, naviga]iei,
supravegherii aeriene asupra instruirii [i
oper`rii capabilit`]ilor aeriene militare.
În cuvântul de deschidere al domnului
Victor AGUADO, directorul general
al EUROCONTROL, s-a subliniat faptul
c` aceasta este o structur`
mixt` civil–militar` al c`rei
principal scop este de a asigura cooperarea [i coordonarea între to]i operatorii
aerieni din Europa, într-o
perioad` în care traficul aerian se afl` într-o continu`
cre[tere (cre[terea medie
anual` este de 5,4%).
Misiunea principal` a
EUROCONTROL este, în
acest context, de a armoniza [i integra serviciile
de naviga]ie în Europa, de
a realiza uniformizarea
sistemului de manageCER SENIN
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|ncle[tarea min]ilor

La individual: locul I: cup` transmisibil`,
medalie, echipament sportiv; locul II:
medalie, echipament sportiv; locul III:
medalie, echipament sportiv.
Pe echipe: au fost acordate diplome.
Arbitrajul concursului a fost asigurat, la
un nivel excep]ional, de domnul Ioan-Gabriel GEORGESCU, arbitru F.I.D.E., iar,
spre mul]umirea concuren]ilor, premierea
a fost efectuat` de loc]iitorul [efului Statului
Major al For]elor Aeriene, generalul-maior
Ion {TEFAN.
Cu prilejul organiz`rii acestui concurs
s-a resim]it, din discu]iile avute, [i interesul
deosebit manifestat din partea participan]ilor,
necesitatea desf`[ur`rii unei activit`]i similare
[i \n anul 2008, cu diferen]ierea structur`rii pe
segmente trimestriale.
Plutonier-major Mihai ALBU

ment al traficului aerian civil [i militar în
scopul asigur`rii siguran]ei, disciplinei [i
randamentului economic maxim. Obiectivele urm`rite de EUROCONTROL sunt:
siguran]a aerian`, asigurarea capacit`]ii
traficului aerian, cre[terea eficien]ei re]elei
ATM, asigurarea securit`]ii sistemului
ATM [i protec]ia mediului prin reducerea
nivelului de zgomot [i a noxelor. Chiar
dac` au fost enumerate în aceast` ordine, toate obiectivele au acela[i nivel de
importan]`.
În procesul implement`rii conceptului
FUA (Flexible Use of Airspace) s-a constatat c` flexibilitatea este manifestat`, în mod
preponderent, dinspre componenta militar`. Partea civil` este mult mai rigid` pe
timpul negocierilor privind spa]iul aerian,
invocând permanent caracterul comercial
al zborurilor operatorilor civili [i evitarea
consumului suplimentar de combustibil
pentru ocolirea zonelor militare.
Astfel, pentru cre[terea interoperabilit`]ii
[i o mai bun` coordonare civil–militar` se
impune armonizarea reglement`rilor OAT
(Operational Air Traffic) [i GAT (General
Air Traffic) în toate statele membre EUROCONTROL.
General-maior Cârnu F~NIC~

Noi propulsoare pentru
elicopterele SUA
Armata SUA a reu[it, prin intermediul companiei GE, dezvoltarea unei noi
genera]ii de propulsoare pentru elicopterele
de atac din dotarea For]elor Aeriene. Astfel,
prin conceperea, proiectarea [i producerea
noilor genera]ii de motoare din cadrul

programului Avance Affordable Turbine
Engine, s-a reu[it prezentarea unor propulsoare ce vor avea drept combustibil gaz
petrolier lichefiat.
|n ansamblul s`u, programul propune,
prin implementarea noilor motoare, reducerea cu 25% a consumului de carburant,
cre[terea cu 65% a raportului cai-putere/
greutate, dar [i reducerea cu 35% a costurilor de produc]ie [i mentenan]`.

Bombe Paveway II
La poligonul de teste Aberporth, }ara
Galilor, speciali[ti apar]in#nd For]elor Aeriene Regale Britanice au efectuat cu succes
lansarea, dintr-un avion de lupt` de tip Eurofighter Typhoon, a primei bombe model
Paveway II. La lansare a participat [i un avion
BT005 cu dubl` comand`, care a avut rolul
de sus]in`tor al Sistemului de Ghidare prin
Laser (LPD) al bombei.
Noul model de bomb` destinat avionului
Eurofighter Typhoon are sarcina de a spori
capacitatea de penetrare a aeronavei \n
teatrul de lupt`.
Plutonier major Sorin S~FTOIU
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PERFORMERII

CONCURSUL „CEL MAI BUN DINTRE CEI BUNI” PENTRU
MAI{TRI MILITARI {I SUBOFI}ERI (EDI}IA A III-A)
a edi]iei a III-a au fost propu[i
un num`r de 12 mai[tri militari
[i 11 subofi]eri din structurile
subordonate Statului Major al
For]elor Aeriene, oameni cu
calit`]i deosebite, adev`rate
exemple pentru colectivele din
care fac parte.
Ace[tia sunt urm`torii:

Început` în anul 1926, odat`
cu ie[irea, pe por]ile {colii
de Meseria[i Militari ai Aeronauticii, a primei promo]ii
de mai[tri militari de carier`,
tradi]ia slujirii aripilor române[ti

[i-a c`p`tat propria identitate.
Corpul mai[trilor militari [i
al subofi]erilor a c`p`tat, de-a
lungul timpului, diverse valen]e,
pentru ca, în prezent, s`-[i promoveze cu putere aspira]iile.
Ei sunt acum categoria de personal militar profesionalizat
care define[te în primul rând
specialistul, [i apoi lupt`torul,
capabili s` asigure deservirea,
între]inerea [i repararea tehnicii
militare specifice [i s` desf`[oare
activit`]i [i ac]iuni manageriale
de baz`, corpul de cadre cel mai
numeros din structura de perso-
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nal [i deosebit de important în
etapa actual` [i de perspectiv`
pentru îndeplinirea sarcinilor
foarte complexe ce îi revin.
Printre to]i ace[tia îi reg`sim
[i pe colegii [i prietenii no[tri,
camarazii din
For]ele Aeriene Române. Pe
mai[trii militari
[i subofi]erii
ce au ales
s` slujeasc`
avia]ia militar` îi reg`sim
în procesul de
exploatare a
tehnicilor moderne, înalt
performante,
precum aeronavele MiG-21 LanceR sau
IAR-330 SOCAT, radarele de
tip FPS-117 [i GAP FILLER,
complexele de rachete HAWK
[i sistemele de comunica]ii de
ultim` genera]ie.
De asemenea, îi reg`sim la
pupitrele controlorului de trafic
aerian opera]ional, func]ie cu
dezvolt`ri multiple (operator
identificare aeronave, control [i
management spa]iu aerian, operator baze de date în cadrul misiunilor aeriene) sau ca subofi]er
de stat major, în func]ii de
„[ef al personalului” sau „[ef al

1. Maistrul militar principal
Constantin Lungu [i plutonierulmajor Virgil Butuc – {coala de
Aplica]ie pentru For]ele Aeriene
„Aurel Vlaicu”;
2. Maistrul militar clasa a II-a
Ion Bondoc [i plutonierul-adjutant Vasile Cocolo[ – Batalionul
147 R`zboi Electronic;
3. Maistrul militar clasa a
III-a Gheorghe Preda [i plutonierul Adrian Stoian – Batalionul
85 Comunica]ii Aero [i Informatic`;
4. Maistrul militar clasa a
II-a Mircea Rusu [i plutonierulmajor Nicolae Sasu – Baza 71
Aerian`;
5. Maistrul militar principal
Valeriu Mocanu [i plutonierulmajor Florin Ani]ei – Comandamentul Opera]ional Aerian
Principal;
6. Maistrul militar clasa a
III-a Lauren]iu Titianu [i plutonierul-major Ciprian Botez – Baza
95 Aerian`;
7. Maistrul militar clasa I
George Cre]u [i plutonierulmajor Gheorghe Mateiu – Academia For]elor Aeriene „Henri
Coand`”;
8. Maistrul militar clasa
a III-a Lucian Eparu [i sergentulmajor Angela Strun` – Regimentul 11 Rachete Sol-Aer;
9. Maistrul militar clasa I
Daniel Florescu [i plutonierul-

transmisiunilor”. Toate aceste
realiz`ri necesit` un înalt nivel de
preg`tire profesional`, având în
vedere faptul c` mai[trii militari
[i subofi]erii trebuie s` se afirme
[i ca lideri militari.
Pentru to]i ace[tia, în Statul
Major al For]elor Aeriene se
desf`[oar` anual concursul „Cel
mai bun dintre cei buni”, în prezent la cea de-a III-a edi]ie.
Concursul care stabile[te
„Maistrul militar al anului” [i
„Subofi]erul anului” în For]ele Aeriene a fost gândit ca o modalitate
de a r`spl`ti [i stimula eforturile
mai[trilor militari [i subofi]erilor
în ob]inerea de rezultate deosebite în procesul instructiv-educativ,
în îndeplinirea cu competen]` [i
la cele mai înalte standarde a sarcinilor [i misiunilor încredin]ate,
precum [i pentru promovarea imaginii de
speciali[ti militari
[i lupt`tori, capabili s` conduc`,
s` instruiasc` [i
s` motiveze personalul din subordine.
Conform
regulamentului
Maistrul militar clasa a II-a MIRCEA RUSU
concursului, pena ob]inut titlul
tru etapa final`
de „Maistrul militar al anului 2007
CER SENIN
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noul avion de lupt` multirol,”
de implementare la S.C. FERA
ne-a declarat \nving`torul.
Bac`u); • îndeplinirea cu succes
La subofi]eri:
a îndatoririlor în toate misiunile
– Locul III: la egalitate de
interne [i interna]ionale la care
puncte, plutonierii-majori Virgil
a luat parte, fiind apreciat în mod
Butuc [i Adrian Stoian;
special pentru modul cum [i-a
– Locul II: plutonierul-major
îndeplinit atribu]iile în misiunea
Nicolae Sasu;
BALTICA 2007; • a ob]inut re– Locul I [i t i t l u l d e
zultate deosebite la controalele
„Subofi]erul anului 2007”:
[i testele de preevaluare [i evaplutonierul-major FLORIN
luare ale unit`]ii, iar în anul 2006
ANI}EI.
a fost apreciat cu calificativul
{i argumentele acestuia sunt
„EXCEP}IONAL”.
bine conturate: • s-a remarcat
„M` simt
drept un subofi]er de stat major
onorat pentru
foarte bine preg`tit din punct
titlul acordat în
de vedere profesional, cu solide
cadrul acestei
cuno[tin]e de specialitate; • a
competi]ii [i,
manifestat un sim] al r`spunderii
totodat`, sunt
deosebit de ridicat în rezolvarea
mândru c` am
atribu]iilor de serviciu [i este
reu[it s` ADUC
interesat în acumularea de noi
TROFEUL la
cuno[tin]e, atât în domeniul miliBaza 71 Aetar, cât [i civil; • este doctorand
rian` C#mpia
în inginerie energetic` din anul
Turzii. Activita2006, la Universitatea din Ia[i, [i
tea pe care am
doctorand în inginerie mecanic`
desf`[urat-o [i
din anul 2007, la Universitatea din
o desf`[or în
Diplomele au fost înmânate
Bac`u; • are publicate peste 24 de
de generalul-locotenent Constantin Croitoru, cadrul Sec]iei
lucr`ri de specialitate, în volumeMentenan]` Aeliderul For]elor Aeriene
le editate de Academia de {tiin]e
ronave s-a bazat
Op]iunile comandan]ilor din
Tehnice Române [i Societatea
pe profesionalism, seriozitate
marile unit`]i, unit`]i, subunit`]i
Inginerilor Energeticieni din
[i corectitudine. Permanent voi
România (SIER); • de]ine breve[i forma]iuni s-au centralizat [i
fi preocupat de acumularea de
tul de inven]ie cu num`rul 8452
s-au introdus în discu]ia unei
noi cuno[tin]e în domeniu, atât
din 07.08.2007 pentru „Instala]ie
comisii numite de [eful Statului
teoretice, cât [i practice. Consolar` de descompunere a apei în
Major al For]elor Aeriene, care,
sider c` au fost alese criteriile
hidrogen [i oxigen” [i un doilea
în urma analiz`rii argumentelor
de selec]ie potrivite, iar comisia
brevet de inven]ie în acela[i
ce au stat la baza nominaliz`rii
domeniu; •
candida]ilor, a stabilit clasamena prezentat
tul [i a ales „Maistrul militar
lucr`ri în caal anului 2007” [i „Subofi]erul
drul Edi]iei
anului 2007”, astfel:
a XV-a a
La mai[tri militari:
Conferin]ei
– Locul III: Maistrul militar
Na]ionale
clasa a II-a Germis T`nase;
de Termo– Locul II: Maistrul militar
tehnic`, cu
clasa a II-a Lucian Cre]u;
participare
– Locul I [i titlul de „Maisinterna]ional`,
trul militar al anului 2007”:
Ploie[ti, 2007;
Maistrul militar clasa a II-a
• este permaMIRCEA RUSU.
nent un model
Argumentele, simple [i, totpentru colegi
odat`, impun`toare: • situarea,
Plutonierul-major FLORIN ANI}EI [i subordona]i
în permanen]`, peste cerin]ele
a fost ales subofi]erul anului 2007
[i are perspecpostului; • folosirea capacit`]ilor
tive reale de promovare în cade analiz` a fost obiectiv`. Este
rier`.
intelectuale în activitatea de
important s` se cunoasc` atât
„Pentru mine, acest premiu
inova]ii [i ra]ionaliz`ri tehnice
aspecte din activitatea de zi cu
\nseamn` o recompens` fireasc`.
(a conceput, elaborat [i prozi ale unui aspirant la câ[tigarea
Toat` pasiunea [i devotamentul
pus tehnologia [i metodele de
acestui trofeu, cât [i aspecte
pe care le-am putut \mp`rt`[i
repara]ii ale sta]iilor de bord
din activitatea de crea]ie [i de
avia]iei s-au reg`sit permanent \n
de pe aeronave; a conceput [i
cercetare. A[ dori ca to]i militarii
munca mea de zi cu zi. Desigur,
realizat bancuri de control [i
din corpul mai[trilor militari [i
f`r` colegii mei nu a[ fi putut reu[i
depistare a defec]iunilor pentru
subofi]erilor s` se reg`seasc` \n
mare lucru, de aceea a[ dori s`-i
dotarea laboratoarelor radio, prin
caracteristicile care m-au ghidat
fac p`rta[i [i pe ei la acest trofeu.
aceasta aducând substan]iale
\n realizarea acestui deziderat:
Ca \ntotdeauna, rela]iile create
economii financiare [i de timp
s` aib` sim]ul r`spunderii, s`
\ntre noi au dus la definirea grude repara]ie a aparaturii; tehdea dovad` de o educa]ie civic`
pului, la \nchegarea colectivului
nologia de reparare a amplificaexemplar` [i s` posede aptitudini
care a reu[it toate aceste realiz`ri.
toarelor de putere a sta]iilor de
de lucru în echip`. Pentru viitorul
Pentru viitor, mi-a[ dori o altfel
tip „COM”, tehnologie în curs
apropiat, \mi doresc trecerea la
adjutant Constantin Lupu – Batalionul 210 Logistic;
10. Maistrul militar clasa a
II-a Lucian Cre]u [i plutonieruladjutant Viorel Ilie – Regimentul
70 Geniu Avia]ie;
11. Maistrul militar clasa a
II-a Germis T`nase [i plutonierul-major Cristian Cega – Baza
90 Transport Aerian;
12. Maistrul militar clasa a
II-a Vasilic` Cheoseaua – Baza
86 Aerian` Fete[ti.
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de categorisire a membrilor
corpului nostru [i, bine\n]eles,
avansarea, din punctul de vedere
al calit`]ii tehnicii din dotare,
la standardele propuse,” ne-a
declarat subofi]erul.
E bine... E bine s` ne mândrim cu toate aceste realiz`ri
ale camarazilor no[tri, e bine
s` [tim c`, oricând, g`sim în ei
sprijinul atât de necesar asigur`rii
reu[itelor profesionale. S` nu
uit`m [i demonstra]iile de competen]` [i profesionalism în numeroasele exerci]ii [i aplica]ii
interne [i interna]ionale, misiuni
interna]ionale la care au participat, precum misiunea ALTHEA,
în anul 2005, unde deta[amentele
ALPHA [i BRAVO au asigurat [i
men]inut siguran]a [i stabilitatea
în Bosnia-Her]egovina; misiunea
KAIA, în Afganistan, unde, prin
reprezentan]ii For]elor Aeriene,
România a fost Lead Nation la
Kabul, asigurând timp de 4 luni
conducerea aeroportului, precum
[i asigurarea Serviciului Poli]ie
Aerian` în spa]iul aerian al }`rilor
Baltice sub comand` NATO, în
timp de pace, ca parte integrat`
a ap`r`rii aeriene colective.
S` nu uit`m, de asemenea,
prezen]a unui dezvoltat spirit
civic, reg`sit în numeroasele
opera]iuni de salvare de vie]i
omene[ti, precum [i în modul
\n care au r`spuns cerin]elor în
timpul calamit`]ilor naturale ce
au lovit România în anii trecu]i [i
în anul 2007.
În aceast` perioad`, deloc
u[oar`, cu greut`]i [i probleme
de tot felul, unele referitoare
la dep`rtarea de familii, altele
legate de salarizare sau asisten]a
medical`, desf`[urând activit`]i
în ar[i]a poligoanelor, pe pistele
încinse ale aerodromurilor sau în
unit`]ile radiotehnice izolate, oamenii no[tri s-au c`lit [i au prins
gustul succesului. Încrederea
în propriile for]e, în poten]ialul
For]elor Aeriene, a crescut permanent odat` cu fiecare misiune
îndeplinit`.
Exponen]ial, a crescut [i
dorin]a de recunoa[tere a meritelor, de eviden]iere a celor care
au ales s` ias` din rând. Pentru
ace[tia, titulatura de „Cel mai
bun dintre cei buni” a însemnat
apropierea de nivelul pe care singuri [i l-au desemnat, a însemnat
recompensa acumul`rilor.
Au consemnat
Plutonier-major Sorin
S~FTOIU
Maistru militar clasa I
Clementin ISPR~VNICELU
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RACHETI{TII SOL-AER,
|NTRE PASIUNE {I PROFESIE

SURFACE-TO-AIR MISSILE
TROOPS – BETWEEN PASSION
AND PROFESSION
Those forces operating surface-to-air
missiles are known as people with great
respect for that old adage saying that it is
always better to make your wain in winter and
your sledge in summer. It has proved a solid
warrant of a well-done thing at all times under
any circumstances. Their faithful attachment
to this military branch may be clearly seen
in their forbearance shown each year when
facing system transition phases, in their continuous and sound training efforts to improve
their skills in order to be able to efficiently and
professionally accomplish the assigned missions. And last but not least, in their best hope
for a near future bringing them state-of-the-art
surface-to-air missile systems.

Racheti[tii sol-aer sunt recunoscu]i drept oameni ce respect` înv`]`tura
b`trâneasc` de a face iarna car [i vara sanie, ceea ce reprezint` o garan]ie a
lucrului bine f`cut întotdeauna, în orice condi]ii. Ata[amentul fa]` de arm`
se reg`se[te în stoicismul cu care înfrunt`, an de an, perioada de tranzi]ie a
sistemului, în preg`tirea permanent` pe care o desf`[oar` pentru a face fa]`, în
orice moment, misiunilor încredin]ate [i în speran]a c` într-un viitor nu foarte
îndep`rtat vor putea exploata sisteme moderne de rachete sol–aer.

Principii [i obiective

parte, greut`]ile ce trebuie înfruntate. Prin
urmare, indiferent de condi]iile meteo,
întregul personal se prezint` la timp la
program, pentru c` fiecare om reprezint` o
<<roti]`>> cu sarcini bine definite în bunul
mers al angrenajului denumit Batalion de
Rachete Sol-Aer”, ne-a l`murit comandantul
batalionului, locotenent-colonelul Bogdan

Într-o percep]ie mai larg`, oamenii care
exploateaz` tehnica dintr-un batalion de
rachete sol-aer sunt cunoscu]i prin prisma
tragerilor executate \n poligonul Capul Midia. Ce se ascunde \n spatele acelor secunde
de efect \n care o rachet` este dirijat` cu precizie matematic` spre ]int`
este mai pu]in cunoscut.
Pentru a oferi cititorilor no[tri o imagine real`
privind meseria de rachetist, am f`cut o vizit` \ntrunul din batalioanele de
foc aflate \n compunerea
Brig`zii 1 Rachete Sol-Aer.
Iat` ce am aflat.
Una dintre cele mai
dificile misiuni pe care o
parte a personalului batalionului trebuie s-o execute
zilnic nu ]ine de tehnic`
sau de vreo concep]ie de
interoperabilitate cu alte
structuri, ci de... banala deZiua de instruc]ie începe cu verificarea tehnicii
plasare la locul de munc`,
Istrate. Promo]ie 1991 a [colii militare
locuin]ele de re[edin]` ale personalului
[i absolvent, în anul 2003, al Universit`]ii
aflându-se pe o raz` de peste 50 de kilomeNa]ionale de Ap`rare, locotenent-colonelul
tri, în localit`]i precum Bucure[ti, Ploie[ti,
Istrate are o experien]` de un an în teatrul
Pite[ti, Târgovi[te etc.
de opera]ii din Afganistan unde a fost, pe
În aceste condi]ii, deplasarea la unitate
rând, ofi]er de leg`tur` [i ofi]er cu opera]iile
nu se poate realiza centralizat, iar eforturile
în cadrul coali]iei antiteroriste condus`
sunt considerabile din punctul de vedere
de SUA sub titulatura ENDURING FREEal timpului, distan]ei [i al num`rului de
DOM. Experien]a ob]inut` în aceste misiuni
mijloace de transport schimbate pentru a
dore[te s-o valorifice în ]ar`, postura de coajunge la serviciu. „Nu este u[or pentru
mandant al unui batalion de rachete sol-aer
cei care fac naveta în astfel de condi]ii, îns`
fiind oportunitatea ideal` pentru a realiza
acest fapt face parte din pitorescul activit`]ii
acest deziderat. „Modul de organizare a
unui batalion de rachete sol-aer dintotdeaactivit`]ii [i de gestionare a rela]iilor la toate
una. Nu este o noutate pentru nimeni, iar
nivelurile în cadrul unei structuri reprezint`
cei care aleg aceast` arm` cunosc, în bun`
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una din cheile succesului. Apoi, schimbarea
mentalit`]ii oamenilor, de a privi [i a aborda lucrurile în raport cu realitatea, nu cu
dorin]ele, reprezint` un alt aspect important
în activitatea unei organiza]ii. Nu în ultimul
rând, existen]a unei concep]ii clare, cu obiective bine definite pe termen scurt, mediu [i
lung, poate aduce un plus de performan]` la
nivelul subunit`]ii. În concluzie, principiile
sunt extrem de importante”, este de p`rere
locotenent-colonelul Istrate.
Iar realitatea din acest moment, la nivelul
batalionului, este c`, de[i nu toate lucrurile
sunt cum ar trebui s` fie, activitatea se
desf`[oar` firesc, atingând obiectivele impuse. „În prezent, Brigada 1 Rachete Sol-Aer se
afl` în categoria de for]e de generare-regenerare, conform strategiei de transformare a
Armatei României. Poate [i din acest motiv,
încadrarea cu personal a batalionului este
deficitar` – aproximativ 60%, chiar cu un
minus la nivelul ofi]erilor [i al solda]ilor [i
grada]ilor voluntari. Iar faptul c` trebuie s`
asigur`m paza unui obiectiv cu o suprafa]`
foarte mare, în urma prelu`rii spa]iilor
fostelor entit`]i de elicoptere [i para[uti[ti,
ne îngreuneaz` în bun` m`sur` activitatea,
plutonul de Poli]ie Militar` nereu[ind s`
asigure securitatea perimetral` decât prin
supraveghere [i patrulare. Cu toate acestea,
nivelul preg`tirii de specialitate a personalului este foarte ridicat, fapt demonstrat în
cursul verii în cadrul exerci]iului cu trageri
de lupt` {OIMUL, desf`[urat în poligonul
Capu Midia, [i la care subunitatea a ob]inut
calificative foarte bune. Pentru anul urm`tor,
obiectivul imediat const` în preg`tirea pentru asigurarea securit`]ii Summit-ului NATO
ce se va desf`[ura la Bucure[ti, în acest sens
existând posibilitatea execut`rii Serviciului
de Lupt` Poli]ie Aerian`”, ne-a informat
comandantul batalionului.

Echipa de lupt` –
preg`tire intens`
Drumul c`tre punctul de comand`
[erpuie[te printre str`jerii cu r`d`cini
ai p`durii, în a[a fel încât un neini]iat în
CER SENIN
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Locotenent-colonelul Bogdan Istrate,
comandantul batalionului
desf`[urarea elementelor unui complex
VOLHOV în teren s-ar putea lesne r`t`ci.
Zumzetul cabinelor indicare-dirijare [i
al aparaturii de calcul este semn c` nu se
pierde vremea. Echipa de lupt` execut` un
antrenament cu ]inte aeriene fictive, în baza
unor scheme generate automat [i transmise
la indicatoarele din cabina indicare–dirijare
de c`tre aparatura AKORD. Concentrarea
pentru rezolvarea schemelor este la fel de
mare ca [i în cazul tragerilor cu rachete
de lupt`. În cabina ID, ofi]erul cu dirijarea,
operatorii de prindere [i înso]ire a ]intei în
cele trei planuri (în`l]ime, distan]` [i azimut)
sunt cu ochii ]intui]i în ecrane, iar rapoartele
[i comenzile sparg tensiunea la intervale
regulate: „}int` prins`... propun serie de
dou`... lansa]i... ]int` nimicit`”. „Este un
antrenament pe care îl execut`m s`pt`mânal
[i este extrem de util, deoarece men]ine
reflexele echipei de lupt` la un nivel ridicat.

trageri, la trei dintre acestea din postura de
ofi]er cu dirijarea. În prezent, îi revin ca principale atribu]ii conducerea turei de serviciu,
preg`tirea echipei de lupt`, verificarea [i
antrenarea echipei de comand`. Între timp,
a reu[it s` investeasc` \n propria formare
profesional` prin continuarea studiilor,
absolvind un master în domeniul sistemelor
inteligente de comunica]ii.
În cabina emisie-recep]ie, maistrul
militar clasa a II-a Marius Marghiolu
efectueaz` câteva reglaje la unele dintre sisteme. Ajuns în brigad` în urma desfiin]`rii
regimentului de la Re[i]a, maistrul Marghiolu s-a integrat repede în colectiv, experien]a
de peste 16 ani pe acest sistem recomandându-l drept unul dintre cei mai experimenta]i
speciali[ti ai batalionului. Iar de oameni cu
experien]` este nevoie oriunde, oricând.
„Chiar dac` pe exterior are
vopseaua scorojit`, cabina
este foarte stabil` din punct
de vedere al parametrilor.
Mai apar deranjamente, dar
se remediaz` relativ repede.
Cele mai multe probleme
apar din cauza cablurilor,
care sunt destul de uzate,
iar în condi]ii de umezeal`
ridicat` apar scurtcircuite
pe traseele electrice, îns`
avem experien]a necesar`
pentru a rezolva astfel de incidente”, ne asigur` maistrul
Marghiolu.

|ntre instruc]ie
[i logistic`

Mm cls. II Marius Marghiolu execut` lucr`ri de
\ntre]inere tehnic` la cabina emisie-recep]ie

Într-un batalion de rachete sol-aer,
cârcota[ii sus]in c` cei de la bateria radiotehnic` sunt oamenii care gândesc,
„inginerii”, în vreme ce
la bateria lansare „minte
mult` nu se cere, s` ai
mu[chi, s` ai putere.”
Îns` folclorul nu este
sus]inut [i de realitatea
din teren, unde se poate
afla c` preg`tirea rachetelor pentru lansare,
transportul [i înc`rcarea
acestora pe rampele de
lansare nu sunt misiuni
tocmai u[oare. „Mai întâi, rachetele urmeaz`
drumul fluxului tehnologic, unde sunt alimentate cu aer, carburant [i
oxidant. Sunt opera]iuni
complexe, care necesit`
Cabina indicare-dirijare: antrenarea echipei de lupt`
îndemânare [i aten]ie
maxim`, deoarece combustibilul [i oxidanSchemele generate de aparatura AKORD
tul sunt ni[te compu[i chimici foarte toxici”,
sunt foarte complexe, iar preg`tirea teoretic`
ne informeaz` maistrul militar clasa a
nu este suficient` pentru un tr`g`tor”, afl`m
IV-a Daniel Ciobanu.
de la c`pitanul Florin Brutaru, [eful puncLa rampa de lansare, afl`m de la sertului de comand`. Promo]ie 1996, c`pitanul
gentul Virgil {oav`, comandant ramp` de
Brutaru a fost, pe rând, comandant pluton
lansare, faptul c` „parametrii tehnicii sunt
lansare, [ef cabin` emisie-recep]ie, ofi]er cu
verifica]i în fiecare diminea]` prin execudirijarea [i [ef de tur`, participând la patru
tarea controlului func]ional, iar înc`rcarea
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rachetei pe ramp` în barem impune o echip`
de servan]i foarte bine antrenat`”.
Comandantul bateriei lansare este
c`pitanul Marius Ni]`. Promo]ie 1997 [i
ini]iat în tainele complexului prin intermediul
sistemului de formare a comenzilor de dirijare
a rachetei, acesta este foarte mul]umit de faptul
c` are în subordine oameni cu experien]`,
care [tiu ce au de f`cut [i-i ofer` astfel timpul
necesar pentru realizarea sarcinilor ce-i revin
pe linie logistic`, func]ie pe care o îndepline[te
prin cumul. „Încadrarea deficitar` [i, în ultimul timp, migrarea oamenilor cu experien]`
c`tre alte structuri pe motiv de... motiva]ie,
reprezint` o problem` la nivelul batalionului,
nu numai a bateriei lansare”, este opinia
c`pitanului Ni]`.
„La nivelul gestion`rii resurselor materiale, autogospod`rirea este cuvântul de ordine.

Astfel, chiar dac` am primit materiale pentru
amenajarea blocului alimentar, spre exemplu,
munca efectiv` s-a realizat prin for]e proprii. De
asemenea, de[i alimentele ne sunt livrate prin
intermediul unei firme, preg`tirea mesei se
realizeaz` în cadrul popotei, deoarece nu s-au
g`sit firme care s` preia complet sistemul de
hr`nire. În acela[i timp, trebuie s` fim foarte
aten]i la respectarea legisla]iei de protec]ie
a mediului, protec]ia muncii, respectarea
normelor de igien` etc.”, am aflat tot de la
c`pitanul Ni]`.
La o [uet` înc`lzit` de razele reci ale
unui soare rebel de decembrie, între dou`
antrenamente cu ]inte aeriene fictive,
un observator neutru ar putea surprinde
discu]ii pe seama uzurii morale a tehnicii,
perspectivele celor tineri de a promova [i a
evolua în carier`, lipsa motiva]iilor financiare
pentru condi]ii dificile de munc` în raport
cu colegii din alte structuri etc. Niciodat`,
îns`, respectivul observator n-ar putea detecta vreo inten]ie de evitare a procesului
de instruc]ie sau neimplicarea în rezolvarea
diferitelor probleme ap`rute. Deoarece coeziunea la nivelul grupului într-un batalion
de rachete sol-aer este direct propor]ional`
cu condi]iile speciale în care se desf`[oar`
aceast` activitate.
C`pitan Mircea BARAC
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Ap`rarea Aerian` în NATO
– prezent [i perspective

NATO AIR DEFENCE
– PRESENT AND FUTURE
PROSPECTS
NATO Air Defence Committee
Reunion (NADC) took place
in the middle of October 2007,
in Brussels, Belgium. In its fall
plenary session, NADC assessed the
achievements so far and the future
prospects concerning potential
development of North-Atlantic
Alliance’s air defence policy. The
main issues discussed included the
following: Air Policing – combat
duty; anti-missile defence; NATO
and Russia cooperation regarding
anti-missile defence; cooperation
with Mediterranean Dialogue
members; cooperation with
nations participating in Istanbul
Cooperation Initiative.

La jum`tatea lunii octombrie 2007 a avut loc la
Bruxelles, Belgia, Reuniunea Comitetului NATO
pentru Ap`rare Aerian`
– NADC (NATO Air Defence Committee). În cadrul
lucr`rilor de toamn` ale
plenarei NADC s-au analizat rezultatele ob]inute [i
planurile de viitor în dezvoltarea politicilor de ap`rare
aerian` la nivelul Alian]ei
Nord-Atlantice, principalele subiecte abordate fiind
urm`toarele:

Poli]ia Aerian`

Datorit` existen]ei unor divergen]e de natur` terminologic`
între Grecia [i Turcia, nu s-a ajuns la un consens privind con]inutul
documentului, amânarea aprob`rii acestuia având repercusiuni directe asupra asigur`rii cadrului legal pentru executarea misiunii de
Poli]ie Aerian` în NATO (în esen]`, pentru asigurarea integrit`]ii
[i securit`]ii spa]iului aerian al Alian]ei pe timp de pace) [i, totodat`, asupra identific`rii rapide a unor solu]ii permanente pentru
Estonia, Lituania, Letonia, Slovenia [i Islanda.
În acest context, SHAPE a elaborat [i distribuit na]iunilor proiectul noului „Plan de rotire a for]elor pentru executarea misiunii
de Poli]ie Aerian` în }`rile Baltice [i Slovenia”, plan ce are la baz`
contribu]iile anterioare ale na]iunilor.
Potrivit propunerilor SHAPE, România ar fi trebuit s` asigure
rota]ia a 27-a pentru misiunea de Poli]ie Aerian` în }`rile Baltice,
în perioada septembrie–decembrie 2011 (se constat` o cre[tere
a perioadei de executare a misiunii de la trei la patru luni), solicitare neacceptat`, pentru care Statul Major al For]elor Aeriene a
prezentat argumente legate de procesul de înlocuire a avionului
MiG-21 LanceR.
De asemenea, în ianuarie 2007, Consiliul Atlanticului de
Nord (NAC) a recomandat analizarea op]iunilor [i identificarea
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solu]iilor pentru asigurarea ap`r`rii aeriene a Islandei pe timp de
pace. În aceast` idee, propunerile prezentate de SHAPE pentru
asigurarea ap`r`rii aeriene a Islandei vizeaz`: • integrarea în
NATINADS a facilit`]ilor islandeze pentru producerea imaginii
aeriene recunoscute; • aplicarea principiului NATO de rotire a
for]elor [i asigurarea prezen]ei a 4 (5) avioane de interceptare,
pentru o perioad` de minimum 3 s`pt`mâni, trimestrial. Islanda
a exprimat disponibilitatea de a asigura gratuit cazare, hr`nire [i
transport pentru for]ele dislocate.
Op]iunile privind asigurarea ap`r`rii aeriene a Islandei nu vor
acoperi ac]iunile împotriva aeronavelor RENEGADE.

Ap`rarea antirachet`

Dup` discutarea [i aprobarea, în cadrul Summit–ului de la Riga,
a concluziilor studiului de fezabilitate privind Programul Missile
Defence (MD FS), s-a convenit asupra faptului c` o decizie politic`
privind acest program necesit` o analiz` temeinic` din partea tuturor factorilor responsabili. În acest context, a fost elaborat un plan

de ac]iune (Post Riga Action Plan) prin care s` fie implementate
recomand`rile f`cute, necesare s` conduc` la ob]inerea variantei
optime arhitecturale a unui sistem MD.
Totodat`, Comandamentul Aliat pentru Transformare (ACT) a
demarat elaborarea unei viziuni strategice privind Ap`rarea AntiCER SENIN

Nr. 1 (96)

2008

ACTUALITATE
rachet` [i Ap`rarea Împotriva Rachetelor în Teatrele de Ac]iune,
ce se dore[te a fi finalizat` la începutul anului 2008.
Programul de Ap`rare Activ` Stratificat` împotriva Rachetelor
Balistice în Teatru (ALTBMD) vizeaz` punerea la
dispozi]ia comandan]ilor NATO a unei capabilit`]i pen-

supraveghere aerian` din Albania, Bosnia–Her]egovina, Croa]ia,
Macedonia, Muntenegru [i Serbia. Ini]iativa a fost avansat` de
reprezentan]ii ESC/USAF (Electronic System Command/US Air
Force), structur` guvernamental` a SUA ce gestioneaz`
programul ASOC International. }`rile men]ionate
urmau s` primeasc` o imagine aerian` realizat` la nivel regional, afi[at` pe câte dou` terminale, în fiecare
capital`.
Cooperarea NATO–Rusia în domeniul
ap`r`rii antirachet` (NRC TMD)
Proiectul are ca scop asigurarea interoperabilit`]ii
între sistemele antirachet` NATO [i ruse[ti, în perspectiva unei posibile întrebuin]`ri combinate a acestora în
opera]ii de r`spuns la criz`.
Pân` în prezent, nivelul de interoperabilitate a sistemelor a fost testat în cadrul a trei exerci]ii, ultimul dintre
acestea desf`[urându-se în octombrie 2006, la Centrul de Test`ri
[i Cercetare al Ministerului Ap`r`rii Ruse din Moscova.

tru protec]ia for]elor expedi]ionare NATO împotriva amenin]`rilor
cu rachete balistice cu raz` mic` [i medie de ac]iune (< 3.000 km.)
[i se bazeaz` pe furnizarea, de c`tre na]iunile contribuabile, a
senzorilor de descoperire [i a mijloacelor de interceptare pe care
NATO le integreaz` [i utilizeaz` într-o concep]ie unitar`.
Prin programul ALTBMD, NATO va dezvolta capabilit`]i
proprii gradual, mai întâi pentru în`l]imi mici [i, ulterior, pentru
în`l]imi mari. Totodat`, dezvoltarea programului presupune furnizarea facilit`]ilor de supraveghere a spa]iului aerian, planificarea
misiunilor [i coordonarea angaj`rii ]intelor.
Capabilitatea Opera]ional` Ini]ial` (IOC) a sistemului pentru
în`l]imi mici este preconizat` pentru anul 2010, iar cea pentru
în`l]imi mari, pentru anul 2015.

Centrul Regional de Coordonare a Supravegherii Aeriene din Sud–Estul Europei

Conceptul SEE–RASCC a fost formulat de SUA ca r`spuns la
solicit`rile Albaniei [i Macedoniei de a fi sprijinite în dezvoltarea
unei capabilit`]i de supraveghere aerian` [i comand`–control aerian pe termen scurt. Ini]iativa presupune dezvoltarea facilit`]ilor
actualului CRC Sofia, pentru a include un centru de coordonare
a supravegherii aeriene la care s` se conecteze capabilit`]ile de

Radarul mobil Fennek JSFT
Misiunea radarului Fennek JSFT
este una simpl`: s` vad` totul, dar s`
nu fie v`zut. Pentru func]ionalitatea sa
la parametri optimi nu este nevoie dec#t
de 3 persoane. Posibilitatea mut`rii
sale cu ajutorul aeronavelor C-130
face din acest radar unul dintre cele
mai dorite radare mobile. Principala
sa caracteristic` const` \n diversitatea
elementelor tehnice prezente \n dotare:
sistem electronic de supraveghere care
include imagini termice, o camer` cu
lentile CCD, sisteme laser de detectare,
senzor terestru, sistem de detectare a
radia]iilor [i chiar un miniUAV.
Radarul poate fi folosit \n scopul
prezent`rii de date topometrice at#t de
for]ele terestre, c#t [i de cele aeriene.

CER SENIN

Nr. 1 (96)

2008

Cooperarea cu ]`rile din Dialogul Mediteranean
Evolu]ia cooper`rii cu ]`rile din Dialogul Mediteranean denot`
c`, în timp ce unele dintre acestea demonstreaz` un v`dit interes
[i înregistreaz` progrese notabile în acest domeniu, celelalte au
nevoie de un volum mai mare de timp [i informa]ii pentru a putea
fi în m`sur` de a lua o decizie. În aceste condi]ii, se apreciaz` c`
fiecare ]ar` trebuie abordat` individual, în func]ie de nivelul de
implicare [i progresul realizat. Tendin]ele actuale prev`d atragerea
[i implicarea din ce în ce mai activ` a acestor ]`ri în activit`]ile
NADC, îns` trebuie determinat nivelul de responsabilitate la care
acestea vor putea participa.
Cooperarea cu ]`rile din Ini]iativa
de Cooperare de la Istanbul (ICI)
În acord cu scopul general al Ini]iativei, etapa actual` (ini]ial`)
a cooper`rii cu aceste state trebuie s` cuprind` un schimb eficient
de informa]ii, sprijin analitic [i stabilirea cerin]elor de interoperabilitate în domeniul ap`r`rii aeriene între statele implicate. Procesul este stagnat pân` la identificarea unei solu]ii viabile privind
cooperarea cu statele din Dialogul Mediteranean, considerat` a
fi prioritar`.

Noile modele de rachete balistice TOW
(Tube-Launched, Optically-Tracked, WireGuided) ce vor intra \n dotarea for]elor de
asalt din cadrul For]elor Aeriene Canadiene
au ca principal element de noutate aria mare
de \mpr`[tiere a fragmentelor din cadrul
componentei explozive, fapt care permite
atingerea [i distrugerea unui num`r
mult mai mare de ]inte. Loca]iile unde se

General-maior Cârnu F~NIC~

inten]ioneaz` utilizarea acestora sunt, \n
special, cele urbane, dar [i amplasamente
ale bunc`relor din diferite zone de conflict.
Rachetele sunt ghidate prin radio, oferind
astfel posibilitatea trupelor aeropurtate de a
\nainta rapid \n teatrul de opera]ii, f`r` a mai
necesita modific`ri de tactic` sau strategie.

Plutonier-major Sorin Săftoiu

Rachete antibuncăre
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Cu un design militar robust
[i abilit`]i tactice [i de manevrabilitate unice, Spartan
este compatibil cu o gam`
larg` de misiuni militare
tactice de transport [i misiuni de ajutor umanitar, asigurând un succes constant
[i direct, 24 de ore din 24
[i indiferent de condi]iile
meteorologice.
Posibilit`]i tehnice
de realizare a misiunilor
C-27J este compatibil cu urm`toarele
tipuri de misiuni:
• Asisten]` umanitar`;
• Evacuare medical` – 36 pacien]i, 6
doctori, aparate de oxigen individuale;
• Transport înc`rc`tur` – 10 tone, 1.000
mile marine (aproximativ 1.800 km);
• Transport trupe – 62 solda]i, 2.010
mile marine (aproximativ 3.700 km);
• Opera]iuni desant – 46 para[uti[ti cu
echipament complet, 1.028 mile marine
(aproximativ 1.900 km);
• Opera]iuni de c`utare [i salvare – pe
o raz` de 200 mile marine (aproximativ 370
km), la o în`l]ime de aproximativ 330 m, 9,6
ore de func]ionare;
• Para[utare materiale – 6 containere
CDS, 5.000 kg, „atestat” pentru 1.280 mile
marine (aproximativ 2.370 km);
• Materiale de lupt` – 8 tone.

Transferul pale]ilor 463L de pe
C-130 pe C-27J

C-2

Solu]ia NATO
• Spartan C-27J este ideal pentru a
transporta trupe angajate în misiuni în afara
grani]elor, chiar [i în mediile cele mai austere. Este capabil s` func]ioneze perioade
lungi de timp, în condi]ii climaterice severe,
f`r` sprijinul direct al bazei principale de
opera]iuni. C-27J a fost proiectat pentru a
decola/ateriza de pe/pe piste neamenajate, în locuri în care nu exist` echipament
auxiliar;
• C-27J transport` pe calea aerului trupe, marf`, vehicule – precum gama militar`
de produse Range Rover (inclusiv versiunile
„lungi”) [i HMMWV (vehicul rutier polivalent de mare mobilitate) –, artilerie u[oar`,
elicoptere u[oare, diferite echipamente [i
personal. Para[uteaz` trupe [i materiale [i
poate servi ca unitate de evacuare medical`
[i platform` (centru) pentru opera]iuni de
c`utare [i salvare.
• C - 2 7 J are caracteristici de
supravie]uire proprii, datorit` propulsiei
puternice, designului aerodinamic dovedit
al G222 care ofer` calit`]i de pilotare excelente, precum [i datorit` unei foarte bune
manevrabilit`]i. Mai mult, toleran]a prin
construc]ie la avarii, redundan]a sistemului,
separa]ia fizic` din construc]ie, izolarea [i
blindarea componentelor importante fac din
Spartan un avion robust.
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• Spartan C-27J este în special potrivit pentru toate misiunile care necesit` un
avion de transport adaptabil, misiuni pentru
care de multe ori este cu mult mai valoros
decât majoritatea avioanelor cargo de dimensiuni mai mari, cu patru motoare.
De fapt, operatorii avioanelor de transport mai mari (precum C-130) efectueaz`
cele mai multe din misiunile de transport
f`r` a exploata la maximum sarcinile utile. Astfel, eficien]a lor este mai sc`zut`.
Spartan C-27J poate efectua aproximativ
80% din misiunile de transport realizate de
obicei cu avioane cargo mai mari. Astfel,
resursele sunt optimizate, datorit` banilor
economisi]i în compara]ie cu costurile de
achizi]ie [i opera]ionale ale avioanelor
cargo mai mari, cu patru motoare.
C-27J este SINGURUL avion de
transport din clasa sa de sarcin` util` care
permite înc`rcarea-desc`rcarea în regim
RoRo a familiei de vehicule HMMWV ([i
altele similare). De fapt, C-27J permite ca
vehiculele blindate HMMWV (M1114,
M1116 [i M1151) s` fie înc`rcate cu tot

cu suporturile pentru arme montate pe
vehicul. În cazul tuturor celorlalte avioane
din clasa de sarcin` util` a C-27J, anumite
p`r]i ale vehiculelor HMMWV trebuie
demontate par]ial înainte de înc`rcare:
demontarea parbrizului, a barelor de
protec]ie [i a acoperi[ului rigid [i dezumflarea ro]ilor pentru a fi posibil` înc`rcarea,
rezultând astfel un timp de înc`rcare extins
[i opera]iuni complicate.
În ceea ce prive[te interoperabilitatea,
trebuie notat faptul c` vehiculele HMMWV
sunt cele mai des întâlnite în lume, în special în ]`rile NATO.
C-27J este, de asemenea, SINGURUL
avion de transport din clasa sa compatibil
cu paletul NATO 463L standard de dimensiuni mari, putând transporta 3 pale]i
în`untru [i 1/2 de palet pe ramp`. Aceast`
caracteristic` (care nu este prezent` la
avioanele mai mici) permite operatorilor
avionului Spartan s` transbordeze rapid
pale]ii standard NATO din avioanele de
transport mai mari, în cadrul opera]iunilor
NATO sau interna]ionale.
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Raport ridicat putere-greutate
• Accelerare rapid` (2kt/sec);
• Capacitate de ascensiune rapid` (mai
pu]in de 5 minute pân` la 3.000 m, cu mas`
maxim` de decolare);
•Viteze ridicate cu rampa coborât`.

Interoperabilitatea cu flota
de avioane C-130 a NATO
C-27J are acelea[i motoare, propulsoare [i sisteme de avionic` digitale ca
[i Hercules C-130J, ultima genera]ie
de avioane Hercules, faimoase pe plan
interna]ional. Spartan folose[te, de asemenea, acela[i echipament de înc`rcare
[i are o podea mai solid` (+10%), ceea ce îl
face solu]ia idea` pentru transportul unei
înc`rc`turi militare compacte.

7J SPARTAN
sursa: http://www.c27j.cz/index.php?
page=homepage&lang=ro

Opera]iuni independente
desf`[urate în condi]ii grele
C-27J este proiectat s` func]ioneze
pe piste de aterizare îndep`rtate [i s` fie
complet independent. Al „treilea motor”
sau „grupul auxiliar de putere” (APU
– Auxiliary Power Unit) face ca avionul
s` fie independent în loca]iile îndep`rtate,
unde nu exist` echipament auxiliar la sol,
precum motostivuitoare.
Avionul î[i poate modifica postura
(practic „îngenuncheaz`”), prin ridicarea
trenului de aterizare fa]`. Astfel, se reduce
unghiul rampei, iar înc`rc`turile mai înalte
pot s` fie înc`rcate cu u[urin]` în C-27J.
Spartan poate, de asemenea, s` ridice
întreaga aeronav` cu 50 cm. Structura
trenului de aterizare permite avionului
Spartan s` fie compatibil cu peste 90% din
camioane. Posibilitatea de a se adapta la
în`l]imea camionului [i cele dou` vinciuri
de la bord permit unei singure persoane s`
preia înc`rc`tura din camion în cal`, f`r`
ajutorul unui motostivuitor [i f`r` personal
suplimentar.
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Capacitatea de supravie]uire
Proiectat pentru opera]iuni dure, C27J este prev`zut cu sisteme redundante,
concepte specific militare [i are încorporate
sisteme de autoprotec]ie.
C-27J Spartan a fost proiectat de la
început ca o adev`rat`
aeronav` militar`.
Construc]ia robust`,
designul cu 3 lonjeroane al aripilor permit avionului s` func]ioneze
într-un mediu 3G (zbor
tactic). Trenul de aterizare a fost proiectat
pentru a prelua din
efortul produs de masa
maxim` la aterizare
pe pistele neamenajate. Scheletul de rezisten]` din arip` suport`
mai multe lovituri de
gloan]e într-un mediu
ostil, avionul continuând s` zboare.
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ATERIZARE ÎN CONDIŢII EXTREME
30 octombrie 2007, Baza Aerian` de la Câmpia Turzii. O zi nici cu
soare, nici cu nori, condi]ii ideale pentru zbor, bucuria pilo]ilor.
La celula de alarm` se discuta mai mult despre sosirea colegilor din
Deta[amentul BALTICA. Fiecare a[tepta cu ner`bdare revederea cu
prietenii [i camarazii pleca]i în misiune vreme de trei luni de zile. Era
dorin]a reunirii colectivului, dar [i a[teptarea încheierii unei perioade
extrem de dificile [i solicitante pentru întreg personalul bazei.
La start, locotenent-comandorul Marin Mitric`, alias URSU,
instructor cu naviga]ia [i un pilot foarte experimentat, cu peste 750 de
ore de zbor, dintre care nu mai pu]in de 600 efectuate pe aeronavele
MiG-21 [i MiG-21 LanceR, verific` aeronava 6607 înainte de a urca în
cabin`. Urma s` efectueze un zbor de verificare în urma unor lucr`ri
regulamentare de mentenan]` executate la aeronav`. Ia \n primire
aeronava de la tehnic, se urc` în cabin`, verific` instrumentele de bord,
porne[te motorul, gata de zbor. Prime[te aprobarea pentru decolare
[i în minutul urm`tor prive[te Cheile Turzii de la în`l]ime.
For]a ascensional` generat` de propulsorul aeronavei face ca
aceasta s` str`pung` bolta cerului precum o s`geat`, ]intuindu-l
pe pilot în scaun. În doar c#teva minute, aeronava 6607 ajunsese la
aproximativ 100 de kilometri de cas`, la o în`l]ime de 6.550 de metri
[i avea o vitez` de 830 de kilometri la or`.
Locotenent-comandorul Mitric` intrase în zona de verificare
a aeronavei [i se preg`tea s` execute programul de verificare stabilit
privind func]ionarea aeronavei în regim supersonic, moment în care
plexiglasul cupolei s-a dezintegrat instantaneu în mii de cioburi, unele
invadând cabina, altele lovind ampenajul avionului.
***
În turn, controlorul de trafic aerian, sergentul-major Carmen
Mitric`, urm`rea pe ecranul radarului evolu]ia aeronavelor aflate în
zbor, dou` MiG-uri 21 LanceR [i trei elicoptere IAR-330 Puma SOCAT.
Tocmai se preg`tea s` dea aprobarea pentru decolare unui al treilea
MiG-21 LanceR când, de undeva, din subcon[tient, un gând r`zle] i-a
adus un zâmbet în col]ul buzelor. A doua zi, pe 31 octombrie 2007,
aveau s` se împlineasc` 15 ani de când se c`s`torise cu pilotul Mitric`.
Nu-[i închipuise în urm` cu 15 ani c` va avea ocazia s`-[i dirijeze so]ul
aflat în zbor, îns` [tia exact ce sacrificii trebuia s` fac` într-o astfel de
c`snicie. Acceptase atunci cu zâmbetul pe buze o via]` plin` de riscuri
[i de responsabilit`]i. {tia c` grija cre[terii [i educa]iei copiilor avea
s` fie în mare parte sarcina ei, [tia c` trebuie s`-i ofere so]ului lini[tea

necesar` preg`tirii misiunilor, [tia c` timpul lor va fi o ofrand` adus`
avia]iei. Prins` între fream`tul bazelor aeriene [i tumultul grijilor
cotidiene, se întreba când oare trecuser` 15 ani? Dac` acas` nu i-ar
a[tepta în fiecare sear`, când se încheie zborul, cei doi b`ie]ei, unul
de 14 ani [i unul de 9 ani, ar crede c` este doar un vis. Un vis, într-o
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În orice moment, în avia]ie se pot produce premise [i
incidente de zbor. De diverse nuan]e [i din varii motive. În
decursul timpului, acestea nu i-au ocolit nici pe pilo]ii avia]iei
noastre militare. De curând, un incident care putea avea
consecin]e catastrofale a fost gestionat exemplar de pilotul
aflat la man[a aeronavei avariate în timpul zborului [i de...
so]ia acestuia, controlor de trafic aerian în acea zi.
baz` aerian`, cu multe avioane [i... un pilot pe nume Marin. {tia c`
programul de zbor nu le va permite nici de aceast` dat` s`-[i ofere
o s`rb`toare a anivers`rii celor 15 ani de c`s`torie, îns` a[tepta cu
ner`bdare sfâr[itul de s`pt`mân`...
Reveria i-a fost îns` brusc întrerupt` de evolu]ia unuia dintre avioanele aflate în zbor. Era chiar 6607, avionul pilotat de so]ul ei, care
schimbase brusc cursul de zbor, virând spre cas`. Decolase de foarte
pu]in timp, iar zborul trebuia s` dureze 40 de minute. Nu [tia ce se
întâmplase, întrucât aeronava se afla \n acel moment sub controlul
punctului de comand`, astfel încât, pentru moment, nu putea decât s`
urm`reasc` evolu]ia aeronavei pe ecranul radarului. B`t`ile inimii s-au
înte]it instantaneu. Intuia c` ceva nu este în regul`. Îns` [tia, la fel de
bine, c` avea [i responsabilitatea celorlalte aeronave aflate în zbor, a[a
c` trebuia s`-[i p`streze st`pânirea de sine. Era obligatoriu. La start, un
MiG-21 LanceR a[tepta aprobarea pentru decolare. I-a dat aprobarea,
intuind c` pista trebuie s` fie liber` cât mai repede posibil.
***
La peste 6.500 de metri în`l]ime, locotenent-comandorul Mitric` sim]ise instantaneu furtuna de aer înghe]at ce n`v`lise în cabin`
[i ploaia de cioburi care-l lovea din toate p`r]ile. Un flux de particule
p`trunsese pe sub vizorul c`[tii [i pe sub masca de oxigen, o parte
dintre acestea g`sindu-[i loca[ în ochiul drept al pilotului. Pentru o
frac]iune de secund`, a fost victima nepl`cutei surprize. Dar numai
pentru o frac]iune de secund`, secund` atemporal`, în care un întreg
film cu imagini [i cazuri studiate la rece, de cupole desprinse de pe
aeronave aflate în zbor, i s-a derulat prin fa]a ochilor. Nimic din ceea
ce [tia nu sem`na cu ce i se întâmpla lui. Deci nu era vorba de un caz
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special, în care s` existe un algoritm de urmat. Prin urmare, trebuia
s` identifice solu]ia optim` [i s` ac]ioneze în consecin]`. Instinctul de
conservare a fost activat instantaneu. Pilotul [tia c` se confrunt` cu
dou` pericole majore la în`l]imea la care se afla: hipoxia [i hipotermia,
iar primul lucru ce trebuia f`cut era s` reduc` din în`l]ime cât mai
repede. „Dup` momentul de surprindere, când am realizat c` mi s-a
spart cupola, am f`cut o prim` evaluare a situa]iei, adic` am verificat
instrumentele de bord [i manevrabilitatea avionului. În mai pu]in de
un minut, am constatat c` lipsa cupolei afectase aerodinamica, îns`
avionul era manevrabil, [i am decis s` m` întorc acas`. Eram pe curs
de îndep`rtare c`tre nord, am virat spre baz`, am început s` frânez [i
s` cobor cât mai repede. Am raportat în punctul de comand` ce mi s-a
întâmplat, îns` transmisia mea era perturbat` de curentul care intra
în c`[ti. Într-un final, directorul de zbor aflat în punctul de comand`,
comandorul Vasile Spineanu, a în]eles ce mi s-a întâmplat, mi-a
recomandat s` las scaunul în jos, pentru a m` feri pe cât posibil de
curen]ii de aer, [i apoi m-a dirijat c`tre baz`. Aveam de parcurs cam
150 de kilometri f`r` cupol` [i f`r` s`-mi pot folosi ochiul drept. Pe
drum, am f`cut o a doua evaluare a [anselor pe care le aveam de a
ateriza avionul în siguran]`. {tiam c` decolasem de foarte pu]in timp
[i aveam prea mult combustibil, deci avionul era prea greu pentru o
aterizare sigur`, a[a c` am <<c`lcat>> cât mai mult aerul, pentru a
consuma din gaz [i a reduce greutatea avionului. Între timp, am luat
în calcul [i varianta catapult`rii, îns` nu aveam certitudinea c` scaunul
nu era afectat de schijele cupolei [i, oricum, a[ fi fost relativ departe
de un eventual ajutor medical. Am ajuns la concluzia c` atâta timp cât
avionul era manevrabil, varianta optim` era aterizarea”, a rememorat
pilotul acele clipe.
***
La celul`, inginerul-[ef al escadrilei de MiG-21 LanceR, locotenentcomandorul Ciprian Nicoar`, preg`tea fi[ele ce trebuiau completate
cu parametrii celor dou` aeronave care beneficiaser` de lucr`ri de
între]inere [i se aflau în zborul de verificare.
Telefonul pe care l-a primit i-a t`iat r`suflarea. Vocea de la cel`lalt
cap`t tocmai îl anun]ase s` preg`teasc` echipa de interven]ie, deoarece
„turnul” îl aduce pe 6607 la aterizare. Pentru o secund`, a sperat c` este o
glum`. Mai bine zis, vroia s` cread` c` este o glum`. 6607 abia decolase,
cum s` se întoarc`... Dar [tia foarte bine c` nimeni nu ar glumi cu a[a
ceva. {i totu[i, Carmen, controlorul de trafic aerian [i so]ia pilotului,
totodat`, îi transmisese informa]ia atât de calm [i de firesc, încât nu
în]elegea cum de era posibil ca un om s` aib` atâta st`pânire de sine.
„Am demarat imediat procedura de interven]ie în caz de situa]ii
speciale [i m-am deplasat, împreun` cu echipa tehnic`, în cap`tul pistei
pentru a-l a[tepta pe Mitric`. Nu în]elegeam cum este posibil s` se
sparg` plexiglasul cupolei, întrucât acesta este realizat din sticl` organic`
special` pentru avia]ie, astfel încât s` reziste atât la temperaturi extreme,
cât [i la solicit`ri mecanice serioase. Spre exemplu, acel material nu-l
po]i sparge cu un ciocan. Au existat, de-a lungul timpului, cazuri de
cupole desprinse de aeronave aflate în zbor, dar niciodat` pân` acum
cazuri de cupole sparte.
Ajun[i în cap`tul pistei, am v`zut avionul venind la aterizare atât de
natural, încât m` întrebam dac` nu este, totu[i, vreo fars`. Îns` când s-a
apropiat, am v`zut c` nu era de glum`. Fusesem martorul unei ateriz`ri
perfecte a unui avion cu cupola spart`. Dup` ce a oprit motorul, Mitric`
s-a dat jos foarte calm din avion, [i-a dat casca jos în stilul lui specific,
cu ambele mâini, scrutând orizontul... Fiecare pilot are modul s`u propriu de a se manifesta dup` zbor. {tiam c` URSU nu zice nimic timp
de câteva secunde, dup` ce coboar` din avion. Îl vedeam din lateral,
din partea stâng`. Când s-a întors [i i-am v`zut ochiul drept, mi s-au
înmuiat genunchii. Am crezut c` l-a pierdut. Era atât de umflat, încât
nu puteai spera s` mai existe un ochi în acel loc. Îmi era team` [i s`-l
întreb ceva, îmi era team` de r`spuns. Apoi am observat c` era lovit [i
stabilizatorul drept, fapt ce m-a descump`nit [i mai mult. Îmi era greu
s` în]eleg ceva în acele momente. L-am dus pe Mitric` imediat în turn,
unde a primit primele îngrijiri medicale. Din ziua aia, îmi vine s`-l pup
de câte ori îl v`d, pentru ceea ce a f`cut” – sunt impresiile inginerului[ef, locotenent-comandorul Nicoar`.
***
„Eram con[tient` c` cel mai bun lucru pe care-l puteam face în
momentul acela era s`-mi fac treaba cât mai bine. Numai a[a îl puteam
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ajuta. În momentul în care a intrat pe frecven]a agen]iei de control de
apropiere <<approach>>, care este identic` cu cea din turn, [i l-am auzit
comunicând, f`r` s` fie panicat, am început s` cred cu adev`rat c` totul
se va termina cu bine. Apoi, odat` intrat în zona de vizibilitate a turnului
l-am dirijat personal [i totul a devenit o <<afacere de familie>>. A reu[it
o aterizare normal`, iar când l-am v`zut în cap`tul pistei c` se d` jos
din avion [i merge pe picioare, m-am lini[tit. A fost o experien]` întradev`r solicitant` din punct de vedere psihic, îns` în momentul în care
am ales meseria asta, am luat în calcul astfel de posibilit`]i [i am [tiut
c` orice s-ar întâmpla trebuie s`-mi p`strez calmul, s` pot aduce întâi
toate aeronavele aflate în zbor la sol. Abia dup` aceea m` pot gândi la
mine”, este punctul de vedere al unei so]ii de pilot care, în calitate de
controlor de trafic aerian, [i-a dirijat so]ul aflat într-o aeronav` avariat`,
la aterizare.
„Am ales varianta optim` de ac]iune în situa]ia creat` [i am f`cut
ceea ce orice alt coleg al meu ar fi f`cut dac` s-ar fi aflat în locul meu. Nu
consider c` am f`cut ceva ie[it din comun”, consider` locotenent-comandorul Mitric`. Noi, îns`, profanii, nu suntem de aceea[i p`rere.
Faptul c`, dup` aterizare, în timp ce pilotul era transportat la spital,
so]ia acestuia a r`mas s` conduc` zborul pân` la terminarea turei,
pentru a nu bulversa programul de zbor, pare deja parte din firescul
lucrurilor.
Un firesc al lucrurilor cultivat în familia Mitric` dincolo de orice
riscuri [i de sacrificii, totul din dragoste pentru avia]ie [i din pasiune
pentru zbor.

Familia Mitric`, echipaj complet
P.S. ... în urm` cu 3 ani
...Se afla pe traiect la circa 150 de km de aerodrom [i la 6.000 de
metri altitudine, când un bec din sistemul de avionic` l-a avertizat
c` s-a produs o defec]iune. O alt` lamp` i-a confirmat c`, \ntr-adev`r,
s-a \nt#mplat ceva. Presiunea de amplificare hidraulic` a sc`zut sub
pragul limit`. N-a disperat. {i-a p`strat s#ngele rece, cum avea s`
fac` tot timpul c#t a durat acea situa]ie critic`. Acul indicatorului de
bord oscila c#nd \ntr-o parte, c#nd \n alta, pentru ca apoi s`-i arate
valoarea zero. De[i stabilizatorul [i eleroanele r`spundeau normal la
comenzi, acestea se puteau bloca \n orice clip`. Atunci, aeronava ar
fi devenit incontrolabil`. A raportat imediat la punctul de comand`
[i a cerut \ntreruperea misiunii [i venirea urgent` „acas`”.
Convorbirile radio dintre conduc`torul de zbor [i pilot se
desf`[urau absolut normal. Nimic nu tr`da faptul c` \n aer se consuma o situa]ie care putea deveni \n orice clip` tragic`. Zborul p#n`
la aerodrom [i aterizarea au decurs normal, de parc` nimic nu s-ar
fi \nt#mplat. Nici o emo]ie \n glasul conduc`torului de zbor, nici \n
al pilotului. Au st`p#nit [i rezolvat momentul creat cu o siguran]`
extraordinar`. Ce se \nt#mplase – s-a aflat dup` expertizarea avionului. O garnitur` de la un amplificator s-a distrus [i a determinat
scurgerea lichidului hidraulic. Noroc c` instala]ia principal` a preluat
sarcinile celei de amplificare!
Pilotul era, a]i ghicit... locotenent-comandorul Marin Mitric`!
C`pitan Mircea BARAC
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THE LABOURS OF HERCULES
Air transportation of troops and materials
has become, given the conﬂict economics in
recent history, of the utmost importance in
support of in-theater deployed detachments.
As far as our country is concerned, it is
the 90th Airlift Base’s main and permanent
responsibility to accomplish both air transportation missions in national contingents’
behalf deployed in Iraq and Afghanistan,
and also other missions within the national
airspace and abroad. These missions are
mainly assigned to 901st Squadron which
operates C-130 Hercules aircraft but depending on the theatre of operation characteristics
the 902nd Squadron is also assigned to carry
out tasks with its AN-26 aircraft.

ÎN MISIUNE CU HERCULES

Realitatea teatrelor de r`zboi
a solicitat armatelor implicate
într-un anumit conflict, înc` din
cele mai vechi timpuri, o caracteristic` – mobilitatea –, ce s-a
dovedit, în majoritatea cazurilor,
a fi hot`râtoare în stabilirea
înving`torului.
Misiunile de transport de trupe
[i materiale pe calea aerului au
devenit, în economia conflictelor
din istoria recent`, unele dintre
cele mai importante misiuni executate \n sprijinul deta[amentelor
în teatrele de opera]ii.
În ceea ce prive[te ]ara noastr`,
efectuarea transporturilor aeriene
în folosul contingentelor na]ionale
dislocate în teatrele de opera]ii
din Irak [i Afganistan, precum [i
pentru îndeplinirea altor misiuni
externe sau interne în timp util,
reprezint` o misiune permanent`
pentru Baza 90 Transport Aerian. Aceste misiuni de transport
se execut` în principal cu aeronavele C-130 din compunerea
Escadrilei 901 [i, în func]ie
de particularit`]ile teatrului de
opera]ii, [i cu aeronavele AN-26
din compunerea Escadrilei 902.
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Transportul aerian
[i capabilit`]ile For]elor
Aeriene Române
Transportul aerian se bazeaz`
pe un schimb de informa]ii între
transportator [i beneficiar, precum [i
pe întocmirea unui plan de îmbarcare
care s` permit` organizarea în detaliu [i,
ulterior, executarea misiunii. De[i lent
în planificare, acest procedeu creeaz`
premisele unei execut`ri rapide, deoarece
nu mai este necesar` stabilirea de detalii
la fa]a locului, ci se recurge doar la
îmbarcarea pasagerilor, dac` este cazul.
Aeronava C-130 Hercules este un aparat solid [i eficace, care î[i îndepline[te cu
succes misiunile în for]e aeriene din întreaga lume, [i chiar în rândul unor companii
civile de transport
de m`rfuri. For]ele
Aeriene Române au
primit, cu titlu gratuit, de la Garda de
Coast` a S.U.A., patru aeronave C-130B
Hercules, în anul
1996. Un avion C-130
Hercules, varianta H,
a fost livrat For]elor
Aeriene Române în
2004. Acesta a fost
afluit înc` din iulie
2004 la sediul firmei
Lockheed Martin din
Greenville – SUA, cu

scopul de a fi modernizat [i reparat capital, pentru ca în data de 12 februarie 2007
s` intre în exploatarea Bazei 90 Transport
Aerian.
Din 1996 [i pân` în prezent, aeronavele
C-130B române[ti au efectuat aproximativ
15.000 de ore de zbor în misiuni de
transport de persoane, transport de
tehnic` militar` [i materiale, lansare de
para[uti[ti, zboruri de antrenament [i
misiuni umanitare, în ]ar` [i în teatrele
de opera]ii din Irak [i Afganistan. Numai
în anul 2007, activitatea escadrilei de
avioane C-130B a constat în peste 1.500
de ore de zbor, transportând aproximativ
4.000 de persoane [i peste 800.000 kg de
materiale.
Transportul aerian este condi]ionat
totu[i de costuri, resursa de avia]ie

Personalul Escadrilei 901
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disponibil`, condi]ii meteorologice, riscuri
[i altele. Avantajele cele mai însemnate ]in
de viteza de reac]ie, libertatea de ac]iune,
sprijinul ce-l pot acorda suplimentar
ac]iunilor de lupt`, posibilitatea execut`rii
transportului sub acoperirea întunericului.
În contrabalan]` pot fi puse dezavantaje ce
]in de resursa limitat` raportat` la solicit`ri,
dependen]a de condi]iile meteorologice [i
reac]ia antiaerian` a inamicului, riscuri
suplimentare, costuri ridicate [i altele.

Au cuvântul veteranii...
„Indiferent de zi, o vizit` la noi pic` la
fel de bine... sau la fel de prost, din punctul
de vedere al timpului sau al oamenilor
disponibili”, ne-a avertizat comandantul
escadrilei, în momentul în care ne-am
anun]at inten]iile de a realiza o prezentare
a activit`]ii Escadrilei 901 Transport
Aerian Strategic. Despre acest adev`r
aveam s` ne convingem doar câteva zile
mai târziu.
Comandantul escadrilei, c`pitancomandorul Viorel Pan`, nu este
altcineva decât [eful promo]iei din acest
an a Universit`]ii Na]ionale de Ap`rare.
Promo]ie 1989, c`pitan-comandorul Pan`
a zburat, ini]ial, MiG-ul 21, apoi AN-ul 24
[i, în cele din urm`, fort`rea]a zbur`toare
C-130. Între timp, a fost observator ONU
în Etiopia [i Eritreea, iar la absolvirea
UNAP a fost numit comandant al mai
vechilor s`i camarazi din Escadrila
901 Transport Aerian Strategic. Cu o
încadrare deficitar`, conducerea escadrilei
reprezint` o misiune dificil`, o provocare
pe m`sura preg`tirii [i profesionalismului
de care a dat dovad` în cariera de pân`
acum c`pitan-comandorul Pan`
Pan`.. „La
noi, misiunile curg în flux continuu, iar un
procent de peste 95% sunt misiuni externe,
foarte complexe [i de foarte lung` durat`
(pân` la 20 de ore de zbor per misiune).
Specific unei misiuni de transport în
teatrul de opera]ii este faptul c` nu te po]i
baza, de la un cap`t la altul, pe un algoritm
predefinit de organizare a activit`]ii,
întrucât ordinul de misiune se poate
schimba chiar [i de câteva ori în intervalul
unei singure zile. De asemenea, trebuie
s` realiz`m optimizarea unei misiuni
de transport, astfel încât s` împ`c`m
cerin]ele opera]ionale cu cerin]ele de
natur` economic`. De exemplu, în loc
s` efectu`m un zbor direct Bucure[ti –
Kandahar, facem o escal` în Azerbaidjan
pentru realimentare. Astfel, putem
transporta mai multe materiale. Mai mult
decât atât, de[i misiunile de transport
strategic [i misiunile de transport
intrateatru sunt dou` misiuni diferite,
care ar trebui executate cu aeronave
diferite, noi acoperim ambele ac]iuni în
cadrul aceleia[i misiuni. Una dintre cele
mai mari satisfac]ii profesionale ob]inute
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în cursul acestui an este faptul c`, în
cadrul exerci]iului na]ional de afirmare
ROUEX 07, un deta[ament al escadrilei a
fost evaluat de c`tre structura TACEVAL
din cadrul CC Air Izmir, urmând ca de la
01.01.2008, acest deta[ament s` poat` fi
pus la dispozi]ia NATO”.

din dotare. Au urmat apoi zboruri spre Irak,
Sri Lanka, Indonezia, Bosnia-Her]egovina.
Zboruri, nu pu]ine, cu un grad ridicat
de risc, în condi]ii meteorologice dintre
cele mai grele. În misiunile din Irak,
spre exemplu, se zboar` în medie câte 14
ore, se fac dou` ore pauz` la Talill, unde
se descarc` aeronava,
iar
deplas`rile
sunt
reluate, la ore târzii din
noapte, pentru misiuni
de transport intrateatru
sau pentru întoarcerea în
]ar`, în func]ie de situa]ie.
Pentru realizarea acestui
lucru merg câte dou`
echipaje, unul zboar` la
dus, altul la întoarcere. La
rotirea deta[amentelor din
Afganistan, situa]ia este [i
mai complex`. Se rotesc
trei echipaje: unul zboar`
[i câte unul a[teapt`
schimbul la Kandahar,
Comandantul escadrilei, căpitan-comandorul Viorel Pană
respectiv Bucure[ti. Sunt
Locotenent-comandorul Virgil Ion
Ion,,
cazuri \n care se pleac` din Bucure[ti la
promo]ie 1984, este instructor la grupul de
temperaturi negative, pe cea]`, pe viscol [i
avia]ie transport al Bazei 90 [i, totodat`,
se ajunge în Irak la temperaturi de peste
unul dintre veteranii escadrilei. Pilot
35˚C [i furtuni de nisip”.
extrem de experimentat, cu peste 7.000 de
Echipajele care au participat sau
ore de zbor, dintre care aproximativ 4.000
particip` [i în continuare la astfel de
de ore pe C-130 Hercules, locotenentmisiuni nu s-au plâns niciodat`, dovedind
comandorul Ion rememoreaz` cu pl`cere
în fiecare împrejurare un nivel profesional
frânturi de poveste ale aeronavelor Cridicat, curaj, tenacitate, mobilitate în
130 române[ti: „18 martie 1997 este ziua
gândire [i ac]iune. A[a s-au putut stabili
istoric` pentru avia]ia de transport din
premiere remarcabile pentru avia]ia de
România, în care un echipaj românesc a
transport din România, cum ar fi: atingerea
efectuat primul zbor cu o aeronav` C-130.
celui mai nordic punct de c`tre o aeronav`
A urmat prima misiune extern`, la data de
militar` româneasc` – Reykjavik, în iunie
5 iunie 1997. Îns` cea mai important` este,
1997, a celui mai vestic – Atlanta (Georgia,
probabil, noaptea de 28 ianuarie 2002,
SUA), de c`tre echipajul comandat de
când, sub privirile a numero[i oficiali
comandorul Florin C`lin, punctul cel
[i ziari[ti, puternica aeronav` decola în
mai sudic, în Angola, la Lubango, de c`tre
prima misiune de lupt` pe care avia]ia
c`pitan- comandorul Leonid {otropa,
militar` român` o efectua, dup` cel deîn 1998, sau parcurgerea, dup` 22 de ore
al Doilea R`zboi Mondial, spre capitala
de zbor [i a peste 11.000 de kilometri,
Afganistanului, Kabul. Se inaugura, la
a celei mai lungi curse, cu aterizare la
miezul acelei nop]i, în transmisie direct`
Medan, Sumatra, punctul cel mai estic de
la Televiziunea Român`, podul aerian
pe glob în care a ajuns o aeronav` militar`
Bucure[ti – Kabul, în cadrul misiunii ISAF,
româneasc`.
o suit` de zboruri pentru a transporta
Locotenent–comandorul
Adrian
deta[amentele de militari români în [i din
Takacs este promo]ie 1989 [i a zburat,
teatrele de opera]ii, cu toat` baza logistic`
de-a lungul carierei, aeronavele MiGIstoricul opera]iunilor cu C-130 \n Rom#nia
• 25 octombrie 1996 – Primul din cele patru aparate C-130B Hercules a intrat \n
\nzestrarea For]elor Aeriene Rom#ne, Rom#nia fiind primul stat din fostul Tratat de
la Var[ovia care opereaz` acest tip de aeronav`;
• 18 martie 1997 – Primul zbor cu echipaj rom#nesc;
• 5 iunie 1997 – Prima misiune extern`;
• 15 iulie 1997 – Prima participare la o opera]iune militar`;
• 11 octombrie 1997 – Prima traversare a Atlanticului;
• 1997 – 1.000 ore de zbor – locul II pe plan mondial (ore de zbor/avion);
• 2005 – Executarea celei de-a 10.000-a or` de zbor;
• Februarie 2007 – Completarea escadrilei de C-130 din cadrul Bazei 90 Transport
Aerian cu un avion C-130 varianta H.
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21, AN-24, AN-26 [i, începând cu anul
2003, C-130 Hercules. În prezent, este
comandant de patrul` în cadrul Escadrilei
901, iar experien]a de peste 2.000 de ore
de zbor efectuate pe aeronave atât de
produc]ie estic`, dar [i vestic`, îi permite
s` aib` un punct de vedere avizat în ceea
ce prive[te aeronava C-130 Hercules.
„Zborul unui C-130 este experien]a care
mi-a des`vâr[it formarea profesional`
ca pilot. Iar când vorbesc de zbor nu
m` refer doar la calit`]ile aeronavei, ci
la întregul algoritm al activit`]ilor care
se desf`[oar` pân` în momentul în care
un C-130 este gata de decolare, de la
preg`tirea aeronavei pentru zbor [i pân`

aeronav`, ajutoare în Indonezia, dup`
tsunami–ul care a devastat, în anul 2004,
regiunile costiere din Oceanul Indian.
„Chiar [i simplul fapt s` [tii c` ai trecut
Ecuatorul î]i ofer` un sentiment de
mândrie, de satisfac]ie profesional`.
Cu atât mai mult cu cât efortul t`u
contribuie la bunul mers al lucrurilor
în rândul deta[amentelor ce reprezint`
România în misiuni interna]ionale.
Succesul misiunilor noastre poate fi u[or
cuantificat, deoarece este la vedere, este
concret [i palpabil, nu r`mâne ascuns în
spatele unui bra] de hârtii”, este opinia
locotenent-comandorului Ro[ca.

Perspectivele tinerilor

Mm principal D`nu] Filip

la preg`tirea echipajului. Nimic nu este
întâmpl`tor, totul se desf`[oar` dup`
manual, conform unor grafice. Pentru a
argumenta, a[ folosi ca exemplu metoda
preg`tirii pilo]ilor prin simulare, cu
ajutorul unui simulator dinamic. Este
vorba de un curs de dou` s`pt`mâni,
care se organizeaz` la Baza Aerian` de la
Little Rock, SUA, f`r` de care nici un pilot
american nu este admis la zbor. Avantajul
const` în faptul c` pot fi simulate toate
cazurile speciale ce pot ap`rea în timpul
zborului, iar performan]ele simulatorului
î]i permit formarea deprinderilor practice
pentru astfel de situa]ii. Este o metod`
de preg`tire care ofer` [i celor mai
experimenta]i pilo]i informa]ii noi despre
avion [i despre modul de comportare
al acestuia în situa]ii critice. Absolvirea
acestui curs confer` unui pilot mult mai
mult` încredere în propriile posibilit`]i de
gestionare a eventualelor cazuri speciale
ap`rute în timpul zborului”, este de p`rere
locotenent-comandorul Takacs.
Locotenent-comandorul Mihai Ro[ca,
comandant de patrul`, consider` c` orice
misiune executat` cu aeronava C-130
Hercules reprezint` o experien]` în sine.
Una dintre cele mai importante misiuni
la care a participat a fost cea în care a
transportat, în calitate de comandant de
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Pentru a afla cum se vede evolu]ia
în carier` de la nivelul celor mai tineri
dintre pilo]ii escadrilei, am stat de vorb`
cu c`pitanul Bogdan Dogaru
Dogaru,, promo]ie
2001, [i cu locotenentul Alexandru
Sc`rl`tescu,, promo]ie 2002. Tineri [i
Sc`rl`tescu
ambi]io[i, ambii au renun]at la mirajul
supersonicului de dragul zborului. Pare un
sofism, dar asta este realitatea. „Evolu]ia
în carier` a unui pilot tân`r în momentul
de fa]`, fie c` e pilot de aeronave de lupt`,
de transport sau elicoptere, depinde
de cantitatea [i de disponibilitatea
aeronavelor. F`r` avioane nu po]i zbura,
nu po]i acumula ore de zbor, deci nu po]i
evolua profesional. Cu cât exist` misiuni,
aeronave [i resurs`, cu atât [ansele de a
acumula ore de zbor cresc [i, implicit,
formarea profesional` poate fi des`vâr[it`.
Pentru un pilot, gradul militar nu este
întotdeauna echivalent cu nivelul de
preg`tire pentru zbor pe un anumit tip de
aeronav`, din mai multe motive. În primul

Locotenent-comandorul Virgil Ion

Participarea aeronavelor C-130
la exerci]ii multina]ionale [i misiuni
umanitare
1998:
STRONG RESOLVE – Portugalia;
OLIMPIA – Grecia;
COOPERATIVE BEAR – Republica
Ceh`;
VOLFAC – Fran]a.
1999:
SISTER WING, DRACULA’S TEARS,
GREEN EAGLE – exerci]ii desf`[urate \n
cooperare cu subunit`]i ale USAF;
VOLFAC – Fran]a;
COOPERATIVE BEAR – Polonia.
2000:
TEAM DACIA – Rom#nia;
COOPERATIVE KEY – Rom#nia;
STRONG RESOLVE – Portugalia.
2001:
COOPERATIVE KEY – Bulgaria;
CIAF – Republica Ceh`.
2002:
STRONG RESOLVE – Polonia;
COOPERATIVE KEY – Fran]a.
2003:
COOPERATIVE KEY – Bulgaria.
2005:
COOPERATIVE KEY – Bulgaria;
BOLD AVENGER – Norvegia;
Misiune umanitar` \n Indonezia.
2007:
BALTICA 2007 – Lituania

rând, indiferent cât de mult ai
zburat o aeronav` [i la ce nivel
ai ajuns, în momentul în care
faci trecerea pe un alt tip de
avion trebuie s` reiei întregul
algoritm al preg`tirii, s`
parcurgi etapele de preg`tire
specifice respectivei aeronave.
Astfel, un c`pitan care a zburat
700 de ore exclusiv C-ul 130,
va fi la un nivel superior din
punct de vedere al preg`tirii
pe aceast` aeronav` unui
c`pitan-comandor cu 3.000 de
ore de zbor, din care doar 150
zburate cu C-ul 130, iar restul
cu alte tipuri de aeronave”, am
aflat de la c`pitanul Dogaru.
„Concret, pentru admiterea
la zbor pe aeronava C-130, un
pilot urmeaz` un curs teoretic
de 60 de zile lucr`toare,
apoi trebuie s` acumuleze
aproximativ 25 de ore ca pilot
observator, f`r` a avea sarcini
de pilotaj. Urmeaz` etapele
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în care apar sarcinile de pilotaj: pân` la
30 de ore preg`tirea de baz`, în jur de
20 de ore preg`tirea preopera]ional` [i
alte aproximativ 100 de ore preg`tirea
opera]ional`. Dup` ce au fost acumulate
200 de ore de zbor se poate zbura în
calitate de copilot. Între 600 [i 800 de ore
de zbor se reia algoritmul de mai sus, de
data aceasta pentru a deveni comandant
de aeronav`. La aproximativ 1.000 de
ore de zbor, un pilot poate fi calificat
comandant de aeronav`, iar la un barem
de 1.500 de ore poate fi numit instructor de
zbor pe aeronava C-130 Hercules”, afl`m
de la locotenentul Sc`rl`tescu, care dup`
110 ore de zbor acumulate are dreptul s`
viseze frumos.
{i în cazul navigatorilor de bord, algoritmul devenirii profesionale urmeaz`
acelea[i canoane impuse de acumularea orelor de zbor. De la locotenentul
Marcel Petrov am aflat c` „un navigator are atribu]iuni atât la sol, cât [i în
zbor. Preg`tirea unei misiuni implic`, din
prisma navigatorilor, mai multe etape:
preg`tirea traiectului de naviga]ie, stabilirea rutei, optimizarea transportului în

alimentarea aeronavei [i
remedierea eventualelor
defec]iuni. C`pitanul inginer Gabriel Movileanu,
[ef atelier între]inere celul` motor, este onorat
de oportunitatea asigur`rii
mentenan]ei acestei legende a avia]iei mondiale de
transport, C-130 Hercules.
În afara coordon`rii echipei
de mecanici, c`pitanul inginer Movileanu se ocup` de
asigurarea aprovizion`rii
cu materialele necesare
pentru între]inere [i a
recep]ion`rii pieselor de
schimb. În cadrul bazei,
defec]iunile se remediaz`
la nivelul înlocuirii agregatelor. „Lipsa hangarelor
pentru acest tip de aeronav` ne îngreuneaz` munca, deoarece
suntem nevoi]i s` efectu`m repara]iile sub
cerul liber, uneori în ploaie sau în b`taia
vântului. Au fost situa]ii destul de dificile,

C-130 la aterizare
func]ie de înc`rc`tura transportat`, întocmirea documentelor [i a ordinelor de misiune. În timpul zborului, un navigator are
ca sarcini calcularea timpului [i a distan]ei,
urm`rirea respect`rii coordonatelor [i revenirea pe traiect în cazul abaterilor etc.
De asemenea, gestioneaz` etapa apropierii [i sosirii la destina]ie, una dintre cele
mai importante etape ale zborului”.

Pasiune [i sacrificiu
Men]inerea unei aeronave în parametri optimi pentru zbor revine echipei tehnice, care este format` dintr-un inginer
[i trei tehnici cu urm`toarele specialit`]i:
avion motor, instala]ii speciale, radio [i
radioloca]ie. Echipa tehnic` face parte
din echipaj [i are ca atribu]iuni principale
CER SENIN
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în care am schimbat un motor pe timp de
iarn`, la temperaturi mult sub 0˚C, îns`,
indiferent de condi]ii, nu s-a pus vreodat`
problema s` nu ne îndeplinim atribu]iile în
timp util [i cu eficien]` maxim`. Niciodat`
o misiune nu a fost [i nu va fi amânat`
din cauza echipei tehnice”, ne-a asigurat
c`pitanul inginer Movileanu.
La locul de sta]ionare al celei mai recente aeronave C-130 Hercules varianta H,
recep]ionat` de For]ele Aeriene Române
la începutul anului 2007, l-am întâlnit,
chiar în „burta dihaniei”, pe veteranul
de vârst` al escadrilei, maistrul militar
principal D`nu] Filip, în prezent mecanic de bord instructor. Promo]ie 1979,
maistrul Filip a acumulat nu mai pu]in de
3.500 de ore de zbor pe aeronavele AN-

Locotenentul Marcel Petrov

24 [i AN-26, [i alte 3.200 de ore pe C-130.
Un record care cu greu va putea fi b`tut
de vreunul dintre colegii mai tineri ai lui
nea’ D`nu]. „Controlul func]ional al tuturor sistemelor [i instala]iilor avionului
mi-e mult mai familiar decât un mic dejun
împreun` cu familia. Instala]ia electric`,
de degivrare sau hidraulic` sunt mai prezente, în mintea mea, decât pozi]ia mobilierului din propria cas`. Hubloul îmi
]ine loc de televizor, iar muzica vine de
la motoare”, glume[te maistrul Filip, dar
gluma este serioas`. To]i mecanicii de
bord ai escadrilei sunt „modela]i” de mâinile [i priceperea lui nea’ D`nu]. E nevoie
de pasiune [i de sacrificiu pentru astfel de
performan]e. Cuvintele sunt, întotdeauna,
prea seci pentru a putea exprima o via]`
închinat` avia]iei în câteva fraze. Acum,
la final de carier`, r`mân sedimentate la
nivelul memoriei bucuriile, satisfac]iile,
mândria c` a realizat ceva în via]`. Ceva
de care poate fi mândru.

Concluzii
Cererile pentru participarea la
acest gen de misiuni de transport strategic sunt din ce în ce mai multe, iar
analizele efectuate la nivelul Alian]ei
au eviden]iat deficite în posibilit`]ile
de asigurare a transportului aerian. De
aceea, eforturile For]elor Aeriene Române pentru preg`tirea personalului
[i modernizarea avia]iei de transport
trebuie s` contribuie la îmbun`t`]irea
condi]iilor de executare a misiunilor
de c`tre contingentele na]ionale, în
orice teatru de opera]ii.
C`pitan Mircea BARAC
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SECURITATE

Protec]ia informa]iilor =
Protec]ia personal`
De[i, prin activitatea pe care o
desf`[oar` este, adeseori, privit` cu reticen]`, iar personalul încadrat cunoa[te
destule adversit`]i, în special datorit`
uzit`rii, f`r` excep]ii, a regulamentelor
[i instruc]iunilor în vigoare [i, mai mult,
datorit` dorin]ei de respectare întocmai
a con]inutului acestora, Sec]ia Protec]ie
Informa]ii Clasificate din cadrul Statului Major al For]elor Aeriene continu`
s` fie sprijinul activ, al fiec`ruia dintre
noi, în executarea atribu]iilor conform
standardelor.
“În demersul personalizat pentru
atingerea acestui deziderat –îndeplinirea
atribu]iilor func]ionale –, fiecare dintre
noi, indiferent de grad, func]ie sau corp
ierarhic de apartenen]` din punct de
vedere militar, trebuie s` con[tientiz`m
importan]a respect`rii prevederilor
legale referitoare la modul de eviden]`,
manipulare, gestionare [i de protec]ie
a datelor [i informa]iilor clasificate
na]ionale, NATO, UE [i echivalente”,
este de p`rere colonelul Florentin
}\mp`u, [eful sec]iei.
Pornind de la aceste premise, s-a
încercat, înc` de la înfiin]area primei
structuri de securitate în For]ele Aeriene, în anul 2003, schimbarea percep]iei
din obligativitatea existen]ei unei astfel
de structuri, în necesitatea fiin]`rii ei.
Sigur, în timp, structurile de securitate
[i-au demonstrat utilitatea, constituind
un instrument viabil, la îndemâna
comandan]ilor, pentru prevenirea [i
reducerea num`rului incidentelor de
securitate.
“În ceea ce prive[te Statul Major
al For]elor Aeriene, Sec]ia Protec]ie
Informa]ii Clasificate a reu[it constituirea
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(lec]ii-inform`ri) pentru preg`tirea de
specialitate, atât a personalului care
încadreaz` structurile de securitate,
cât [i a personalului militar [i civil din
For]ele Aeriene, [i s-au f`cut propuneri
concrete pentru îmbun`t`]irea celor
existente. Acest fapt s-a datorat, în principal, cre[terii volumului de documente
clasificate, proces`rii informa]iilor
clasificate în sistemele informatice [i de
comunica]ii [i, de asemenea, cre[terii
riscului producerii unor incidente de
securitate.
Buna coordonare dintre birourile
ce dau organizarea sec]iei a dus îns` la
prevenirea acestor evenimente, de cele
mai multe ori, ele r`mânând la stadiul
de premise.
“Colectivul nostru, datorit` coeziunii
[i preg`tirii profesionale deosebite, a
reu[it s` <<ung`>> toate mecanismele desf`[ur`rii, în condi]ii optime, a
activit`]ilor de protec]ie a informa]iilor
clasificate. De aceea, a[ vrea s` remarc
prezen]a vivace în dezvoltarea programelor noastre a personalului sec]iei:
locotenent-colonelul Ion Cr`ciun,
[eful Biroului Subregistru NATO, locotenent-colonelul Traian Leah, [eful
Biroului Protec]ie Fizic` [i Documente
Clasificate, [i subofi]erii de stat major

unui colectiv de speciali[ti bine preg`ti]i în
domeniu, cu militari având calitatea de
specialist clasa I, cu un feed-back pozitiv
din ce în ce mai pronun]at”, opineaz` locotenent-colonelul Ion Cr`ciun, [eful
Biroului Subregistru NATO.
De altfel, numai în cursul anului
2007, Sec]ia Protec]ie
Informa]ii Clasificate
a efectuat controale
de fond în domeniul
protec]iei informa]iilor
clasificate na]ionale,
NATO, UE [i echivalente la aproximativ 90%
din unit`]ile subordonate, reu[indu-se astfel
o bun` coordonare cu
personalul din teritoriu
[i datorit` aprofund`rii,
în cadrul controalelor,
mai întâi a elementelor
de îndrumare, [i apoi a
celor de control efectiv. Cu aceast` ocazie,
speciali[tii sec]iei au
Colonelul Florentin }\mp`u, [eful Sec]iei Protec]ia
verificat modul de imInforma]ii Clasificate din SMFA
plementare a politicilor
C`lin Giorgic`, Lauren]iu Baran,
de securitate [i au acordat sprijin pe linie
Mihai En`[el, Ion Mazîlu, Marcel
de specialitate structurilor subordonate,
Vlaicu, Daniel Lica, maistrul militar
în scopul aplic`rii unitare a m`surilor de
Ioan Lungu [i p.c.c Florentina Dosecuritate în For]ele Aeriene. De asemebre, Silvia B`ltescu, Adriana Zahanea, s-a precizat, cu termen de executare
ria [i Sabina B`loi. Un credit în plus
permanent, desf`[urarea [edin]elor de
a[ dori s` îl acord activit`]ii desf`[urate
preg`tire în domeniu, cu prezentarea
de maistrul militar principal Ioan
tuturor documentelor, regulamentelor,
Lungu, un om cu remarcabile calit`]i,
instruc]iunilor [i normelor.
un foarte bun profesionist, de la care cu
Concomitent cu aceste activit`]i, în
to]ii am avut ceva de înv`]at. Recenta sa
conformitate cu hot`rârile de guvern,
trecere în rezerv` îl pune în fa]a unor
cu instruc]iunile departamentale [i cu
noi provoc`ri în via]a civil`, dar cu
ordinele emise de e[aloanele superioare,
experien]a acumulat`, suntem convin[i
au fost elaborate aceste documentare
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c` va reu[i”, a concluzionat colonelul
Florentin }\mp`u.
Nu trebuie s` uit`m, atunci când
vorbim de coordonarea activit`]ii de
protec]ie a informa]iilor clasificate,
c` [i alte structuri î[i au partea lor de
contribu]ie la exprimarea cu succes
a unei conduite profesionale ridicate.
De aceea, vom aminti [i de eforturile
depuse de Biroul Sisteme Informatice Clasificate (COMPUSEC), prin
locotenent-colonelul Adrian Ni]u,
maiorul Gheorghe Barbu, maistrul
militar clasa a III-a Liviu Munteanu, sau cele ale Compartimentului
Protec]ie Personal [i Securitate Industrial` din cadrul Sec]iei Personal, unde
s-a remarcat plutonierul-adjutant
Nicu Cârstoiu.
Participarea României, ca membru
de drepturi depline al NATO, a adus
[i prezen]a documentelor emise de [i
c`tre aceast` structur`. Eforturile de
aliniere la aceste standarde s-au concretizat prin înfiin]area Biroului Subregistru NATO. De[i, ca în orice etap`
de pionierat într-un domeniu, au existat
inadverten]e, structura de securitate,
prin responsabilul cu protec]ia documentelor NATO, a reu[it coordonarea
cu succes a activit`]ilor desf`[urate
pentru implementarea m`surilor de

Logistica For]elor Aeriene din ]`rile NATO
La sfâr[itul lunii octombrie
2007 a avut loc la Praga, Cehia,
Reuniunea Comitetului pentru
Logistica For]elor Aeriene din
]`rile NATO.
Scopul acestei reuniuni a fost
în]elegerea comun` a aspectelor
logistice din perspectiva NATO,
prezentarea dezvolt`rilor ac-

tuale în domeniul logistic,
opera]iile curente [i planurile de
viitor, schimbul de experien]` [i
discu]ii tehnice.
Cu ocazia
conferin]elor
au fost f`cute prezent`ri [i
s-au purtat discu]ii referitoare la: • preg`tirea For]ei de
R`spuns a NATO; • rezultatele [i lec]iile înv`]ate cu ocaCER SENIN
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securitate specifice, preg`tirea personalului [i elaborarea documentelor necesare
aviz`rii de securitate [i autoriz`rii Compartimentelor Documente Clasificate s`
gestioneze documente NATO din unit`]i
care pun la dispozi]ie for]e [i mijloace
pentru îndeplinirea unor misiuni în cadrul
Alian]ei Nord-Atlantice.
Categoric, în activitatea Sec]iei
Protec]ie Informa]ii Clasificate din cadrul
Statului Major al For]elor Aeriene exist`
[i activit`]i [i etape ce se cer îmbun`t`]ite.
Ca de exemplu, imposibilitatea temporar` a
achizi]ion`rii, datorit` legisla]iei în vigoare,
prin Departamentul pentru Armamente, a
sistemelor integrate de securitate destinate
pentru unit`]i din cadrul
programului SCCAN, fapt
ce poate determina întârzierea autoriz`rii [i intr`rii
în exploatare a acestui
sistem.
„De asemenea,
mi-a[ dori pentru viitorul apropiat o pliere a
cerin]elor regulamentelor
[i instruc]iunilor pe starea
de fapt existent` la fiecare
structur` în parte, trecerea la un nivel superior
din punctul de vedere al
dot`rii cu sisteme infor-

zia exerci]iilor desf`[urate în
anul 2007; • exerci]iile care se
vor desf`[ura în anul 2008; •
concep]ia aliment`rii cu carburant a for]elor dislocate în
Afganistan [i problemele întâmpinate pe parcursul contract`rii,
aprovizion`rii, transportului [i
depozit`rii combustibilului; •
structurile implicate în realizarea transportului strategic, modul de planificare a mijloacelor
[i a aeroporturilor în vederea
desf`[ur`rii cu eficien]` a acestor activit`]i.
Au fost prezentate, de asemenea, aspecte generale privind
conceptul de evacuare aeromedical`, cooperarea cu Rusia în
domeniul logistic, transformarea
Statului Major al Componentei
Aeriene Ramstein, ini]iativele
de transport strategic SALIS [i
SAC.
În concluzie, activitatea a
reprezentat o bun` oportunitate
de cunoa[tere a transform`rilor
[i cerin]elor NATO în domeniul
logistic, permi]ând analizarea domeniilor deficitare [i modalit`]ilor
de eliminare a acestora.
Comandor
ing. Marian VOICU

matice dar, mai ales, con[tientizarea, de
c`tre întreg personalul militar [i civil, a
faptului c`, a proteja o informa]ie clasificat` înseamn`, aproape întotdeauna, a te
proteja pe sine,” ne declar`, în \ncheiere,
colonelul Florentin }âmp`u, [eful
sec]iei.
Cu to]ii suntem con[tien]i de acest
lucru. R`mâne îns` s` acord`m o mai
mare aten]ie eviden]ei, mânuirii [i, desigur, protej`rii informa]iilor clasificate,
s` încerc`m s` cunoa[tem cât mai exact
cerin]ele normelor specifice.
Plutonier-major Sorin S~FTOIU

Sistem de interceptare a rachetelor
|n cadrul testelor finale ce au avut loc \n poligonul de teste
White Sands, New Mexico, compania Raytheon a demonstrat
fiabilitatea [i constan]a noului sistem de detectare [i urm`rire a
rachetelor balistice, \nc` din faza ini]ial` de lansare a acestora.
Sistemul, denumit NCADE (Network Centric Airborne Defense
Element), va fi utilizat \n detectarea rachetelor cu raz` mic` [i medie de ac]iune [i va constitui o prioritate \n dezvoltarea segmentului
respectiv, datorit` costurilor reduse de produc]ie dar, mai ales,
datorit` fazei incipiente de receptare a rachetelor.
Sistemul poate fi folosit at#t de la sol, c#t [i de pe sisteme
aeropurtate.

Alimentare aerian`
pentru UAV-uri
“Prin folosirea noului
sistem de alimentare \n aer
a UAV-urilor, putem cre[te
durata [i raza de ac]iune a aces-

tora, dar [i reduce timpul de
r`spuns la anumite cerin]e”, a
declarat David Reily, directorul

programului AAR (Automated
Aerial Refueling). Scopul programului este dezvoltarea [i
demonstrarea capacit`]ii avioanelor nepilotate de a se putea
apropia, \n condi]ii de perfect`
siguran]`, de canistrele avionului de realimentare. Sistemul,
care include un computer de
control al zborului, a reu[it
deja s` fac` fa]` testelor, element demonstrat de un UAV
model Learjet care a g`sit [apte
pozi]ii de re\nc`rcare \n spatele
canistrelor aflate pe un Boeing
KC-135R.
Plutonier major
Sorin S~FTOIU
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ÎNV~}~MÂNT
PROFESSIONAL QUALIFICATION
IN INTERNATIONAL MILITARY
ESTABLISHMENTS
Given the current status of
Romania as a full member of the
most powerful military organization – NATO – the quality of
individual professional skills is essential. This is why advanced studies in a military institution abroad
have become both an unequivocal
necessity and a utility.
US Air Forces’ Command and
Staff College is one of those establishments which Romanian ofﬁcers in service with the Air Forces
may attend in order to improve
their professional qualiﬁcations.

SPECIALIZAREA PROFESIONALĂ
ÎN INSTITUŢII
MILITARE INTERNAŢIONALE

studen]ilor, prin provocarea acestora de a
gândi obiectiv [i de a exersa întrebuin]area
unei combina]ii de instrumente analitice [i
practice necesare liderilor militari [i civili.
Absolven]ii C.C.S.M. sunt educa]i în profesia armelor, punându-se accentul pe arta

În contextul în care ]ara noastr` este parte cu drepturi depline a celei mai
puternice organiza]ii militare – NATO –, calitatea presta]iei profesionale
dobânde[te o importan]` deosebit`.
Programele interna]ionale, având ca scop armonizarea institu]ional` [i
curricular`, au oferit posibilitatea dezvolt`rii profesionale celor care au
urmat cursuri \n institu]ii militare din str`in`tate [i, totodat`, au adus o
contribu]ie major` la modernizarea înv`]`mântului militar românesc sub
aspecte cum ar fi: oferta educa]ional`, cultura institu]ional`, mentalitatea
personalului, practicile manageriale [i dezvoltarea bazei materiale.

Colegiul de Comand` [i Stat
Major al For]elor Aeriene ale
SUA – considera]ii generale
Una dintre institu]iile pe care ofi]erii
din For]ele Aeriene Române o pot frecventa, în vederea compatibiliz`rii calit`]ii propriei presta]ii profesionale, este Colegiul
de Comand` [i Stat Major al For]elor
Aeriene ale SUA.
Colegiul de Comand` [i Stat Major
(C.C.S.M.) al For]elor Aeriene ale SUA
reprezint` o institu]ie de înv`]`mânt militar
profesional de nivel intermediar,
ce preg`te[te ofi]eri superiori din
toate categoriile de for]e, ofi]eri
interna]ionali (de regul` cu grad
minim de maior sau echivalent)
[i cet`]eni americani civili pentru
a ocupa func]ii de r`spundere în
structurile militare [i civile ale
guvernului SUA.
Pentru ofi]erii interna]ionali
exist` un curs preg`titor, ce are
ca scop acomodarea acestora cu
cerin]ele academice specifice
C.C.S.M., dezvoltarea deprinderilor de comunicare oral` [i în
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scris în limba englez`, cunoa[terea sistemului
politic, juridic, economic, social [i militar al
SUA, cunoa[terea rolului mass-media [i al
religiei în societatea american`. Prelegerile,
desf`[urate în mod centralizat, sunt urmate
de dezbateri în sala de clas` [i de lucr`ri scrise elaborate de cursan]i. Cursul se încheie cu
o c`l`torie de studii în capitala SUA, în cadrul
c`reia sunt vizitate Congresul American, Pentagonul, Curtea Suprem` de Justi]ie a Statelor
Unite, obiective istorice [i culturale.
Programa de înv`]`mânt a C.C.S.M. încurajeaz` dezvoltarea abilit`]ilor cognitive ale

operativ` [i întrebuin]area puterii aeriene [i
spa]iale în cadrul campaniilor întrunite.

C.C.S.M. – admitere [i organizare
Programul de \nv`]`m#nt la zi dureaz`
10 luni. Sunt [colariza]i studen]i din For]ele
Aeriene, Garda Aerian` Na]ional` [i Rezerva For]elor Aeriene, For]ele Terestre,
For]ele Navale [i Corpul de Infanterie
Marin` ale SUA, ofi]eri interna]ionali [i
angaja]i civili din agen]iile selec]ionate ale
guvernului federal. Pentru a fi admi[i \n programul de „Master \n {tiin]` [i Art` Militar`
Opera]ional`”, ofi]erii interna]ionali
trebuie s` \[i echivaleze studiile
\n ]ara de origine prin intermediul
unui institut independent de evaluare [i echivalare academic` agreat
de Universitatea For]elor Aeriene
ale SUA. Ofi]erii rom#ni care doresc s` se \nscrie \n programul de
masterat trebuie s` prezinte pentru
echivalare diploma de bacalaureat,
diploma de absolvire a [colii de
ofi]eri (institut, academie de categorie de for]e), diploma de absolvire a
unui institut de \nv`]`m#nt superior
militar sau civil \n original [i copii
ale acestora, traduse [i legalizate.
Totodat`, ace[tia trebuie s` sus]in`
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testul de competen]` lingvistic` TOEFL
(Test Of English as a Foreign Language) [i s` ob]in` un scor minim de 82
de puncte \n cazul test`rii la calculator.
Ofi]erii interna]ionali care nu \ndeplinesc
cerin]ele de admitere \n programul de
master, sau nu doresc acest lucru, au
posibilitatea particip`rii la cursuri [i, \n
condi]iile ob]inerii unei medii de absolvire
de 2,7 sau mai mare, vor absolvi cursurile
la zi ale C.C.S.M. f`r` a ob]ine titlul de
master. Pentru a ob]ine titlul de master,
to]i ofi]erii \nscri[i \n program trebuie s`
parcurg` \ntreaga program` de \nv`]`m#nt
[i s` ob]in` o medie de absolvire cuprins`
\ntre 3,00 [i 4,00.
Cei trei decani ai C.C.S.M. – decanul
pentru \nv`]`m#nt [i programe de studii,
decanul pentru problemele studen]ilor [i
sprijinul \nv`]`m#ntului [i decanul pentru
\nv`]`m#nt la distan]` – asigur` conducerea la nivel academic a corpului profesoral
[i studen]esc. Decanul pentru \nv`]`m#nt
[i programe de studii, asistat de prodecanul pentru probleme academice [i
prodecanul pentru opera]ii, coordoneaz`
integrarea con]inutului programei principale de \nv`]`m#nt [i direc]ioneaz` planificarea [i implementarea programelor
de \nv`]`m#nt ale celor trei Catedre – Securitate Interna]ional` [i Studii Militare,
Studii privind Opera]iile |ntrunite, Studii
privind Arta Conducerii (Leadership), Comenzii [i Comunic`rii – [i Directoratului
pentru Studii Specializate. Decanul pentru
\nv`]`m#nt distribuit la distan]` r`spunde
de planificarea, organizarea [i distribuirea
instruc]iunilor referitoare la programul de
\nv`]`m#nt f`r` frecven]` prin intermediul
Catedrelor [i Departamentului Opera]ii.
Decanul pentru problemele studen]ilor [i
sprijinul \nv`]`m#ntului coordoneaz` activitatea studen]ilor [i r`spunde, \mpreun`
cu comandantul Escadrilei 21 Studen]i,
de s`n`tatea, moralul [i bun`starea
studen]ilor [i a familiilor acestora.
Forma principal` de instruire \n cadrul
programului de \nv`]`m#nt la zi const`
\n prelegeri sus]inute \n mod centralizat
\n aula C.C.S.M. (1–2 ore) [i seminarii/
dezbateri (2–3 ore), desf`[urate \n s`li de
clas` dotate cu televiziune cu circuit \nchis,
calculator, imprimant` de re]ea, copiator [i
aparatur` multimedia. Studen]ii au posibilitatea conect`rii la Internet [i la re]eaua Intranet a Colegiului [i Universit`]ii For]elor
Aeriene ale SUA. |n mod individual,
studen]ilor li se asigur` un num`r de peste
100 de c`r]i pentru studiu [i un laptop, folosit pentru accesarea bibliografiei on-line,
accesarea contului de e-mail [i a orarului
zilnic, precum [i pentru sus]inerea examenelor [i \ntocmirea lucr`rilor de cercetare.
Totodat`, studen]ii au acces la Biblioteca
Universitar`, la re]eaua de televiziune a
Pentagonului [i re]eaua de televiziune
cu circuit \nchis a Universit`]ii, unde
au posibilitatea urm`ririi \nregistr`rilor
prelegerilor sus]inute \n aul` sau a altor
emisiuni cu caracter instructiv.
CER SENIN
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Evaluarea instruirii
Fiecare curs se \ncheie cu sus]inerea
unui examen scris, sub form` de eseu, a
c`rui lungime este strict limitat` (de regul`,
5 sau 6 pagini). Examenele sunt
de mai multe tipuri: examen
preg`tit acas` (\ntr-un interval
de 2–5 zile) [i examen sus]inut
\n clas` cu c`r]ile deschise/
\nchise (\ntr-un interval de 4 ore
pentru studen]ii din programul
de masterat, [i 8 ore pentru
restul studen]ilor). Fiecare
student este evaluat individual,
nota acordat` av#nd caracter
confiden]ial. Un accent deosebit se pune pe descurajarea plagiatului [i promovarea liber` a
ideilor [i opiniilor personale ale
studen]ilor. Totodat`, studen]ii
sus]in prezent`ri orale (briefing-uri) pe cerin]e tematice
specifice, \ntr-un interval de timp strict
limitat.
La sf#r[itul cursurilor, fiecare student
are de preg`tit o lucrare de cercetare pe
diferite teme, \n volum de 25–30 pagini pentru studen]ii din programul de masterat, [i
de 5 pagini pentru restul studen]ilor.

Alte programe [i activit`]i
Comandant’s Specials (Prelegerile
Comandantului). Aceste prelegeri speciale
au o contribu]ie deosebit` la programa de
\nv`]`m#nt de zi, prin oferirea posibilit`]ii

Athletic Program (Programul de
preg`tire fizic`) este destinat \mbun`t`]irii
calit`]ii vie]ii studen]ilor [i cadrelor didactice, prin crearea [i men]inerea unui
mediu ce promoveaz` \ntre]inerea s`n`t`]ii

personale, fitness-ul [i dezvoltarea profesional`. Programul ajut` \ntregul personal s` \ndeplineasc` baremele testului de
preg`tire fizic` anual [i, totodat`, faciliteaz`
interac]iunea social` [i comportamentul
de echip` prin organizarea diferitelor
competi]ii sportive; el include participarea
obligatorie a studen]ilor [i a cadrelor didactice la activit`]ile sportive planificate \n
cadrul orarului zilnic al C.C.S.M., precum [i
competi]ii de jocuri sportive \ntre diferitele
structuri ce-[i desf`[oar` activitatea \n Baza
Aerian` Maxwell.
Spouse Program (Programul pentru
so]ii). Acest program ajut` familiarizarea so]iilor studen]ilor cu experien]a
C.C.S.M., inform#ndu-le despre cerin]ele
academice ale colegiului [i evenimentele
curente din cadrul Departamentului de
Ap`rare al SUA [i din zona unde locuiesc
(Montgomery, Alabama). Participarea este
voluntar`, iar scopul [i direc]iile programului sunt stabilite de so]iile studen]ilor,
reprezentan]ii Universit`]ii For]elor Aeriene [i ai comunit`]ii din Montgomery.
Activit`]ile cu caracter social au ca
scop stabilirea unor rela]ii deschise, fire[ti,
\ntre studen]i, familiile acestora [i comanda
C.C.S.M. [i corpul didactic. Un rol important este acordat familiei, a c`rei prezen]`
al`turi de student este considerat` a fi un
factor ce favorizeaz` \nv`]area. Totodat`,
studen]ii se implic` \n via]a comunit`]ii
locale prin desf`[urarea unor activit`]i
cum ar fi: promovarea meseriei de militar
\n [colile din localitate, \ndrumarea tinerilor cerceta[i, participarea la activit`]i \n
sprijinul veteranilor de r`zboi, asigurarea
securit`]ii pe stadioane la jocurile de fotbal,
acordarea de ajutor pentru construirea de
locuin]e persoanelor afectate de calamit`]i
naturale sau a celor cu posibilit`]i materiale
reduse etc.

studen]ilor [i cadrelor didactice de a
interac]iona cu lideri din domeniul politic,
economic [i militar. Invita]ii personali ai
comandantului C.C.S.M. includ membri
ai Congresului American, ambasadori [i
personalit`]i de v#rf militare [i civile din
cadrul Departamentului de Ap`rare al SUA,
[efii categoriilor de for]e [i comandan]ii
Serviciu operativ
comandamentelor func]ionale. la FPS

Locotenent-comandor
Mircea PETRESCU
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Aircraft Automatic Pilots –
conceiving and development
The need for some devices
to maintain aircraft trajectory not
requiring pilot intervention when
external disturbances could cause
changes in the ﬂying course (wind
blasts, for instance) appeared as
an essential requirement from
the very beginning of ﬂying machines.
The ﬁrst system of the kind
was conceived by Lawrence
Burst Sperry (1892-1923), son of
the well-known American physicist-inventor Elmer Ambrose
Sperry, who also created the ﬁrst
gyrocompass – a revolutionary
mechanism which they mounted
on several American ships.

Pilotul automat în avia]ie –
apari]ie [i dezvoltare
În dorin]a omului de a zbura mai sus,
mai repede, mai departe, folosindu-se de
cele mai noi cuceriri ale [tiin]ei [i tehnicii,
avia]ia s-a dezvoltat [i continu` s` se dezvolte într-un ritm f`r` precedent, punând
în centrul preocup`rii oamenilor de [tiin]`
g`sirea de noi metode, formule [i combina]ii
care s`-i permit` s` reziste marilor exigen]e
ale viitorului, atât ca arm`, cât [i ca mijloc
de locomo]ie aerian`.
Astfel, necesitatea existen]ei unor mijloace de men]inere a traiectoriei aeronavei
în zbor, în cazul apari]iei unor perturba]ii
externe care ar putea conduce la modificarea acesteia (de exemplu rafale de
vânt), f`r` a fi necesar` interven]ia
pilotului, a ap`rut înc` de la începuturile avia]iei.
Primul sistem de acest fel a fost
conceput la începutul secolului trecut de americanul Lawrence Burst
Sperry (1892–1923), fiul cunoscutului inventator Elmer Ambrose
Sperry, creatorul, printre altele, al
giro-busolei instalate la bordul mai
multor nave americane.
Lawrence a început s` fie interesat de avia]ie înc` din adolescen]`, în 1909 a construit [i testat
un aeroplan împreun` cu fratele
s`u, Elmer Jr., iar în 1913 a devenit cel mai tân`r pilot brevetat
din Statele Unite, când a absolvit
[coala de avia]ie a pionierului
avia]iei americane Glenn Curtiss
de la Hammondsport, New York. În acea
perioad`, Curtiss lucra la realizarea unui
hidroavion pentru U.S. Navy, iar în acela[i
atelier, Lawrence Sperry a început lucrul la
un sistem de stabilizare giroscopic` a aeronavei în zbor, care s` permit` men]inerea
traiectoriei în orice situa]ie.

30

Sperry era preocupat de tendin]a unei biciclete sau motociclete de a-[i p`stra pozi]ia vertical` cât` vreme aceasta se afla în mi[care.
Principiile efectului giroscopic erau destul
de cunoscute în acea vreme, dar nu existase
nici o încercare de a le utiliza la bordul aeronavelor.
Sperry a pornit de la ideea c` dac` cele trei
axe ale aeronavei – ruliu, tangaj [i gira]ie – pot
fi conectate la stabilitatea unui giroscop, atunci
ar putea fi realizat un sistem de control automat
al zborului, care s` nu necesite interven]ia pilotului. Un giroscop în rota]ie ar putea men]ine
orientarea ini]ial` a aeronavei.

Practic, tân`rul inventator a f`cut conexiunea între suprafe]ele de comand` [i trei
giroscoape, permi]ând introducerea de corec]ii
func]ie de devia]ia dintre direc]ia de zbor
[i set`rile ini]iale ale giroscopului, sistemul
efectuând mecanic ceea ce un pilot face din
instinct.

Giroscoapele lui Sperry erau proiectate
pentru a men]ine suprafe]ele de comand`
“pe zero”, cu excep]ia cazului în care era
necesar` o ac]iune corectiv`. Transmiterea
comenzilor corective necesita o conexiune
mecanic` cu suprafe]ele de comand` – o
problem` destul de spinoas`, întrucât, în
acea vreme, sistemele de comand` difereau de la un constructor la altul. Aceast`
problem` avea s` fie surmontat` cu timpul
prin adaptarea sistemului Deperdsussin
(SPAD), cu man[` central` care antrena
eleroanele [i profundoarele, respectiv
palonierele pentru comanda direc]iei,
sistem utilizat [i în prezent de majoritatea
avioanelor.
De asemenea, giroscoapele sistemului
lui Sperry aveau nevoie de energie electric` pentru antrenare la o tura]ie de 7.000
rota]ii/min. Curentul electric era
ob]inut de la un generator antrenat de curentul de aer.
Întreg dispozitivul lui Sperry
cânt`rea doar 18 kg [i avea dimensiunea de 55 x 55 x 35 cm.
În construc]ia [i testarea sistemului s`u, Lawrence Sperry a
fost supervizat de locotenentul
Patrick Bellinger, din U.S. Navy.
Sistemul a fost instalat la bordul
unui hidroavion Curtiss C-2.
În cursul testelor, a rezultat c`
pozi]ia de „zero” a direc]iei trebuia
s` compenseze cuplul motor, iar
cea a eleroanelor trebuia ajustat`
func]ie de pozi]ia centrului de
greutate al fiec`rui avion.
Confirmarea public` a
genialit`]ii sistemului conceput
de Lawrence Sperry avea s` vin`
în ziua de 18 iunie 1914, când
avionul Curtiss C-2 echipat cu sistemul lui
Sperry a participat la concursul siguran]ei
la bordul aeronavelor, organizat în Fran]a,
pe malurile Senei, [i la care au luat parte 57
de avioane. Aeronava, avându-i la bord pe
Sperry [i pe mecanicul s`u francez, Cachin,
a demonstrat asisten]ei capabilitatea de a
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zbura orizontal f`r` ca pilotul s` ac]ioneze
comenzile, ba mai mult, s` compenseze
deplasarea celor doi de-a lungul aripii avionului, f`r` ca cineva s` mai fie în cabin`.
Ulterior, Sperry a demonstrat militarilor
francezi capabilitatea avionului de a efectua
decolarea [i aterizarea neasistate.
Sperry a mai r`mas în analele avia]iei [i
pentru inventarea unor aparate de bord care
s` permit` avioanelor s` zboare practic f`r`
vizibilitate, precum orizontul artificial sau
indicatorul de viraj [i înclinare – folosite [i
în prezent, realizarea primului tren de aterizare escamotabil pentru avioane amfibii sau
a torpilei aeriene (de fapt o bomb` ghidat`,
denumit` “Gândacul”), care utiliza un
sistem de ghidare Sperry-Kettering. Acest
sistem a fost perfec]ionat de germani în
cursul celui de-al Doilea R`zboi Mondial [i
utilizat la bordul bombei zbur`toare V-1.
La moartea sa, în 1923, Lawrence
Sperry de]inea 23 de brevete de inven]ie.

Odat` cu evolu]ia avia]iei [i apari]ia
zborurilor pe distan]e mari, utilizarea unui
sistem pentru men]inerea rutei de zbor a
devenit foarte important`.
În deceniile ce au urmat, mai ales dup`
cel de-al Doilea R`zboi Modial, sistemele
de stabilizare automat` au devenit parte
integrant` a majorit`]ii avioanelor militare [i
civile, fiind cunoscute generic sub denumirea
de “pilot automat”.
Pilo]ii automa]i de pe avioanele moderne
pot acoperi o mare parte a fazelor zborului.
În unele cazuri, acestea înglobeaz` sisteme
automate de evitare a coliziunii aeriene
– TCAS (Traffic Alert and Collision Avoidance
System), astfel încât, de multe ori, pilotul
automat este o component` integrant` a
sistemului de conducere a zborului (FMS
- Flight Management System).
Dac` primii pilo]i automa]i erau o
construc]ie mecanic`, cei moderni, mai ales
cei de pe avioanele cu sistem de comenzi
fly-by-wire (FBW), folosesc un software de
control al comenzilor care poate \ncorpora [i
controlul trac]iunii motoarelor (când acestea
sunt echipate cu sistem de control complet
digital – FADEC).
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Pilotul automat modern preia pozi]ia avionului [i atitudinea acestuia de la un sistem de
ghidare iner]ial. Sistemele iner]iale, bazate pe
giroscoape (mecanice sau laser), pot determina apari]ia unor erori în indicarea datelor
de pozi]ie. Corectarea se realizeaz` prin procesarea semnalelor, utilizând în majoritatea
cazurilor un filtru Kalman cu [ase dimensiuni
(ruliu, tangaj, gira]ie, altitudine, latitudine [i
longitudine). Erorile pot deveni cu atât mai
importante, cu cât zborul se desf`[oar` pe
distan]e mai mari. Pentru monitorizarea [i
corectarea erorilor mai sunt folosite mijloace
de radionaviga]ie, precum echipamente de
m`surare a distan]ei (DME – Distance Measuring Equipment) [i receptoare GPS.
Pilo]ii automa]i moderni au [i func]iuni
de asistare în unele etape ale ateriz`rii. Tipurile de ateriz`ri asistate de instrumente
sunt definite de Organiza]ia Avia]iei Civile
Interna]ionale – ICAO, func]ie de nivelul de
vizibilitate necesar [i de gradul în care poate
fi automatizat` aterizarea, f`r` a necesita
interven]ia pilotului.
Datorit` rezolv`rii unor asemenea probleme care conduc la u[urarea muncii pilotului
[i, \ndeosebi, datorit` posibilit`]ii de a readuce
avionul \n zbor orizontal, inclusiv din zbor pe
spate, \n timp foarte scurt, prin simpla a[ezare
a man[ei \n pozi]ie neutr` [i ap`sare pe buton,
acest pilot automat este din ce \n ce mai intens
folosit pe avioanele supersonice.
Avioanele mari de bombardament [i cele
de transport sunt echipate cu pilot automat.
Spre deosebire de pilotul automat al avioanelor de v#n`toare supersonice, unde agregatul
completeaz` ac]iunile pilotului, la avioanele
grele pilotul automat este destinat pentru
\nlocuirea complet` a unor opera]iuni pe care
le execut` pilotul sau navigatorul. Spre exemplu, pilotul automat al avioanelor de transport
poate executa: zborul automat al avionului
dup` loxodrom` sau ortodrom`, viraje cu
unghiuri comandate, compensarea profundorului, picaje [i cabraje cu unghiuri diferite,
alte opera]iuni de comand`, de compensare [i
de stabilizare a zborului. De asemenea, pilotul
automat al avioanelor de transport este cuplat
[i cu alte sisteme automate de naviga]ie, cu
cele de aterizare f`r` vizibilitate. El \nlocuie[te
cu mult` precizie ac]iunea pilotului \n diferite
situa]ii de zbor.
Un mare num`r de firme specializate din
fosta Uniune Sovietic`, SUA, Anglia, Japonia,
Fran]a [i alte ]`ri experimenteaz` cele mai
moderne sisteme de pilotare pentru avioanele
de transport civile [i militare, printre care [i
pilo]ii automa]i autoreglabili cupla]i direct \n
sistemul electronic de radioaducere, contribuind \n acest fel la m`rirea siguran]ei zborului
pentru avioanele de curs` lung` [i cele care
execut` misiuni speciale.
|n prezent, se \ntrev`d mari perspective
privind perfec]ionarea acestor sisteme automate, care s` substituie c#t mai mult munca omului \n pilotarea avionului, \n scopul de a r`m#ne
pilotului mai mult timp pentru rezolvarea unor
probleme mai importante de naviga]ie aerian`
[i de ducere a ac]iunilor de lupt`.
Inginer D`nu] VLAD

Proiectul Taranis
Numit astfel dup` vechiul zeu celtic al
tunetului, programul Taranis are ca finalitate producerea unui avion nepilotat cu
reac]ie, de m`rimea unui elicopter Hawk,
care s` prezinte drept principale caracteristici viteza, detectarea sa cu greutate,

lansarea unor categorii diversificate de
armament, precum [i posibilitatea de a se
ap`ra, at#t \mpotriva altor avioane ghidate,
c#t [i \mpotriva celor pilotate. Programul
face parte din conceptul Ministerului
Ap`r`rii din Marea Britanie de a folosi astfel de aparate ca avioane de bombardament
ghidate \n zone de lupt` sau \n sus]inerea
altor aeronave precum Eurofighter Typhoon sau Joint Strike Fighter.

AN-148 – viitorul transportului
de echipamente [i VIP
Performan]e \nalte, compartimentare elegant` pentru pasageri, pliere pe
cerin]ele unui zbor modern, flexibilitate
pentru diverse condi]ii de operare a
zborului, u[urin]a execut`rii serviciilor de
mentenan]` – acestea sunt atuurile noului
avion de transport cu reac]ie AN-148.
Conceput sub amprenta unei cooper`ri
interna]ionale, cu noi tehnologii \n ceea
ce prive[te aliajele folosite sau designul
utilizat, AN-148 este dorit de avia]ia militar`

rus` \n scopul efectu`rii transporturilor
militare de echipament sau de VIP.
Astfel, a fost deja comandat un num`r
de 50 de aeronave, urm#nd ca acestea s`
sufere mici modific`ri, \n special referitoare
la recompartimentare, \n scopul destin`rii
[i transportului de echipamente speciale.
Plutonier-major Sorin S~FTOIU
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s-a pensionat, a pilotat 24 de tipuri de aparate de zbor (inclusiv
avioanele ce au apar]inut fostului rege Mihai), acumul#nd peste
8.600 de ore de zbor.
Este recunoscut` \ntre primele femei-instructor de zbor din
Rom#nia [i \nt#ia femeie \ncadrat` \n Avia]ia Militar`! I s-a spus
“Cr`iasa |n`l]imilor”, at#t pentru frumuse]ea ei fizic` [i moral`,
c#t, mai ales, pentru curajul [i destoinicia ei.
“Sunt prima aviatoare brevetat` dup` r`zboi. Am zburat avioanele regelui Mihai I, un YR Gotha, iar mai t#rziu un Policarpov
Po-2 Yrimih, avion rusesc. De asemenea, sunt prima femeie care
a zburat \n Avia]ia Agricol`, \nc` din 1966. Aerodromul a fost
mult` vreme casa mea. M-am antrenat s` devin instructor de zbor
pe un IAR-27, un avion foarte <<n`r`va[>>, foarte greu pentru
for]ele mele. M` <<fura>> la decolare [i trebuia s` fiu extrem de
atent`, s` am reflexe bune. Am urmat antrenamente pe alte tipuri
de avioane, dar [i cursuri teoretice. Am instruit aproximativ 250
de tineri, care au primit brevet de pilot datorit` acestor m#ini de
femeie. Am iubit zborul, dar [i zborul m-a iubit pe mine. Ce pot

V-a]i \ntrebat vreodat`: ce i-a[ putea oferi unei octogenare
pentru a-i aduce pu]in` bucurie \n suflet?
|n Bucure[ti, pe Bulevardul Eroilor, aproape de Universitatea
Na]ional` de Ap`rare, locuie[te, la parterul unui bloc, o renumit`
doamn` a Avia]iei Rom#ne. Cet`]enii Capitalei au remarcat-o la
manifest`rile na]ionale desf`[ur#nd larg Tricolorul, semn c` inima
ei a b`tut [i bate mereu pentru ]ar`. A]i recunoscut-o, probabil,
din aceste r#nduri pe Ruxanda Agache-Mihe[. Ei bine, oferi]i-i
doamnei Ruxanda un ICAR [i ve]i vedea \n ochii d#nsei lacrimi
de bucurie.
Se zice c` oamenii care v`d lumina zilei odat` cu s`rb`torirea
Na[terii M#ntuitorului vor fi mereu plini de noroc. A[a s-a \nt#mplat
[i cu doamna Sanda. Evenimentul a avut loc cu 80 de ani \n urm`,
\ntr-o familie cu [ase copii din comuna Vii[oara, jude]ul Vaslui.
Din 1948, c#nd a ie[it la simpl` comand` – prima dintre fete
[i a 15-a dintre b`ie]i din cei 80 de cursan]i – p#n` \n 1978 c#nd
Colegii şi prietenii au fost alături de doamna Sanda
la aniversarea vârstei de 80 de ani

Liderul Forţelor Aeriene,
generalul-locotenent Constantin
Croitoru, a felicitat-o pe
aviatoarea Ruxanda AgacheMiheş cu ocazia împlinirii
vârstei de 80 de ani

s` spun c#nd am 16 ateriz`ri for]ate, executate toate f`r` vreun
avion sau vreun os rupt? Mul]umesc lui Dumnezeu! Mi-am realizat
via]a. Sunt at#]ia pilo]i c`rora le-am dat aripi, am salvat oameni de
la pr`bu[iri, am trecut mun]ii cu un monomotor. C#nd eram pilot
la Avia]ia Sanitar`, \n anii 1960–1965, am lansat medicamente, ser
[i s#nge pentru maternit`]ile [i spitalele greu accesibile. De multe
ori eram obosit` sau fl`m#nd`, \ns` ideea de a salva vie]i \mi d`dea
o putere de care nu eram con[tient`. Mergeam unde era nevoie,
unde mi se d`dea ordin de misiune” – sunt doar c#teva din ideile
pe care le rememoreaz` oric#nd, cu mare pl`cere, aviatoarea
Ruxanda Agache-Mihe[.
|ns` dedica]ia [i dragostea pentru avia]ie nu s-au limitat nici
pe departe la at#t. |ncep#nd din anul 1990 a fost aleas` membru
\n Comitetul de conducere al filialei A.R.P.I.A. (Asocia]ia Rom#n`
pentru Propaganda [i Istoria Aeronauticii) din Bucure[ti.
Acum, Ruxanda Agache-Mihe[ \[i deap`n` amintirile,
adesea \n compania fo[tilor s`i elevi, care, dup` 45–50 de ani,
tot “doamn` instructoare” \i zic. Pre]uirea de care se bucur` \n
r#ndul aviatorilor s-a v`zut \n data de 15 decembrie 2007 c#nd,
\n Sala de festivit`]i a Muzeului Militar Na]ional – Bucure[ti,
o mul]ime de aviatori mai tineri sau mai \n v#rst` au venit s-o
s`rb`toreasc` a[a cum se cuvine [i s`-i ureze un sincer “La Mul]i
Ani!” cu ocazia \mplinirii a 80 de ani de via]`.

La Mulţi Ani!
C`pitan Mircea BARAC

32

CER SENIN

Nr. 1 (96)

2008

LEGENDE ALE AVIA}IEI ROMÂNE

PRIN}UL GEORGE VALENTIN BIBESCU (1880–1941)
Legends of Romanian Aviation
PRINCE GEORGE VALENTIN
BIBESCU (1880-1941)

Anul 1905. Curtea Uzinei de Gaz de pe C#mpia
Filaretului. Balonul “Rom#nia” este preg`tit
pentru ascensiune. |n prim-plan prin]ul George
Valentin Bibescu, \n uniforma cafeniu-neagr` a
voluntarilor din Regimentul 2 Artilerie “General
de divizie Gheorghe Manu”

The background at the end
of 19th and beginning of the
20th centuries allowed many
Romanian liberal young men
and women to make a signiﬁcant contribution to Romanian
Kingdom development and acknowledgment beyond national
borders. Among them, a person
of considerable prominence
called attention: Prince George
Valentin Bibescu, son of Gheorghe Bibescu, a noteworthy representative of an old aristocrat
family, and Countess Caraman
Chimay, Marie Henriette Valentine, an assumptive niece of
Napoleon Bonaparte.

tr` (1909), ob]inerea primului
Bibescu \n ceea ce prive[te contribu]ia
brevet interna]ional de pilot
sa la dezvoltarea [i afirmarea aeronauticii
(brevetul cu nr. 20 al Aeroclurom#ne.
bului Fran]ei), \nfiin]area {colii
|n anul 1927, prin]ul George Valentin
de pilotaj de la Cotroceni, a Ligii
Bibescu este ales vicepre[edinte al Federa]iei
Na]ionale Aeriene (1912).
Aeronautice Interna]ionale – F.A.I., pentru
Deosebit de important
ca trei ani mai t#rziu s` devin` pre[edintele
este, pentru istoria aeronauticii
acestui important forum interna]ional. |n
rom#ne[ti, anul \nfiin]`rii Aeroaceast` calitate a ini]iat o serie de reforme
clubului – 1905. Documente de
menite s` duc` la democratizarea F.A.I.,
o inestimabil` valoare istoric`,
la sus]inerea manifest`rilor aeronautice.
intrate recent \n patrimoniul
A \nfiin]at Cupa George Valentin Bibescu,
Muzeului Avia]iei Rom#ne [i
concurs interna]ional \ntre pilo]ii militari din
purt#nd girul regelui Carol I
Rom#nia, Fran]a, Italia [i Spania. A condus
al Rom#niei, atest` existen]a
destinele sportului aeronautic interna]ional
de facto a Aeroclubului \n anul
5 august 1910. Prin]ul George Valentin Bibescu a
p#n` la moarte, \n 1941. Prin activitatea sa a
\ncheiat cu bine unul din primele raiduri din Rom#nia, 1905.
dat de \n]eles c` o na]iune nu poate s` prosefectuat cu avionul Blériot XI “La Manche”, pe traiectul
Donate de una din nepoatele
pere \ntru respectul celorlalte na]iuni dec#t
Bucure[ti – Turnu M`gurele
c`rturarului Gheorghe Asachi,
dezvolt#nd aeronautica, at#t cea militar`, c#t
aceste documente-eveniment
[i cea civil`.
La cump`na dintre secolul al XIX-lea [i
confirm` faptul c` Aeroclubul Rom#niei face
secolul al XX-lea, tot mai mul]i tineri rom#ni
parte din primele aerocluburi \nfiin]ate \n
Comandor
emancipa]i \[i propun s` contribuie la dezvollume, \nnobil#nd astfel eforturile prin]ului
Paul SANDACHI
tarea [i afirmarea pe plan extern a Regatului
Rom#niei. Printre ace[tia se
num`r` prin]ul George Valentin Bibescu, fiul lui Gheorghe
Bibescu [i al contesei Caraman Chimay, Marie Henriette
Valentine, presupus` nepoat`
a lui Napoleon Bonaparte.
Nepot al domnitorului GheorSprijinit de fuzelajul avionului, unul dintre
ghe Bibescu, prin]ul George
cei mai valoro[i instructori ai [colii de pilotaj
Valentin reprezint` fructul
\nfiin]ate de prin]ul George Valentin Bibescu,
\nfr`]irii nobilimii rom#ne cu
locotenentul Mircea Zorileanu
cea francez`. De numele acestui ilustru personaj al culturii
[i civiliza]iei noastre se leag`
\nfiin]area primului Aeroclub
[i Automobil Clubului Rom#n
(1905), organizarea primului
spectacol aviatic din ]ara noasCER SENIN
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EXERCI}II CULTURALE
Întrebuin]area elicopterelor IAR-330 SOCAT
în ac]iuni de lupt` [i stabilitate
Modernizarea elicopterului IAR-330 SOCAT a conferit acestuia calit`]i care
i-au sporit capacitatea de a
executa misiuni tradi]ionale
pentru elicoptere [i, în acela[i
timp, i-a l`rgit semnificativ
valen]ele, transformându-l
într-un elicopter multirol, care

poate executa cu succes majoritatea misiunilor repartizate
elicopterelor, atât în ac]iuni de
lupt`, cât [i în misiuni complementare, de stabilitate.
Lucrarea domnului general de flotil` aerian`
Lauren]iu Simionescu î[i
propune s` fie o contribu]ie
sintetic` [i analitic` ce
vine s` completeze pu]ina
documenta]ie despre elicopterul IAR-330 SOCAT existent`
în momentul de fa]`, mai ales

în domeniul opera]ional. Este
o lucrare ce ofer` posibilitatea cititorului, prin explica]ii
detaliate [i argumente fundamentate, de a-[i contura un
punct de vedere realist atât
asupra posibilit`]ilor, cât [i
asupra limit`rilor tehnice
[i opera]ionale ale acestui
elicopter.
Documentarea, realizat`
în cadrul unei unit`]i ce are
în dotare elicopterul IAR-330
SOCAT, are la baz` colaborarea cu proiectan]ii [i utilizatorii lui, fiind rodul experien]ei
dobândite de-a lungul anilor
de c`tre cei care au exploatat
nemijlocit acest aparat de
zbor în diferite misiuni interne [i interna]ionale.
Demersul [tiin]ific al autorului nu se concretizeaz`
într-un simplu manual de
întrebuin]are în lupt` a elicopterului IAR-330 SOCAT,
ci reprezint` o analiz` a aspectelor generale pe care le
implic` executarea misiunilor
de c`tre elicoptere.
}inând cont de progresul
substan]ial [i în plin` derulare
ce vizeaz` acest elicopter din
punct de vedere opera]ional,
este de a[teptat [i de dorit ca
aceast` lucrare s`-[i g`seasc`
utilizatori [i în afara cercului
celor care exploateaz` acest
tip de aparat de zbor.
C`pitan Mircea BARAC

Sub Cerul Pacificului
Eugenia Ta[c`u [i Victor Donciu iubesc avia]ia a[a cum se iube[te
un copil de suflet. Aproape de fenomen, prin prisma meseriilor, cei doi
au adoptat fenomenul aeronautic românesc cu for]a pasiunii [i au decis
s`-i ofere atâtea amintiri frumoase cât poate un om oferi cu sufletul, cu
inima [i cu mintea.
Astfel, un num`r de opt romane [i un dic]ionar aeronautic ap`rute
sub semn`tura celor doi coautori aduc la lumin`, sub forma unor povestiri
pline de emo]ie, fapte de arme ale aviatorilor români mai pu]in cunoscute
publicului larg. De remarcat sunt eforturile [i d`ruirea cu care autorii
au studiat evenimentele descrise, multitudinea documentelor de arhiv`
cercetate [i, mai ales, modul de prezentare a faptelor, descrise prin
magistrale exerci]ii empatice.
Sub Cerul Pacificului prezint` povestea locotenentului Alexandru Vraciu, american de origine român`. Doborând 19 avioane
inamice în lupt` direct` [i efectuând numeroase alte misiuni de succes,
acesta a fost apreciat ca fiind unul dintre cei mai buni pilo]i din avia]ia
de vân`toare american` în cel de-al Doilea R`zboi Mondial, fiind decorat
cu înalta distinc]ie „Crucea Victoriei” [i ob]inând titlul de cet`]ean de
onoare al SUA.
Insula Eniwetok, locul de desf`[urare a ac]iunii, a reprezentat o
pozi]ie strategic` excep]ional`, a[ezat` în centrul principalelor linii de
comunica]ie aeriene japoneze, în ultima parte a celui de-al Doilea R`zboi
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Puterea din ceruri
Despre comandorul (r)
dr. Mihai Axante, genera]iile
tinere cunosc pu]ine lucruri.
Îns` pasiunea acestuia pentru aeronautic` [i dorin]a de
a elabora o lucrare privind
unele aspecte ale avia]iei militare moderne l-au preocupat
mul]i ani. Evolu]ia militar` [i
profesional`, informa]iile [i
evenimentele i-au alimentat [i
m`cinat gândurile. Se poate
spune c`, în timp, acestea s-au
accentuat [i iat` c` ast`zi a
ap`rut rodul eforturilor sale.
Lucrarea Icar deasupra
Orientului Mijlociu este prima din seria intitulat` Puterea
din Ceruri. Cartea reprezint` o
sintez` a evenimentelor [i conflictelor militare din Orientul
Mijlociu, cauzele reale ale acestora, desf`[urarea opera]iunilor
militare în timp [i spa]iu, concluziile [i înv`]`mintele rezultate în
cadrul c`rora autorul acord`
o mare aten]ie componentei

verticale a r`zboiului, respectiv
aeronautica militar`.
Lucrarea se adreseaz` în
primul rând aviatorilor militari,
personalului din statele majore ale entit`]ilor aeronautice
militare, navale [i din armatele
întrunite, lucr`torilor din structurile de informa]ii militare,
dar [i altor categorii de oameni
interesa]i, în special istoricilor
[i anali[tilor militari. Pentru
toat` lumea [i to]i cititorii,
sunt prezentate [i informa]ii
generale privind istoria local`,
evolu]ia în timp a situa]iei politico-militare din spa]iul geografic abordat, motivele ce au
determinat apari]ia unor astfel
de confrunt`ri [i, a[a cum se
[tie, în unele situa]ii, acestea au
fost [i de natur` religioas`.
Urm`toarele dou` lucr`ri
din seria men]ionat` se refer` la
conflictele militare din Orientul
Îndep`rtat, Cecenia, Malvine,
spa]iul ex–iugoslav, precum [i
la unele misiuni speciale sau
raiduri izolate vizând lovirea cu
precizie a unor obiective strategice aflate la mare distan]` de
bazele de plecare.
A[ vrea s` remarc faptul
c` lucrarea, în întregul ei, se
constituie într-o contribu]ie important` privind informarea cititorilor asupra adev`ratelor aspecte ale unor conflicte militare,
eviden]iind contribu]ia avia]iei
în desf`[urarea confrunt`rilor
din teatrele de opera]ii.
General de avia]ie (r)
Iosif RUS

Mondial. A fost necesar` cucerirea
ei. În numeroasele lupte aeriene [i
navale, de mai mic` sau mai mare
anvergur`, au murit pilo]i [i marinari din ambele tabere, japonez` [i
american`, iar r`zboiul submarin a
fost net în favoarea celor din urm`.
Toate acestea sunt redate cu lux de
am`nunte în cuprinsul c`r]ii.
În cartea sa, intitulat` „Marile
b`t`lii aeriene”, scriitorul american
Gene Gurney – fost ofi]er superior în
For]ele Aeriene ale SUA în cel de-al
Doilea R`zboi Mondial – referindu-se,
printre al]ii, la locotenentul Alexandru
Vraciu, arat` c` acesta a participat ca
pilot de vân`toare în r`zboiul aerian
al Pacificului, atât pe portavionul
Lexington, cât [i pe Yorktown, iar dup` scufundarea acestora de c`tre
japonezi [i pe portavionul Enterprise, cu care, la sfâr[itul ostilit`]ilor,
s-a reîntors în patrie.
C`pitan Mircea BARAC
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TRANSMITTER - RECEIVER VAN / CABINA EMISIE - RECEP}IE
Parabolic reflector /
Nose cone / Ogiv`
Reflector parabolic

Narrow beam antenna /
Antena de fascicul \ngust

Pitot boom /
Tub Pitot
Wawe guide /
Ghid de und`
Wide beam antenna
/ Anten` de fascicul
larg

TV Cammera /
Camera TV

Dummy antenna /
Anten` echivalent`
Guiding commands emmiter antenna /
Antena radioemi]`torului de comenzi

Screw jack / Cric
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Shelter /
Cabina cu
aparatur`

Mobilizer / Tren rulor
Rubric` realizat` de

Outrigger / Bra] mobil locotenent-colonel IULIAN M~CREANU 
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